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Gražios frazės apie knyginę bičiulystę
sva-Jungtinių Tautų švietimo, tikslas, apie kurį svajojo ir 

mokslo ir kultūros organizacija joja visi bolševizmo vadai. 
(UNESCO) 72-sius metus pa
skelbė Tarptautiniais knygos me
tais. Rezoliucijoje numatoma kuo pažįstamos dar iš pirmojo bolše- 
plačiau paskleisti knygas pašau- vikmečio. Jad tada su devizu 
lyje, palengvinti jų įsigijimą, ypač “knyga liaudžiai” Lietuvoje kū- 
nepasiturinčioms masėms, ir tuo giais išdygo marksizmo - leniniz- 
kovoti už taiką, žmogaus teises 
etc. Ta proga UNESCO užsaky
mu belgų dailininkas Michele 
Glifas suprojektavo stilizuotą 
knygos metų ženklą — atskleis
tos knygos rėmuose stovinčius, 
draugiškai rankomis susikabinu
sius du žmones.

Kiekvienas, kam rūpi kultūra, 
gerbūvis, taika, pritars tokiam 
kilniam sumanymui. Neraštingu
mas dar ir šiandien tebėra opi 
žmonijos problema. Pasaulyje dar 
daug tamsos ir atsilikimo. Nežiū
rint filmų, radijo, televizijos su
klestėjimo, knyga išlieka svar
biausiu informacijos šaltiniu. 
Knyga auklėja, ugdo savarankų 
mąstymą, gaivina vaizduotę.

Šypsenos ir gražios frazės apie 
‘“knyginę bičiulystę” mums gerai

Bet ar tai viskas? Žinoma, kad 
ne. Kartais knyga tarnauja ir ki
tiems tikslams. Žvilgterėkime į 
šių metų “Lit. ir Meno” 5-tą nu
merį. Ten, vedamoje skiltyje ra
šoma: “... knyga, kaip buvo, taip 
ir ateityje liks viena svarbiausių 
visuomenės nuomonės formavimo 
priemonių”.

Štai kur šuo pakastas. Iš karto 
paaiškėja, kuriam tikslui Sovietų 
Sąjungai rūpėjo pasiūlyti ir pra
vesti UNESCO rezoliuciją: Kad 
dar plačiau pasaulyje pasklistų 
Kremliaus ideologija, kad visuose 
forumuose aidėtų tarybinės lite
ratūros ir sociologijos balsas, kad 
visur milijoniniu tiražu būtų for
muojama žmonių nuomonė. O 
dirva naujagimių, neišsivysčiusių 
tautų tarpe yra nepaprastai vilio
janti. Ne informuoti, ne ugdyti 
savarankų mąstymą, bet pavloviš- 
kai pratinti prie komunistinių 
“gėrio ir laisvės” trafaretų. Tai

UNESCO paskelbtųjų Tarptautinių 
knygos metų emblema
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mo raštai, o lietuviška knyga, 
kaip nerealus “brudas”, atsidūrė 
rūsyje pasmerkta sudeginimui. 
Įdomu, kiek apytikriai anuo me
tu buvo nužudyta lietuviškų kny
gų?

Mūsų išeivijos ir visų pavergtų
jų tautų politiniams ir kultūri
niams sluoksniams ta pačia Tarp
tautinių knygos metų proga ver
tėtų kaip tik kreiptis į UNESCO 
ir teirautis, kodėl Sovietų Sąjun
ga, būdama tarptautinių knygos 
metų iniciatorė, dar vis savo te
ritorijoje paneigia knygos laisvę? 
Kodėl, jf neįsileidžia su politika 
net nieko bendro neturinčių išei
vių knygų — prozos, poezijos, 
mokslinių veikalų, enciklopedi
jos? Kodėl ji draudžia savo opo
ziciniams rašytojams leisti kny
gas? O kur religinių raštų laisvė?

Iš tokių jautrių klausimų ga
lima būtų sudaryti net geros ap
imties brošiūrą. Gal kas pasakys— 
tie dalykai Jungtinėms Tautoms 
neįdomūs, nes buvo keliami jau 
tūkstančius kartų, ir Sovietų Są- 
jnuga jiems yra kurčia. Tai tiesa. 
Apie tai daug kas . šaukte šaukė 
desperatišku šauksmu. Rezultatai 
menki. Laisvėjimo procesas lėtas,1

1. Istorinių. Šaltinių reikSmė

Tautos praeities gyvenimo 
tikrovę mes galime atkurti iš 
likusių to laiko šaltinių, kurie 
priešistoriniams laikams atvaiz
duoti yra senienos, iškasenos, 
folkloras, arba tautosaka, o is
toriniams laikams oficialūs do
kumentai ir neoficialūs raštai. 
Taigi šaltiniai yra įvairaus po
būdžio: pirmaeiliai ir antraei
liai. Pirmaeiliai yra karalių, po
piežių, kunigaikščių, vyskupų ir 
kitų asmenų oficialūs raštai, su
tartys. įsakymai, prašymai, su
teiktos malonės ir potvarkiai. 
Antraeiliai yra kronikos, met
raščiai, registrai, metrikos, pri
siminimai ir panašūs. Šie raštai 
yra saugojami valstybiniuose, 
bažnytiniuose ir privačiuose ar
chyvuose. Laiko tėkmėje dauge
lis jų sunyksta ar karų audro
se bei gaisruose žūsta. Jiems 
pranykus, dingsta nežinion ir 
tai, kas juose užrašyta. Juk dėl 
šaltinių trūkumo ir Lietuvos ži
nomoji istorija tesiekia tik XHI 
šimtmetį. Iš ankstesnių laikų 

mus pasiekė žinių tik trupinė
liai. Iš to matome, kaip svarbu 
saugoti ir skelbti istorinius šal
tinius.

2. Privačios pastangos 
Šaltiniams rinkti

Tiek praeityje, tiek dabar, 
tautos nelaimės ir svetima ver
gija neleido mums apsaugoti, 
surinkti ir išleisti reikšmingus 
Lietuvės istorijos šaltinius. Ne
priklausomybės laikotarpis bu
vo per trumpas paruošti tam 
darbui specialistus ir suorgani
zuoti šaltinių rinkimą ir išleidi
mą. Tik istorijos mokslo puose
lėtojai prie savo darbų pridėdavo 
naujų, iki tol nežinomų, doku
mentų priedus. Privačia inicia
tyva prof. J. Totoraitis, MIC, ir 
vienas kitas lietuvis kunigas, 
studijuodamas Romoje, turėjo 
progos susipažinti su Slaptuoju 
Vatikano archyvu ir kitais Ro
mos archyvais, kur slypi daug 
Lietuvos istoriją liečiančios me
džiagos.

Tik a. a. prof. Z. Ivinskis pa
siryžo aukotis šaltinių rinkimo 

o pastaruoju laiku visai įšalęs.
Vis dėlto mėginti verta, kai pa

tys rusai - bolševikai sava inicia
tyva tą progą pakiša. Dabartiniai 
metai yra ypatingi — jie skirti 
knygai propaguoti. Bus rengiami 
tarptautiniai seminarai, vyks su
važiavimai, diskusijų sesijos. Atsi
vers platus forumas. Bus progų 
dramatiškai pasakyti tiesą ir pa
rodyti sovietų veidmainišku
mą.

Pr. V,

Lietuviu KątaliĘ” mokslo akademijos Istorijos mokslą sekcijos nariai audiencijoj pas popiežių Paulių VI, 
įteikiant jam Meiuvos vyskupų reliacijų I tomą 1972 metais sausio 5 d. Iš k. į cieš.; prel. dr. P. Jatulis, 
pop. Paulius VI, kun. dr. J. Vaišnora, MIC, kun. dr. P. Rabikauskas, kun. R. Krasauskas, prel. dr. J. 
Bičiūnas

darbui. Kai kiti vyko Ameri
kon ieškoti laimės, jis pasuko 
Romon knisinėtis Vatikano, Jė
zuitų ir kituose archyvuose. Sa
vo surinktos medžiagos jis ne
išleido, nes tai darbas ne vieno 
žmogaus jėgoms, o trūko ir ma
terialinės pagalbos jos leidimui. 
Bet daugelį surinktų žinių jis 
panaudojo savo rašomose stu
dijose. Romoje tuo metu gyveno 
keli kunigai ir vienuoliai, jau 
baigę arba tebestudijuoją isto
rijos mokslus. Jie susieidavo pa
sikalbėti Lietuvos istorijos rei
kalais. Atrodo, kad tokių pasi
kalbėjimų metu buvo nutarta 
surinkti ir išleisti Lietuvos vys
kupų reliacijas apie vyskupijų 
stovį, nes kun. R. Krasauskas 
Vatikano archyve nurašė Susi
rinkimo kongregacijos fonde at

i

i

Senosios Vilniaus vyskupijos katedra. Sekant tradiciją, tikima, kad Lietuvai priimant krikščionybę, pirmo
ji katedra čia pastatyta senosios lietuvių religijos šventame gojuje ir kaip tik toje vietoje, kur degė amži
nosios ugnies židinys. Okupantai rusai • bolševikai šią istorinę lietuvių tautos šventovę dabar yra pavertę 
paveikslų galerija ir koncertų sale.

rastas Vilniaus ir Žemaičių vys
kupijų reliacijas. Tuo pat metu 
per vysk. V. Brizgį buvo gauta 
prel. Jurgio J. Paškausko au
ka joms išleisti. Ilgainiui buvo 
nutarta imtis kolektyvinio dar
bo. Tam tikslui prie atgaivintos 
Lietuvių katahKų mokslo aka
demijos Romoje 1960 m. buvo 
įkurta Istorijos mokslų sekcija, 
kurios pirmininku išrinktas 
prof. Z. Ivinskis, sekretorium — 
kun. dr. J. Bičiūnas, o nariais 
priimti — kun. dr. J. Vaišnora, 
MIC, kun. dr. P. Jatulis, kun. 
lic. R. Krasauskas, kun. dr. V. 
Gidžiūnas, OFM, kun. prof. dr. 
P. Rabikauskas, SJ, ir kun. dr.
S. Matulis, MIC.

3. Organizuotas Romos 
istoriku darbas

Ši susiorganizavusi istorikų 
sekcija nutarė leisti istorinių 
šaltinių sferiją, vardu Fontes 
Historiae Lituaniae, kurios pir
muoju tomu butų Didž. Lietu
vos Kunigaikštijos vyskupų re
liacijos, į kurį tilptų ne tik Vil
niaus, Žemaičių ir Seinų, bet ir 
Smolensko, Minsko, Pilteno ir 
Mohiliovo vyskupų reliacijos. 
Tada reliacijų redaktorium bu- 
buvo išrinktas prof. dr. P. Ra
bikauskas, SJ,, prof dr. Z. Ivins
kis sutiko parašyti įvadą, dr. P. 
Jatulis apsiėmė nurašyti dar ne
nurašytas reliacijas ir prie jų 

, pridėtus lydimuosius raštus ir 
kongregacijos atsakymus, lic. 
R. Krasauskas sutiko paruošti 

prof. Z.

istorines vyskupijų apžvalgas ir 
chronologinius vyskupų sąrašus 
ir Vilniaus vyskupijos reliaci- 
joms paaiškinimus išnašose, že
maičių vyskupijos reliacijoms 
paaiškinimus sutiko padaryti 
dr. V. Gidžiūnas, OFM.

Darbas be jokio atlyginimo, 
tik atliekamu laiku dirbamas, il
gai užtruko, bet dabar džiaugia
mės, kad pirmasis Fontes His
toriae Lituaniae seriją prade
dąs tomas — Relationes Status 
Dioecesium in Magno Ducatu 
Lituaniae, jau atspausdintas, 
kuris apima Vilniaus ir Žemai
čių vyskupijų reliacijas ir suda
ro 1-ją reliacijų dalį. Jis at
spausdintas Romoje 1971 m. ir 

turi LV + 543 psl.
Čia tenka pastebėti, kad vie

non knygon nebuvo įmanoma 
sutalpinti visų Didž. Lietuvos 
kunigaikštijos vyskupų reliaci
jų, dėl to likusios bus išleistos 
2-je dalyje, kuri jau visai pa
ruošta. Be to, redaktorius P. 
Rabikauskas, SJ, dabar Grego- 
rianum uriiversiteto Istorijos 
fakulteto dekanas,
Ivinskiui esant labai užimtam, 
parašė šio tomo įvadą, kiti savo 
apsiimtus darbus atliko.

Šis Lietuvos vyskupų praneši
mų rinkinys,, moderniu moksli
niu metodu paruoštas, jau susi
laukė gerų atsiliepimų. Pirmiau
sia šį mūsų istorikų darbą įver
tino pop. Paulius VI, sausio 5 d. 
priimdamas juos specialioje au
diencijoje. Susipažinęs su veika
lo turiniu, Šv. Tėvas ragino tęs
ti šį svarbų, Lietuvos vardą gar
sinantį, darbą, laimino mūsų is
torikus ir apdovanojo Pasaulio 
Taikos dienai paminėti išleistu 
medaliu. Dalyko žinovas, Paulo 
Droulers, SJ, savo plačiame 
straipsnyje Due secoli di storio 
Iituana — Du Lietuvos istorijos 
amžiai L’Osservatore Romano 
dienraštyje, sausio 23 d. laidoje, 
labai gražiai įvertino ši šaltinių 
rinkinį, kuris, anot P. Droulers, 
atidengia dviejų šimtmečių Lie
tuvos istorijos uždangą.

//. Vyskupų reliacijų turinys

Šis pirmasis pačių lietuvių 
paruoštas šaltinių rinkinys, 
kaip jau minėjome jo išleidimo 
planavime, turi bendrą istorinį 
įvadą, bibliografiją ir reikia
mus paaiškinimus išnašose, lie- , 
čiančius patį tekstą, vietų ir as
menų vardus. Prieš Vilniaus ir 
Žemaičių vyskupijų reliacijų 
tekstą duodama istorinė vysku
pijų apžvalga ir chronologine 
tvarka paruoštas vyskupų sąra
šas. Visas veikalas išleistas lo
tynų kalba, net ir įvadai ir pa
aiškinimai duodami lotyniškai, 
kad ir svetimų tautų istorikai 
galėtų juo naudotis. Istoriniai 
šaltiniai kritiškose laidose vi
suomet išleidžiami originaliose 
kalbose. Platesnei visuomenei 
šaltinių žinios jau suteikiamos 
istorinėse studijose. Dabar' 
mums svarbu istorinius šalti
nius paskelbti, kad jie nežūtų ir 
kad jais galėtų naudotis istori
kai. Jų vertimus ar santraukas 
bus galima padaryti vėliau, kai 
jie bus lengviau prieinami.

Nuo seniausių laikų vyskupai 
turėdavo lankytis pas popiežių 
ir duoti jam savo ganytojavimo 
apyskaitą. Tie jų apsilankymai 
vadinosi vizitais ad limina apos-

(Nukelta J 2 pal.)
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Tautiškumas ne daiktuose, 
o kūrėjo išsireiškimo būde

Lietuvių Bendruomenes dailės paroda 1972 m. New Yorke

Prieš kurį laiką New Yorke 
Lietuvių Bendruomenė pasiryžo 
rengti lietuvių dailininkų paro
das. Sumanymas geras ir pagirti
nas. Gaila, kad pačioje tos min
ties pradžioje tų parodų rengi
mas buvo pakliuvęs į labai priva
čias rankas. Sunkoka buvo net 
suprasti, kodėl ir kaip šitų paro
dų rengimas buvo nuėjęs tokia 
kryptimi.

Juk buvo ir tebėra New Yor
ko Lietuvių dailininkų sąjunga. 
(Ta sąjunga net rengiasi atei
nantį rudenį minėti savo dvi
dešimties metų jubiliejų, sureng
dama bendrą jos narių parodą). 
Manytume, jog būtų buvę logiš
ka, jeigu Lietuvių Bendruomenė 
nuo pat tos minties pradžios su 
Sąjunga ir būtų kalbėjusi. Bu
vusių faktų akivaizdoje reiktų 
manyti, kad tai ir buvo pagrindi
nė priežastis, kodėl pirmosios dvi 
parodos, kone visai, atiteko ne į 
dailininkų, o į meno mėgėjų ran
kas- To rezultatas: apie trisde
šimt meno mėgėjų mūsų spaudo
je pasiskelbė dailininkais...

Todėl yra labai sveikintina, 
kad šiais metais parodą organi
zuoti Lietuvių Bendruomenė pa
vedė dail. V. K. Jonynui, kuris 
yra ir čia minėtos Sąjungos na
rys. Jis kreipėsi į kitus Sąjungos 
narius ir sudarė jury komisiją.

Šiuo gestu Lietuvių Bendruome
nė susilaukė visos Lietuvių daili
ninkų sąjungos pritarimo, ir, ro
dos, tik trys Sąjungos nariai šito
je parodoje nedalyvauja.

IŠLEISTOS LIETUVOS VYSKUPU 
RELIACIJOS ŠV. SOSTUI

(Atkelta iš 1 pal.) 
tolorum. Pop. Sikstas V 1585 m. 
Romanus Pontifex konstitucija 
visiems vyskupijas valdantiems 
vyskupams įsakė nustatytu lai
ku atvykti pas popiežių ir raštu 
įteikti išsamų pranešimą apie 
savo veiklą ir vyskupijos dvasi
nį ir materialinį stovį. Tokį vizi
tą pas popiežių Lietuvos vysku
pai turėjo daryti kas ketvirti 
metai. Jei patys negalėdavo at
vykti Romon ar būdavo sutruk
dyti, tai galėdavo padaryti per1 
prokuratorius, dėl to daugelis 
Vilniaus ir Žemaičių vyskupų 
vizitų ad limina buvo atlikta per 
prokuratorius, kurie įteikdavo 
ir vyskupų paruoštas reliacijas.

Lenkijos ir Lietuvos vysku
pai, teisindamiesi dideliu nuoto
liu nuo Romos, prašė nuo vizitų 
ad limina būti atleidžiami, bet, 
kai nebuvo atleisti, juos pra- 
jo daryti labai pavėluotai. Pir
masis Vilniaus vyskupo vizitas 
ad limina, kaip iš reliac.ijos ma
tyti, buvo padarytas 1605 m., o 
Žemaičių net 1625. Nors Lietu
vos vyskupai ir turėjo kas ket
virti metai vykti ad limina ir 
pristatyti kruopščiai paruoštus 
apie savo vyskupijas praneši
mus, bet jie dėl senatvės, nera
mių laikų ir tolimos kelionės 
vykdavo labai nereguliariai. Tai 
parodo ir tokių vizitų metu 
įteiktos, šiame rinkinyje išleis
tos, jų rellacijos, kurių Vilniaus 
vyskupai yra parašę 17. o Že
maičių tik 14.

Šiose reliacijose vyskunai pir
miausia turėjo aprašyti savo 
katedrą, kapitulą, kurijos są
statą, vyskupijos dydį, kiek jo
je kunigų ir tikinčiųjų, vienuo
lynų ir vbauoMjj, kiek joja <*■

K. ŽOROMSKIS

Kaip ankstesnių parodų lanky
tojai pastebėjo, šiemetinės vaiz
das visai kitoks. Šioje pa
rodoje jau buvo likviduotas as
meniškumas, paisant daugiau pa
ties meno. Išvada šitokia: reiktų 
manyti, kad Lietuvių Bendruo
menė ir ateityje tikrai neapsiriks 
kasmetinių parodų rengimą pa
tikėdama New Yorko Lietuvių 
dailininkų sąjungai.

1972 Dailės parodos visi daili
ninkai, be išimties, priklauso mo
derniajai meno mokyklai: i? tie 
daiktiniai, ir tie nedaiktiniai. Tai 
lyg du to paties paukččio spar
nai.

Daiktinių dailininkų grupę su
daro: Elskus, Ignas, Jonynas, visi 
trys Paškevičiai, Ramanauskaitė, 
Vizgirda. Nedaiktinių grupėje: 
Griežė, Kepalaitė, Macelytė, Ur- 
baitytė, Viesulas ir Žoromskis. 
Krištolaitytė artėja į daiktinę ta
pybą, bet dar galutinai nepasi
traukusi nuo bedaiktės.

Trečią grupę lyg sudarytų me
no mėgėjai. Kai kurie iš jų dar 
gana silpni, ir šitoje parodoje tu
rėtų nedalyvauti, bet jury (suda
ryta iš V. K. Jonyno, Igno, Ke
palaitės ir Žoromskio) sutarė pra
leisti bent po vieną jų darbą, 
kaip auklėjamąją priemonę, no
rint parodyti, kuria kryptimi jie 
save galėtų bandyti. Tai daryda
ma, jury teturėjo vieną intenci
ją — parodyti jų geriausią pa

kanatų ir parapijų, kiek bažny
čių ir koplyčių, kiek yra kuni
gų seminarijų, pradžios ir aukš
tesniųjų mokyklų ir koks jose 
auklėjimas. Kaip buvo atlieka
mos pamaldos, sakomi pamoks
lai, mokomas katekizmas, ka
tedroje ir parapijų bažnyčiose. 
Turėjo aprašyti ir dvasinį kuni
gų, vienuolių ir tikinčiųjų stovį: 

Yatikaas srcbjvo dejįsdtu

veikslą ir nusakyti jų galimą ke
lią.

Jų tarpe dar yra ir tokių, ku
rie su tuo pačiu paveiksliuku pa
sirodo jau kelintą kartą. Anie vis 
dėlto turėtų žinoti, kad menui 
sukurti yra reikalinga daug metų 
ilgų valandų darbo. Retkar
čiais, paėmus dažų ir nesąmonin
gai juos patepliojus, dar labai ne
daug kas tepasidaro...

Apie čia suminėtus meno mė
gėjus kalbant, kažkas išsitarė, 
kad jie yra “meno prieauglis”... 
Taigi, kad toks būtų! Tikrai bū
tų malonu tokį gausų prieauglį 
matyti. Tik, kada tas “prieaug
lis” visas apie šešiasdešimt metų 
amžiaus (dovanokite man), vel
tui jį vadiname prieaugliumi... 
Todėl gal be reikalo kai kurie 
iš jų visu piktumu pretenduoja į 
dailininkus. Tokios pretenzijos 
neparodo nei reikiamo tos srities 
supratimo, nei tam reikalingo iš
manymo.

O, taip! Yra ir prieauglis! Sa
kysim: Krištolaitytė, Macelytė, 
Ramanauskaitė, Paškevičiūtė. 
Jos visos baigusios rimtas meno 
mokyklas ir jaunos. Ramanaus
kaitė jau net paspėjo ir rimčiau 
užsirekomenduoti —jau turėjo 
savo vienos parodą Nevv Yorke.

Analizuojant toliau šios visos 
parodos ansamblį, ją būtų gali
ma suskirstyti į tris pagrindines 
generacijas. Joje nėra nei vieno 
atstovo iš pačios pirmosios gene
racijos, kuri reiškėsi su parodo
mis pačioje šio šimtmečio pra- 

ar jie uolūs savo pareigose, ar 
tikintieji priima sakramentus, 
ar nėra atšalę ir apsileidę.

Lietuvos vyskupai, atsakyda
mi į šiuos klausimus, pateikia 
labai daug naudingų žinių, lie
čiančių ne tik Bažnyčios ir kul
tūros sritis, bet ir politinės isto
rijos reikalus. Jie mini protes
tantizmo įsigalėjimą Lietuvoje, 
bažnyčių atėmimą ir atgavimą. 
Aprašo kovas su protestantais 
ir didikų grįžimą į Katalikų 
Bažnyčią. Aprašo politinius įvy
kius: švedų ir maskviečių inva
zijas ir vidines nesantaikas. An-

Vytautas Ignas Žvejai (medžio raižinys)
Nuotrauka Vytauto Maželio

džioje. Tai Čiurlionio, Šklėriaus 
ir Kalpoko generacija. Antroji ge
neracija — tai būtų lyg pirmųjų 

tai Žemaičių vysk. Lapačinskis 
skundžiasi, kad jo vyskupijos 
didikai niekina tėvų kalbą, nes, 
kai pradedami sakyti pamokslai 
lietuviškai, jie išeina iš bažny
čios. Kartais aprašomi net pa
skiri asmenys, dvasininkai, vie
nuoliai, bažnyčių fundatoriai, 
vietovės ir kas jose žymesnio 
įvyko

. Iš šio trumpo aprašymo aiš
ku, kaip didelės vertės yra šis 
šaltinių rinkinys Lietuvos isto
rijai. Dėl to šią knygą reikia 
įsigyti visiems istorikamg ir is
torijos mėgėjams, kunigams ir 
visoms lietuvių bibliotekoms, o 
labiausiai įpiršti ją didesnių 
miestų,. kolegijų ir universitetų 
bibliotekoms, kad ji būtų priei
nama studentams ir istorikams 
svetimtaučiams, kurie domisi 
Lietuva ir jos istorija ir rašo 
disertacijas ar studijas. Jos 
kaina kietaig viršeliais 15 dol., 
o be kietų viršelių tik 12 dol. Ją 
galima gauti šio straipsnio gale 
nurodytu adresu.

5. Tolimesniems darbams 
reikia mecenatų

Šiuo pirmuoju Lietuvos isto
rijos šaltinių tomo išleidimu Is
torijos mokslų sekcija Romoje 
nesitenkina. Ji jau yra paruošu
si net kelis naujus tomus. Pir
miausia jau yra paruošta 2-ji 
dalis Didž. Lietuvos Kunigaikš
tijos vyskupų reliacijų. Toliau 
yra paruošti 2 tomai Lietuvos 
vyskupų procesų ir 2 tomai Že
maičių vyskupijos kodekso, ku
riame atsispindi ne tik Žemaičių 
vyskupijos bažnytinis gyveni
mas, bet ir kiekvieno bažnytkai
mio ar miestelio kūrimasis ir 
gyvenimas amžių bėgyje, šiems 
šaltinių tomams išleisti dabar 
ieškoma mecenatų.

Taip pat pravartu priminti, 
kad šį vertingą dalrbą mūsų is
torikai dirba ba atlyginimo, o

mokiniai, subrendę nepriklauso
mybės laikotarpyje. Šios antro
sios generacijos atstovų parodoje

kai kurių gyvenimo ir pragyve
nimo sąlygos yra labai skur
džios. Dabar reikia remti šių 
istorikų darbus, nes po 10 m. 
jau gali būti' per vėlu. Vienas 
šios sekcijos narys, prof. Z. 
Ivinskis jau iškeliavo amžiny
bėn, kas gali užtikrinti, kad per 
kelerius metus jo nepaseks ir 
kiti. Kas norėtų jų darbą pa
remti, ar bent vieną jau pa
ruoštų šaltinių tomą išleisti, te
sikreipia į Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos reikalų ve
dėją šiuo adresu: Rev. R. Kra
sauskas, Via Antanėlio de Mes
ina 36, 00147 Roma, Italy. Pas 
jį galima’ užsisakyti ir čia ap
rašytąsias Lietuvos vyskupų re
liacijas ir kitus šios akademijos 
leidinius, kurių yra nemaža iš
leidusi.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES BE 

GERKLES LIGOS 
rnrrAreo akintus 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad 
uždaryta. Ligoniai priimam! susitarus

Ofiso telefonas: Uit 8-S229 
Rez. telef. WAlbroo!t 5-0070

Rezid. Telef. 289-4683
DR. K. G, BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-644( 
Priima ligoniu* pagal susitarimą 
jei neatsiliepia skambinti 27 4-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest flSrd Street
Kampas «3-člos Ir Caltfornijos 

Valandos pagal susitarimą:
Pirmad., antrad., ketvlrtad. nuo

6 Iki 7:80 vai. vakaro, 
šežtad. nuo 2 Iki 2:30 vai.

Trečlad. tr penktad. uždaryta 
Ofiso telef. 476-4043

Rezid. tel. VVAlbrook 5-6048

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEITON

INK3TŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA
Tel. 695-6533

FOI VALLEY MEDICAL CENTEk 
.u. B60 Sonunlt Street

turime tris: Jonyną, Paškevičių, 
Vizgirdą. Patį branduolį šios vi
sos parodos jau sudaro trečioji ge
neracija, kuri subrendo svetur — 
išeivijoje. Šis branduolinis viene
tas gausingiausias darbų skai
čiumi ir parodos dalyviais. Tai: 
Elšikus, Griežė, Ignas, Kepalaitė, 
Pacevičienė, Urbaitytė, Viesulas, 
Žoromskis. Formuojasi jau ir 
ketvirtoji generacija. Tai tie, ku
rie užaugo išeivijoje, kaip: Kriš
tolaitytė, Macelytė, Ramanaus
kaitė ir Pacevičiūtė.

Įdomiausia šioje parodoje yra 
tai, kad, nepaisant amžiaus ir 
krypčių įvairumo, nepaisant as
meninio braižo, visas ansamblis 
turi kažin ką bendro, lyg ta pa-

ti širdis plaktų kiekvienoje drobė
je, piešinyje ar skulptūroje...

Aš trumpą akimirką į šį reiški
nį žiūrėjau ir pats nustebau, kai 
mano atsakymas buvo labai grei
tas:

— Ši paroda yra lietuvių! Ta 
bendra širdis, tas bendras pulsas, 
tas pats estetinio ritmo pojūtis, 
nepaisant temų ir išpildymų į- 
vairumo. Ne japonų, ne prancū
zų, bet mūsų — lietuvių! Va, 
čia ir užsibaigia visi ginčai, visos 
“neišspręsimos” problemos, 'kal
bant apie tautinį meną.

Kada kūrėjas nuoširdžiai ir su 
meile savo darbui save išsako, 
kada jis, kaip motina save savo

(Nukelta į 7 pusi.)

rei ofiso HE 4-5849, rez. 388-2281

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai pirm, ketv, 1 iki 7 popiet 
antr. penkt., 1-5. treč. Ir šešt. tik 
su 31 tarus

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LTGOf 

2817 Weat 71st Street 
Telef HEmlock 6 8545
(Oflao tr rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą

Dr Ant Rudoko kabinetą peršm*

0R. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 6-2400

Vai pegal susitarimą: pirmad. ii 
ketv. 1-—4 Ir 7—9; antrad. Ir penk 
tad. 10—4; žeštad. 10—2 vai.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-980)

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71st Street 
. ,(71st Ir Campbell Avė. kampas) 
Pirmad., antrad.. ketvlrtad. Ir penkt 
nuo 3 vai popiet iki 7 vai. vak 
Ketvirtad. Ir šeštad. nuo 9 v. ryt.
Iki 11 vai. ryto — tik susitarus

»fs 785-4477 Rez PR H-69«‘

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA TR CHTRURGF 
nPEOIAI.YBf. — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
IUWFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandų* i vagai susitarime

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviška:

£618 W. 71st St. — Tel. 787-5141 
llkrin* akis. Pritaiko akimns ir

■oontact lenses”
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč

Rezid Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAi>
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepta. skambinti: MI 3-0001

DR, A. PUSTELNIKAS
JYDYTOJAS IR CHIRURGĄ: 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

įsi Ofiso PR 6-7800; Namą 925-7697 
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta
Tel. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Tel. 787-2290: ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appolntment)
Ofiso tel. PR 8-2220

Namą — rezid. — PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63 rd Street

Pirmad., antrad, ketvirtad. Ir penkt 
nuo 12 tkl 8 vai. Ir nuo 5 Iki 8 
vai.- vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS ♦
Inkstų, Pūslės ir Prostatr 

CHIRURGIJA 
2656 VVest 68rd Street

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

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6
Iki 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta

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

Ofiso tel. REliance 5-441C
Res. GRovehill 6-0617

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 13 vai 
iki 2 vai. p. p: ir nuo 7 Iki 8 v. vak 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p 
Ir vakarais pagal susitarimąOflao ir buto tel. OLympic 2-1381

DR.F.V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. ir 
šeštad. tik susitarus

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 3750 W. 7lst Street 

Telefonas 925-8396
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—11 
ryto, 2 Iki 8 vai. vak. ŠeStad. 1 Iki 
4 v. vak. Treč. ir sekmad. uždaryta. 

Rezid. tel. WA 5-3099DR. ALG. KAVALIŪNAS
VTDAŲ8 LIGŲ IR KRAUJO

SPECIALYBĖ
5540 Soutb Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą
Skambinti - 585-2525

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoi
Ofisas tr rez., 3653 W. 59th Bt.

Tel. PRospect 8-1338
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 1 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitę 
laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso ir buto OLympic 3-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avenue, Cicero 
Kasdien 1-3 vai. Ir 8-8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Of. Tel. HE 4-2133. Namų GI 8-šivo

V. P. TUMASONIS, M.D., S.C.
CHIRURGAS 
2454 VVest 71»t Street 

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

Trečlad. ir šeštad. uždaryta.

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. ir 
trečlad. uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad.. ketv. «—8 vai 
▼ak., penkt Ir šeštad. 3—4 poplsf 

11 lutu laiku pagal susitarimą
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

7156 Soutb Western Arenu
Pirmad., antrad., ketvirt ir penkt 
tuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nut 

6—8 vai. vakare. Trečlad. nur 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad

11 vai. ryto Iki 3 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168 .

Rez. teL 889-3919

Tel ofiso PR 6-6446

DR. F. C. ffINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71 rt Streef 
Valandos: 1—8 vai. popiet 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 Soutb Pulaski Road 
Ofiso tsL* 767-2141. Namų 686-4850

Perskaitę "Draugą", duo 
kitę kitiems pasiskaityti
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Vienuolis su va Idovo našta
Mindaugo sunaus Vaišvilko tragedija J. Kralikausko romane

Juozas Kralikauskas, VAIŠVIL-.
KAS. Romanas. Chicago, 1971. 
Lietuviškos Knygos klubo leidi
nys, 234 psl., kaina §4.50, gauna
mas “Drauge”.

*

PR. VISVYDAS

aktyvų žingsnį užlieja

Šalia šių dienų išdailintos, bet 
stilistiškai gana vienodos bele
tristikos naujasis Juozo Krali
kausko romanas “Vaišvilkas” at
rodo neįprastai kitoniškas. Skai
tai ir stebiesi stiliaus lankstumu 
ir turinio dinamika. Jau anksty
vesnėse knygose “Titnago ugnis” 
ir “Mindaugo nužudymas” iš
ryškėjo J. Kralikausko sugebėji
mas individualiu braižu atkurti 
lietuvių senovę. Vartodamas ar
chaišką leksiką, jis giliai skver
biasi aprašomom epochon. At
gyja vardai, vietovardžiai, senoji 
religija, papročiai, buities detalės. 
Susidaro ekspresyvus praeities 
audinys. Reiklūs, lakoniški dialo
gai suteikia tekstui padildomos 
gyvybės.

Pastarajame romane iškyla 
komplikuota valdovo — vienuo
lio — šventojo asmenybė. Isto
rinis Vaišvilkas niekad nebuvo 
pakankamai išryškintas, nes 
valdė vos trejus metus. Apie jį 
šaltinių nedaug, ir tie patys mig
loti. J. Kralikausko Vaišvilkas 
rodomas visoje tragiškoje didy
bėje — sukurtas ne iš romanti
nio vaško, bet iš žmogiško mo
lio, drėkinamo andienykščio gy
venimo sopulių ir syvų.

“Nedovanosiu žudikams! Ne- 
do-va-no-siu”, karštai prieš Die
vą prisiekia Vaišvilkas, trokšda
mas atkeršyti tėvo Mindaugo ir 
brolių užmušėjams; Treniotai, 
Daumantui, Žadvilui, Suksei. 
Bet vėliau, įvykdęs keršto dalį, 
jau kliedėdamas, sau priekaištau
ja: “Aš padegiau Deltuvą. Tai pa
degiau pats save. Nuo keršto ir 
neapykantos prisimetė augulys, 
pūliais tvinsta votis...” Supranta
ma, joks valdovas, juo labiau vi
duramžių, negalėjo valdyti, per
sekiojamas sąžinės balso. “Tik 
kieta ranka teįmano gerai valdy
ti”, prisipažįsta Vaišvilkas. Jį 
skaldo prieštaringumai. Jo kiek-

sa-
l

vienų 
vigraužos banga.

Rašant romanų pirmuoju 
meniu (naujoviškai vadinamu 
minčių srautu), nelengva išlai
kyti pusiausvyrų tarp fabulos 
dėstymo ir psichologinės intro
spekcijos. Istoriniam romanui 
itin svarbu, kad įvykiai nebūtų 
nustumti į miglotų užnugarį. Is
torinis charakteris ne tik mušto, 
prisimena, medituoja, atgailauja, 
bet veikdamas dalyvauja epo
choje. Tokia pusiausvyra J. Kra
likausko romane palyginti gerai 
išlaikyta. Pasakojimo eiga alsuo
ja gyvenimu. Vaišvilko saviana
lizėje atsispindi anuometinė po
litika, socialinis — religinis gy
venimas, jo asmeninė biografija. 
Atsiskleidžia ir kiti charakteriai: 
atsargus, lėtas Traidenis, fana
tiškas Žadvilas, Medūnas, Liz
deika, nepalenkiamas Buškus, 
pragaro išpera Levas Danilovi- 
čius, G^udimantė, Ringailė, tė
vas Mindaugas, dievobaiminga 
stačiatikė motina, Kirilas...

Knyga daro vieningo kūrinio 
įspūdį. Vaišvilko pavaizdavimų 
autorius koncentruoja keliuose 
epizoduose, kuriuos jungia pa
grindinis leitmotyvas — vienuo
lio ir valdovo savybių dvikova. 
Turinio sąranga kaip smuiko 
koncerte — pagrindinę melodiją 
solistas virtuoziškai atlieka įvai
riu tempu, visokiais būdais: vie
nas, tai su kito instrumento tal
ka, tai susiliedamas su visu or
kestru — gyvenimu. Pradžioje 
suskamba ryžtingas bausmės žy
gis į Lietuvą. Girdisi žygininkų 
dainos, žaidimai, valiavimai. Gi
rios vaizdai. Tada pergalė prieš 
Daumantą, sklidina senovės 
mūšio detalių. Viešnagė Vilniu
je. Puota Kernavėje. Meilė Gau- 
dimantei. Bandymai išmintingai, 
tauriai valdyti kraštą. Rūpestis 
varguoliais ir laukininkais. Čia 
išryškėja, mūsų akimis žiūrint, 
perdėm demokratiškas, huma-

as-

nistinis Vaišvilko būdas. Jį 
kamuoja keršto troškimas, o taip 
pat asmeninė kaltė Ringailei, 
kurios negalėjęs vesti dėl luomų 
skirtingumo. Ji mirė, pagimdžiu
si sūnų Lizdeiką. Meilės motyvai 
■pinami keliomis lyriškomis gijo
mis: Ringailė apgaubiama efe
meriškomis prisiminimų skrais
tėmis, o Gaudimantės fragmen
tai — švelnių žodžių asociacio- 
mis — “langeliai, paukštukai, 
akutės... bangelės, tulpės, eg
lutės”.

Vaišvilko valdoviškoji styga 
trūksta po Buškaus pilies Deltu
vos sunaikinimo. Jis pasijunta 
svetimas pagoniškoje aplinkoje. 
Jaučiasi kaip eketėj su aplinkui 
trūkinėjančiu ledu. Visiškai su
žlunga, sūnui Lizdekai padegus 
tėvo ir brolių atminimui statomą 
Trijų Kankinių cerkvę. Jo viltys 
apkrikštyti Lietuvą subyra. O 
prievarta krikštyti jis nenori. Te
lieka tik grįžti vienuolijon ir 
būdu tęsėti anksčiau duotą 
žadą.

Ypatinga duoklė romane 
duodama senajai lietuvių religi
jai: gamtiškai, tyrai, teisingai. 
Nuostabių apeigų akivaizdoje 
tiesiog norisi klausti: kurių galų 
pravoslavija skverbėsi į Lietuvą? 
Savaime suprantama, stačiatikių 
antplūdžio itin negalėjo pakelti 
anuometiniai pagonys. Lietuviai 
kratėsi svetimo tikėjimo kaip li
gos. Žemynos ir Dundulio labin- 
tojams, šventadaviams, žalto- 
nirns, vardininkams ir kitiems se
nolių tikybos gynėjams kryžius 
reiškė smurtą.

“Neužsukau nė į vieną alką, 
apgobtą ąžuolų, uosių ir liepų. 
Vengiau žynių; užkietėję senovi- 
ninkai, kaip akmeniniai kirviai. 
Jie savo kala be atodairos. Kur 
alka, ten ir žaltonys, ir tolyžiniai, 
akmenys su rupūžių ar gyvačių 
ženklais”. Tokia Vaišvilkui rodė
si anuometinė pagonybė. Nenu
galima. Knygoje parodoma ir jos 
dvasinė reikšmė. Kai kurie namų 
objektai — židinys, skobnis, ug
nelė — buvo šventi. Visa tai, kuo 
lietuvis gyvybiškai naudojosi, kas

Juozas Kralikauskas

tuo 
pa-

ati-

jį supo, globojo, saugojo nuo pa
vojų, priklausė jo tikėjimo sfe
rai. Todėl giria tampa svarbiu 
romano elementu. Ji kažkaip or
ganiškai susilieja su epochos at
mosfera ir vaizduojamais charak
teriais, ypač su Vaišvilko prisimi
nimais, žygiais, kelionėmis.'

įdomiai aprašomi papročiai. 
Šauksmas į Dievarikį prieš mūšį. 
Gydymo būdai — aguonomis ir 
kanapių žiedais žynys Nirva slo
pino sužeisto Traidenio skaus
mus. Čia ir Lizdeikos šventa prie
saika pagonybei — įsidėjo žiups
nelį žemės burnon ir nurijo. Vaiš
vilkui patiesiamas gultas iš ajerų, 
kad blusos nelįstų. Taip pat ir 
lietuvių žygūnų daina: “Per Vil
niaus dimstį dimstelę / vyno upe
lis teka, / Už Vilniaus dimsties 
dimstelės. / saulė mėnulis rieda.” 
Čia taipgi raiškiai piešiami var
guolių ir laukininkų gyvenimo 
paveikslai.

Be abejo, didžiausias J. Krali
kausko poetiškos prozos pliusas 
tenka kalbai. Reti žodžiai ir afo- 
ristiškai nutekinti sakiniai kaž
kaip organiškai įsilieja į bendrą 
situacijų bei minčių srovę. Gausu 
patrauklių posakių: diena pasitai
kė bizna; mudu kaip akmuo ir 
geležis; nenuvysi virvės iš smėlio; 
ant žemės sėdi, o bijai nukristi; 
dievams ir senoliams liksiu išti
kimas, kaip alkos akmuo; eiki

trimpop, kad ji gonys...
Žinoma, žodyno dosnumas kar

tais veda pavojun. Lengva pra
rasti saiką ir pasiduoti nūdien 
prozoje įsigalėjusiai “dailinimo” 
arba ypatingų žodžių ieškojimo 
manierai. Pasitaiko, kad ir “Vaiš- 

I vilko” autorius, įsimylėjęs į skam
bius veiksmažodžius ar ritmingas 
sinonimų virtines, ima gražinti 
tekstą. Tokie sakiniai, kaip “lep
sėjau, burbuliavau, uždavinėjau 
tėvui širdį”; “giliai įkvėpiau ir 
svaigtelėjau nuo vėjoko, kvaište
lėjau nu" saldūninio šviežumo”; 
“toli leidžiasi saulė. Iš lėto, pa- 

| inažėl, pamažu”, tegu ir lyriškai 
i gražūs, per dažnai vartojami ne
daro įspūdžio. Tas pats su vieto
vardžių ir vardų sąrašais (pa
vyzdžiui — 60 p.)..

Kaip jau minėta, maždaug vi- 
, sas knygos turinys pajungtas 
Vaišvilko valdovo ir Vaišvilko 
vienuolio Elizėjaus kontrastui pa
vaizduoti. Dvasinis skilimas ak
centuojamas dažnai, atvirai. Ir 
tik dėl to dažnumo ir nuogo at
virumo vidinis konfliktas praran
da įtaigumų. Per daug jau aiš
kiai Vaišvilkas postringauja apie 
savo padėties dvilypumą. “Prieš
taringumas skelia mane, 
taringumas persekioja”. 
“Esu skaudžiai dvilypis, 
viena ranka — valdovo, 
— bazilijono”. Arba: “i 
vienuolis priešinasi valdovui”.

Kai viskas taip aiškiai išsako
ma, nedaug telieka skaitytojo są
monei ir vaizduotei. Monologas 
pasidaro beveik neįdomus. Kas 
būtų, jei Šekspyras savo herojų 
dvasines išpažintis bųtų išsakęs 
panašiu aritmetišku tikslumu? 
Deja, mūsų džiaugsmui, Šekspy
ro personažų monologai, šalia pa
lyginti lengvai įžvelgiamų tiesų, 
kaupia ir paslaptingas gelmes. Jų 
aiškinimui aukojamos ilgos va
landos, rašomos studijos, knygos.

Šitie maži nuklydimai nesu
menkina J. Kralikausko romano, 
Jo nauda visokeriopa: dramatiškai 
išryškinta neeilinė lietuvių istori
jos asmenybė, atverta tikrai gyva 
viduramžių Lietuvos (1264-1267) 
panorama; sukurtas kalbiškai tu
riningas, dinamiškas tekstas. Kai 
kurias vietas norisi pakartotinai 
perskaityti, pavyzdžiui apie kelio
nę: “Kelionė — tai atgaila ir ap
sivalymas. Išvykdamas vis ko nors 
negero atsikratai. Kur nors nu
vyksti, ir ten ką nors gydančio

Prieš-
Arba:
Mano 

antroji 
'Manyje

Vladas Šlaitas
JEI NETIKĖČIAU

Jei netikėčiau j šviesią, lietuvišką ateitį, 
būčiau seniai jau metęs rašyti eilėraščius.

- Bet aš rašau ir rašau.
Ir rašau tik lietuviškai,
nes ir Dievas mane supranta tiktai lietuviškai.

PASKUTINIAI POSMAI

Jisai nei pats nežinojo,
nei jo artimieji neįtarė,
kad tai buvo jo patys paskutinieji poezijos posmai.
Kaip paskutinis graudusis rudens spindulys,
taip jisai pasirodė ir dingo,
idant niekad daugiau jau tarp mūsų nepasirodytų. 
Toks buvo jo, 
kaip poeto, 
likimas,
ir toks buvo jo,
kaip dangaus žiburėlio, 
likimas.
Pasirodė ir dingo, 
pasirodė ir dingo, 
ir paliko tik netvarkingai išmėtyti užrašai.
Ko yra vertas vieno poeto gyvenimas? 
Nedaugiau, negu vienišo paukščio apsisukimas, 
ir tačiau tasai vienas graudusis apsisukimas 
pasilieka danguj, 
tartum saulė,
dangaus atminimuose.

KAREIVIŠKI BATAI

Didelė nuodėmė yra skriausti silpnesnį, 
surišti jį virvėmis, 
užrišti burną ir spardyti
geležies vinimis pakaustytais rusų kareivio batais; 
didelė nuodėmė ir didelė neteisybė, 
kuri šaukiasi dangaus kerštd
(aš kalbu apie Simą Kudirką).
Ne rusų tautai rašau šiuos žodžius,
nes Rusijoj niekas neskaito mano eilėraščių;
aš juos rašau tiktai tau, mano skriaudžiamas broli, 
ir tau,
mano skriaudžiama sese,
idant tu niekad nepasiduotum nusiminimui, 
nes Dievui nėra nieko nežinoma, 
nes Dievui nėra nieko negalima, 
nes ir mūsų galvos plaukai, 
kaip Jis pats yra sakęs, 
yra visi suskaityti.

randi. Atsiplėšęs nuo kokios nors 
kasdieninės žaizdos ar vietos, pa
žvelgi atsigręžęs iš tolo. Kitaip 
ima atrodyti tai, kas tave vargino. 
Kelionėje gali net ir suvis atsi
kratyti rūpesčio, kuris kasdien

kankino.”
Taip medituoja, valdovo naštą 

nusimetęs, vienuolis Elizėjus, bu
vęs Vaišvilkas.

Tarp ramybės ir šūviu
Šiandieniniai įspūdžiai iš Šiaurines Airijos rašte ir nuotraukose

JONAS DOVYDĖNAS

mas eilėj, su Bren kulkosvaidžiu, nusuktu 
žemyn, pamažu eina per srovę skubančių žmo
nių, kurie jo net nepastebi. Jo akys nukreip
tos aukštyn, ieško įtartino judesio už ne
švarių trečio ir ketvirto aukšto langų. Paskui 
jį, dešimties metrų tarpe, seka jaunas karei
vis su radiju ir kalba į mažą, ranka pridengtą, 
mikrofoną. Atrodo, lyg kalbėtų su savim. Aš 
darau šio vaizdo nuotraukas, bet jie į mane 
nekreipia dėmesio.

Pirma krata

Mano draugas žurnalistas Dennis Ginosi 
guli ant įdubusios lovos ir pučia dūmus į lu
bas pro savo juodus ūsus. Iš Dublino trauki
niu pasiekę Belfastą, mes įsitaisėm į pirmą 
parankų pensioną, netoli Karalienės Universi
teto. Girdėjom — ten saugiausia.

“O. K., ką dabar?” Dennis klausia. Aš žiū
riu pro langą ir mano dėmesį patraukia iš
muštas «jo stiklo kampas. Už lango, kitoj pu
sėj gatvės, matyti faniera užkaltas krautuvės 
priešakys- Žmonės vaikščioja šaligatviu ir dė
mesio į nieką nekreipia, lepinasi šilta rude
nio popietės saule.

Mūsų kambarys mažas, patogus tik per
nakvot. Bet mus traukia gatvė. Einam pasi
vaikščioti, gal rasim ir barą, alaus išgersim. 
Traukiam į pakalnę ir nežinom ką manyti: 
viskas nauja, viskas žvilga dar mums neįsi
vaizduojama prasme. Per daug įspūdžių. 
Miesto centras pilnas žmonių, krautuvės užvers 
tos. Bet netrukus mūsų akis patraukia iš
daužyti langai, durys naujai įdėtos, užrašai 
“Business as Usual”, švieži dažai — visur 
praktiškas ir paprastas kliūčių pašalinimas.

Kiti pastatai, tie, kurie visiškai sunaikinti, 
išdegę, juodi, stovi negyvi. Antram aukšte, 
persisvėręs -per langą guli pajuodęs manike- 
nas. Šaligatvis virve apsuktas, darbininkai 
krauna sudaužytus baldus į sunkvežimį.

Staiga, apsukę kampą, pamatom šešis ka
reivius, vienas kitą sekančius per žmonių sro
vę. Beveik kaip vizija — ginkluoti, žaliais 
dryžuotais džiunglių švarkais apsivilkę, lė
tais sapnuojančių judesiais tęsia tik jiem spa- 
tiems gerai žinomą uždavinį. Seržantas, pir-

Prieinu prie spygliuotos tvoros barjero, pa
kabinto tarp stulpų, įbestų į vidurį gatvės ir 
šaligatvio. Prieš barjerą, per visą gatvės plotį, 
supiltas asfalto kaupas, gal aštuonių inčų 
aukštumo. Mašinos per šitą kaupą turi atsar
giai, lėtai važiuoti, kitaip ratai pasiektų spy
ruokles, ir kaupas gali išmušti motorą ar

transmisiją. Už dvidešimt metrų barjeras 
pakartotas. Šaligatvis tarp vielų užkrautas 
smėlio maišais, už maišų stovi aukšta vie
linė tvora, už tvoros — policijos būstinė. Jos 
visas fasadas užtrauktas vieliniu tinklu, kad 
atmuštų atgal į metėją jo sviestas bombas ar 
akmenis. Prieš duris sukrauta tvirtovė iš smė
lio maišų, ant jų dar užtraukta skarda. Per 
plyšį matyti storas, sunkaus kulkosvaidžio 
vamzdis. Aš čia padarau keletą nuotraukų, 
juk tai visai karo vaizdas.

Iš kažkur atsiranda policininkas. Ant mė
lynos uniformos jis užsivilkęs žalius, amerikie
čių kariuomenės šarvus. Pats be ginklo. Jis 
mandagiai mūsų prašo, kad jį sektume. Ir ei
name su juo policijos būstinėm “Kam tas apa
ratas? Iš kur jūs? Prašau iškraukite savo krep

šį ant stalo”. Prisistato ir jaunas karininkas, 
leitenantas, tikrina mūsų dokumentus. Aš tu
riu redakcijos “Earth” žurnalo laišką, kuria
me patvirtinama, kad mudu rašom straipsnį 
apie Airijos gyvenimą.

“Jūs supraskite, mes negalime leisti bet 
kam fotografuoti mūsų būstines. IRA padaro 
tokias fotografijas prieš užpuolimus. Mes j 
kiekvieną smulkmeną turim atkreipti dėmesį. 
Jiems irgi patinka smulkmenos, kaip tikrai ka
riuomenei”. Leitenantas kalba apie IRA, kaip 
apie priešą, kuriam tačiau neturi blogų Jaus
mų. Mes dar pasikalbam, policininkas, smul
kiai iškratęs mano aparatų krepšį, atsargiai 
viską sudeda atgal ir palydi mus gatvėn.

“Matai, Denni, visa bėda, kad tu panašus 
(Nukelta j 4 pusi.)
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IR ŠŪVIŲ

IRA bombos

The Bee Hive

(Atkelta iš 3 pusi.)

į bulgarą, o aš į airį.” “No we ain’t the 
clean cut type”, atsako Dennis.

Dar nueiname vieną bloką. Viskas atrodo 
normalu. Žmonės išeina iš krautuvių, pirki
niais nešini, laukia eilėse autobusų, kavinės 
pilnos studentų, barai ūžia. Šią iliuziją mes 
galime čia pasilaikyti, kol vėl pravažiuoja ža
lias land-roveris su iškištais šautuvais.

Netoli vidurio miesto Belfaste stovi nau
jas, aukštas, ištaigingas viešbutis “Belfast 
Europa" — simbolis protestantų aukštesnio 
lygio negu katalikų. Šį viešbutį IRA nutarė 
pašalint, susprogdint, mažų mažiausiai kiek 
nors atvirai sužalot. Kaip mums papasakojo 
britų kariuomenės atstovai, IRA šiam svar
biam ir pavojingam tikslui panaudojo savo 
geriausius meistrus. Šie iš savo pusės, tur būt, 
nutarė darbą paįvairinti. Kadangi Belfaste 
britai laikė savo bombų meistrus, IRA nutarė 
su jais, taip sakant, savaip bendradarbiauti.

Vieną dieną du vyrai, visiems matant, įė
jo į viešbučio prieangį ir paliko prie liftų di
delę dėžę. Ištraukę iš po rūbų automatus, 
jie liepė visiems nejudėti ir pranešė, kad už 
dvidešimt minučių ta dėžė sprogs. Ir patys iš
ėjo. Hotelis buvo ištuštintas, kareivių apsup
tas, o dėžė apkrauta smėlio maišais.

Praėjo dešimt minučių, praėjo ir valanda 
— bomba nesprogo. Karininkai gerai dėžę ap
žiūrėjo, net rentgeno spinduliais peršvietė... 
Ir po keturių valandų pranešė, kad bomba nu
ginkluota ir dėžės viršus atluptas, panaudo
jant mažą gabalą sprogstamosios medžiagos. 
Reiškia, bomba buvo atplėšta sprogdinimu. 
Laikraščiai, aprašydami šį atsitikimą, davė 
suprasti, kad IRA prastą bombą pagamino.

Pasitaikius progai pakalbėti su vienu bri
tų karininku, aš jo paklausiau, kaip galima 
nuginkluoti bombą su sprogstamąja medžiaga 
ir pačios bombos nesusprogdinti. Kapitonas 
nusišypsojo ir atsakė: “Lengva, jeigu ta bom
ba pilna smėlio-”

Reiškia, IRA norėjo britų kariuomenės uo
degą truktelti, sausai pranešti britų meist
rams, kad jie nėra vieninteliai šių reikalų iš
minčiai.

Po poros dienų aš ir Dennis, grįždami į sa
vo kambarį, pamatėm, kad Belfast-Europa vėl 
ištuštintas, vėl kare.ivių apsuptas. Viskas taip 
pat atsitiko kaip anksčiau, tik šį kartą bomba 
užtikrintai pilna dinamito. Vėl prasideda jaut
rus darbas su smėlio maišais, rentgeno spindu
lių peršvietimu. Sis modelis neturi laikrodžio, 
reiškia bomba sprogs tik tada, kada bus pa
liesta.

Stoviu šaligatvyje su keturiais kitais foto
grafais. Visi laukiam. Laukiam ir žinom, kad 
būtų įdomiau matyti sprogimą, negu vėl išne
šimą dėžės pro stiklines duris.

Po keturių valandų kareiviai sujuda, sunk
vežimis privažiuoja prie durų, ir viskas galų 
gale laimingai baigiasi. Viešbučio svečiai su 
karininkais vėl sugrįžta ir, nuėję į barą, atida
ro šampano bonkas ir užgeria į Belfast-Euro
pa sveikatą.

Man būnant Belfaste, IRA dar daug kartų 
bandė šį viešbutį susprogdinti, bet jiems vis 
nepasisekė. Daugelis kitų pastatų išlėkė į orą, 
bet Belfast Europa išsilaikė.

Paliekam Belfasto centrą. Gatvės ištuštė
ja. Kiekvienam bloke vienas ar du sugriauti 
pastatai. Kai kurie jau sustumti į didelę krū
vą plytų, kiti užkalti, vienas, neseniai susprog
dintas, stovi be priešakinės, sienos, lyg tuščia 
dėžė, margai išpopieruotu viduriu. Plytos, tin
kas, lentų gabalai užgriozdę visą šaligatvį. 
Aplenkiame šaligatvį ir einam jau nušluota 
gatve. Šioj miesto daly — Grovesnor Rood — 
vienoj pusėj protestantai, kitoj katalikai. Tam
siai žali Land - Roveriai važinėja šiuo keliu, 
gaudami kulkų iš abiejų pusių. Pirmiau — 
daugiau iš protestantų pusės, dabar — iš ka
talikų. Einame pagal sieną, prisimindami se
niai matytus karo filmus. Pasiekiam Falls 
Rood ir sukam į kairę, prieinam Viktorija ligo
ninę. Žmonių daugiau, ir mašinų judėjimas 
didesnis, mažiau išdaužytų gatvės šviesų. Jau 
tamsu, kai mes prieinam prie mums nurodyto 
baro. Tai didelis, rudas pastatas greta parko. 
Nuo jo prasideda tirštai apstatyta miesto gat
vė.

Viduj baras pilnas dūmų, triukšmo ir vy
rų darbiniais rūbais. Mums įėjus, triukšmas, 
rodos, porai sekundžių nutilo, visų akys nu
krypo į mus, bet greitai baras ir vėl suūžė lyg 
bičių avilys.

Po trečio alaus, įsitraukėm į /šneką su 
dviem broliais katalikais ir dar trečiu vyru. 
Šneka tuojau nukrypo politiniais takais. Aš 
klausinėju, man viskas nauja, pirmąkart gir
dima. Praslenka valanda, dvi. Henry yra ga
bus kalbėtojas. Jis man smulkiai ir sudėtingai 
dėsto savo nuomonę, nesikartodamas, kalba 
blaiviai ir nuosekliai apie paprastus žmones, 
apie išardytą gyvenimą, apie troškimą išmest 
politikierius...

“Aš nesutinku su IRA, bet nesipriešinu.' 
Jie sudaro spaudimą, kuris turės atgarsį Angli
joje. Aš nenoriu, kad protestantai būtų išva
ryti, bet valdžią reikėjo seniai pakeisti. Stor- 
montas Šiaurės Airiją valdo 50 metų. Ir nuo 
pat pradžios buvo nusistatyta prieš katalikus. 
Orangiečiai su mumis niekada nesiskaitė, nors 
daugelis paprastų žmonių vįenas su kitu su
gyveno. Man religija čia nesvarbu, aš gyve
nu maišytam kvartale, dirbu su protestantais 
ir katalikais, mano vaikai su jų vaikais žai
džia. Aš tik negaliu pakęsti protestantų po
litikos- Jie Ariją išnaudojo ir vis dar nenori 
liautis”.

Durys plačiai atsidaro. Įeina kareivis su 
šautuvu, iškeltu į lubas, ir garsiai sako: 
“Mums telefonu buvo pranešta, kad už sep-

i

tynių minučių Šitame pastate sprogs bomba. 
Prašau visus eiti laukan!” Mes greitai išge
riam likusį alų, nusiperkam dar po butelį ir 
sekam išeinančius. Gatvėje stovi trys šarvuo
tos mašinos, kareiviai išsirikiavę butų duryse 

šautuvais, kiti klūpo už medižų ar telefo-su

no stulpų. Kareivis “heroldas” stovi prie du
rų, net atsisakydamas jam pasiūlytų butelių 
alaus. Visi gėrikai gražiai, linksmai išvirsta į 
drėgną vakarą, rodos, lyg atsikvėpti. Visi gy
vai kalba, ir kalba tęsiasi be pertraukos. Sto
vim dešimties metrų atstume nuo Bee Hive 
durų ir, gurkšnodami iš butelių alų, laukiam: 
kas bus? Kiti nusisuka į mūrą ir tvarko kitus 
reikalus, prieš grįžtant į barą. Henry mums 
pabrėžtinai aiškina draugišką kareivių ir pub
likos elgesį. Tikrai šį vakarą čia nėra jokių su
sikirtimų. Ir bomba po spetynių minučių nu
taria nedrumsti geros penktadienio nuotaikos. 
Po kiek laiko Bee Hive vėl ūžia, gatvė rami.

Sekančią dieną bėgau aš ta pačia gatve 
prieš Bee Hive. Gatvė dabar apiberta sudu
žusiom plytom, ilgais geležiniais varžtais, o 
už dviejų blokų kilo tiršti, juodi dūmai iš de
gančių autobusų. Žmonės skubėjo šaligatviais, 
kareiviai rikiavo savo sunkvežimius, tikrino 
mašinas. Kiek atokiau staiga subarškėjo kul
kosvaidis, ir jam tuojau buvo atsakyta šautu
vų kosuliu. Pasiekęs Falls Rood ir Springfield 
Road kryžkelę, pamačiau jau išdegusius au
tobusus, kurių ištirpę šonai susiliejo su rūks
tančiu grindinio asfaltu. Ištuštėjusią gatve ka
reiviai nepraleidžia — toliau ten šūviai. Jau 
tamsu, traukiu į savo kambarį šoninėmis gat
vėmis. Taip praėjo antra diena Belfaste.

(Bus daugiau)

NEPAGRISTI ff NAUJIENŲ" KALTINIMAI
JONAS AISTIS

kusi, remdamasi vien tiktai poe
zijos tėkštais.

Savo eilėse, gal būt, daugiau 
negu kiti mano bendralaikiai e- 
su daugiur susikaupęs ties poezi
jos esme, jos raiškumo galimy
bėmis ir ribotumu. Man tie daly
kai buvo ir yra svarbūs. Mano po
ezijos aiškintojai — Antanas 
Vaičiulaitis, Bronius Krivickas, 
Rimvydas Šilbajoris — daug gra
žių ir teisingų žodžių yra pasa
kę, o Viktorija Skrupskelytė ats
kleidė naują mano poezijos as
pektą, kuris, mano manymu, yra 
arčiau tiesos.

Naujienų vedamasis kimba 
prie atskirų žodžių ir ieško prieš
taravimų, kurių iš tikrųjų nėra, 
kurių, gal būt, nesuprato ar ne
norėjo suprasti.

Visi kaltinimai yra lygiai ne
pagrįsti, kaip kaltinimas redak
toriui: “Ateities leistan poezijos 
rinkinin redaktorius arbitrariš- 
kai dėjo tuos spausdintus kūri
nius, kuriuos skaitė artimus vie
nai grupei”. Ar “Naujienos” yra 
tuo tikros? Aš, pavyzdžiui, nesu 
ateitininkas..’. Ar “Naujienos” 
gali pateikti sąrašą tų poetų, ku
rie būtų šio to verti, bet dėl ide
ologinių pažiūrų buvo atstumti?

Mūsų literatūros kritika, kuri 
dažniausiai reiškiasi recenzijų 
forma, turi tą ydą, kad ji labai 
dažnai nesiima veikalo aiškinti 
ir padaryti jį suprantamą skaity
tojui, bet visą išmonę ir pastan
gas sukaupia kaip savo paties 
nusimanymu blykstelti: ana va, 
koks rašytojas ir jojo kūrinys 
menkas ir skurdus,, o pažiūrėkite 
į mane, kaip aš sugebu ir moku 
rašytoją ir jojo kūrinį į miltus 
sumalti. Dėl t ės' priežasties mū
sų kritika yra dažnai negatyvi, 
nors ji nešasi kovojanti prieš 
nuosmukį.

Tikras kritikas sielojasi litera
tūros puoselėjimu, o ne autoglo- 
rifikacija. Pseudo ar mėgėjas kri
tikas už savęs nieko nemato, ne
ieško priežasčių, net argumentų, 
bet kerta iš peties, kibdamas prie 
žodžio, kurio gerai- neįsiskaitė ir 
nesuprato.

Kritikai turėtų būti ypatingai 
atsargūs su jaunimu. Nedaug jo 
su humanitariniais palinkimais 
čia turime. Reikėtų juos paskatin
ti ir padrąsinti.

Tos mintys man kilo, paskai
čius Vasario šešioliktosios dienos 
“Naujienų” vedamąjį, pavadintą 
“Svajojame ir dainuojame”, skir
tą “Lietuvių poezija išeivijoje 19- 
45—1971” antologijai.

Sunku pasakyti, ar vedamasis 
ta antologija džiaugiasi ar bodi
si, bet iš visko matyti, kad jam 
lietuvių poezija išeivijoje ir tėvy
nėje yra nežinoma ir neprieina
ma.

I

Ir pasirink tu man šešioliktai 
vasario vedamajam temą... Ir 
skelbk tu man tokias dideles ir 
amžinas tiesas: “Lietuvių tauta 
yra poetų tauta.” Dalyką kiek 
pajudinus, gal paaiškėtų, kad 
tokių vedamųjų autorių mūsų 
tautoje yra kur kas daugiau ne
gu poetų!

Mirė Nobelio laureatė
Nobelio premijos laureatė dr. 

Marija Goeppert Mayer, kuri iš
aiškino, kaip atome juda proto
nai ir neutronai, mirė sulaukusi 
65 m. amžiaus. Ji 1963 metais 
tapo pirmoji moteris, laimėjusi 
fizikos Nobelio premiją po to, 
kai dar 1903 m. Marie Curie lai
mėjo Nobelio premiją už izolia
vimą pirmo radioaktyvaus ele
mento. Dr. Mayer buvo fizikos 
profesorė Kalifornijos universi
tete, San Diego mieste, kur ir 
mirė. Ji yra dirbusi kartu su dr. 
E. Fermi, vienu iš mokslininkų, 
sukūrusių atominę bombą.

Prancūzų teatras Chicagoj
Į Chicagą atvyksta Paryžiaus 

Le Treteau teatro grupė su “Se
vilijos kirpėjo” pastatymu. Duos 
du seansu Rosary kolegijos au
ditorijoje, 7900 W. Division, ko
vo 20 d. 3 v, p. p. ir 8 vai. 15 
min. vakare. Ši teatro trupė ne
seniai gastroliavo Australijoje, 
susilaukdama gražaus pasiseki
mo. Vaidinimas prancūzų kalba.

Nežinia kuriais sumetimais vi
sas vedamojo svoris nukreiptas į 
antologijos įvado autorę Viktori
ją Skrupskelytę; kimba prie žo
džių, kurių, aiškiai matyti, ne
pajėgia suprasti.

Prisipažinsiu, kad . antologija 
manęs dar nepasiekė, ir aš ne
galiu kol kas ginti viso įvado, dėl 
to ribosiuos tiktai ta ištrauka, 
kuri liečia mano poeziją ir buvo 
paskelbta š. m. vasario 12 d. 
“Draugo” kultūros priede. Ypač, 
kad didesnę kaltinimų dalį ve
damasis skiria kaip tiktai mano 
poezijos aiškinimams.

Viktorija Skrupskelytė ne pir
mu kartu užsirekomenduoja, 
kaip nauja ir didžiai pajėgi bei 
geros mokyklos literatūros tyri
nėtoja. Mano poeziją ji atsklei
džia visai iš naujos pusės, ir man 
iš tikrųjų buvo miela skaityti jos 
aiškinimus, nes dar niekas iki 
šidl nėra taip toli nuėjęs į mano 
poezijos esmę. Ir ji yra to pasie-
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Estijos sostinės Talino viduramžinis kampelis

i

KALEVO SŪNUS
Minėdami Estijos nepriklausomybės paskel
bimo 54-tąsias metines (II. 24), spausdiname 
čia trumpą ištrauką iš Friedricho Kreutz- 
waldo (1803-1882) atkurto estų tautos 
liaudies epo “Kalevopoeg” 
Lietuvių 
čius.

(Kalevo sūnus), 
kalbon vertė Justinas Marcinkevi-

Pro vidudienio vartus jau 
Saulė motina praėjo, 
Daug sūnų ir dukterų daug 
Linda Kalevui pagimdė, 
Sūpavo ji lopšio lingę, 
Naktimis dainas dainavo, 
Dosniai krūtine įpenėjo 
Sūnus — ąžuolus galingus, 
Auklėjo ir užaugino 
Karžygius, visus į tėvą, 
Stebuklingą, didžią jėgą 
Raumenims jų dovanojo, 
Proto — išminties išmokė. 
Augo ir tvirtėjo paukščiai, 
Tėvui Kalevui padėjo, 
Guodė Lindą motinėlę.

O kai Kalevas didysis 
Į saulėlydį jau ėjo, 
Du sūnai namie dar augo 
Kaip dvi brandžios žirnių 

. ankštys.
O kiti vaikai išskrido 
Paukščių vieškeliais 

laisvaisiais 
Į svečias šalis toliąsias 
Sąvo laimės paieškoti, 
Lizdo sau svetur susukti. 
Juk \ isų šykšti gimtinė, 
Jos arimai neturtingi 
Neįstengė išmaitinti, 
Peno jiems visiems parūpint, 
Lizdui vietos dovanoti, 
Kūno drabužiu papuošti.

Y 5

•M
Kalevas vaikams pasakė 

Ir visus juos prisaikdino, 
Kad nesidalintų žemės, 
Kad vienam ji sūnui liktų.

Nors vaikai ūgiu ir stotu 
■Jau seniai prilygo tėvui, 
Nors visi iš jo galybės 
Sau pasiėmė po dalį, 
Bet visa būtybė tėvo, 
Protas jo ir pastabumas 
Kuo vešliausiai sulapojo, 
Kuo pilniausiai sužydėjo 
Paskutinėj atžalėlėj. 
Kaip arų lizde kiaušinis, 
Vakaro metu padėtas, 
Atžala šita išdygo, 
Tėvui Kalevui jau mirus.

to

ASSETS OVER $160,000,000 
RESERVE OVER $14,500,000
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MUSŲ KALBA
RED. D R. P R. SKARDŽIUS

DĖL LITURGINIO MALDYNO KALBOS

būdu 
i r 

Vieš- 
1 a i- 

per-

Po Romos katalikų apeigyno jiems atlikti savo pareigas 
Lietuvos vyskupijoms (Vilnius, '■ pagal Tavo įsakymus, šalia to 
1966), apie kurio kalbą jau šiek retkarčiais parašoma ir: kad 
tiek rašyta š- m. Draugo Nr. 12 j taip įvyktų, reikia i šp i 1 d y t i 
šeštadieniniame priede, vėliau]tam tikras sąlygas( ir kitoje 
Lietuvoj pasirodė kitas oficialus 
leidinys Liturginis maldynas 
(Vilnius, 1969), su kurio kalba 
irgi pravartu bent probėgšmais 
susipažinti.

šio leidinio kalba iš esmės 
beveik nesiskiria nuo norminės 
bendrinės kalbos. Tai galime iš 
daug ko matyti, visų pirma iš 
sintaksės dalykų, pvz.: laukda
mi Kalėdų švenčių, maldaukime 
Dievą pagalbos gerai 
joms pasirengti; suteik 
jėgų atsispirti viso
kioms pagundoms; su
teik mums jėgų nusikraty
ti visokio purvo; globok 
tuos, kurie matomu 
m u m s vadovauja 
Tau atstovauja; 
pats padarys jį 
mingą;Tėve, leiskis
maldaujamas susigraudi
nusios širdies, ir kt. O štai keli 
žodyno pavyzdžiai: mano siela 
ilgisi gyvastingojo Die
vo; neleisk mums sudrumsti sa
vo džiaugsmo netinkamais p o- 
el g i a i s. priimki puokštę 
mūsų maldų; nekentė jo kaip 
reiklaus mokytojo; Viešpa
ties būsto slėpynė mane 
saugos; mes dar tebevargstame 
tremtyje, ir kt.

Panašiai kaip Apeigyne, ir čia 
gana dažnai vartojamas vieti
ninkas, kur kitų kartais pasako
mas ir kilmininkas su ant: 
kaip danguje, taip ir že
mėje; Dievo Motinos vargai 
žemėje buvo atlyginti di
džia garbe danguje; ramy
bė žemėj gerai valiai; nebe
leisk nuo Tavęs atsiskirti nei 
šia, žemėje, nei aukšty
bėje, ir kt. Bet retkarčiais pa
vartojama ir prielinksninė žo
džių grupė: karstas buvo padė
tas ant žemės prie galvū
galio; ant žemės gyve
nant, taip pat neretai užgriūva 
skausmas žmogų (iš giesmės), 
ir kt.

Veiksm. tikėti vartojamas su 
galininku, įnagininku ir retai su 
naudininku, pvz: tikiu Die
vą Tėvą visagalintį; t i- 
kiu Šventąją Dvasią, 
šventąją visuotinę Bažny
čią; kas tiki mane, nors 
ir numirtų, bus gyvas; jis Ta
ve tikėjo ir Tavimi pa
sitikėjo; tikiu Tave 
prisikėlusį; tikiu Ta
vim, o Dieve, nes Tu esi tiesa; 
tikėkis Dievu; tikėk 
dangaus duotais pamoky
mais, netiki kūno pri
sikėlimu mes tau įti
kės im, kada regėsim, ir kt.

Gana dąžnai vartojami būd
vardžiai su -inis, pvz.: Tu nepa
norėjai nei duoninės, nei 
kruvinosios aukos: galėtume 
įsigyti dvasinių dovanų; 
sėjamas gyvulinis kūnas, 
kelsis dvasinis kūnas; ap
šviesk visus dvasinius ir 
pasaulinius vyresniuosius, 
kad mūs neištiktu pragari- 
n ė s kančios: darvti vienuo
linius įžadus. ir k+. Taip nat 
ir Constitutio AvosMica verčia
ma Avaštalinė konstituciia.

Slavišku reikšmės vertinių 
vildtiti. išvildiiti vietnie nanras- 
tai vartodama imkd.iiti. imikdv- 
ti. laikuti. atlikti, vokti, ivvkti, 
pvz.: vvkdvlr Dievo isnlrv- 
mus: visuomet vvkdvtume 
Tavo valia: aš nieko k’tn ne- 
trokščiau, 
t i Tavo 
vyksta

kain tik 
valia: 
Tavo

i v v k d v- 
visados t^e - 
valia; padėk

vietoje: v y k d o m e ne visas 
sąlygas); ir vėl Tu pakyli, pa
siryžęs išpildyti mūsų va
lią (ir tame pat puslapyje: 
vykdo savo Tėvo valią); pa- 

j galiau Tavo ir mūsų norai i š- 
s i pildė (t. y. įvyko).

Užuot duoti galimybę J- Jab
lonskis savo laiku buvo pataręs 
vartoti įgalinti “duoti galią, su
daryti sąlygas”, ir taip Maldyne 
rašoma: Viešpats mus visus 
įgalino pakilti iš nuodėmės 
vergijos; jis įgalino laimėti 
pergalę. Bet šalimais vartoja
mas ir neteiktinas posakis: Kai 
nėra galimybės priimti 
Švč. Sakramentą, nuoširdžiai 
atsiprašome Dievą. Geriau ir pa
prasčiau vaitoti: Kai nega- 
1 i m priimti švč. Sakramento...

Taip pat tam tikro įvairavi- 
mo yra ir žodyno dalykuose. 
Pvz. šalia tverti, sutverti, sutvė
rimas, tvarinys, tvarinija lygia- 
reikšmiškai vartojama ir kurti, 
kūrėjas, kūrinys, kūrinija ir kt., 
pvz-: dėkui Tau, dangaus Tėve, 
kad mane sutvėrei; jo su
tverta visa žemė; pagailėk 
savų sutvėrimų; garbė Tė
vui Sutvėrėjui; aš-t v a- 
r i n y s niekinu Tave-K ū r ė- 
ją; skelbkite Evangeliją visai 
t v a r i n i j a i; esi Kūrė
jas, visos būties šaltinis; mes 
tikim Dievą Tėvą, Kūrėją 
dangaus ir žemės; gieda Tau 
garbę visi kūriniai; kurs 
gaivina kūrinijos visatą, 
ir kt. Arba štai vėl šalia seno 
darinio palikuonis vartojamas 
vėlyvas nevykęs naujadaras, 
pvz,: Jo kraujas tekrinta ant jo 
palikuonių; palaimins Aro- 
no palikuonis ir Arono 
ainiai pasitiki Viešpačiu (ta
me pačiame puslapyje) ir kt. 
Šalia atgailoti sakoma atgai
lauti: pažadink nusidėjėlius at
gailoti ir atgailautume už kal
tes.

Slaviškų skolinių čyščius, dū
šia, plotka ir k. vietoje varto
jama skaistykla, siela (arba vė
lė), kalėdaitis, bet paliekamai 
grabnyčios, rojus, rožančius- 
Jau nuo seniau (K. Sirvydo ir 
kt.) vartojama graudulinė žva
kė "grabnyčia”, šalia kurios vė
liau buvo sudarytos ir grauduli
nės “grabnyčios” (nuo graudu
lys “graudumas”). Rojui pa
keisti visai tinka dausa (arba 
ds. dausos), kuri jau vieno kito 
buvo ta reikšme vartojama. 
Taip pat tikybinėj kalboj jau 
yra pasirodęs ir rožinis “rožan
čius” (pvz. kun- St. Ylos maldy
ne), bet šio Maldyno ruošėjai 
yra apsisprendė dėl rožančiaus, 
nors jiems, buvo žinomas ir roži
nis- jie dėl to Maldvne 
šios maldos vra tartum rožių 
vainikas: iš čia ir vardas — ro- 
sarium. rožančius (rožynas, ro- 
žinisi).

Padaliau dar tenka nastebėt.i. 
kad Ma'dvne. kairi ir kitose mal
dų knvsrose, mina dažnai var- 
toiam.i tam tikri veiksmažodi
niai nriesaizos -imas daiktavar
džiai su veiksmažodžiais, nvr- • 
kalbėkime tikėiimn išnaži- 
n i m a: duodant, išrišima, 
reikia mušti” i krūt.m«’ Vuniyaa 
duos salvmni išrišima, 
anaštalini n a 1 a i m. i n i m a ’r 
n a t e n i m a • r-vams vra te<- 
kiamac, specialiu* n a 1 a i m i- 
n ima si1 n a t e n t m a. s nebus 
teikiamas: šutei v iiems a 11 e 
d i m a ir atilsio vieta, ir kt. 
Šios rūšies daiktavardžių reikš
mė yra daugiau susijusi ne su

pačiu veiksmu, bet su to veiks
mo objektu, būtent: tikėjimo iš
pažinimas (lenkų wyznanie) 
“konfesija, confession of faith, 
creed,” išrišimas (lenkų rozvvią- 
zanie) “nuodėmių atleidimas ir 
kunigo paskelbta bausmė už jas, 
absoliucija,” palaiminimas, “pa
laimos linkėjimas,, benedikei- 
ja,” patepimas “pateptis, patepi
mo sakramentas, anointment," 
sutvirtinimas “sutvirtinimo sak
ramentas, konfirmacija,” ir to
dėl jie, tie daiktavardžiai, var
tojami su veiksmažodžiais pa
našiai, kaip pvz. bandymas 
“eksperimentas,” pasikėsinimas 
“atentatas” ir kt. Tam tikrais 
atvejais šiokie dariniai gali bū
ti nusakomi ir veiksmažodinė
mis lytimis;, pvz. užuot suteik 
jiems atleidimą, rodos, būtų ge
riau tiesiog 
jiems

pasakius: atleisk'

imant, Maldyno 
gera, taisyklinga, 
jos pasitaikančių

rašo:

liudija F-minor, dvi spalvin
gos ir įdomios J- Gaidelio pjesės 
fortepijonui: “Po lietaus” ir 
“Undinių šokis” ir neseniai iš
leistas efektingas finalas iš Br. 
Budriūno dar Kauno konserva
torijos laikais rašytos sonatos, 
šis stambesnis kūrinys buvo at
liktas, parodant jo logiškai pra
vestą formą, priešpastatant 
dvi kontrastuojančias temas: 
audringai — chromatišką ir ra
mesnę - diatoniškai liaudišką. 
Pabaigai buvo du briliantiški 
fortepijono literatūros perlai — 
Liszto Noktiurnas (“Liebes- 
traum”) ir Pr. Chopino Scherzo 
B flat minor. Abu šie kūriniai 
buvo pateikti savotiškoj inty
mioj interpretacijoj, iškeliant 
daugiau jų švelniai elegantišką, 
negu virtuoziškai bravūrinę pu
sę. Andriaus Kuprevičiaus as
menyje-turime įdomų, individua
lių bruožų fortepijono valdovą. 

Ginos Čapkausikienės stipriau
sia pusė yra jos gražus, plataus 
skambesio balsas, išlygintai 
skambąs per visą skalę. Pągal 
diapazoną ji galėtų būti priskir
ta koloratūriniams sopranams, 
bet tam tikras metalinis atgar- 

' s (kartais kiek 
tai subrendusio, savyje užbaigto' suspaustose) gaidose ją priarti- 
menininko žodis, tartas kažkaip 
rezervuotai, lyg padengtas kaž
kokios melancholijos skraiste. 
Buvo duota pirmiausia įdomi 
lietuvišką programa: pianistų 
dažnai atliekama audringo ilge
sio pilna M. K. Čiurlionio pre-

Publika Vasario 16-tos minėjime - koncerte Chicagoj e, Auditorium teatre, vasario 20 d. Nuotr. V. Noreikos
Apskritai 

kalba yra 
įvairi. Dalį 
įvairavimų galime aiškinti sti
listiniais sumetimais; pvz. Tu 
švieti ant dangaus giesmėje yra 
suderinta su išgelbėk nuo prie
šo baisaus (dangaus — bai
saus) . Kita priežastis galėjo bū
ti sudarytojų atlaidumas jau 
šiaip raštų kalboje pasitaikan
čioms įvairybėms, pvz. atgailo- 

j ti ir atgailauti, kūrėjas ir su
tvėrėjas ir kt. Bet šios pateisi
namos įvairuojančios lytys ne
kliudo kalbos taisyklingumui; 
nuo to pati kalba tik pagyvėja-

NEPRIKLAUSOMYBES DIENOS
MINĖJIMO CHICAGOJE

VL. JAKUBENAS

Šių metų Chicagos Amerikos
Visai kas kita yra su abejoti- j lietuvių Tarybos suruoštas pie
nais arba lengvai nepateisina- ~ ' """ "
mais įvairuojančiais dariniais. 
Pvz. šalia tverti veikiau teikti
nas tvėrinys “sutvėrimas,” ne 
tvarinys, nes mes neturime 
*tvaryti;; plg. krėtinys — krės
ti, slėpinys — slėpti ir darinys 
— daryti, kratinys — kratyti, 
maišinys — maišyti, tąsvnys — 
tąsyti ir kt. Būdvardis dangiš
kas posakyje dangiškas Tėvas, 
kuris jau vartojamas ir 
senųjų raštų kalboje, yra 
klausomybinės reikšmės, 
pat, kaip ir lenkų Ojciec 
bieski, ir tuo būdu skiriasi 
kitų priesagos -iškas būdvar
džių, kurie reiškia panašumą, 
būdingumą (plg. dangiškas 
balsas, dangiškas troški
mas, dangiška garbė ir 
kt.), todėl dangiškojo Tėvo vie
toje pirmiau sakytina dangaus 
Tėvas, kaip iš tikrųjų Maldyne 
dažniausiai ir daroma; plg. 
dangaus (ne: dangiškas) valdo
vas, žydų (ne: žydiškas) kara
lius ir kt. Jau J. Bretkūno, M. 
Daukšos ir kt. vartotas palikuo
nis, be abejonės, yra daug ge
resnis už nevykusį naujadarą 
ainis, kūjį J. Basanavičius yra 
dirbtinai pasidaręs iš J. Bretkū
no at-ainis “ateivis;”, todėl šio 
pastarojo ir nederėtų vartoti to
lygiai su palikuonimi. Turėda
mi bičiulį ir priešą, visai leng
vai geresnėje tikybinėje kalbo
je galime apsieiti be prieteliaus 
ir neprieteliaus; antra vertus, 
šie slaviški skoliniai Maldyne 
tik vieną kitą kartą ir tevarto
jami šalia lietuviškų pakaitų. 
Vietoj Tau padedant, rodos, rei
kėtų sakyti Tavo padedamas 
šiame sakinyje: esu silpnas, o 
pagundos stiprios, bet tikiu, 
kad, Tau) padedant, jas 
nugalėsiu; jau taisyklingai ra
šoma šiuose sakiniuose: T a- 
vo padedamas, aš įvykdy
siu savo pasiryžimus mūsų 
prašomas pasigailėti, 
maloniai mums atleisk.

Chicagoje jį išgirdome po ilges
nės pertraukos. Jo skambinimas 
dvelkė tam tikru susikaupimu,
sakytume, lyg asketizmu; buvo i 8*s aukštesnėse

■ na prie dramatinės srities. Tai 
ypač buvo jaučiama VI. Jaku- 

įbėno “Vai eičiau” (Putino žo
džiai). ši daina, dar Lietuvoje 
parašyta mišriam chorui, čia 
Amerikoje solistės Pr- Bičkie- 

(Nukelta J 7 pusi)dažnai viešniai Chicagos padan
gėje, nebuvo palankios sąlygos 
didelėje, kad ir geros akustikos 
Auditorijos salėje. Bet, antra 
vertus, žymia dalimi ji pasirin
ko jos meniškai asmenybei pa
lankų žanriniai koloritinį re
pertuarą. Jei pirmose dainose, 
kaip Br- Budriūno “Mano pro-] 
tėvių žemė”- ir J. Tallat-Kelp-; 
šos “Koks ten lengvas poilsėlis’*| 
norėtųsi kiek daugiau balso, tai. 
tolimesniuose'numeriuose, abie
jose J. Gruodžio rafinuotai har
monizuotose liaudies, dainose 
“Ėsk, karvute” ir “Obelėlė”, o 
ypač VI. Jakubėno “Piemenų 
raliavime” solistė vis daugiau 
pajėgė pagauti klausytojus iš
pildymo spalvingumu ir nuotai
kingumu. Paskutiniame nume
ryje, VI. Jakubėno “Gėlės? iš 
šieno” buvo ir gražios, įtikinan
čios dikcijos. Šis įspūdis liečia 
klausytojus, artimesnius scenai 
ar jis buvo toks pat tolimesnėse 
salės erdvėse, nėra visai tikra.

Andrių Kuprevičių, kaip pia
nistą, teko pažinti jau nuo Kau
no konservatorijos laikų; dabar

DEtlMTMETIS LF išleido dviejų spalvų (raudona ir 
tamsiai žalia) lipinukus. Kaina — $1.00 
už keturius lapus (144 lipinukai).

priklausomybės paskelbimo die- 
jnos minėjimas turėjo keletą ne
įprastų bruožų. Jis buvo suruoš
tas puikioje Auditorium teatro 
salėje miesto centre, kuri, po 
keliasdešimt metų merdėjimo, 
neseniai buvo atremontuota 
ir grąžinta publikos naudojimui. 
Minėjimą lydėjo neįprastai 
rimta ir turininga koncertinė 
programa. Naujieną sudarė A. 
Kučiūno diriguotas “Dainavos” 
ansamblio ir Chicagos Lietuvių 
operos jungtinis choras., minėji
mo pradžioje įspūdingai atlikęs 
Amerikos ir iLietuvos himnus 
bei A Vanagaičio giesmę “Žuvu- 
siems už tėvynę”. Po oficialios 
dalies ir pertraukos sekė kon
certinė dalis, atlikta mūsų žy
miųjų menininku: dainininkių 
Aldonos Stempužienės bei Ginos 
Čapkauskienės ir pianisto And
riaus Kuprevičiaus. Gina Cap- 
kauskienė
Montrealio 
solistai —

Aldonai

f

liet, 
pri- 
tos 
mė
nuo

šitos kelios abeioiamns maž
menos nei kiek nesumažina ^vi
so maldyno kalbos srernmo: kain 
iau esu nastebėįes. toli kalba į 
vra tikrai perą. taisyklinga. i’ I 
dorota atsakingai. tariantis su ; 
lietuviu kalho” specialistais. ir |I 
todėl iš ios o-ali nemaža nasimo-1 
kvti visi, kurie turi reikalų su i 
bažnytine lietuvių kalba.

P. S.

Kas norėtų jų įsigyti sau ar. platinimui 
— kreiptis į LF būstinę: 2422 W. Mar- 
ųuette Rd., Chicago, UI. 60629, tel. (321) 
925-6897.
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BRIGHTON
SAVINGS & LOAN ASS'N

HIGHEST RESERVES

4071 Archer Avenue

EKSKURSIJOS I LIETUVA 1972 METAIS
Walter Rask-Raščiausko vadovaujamas American Travel Service Biu

ras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių j Lietuvą. Kiek
viena grupė praleis 11 dienų Lietuvoje.

Walter Rask-Raščiauskas pirmas pradėjęs organizuoti grupes j Lie
tuvą, tą darbą sėkmingai tęsia jau 11 metų. Jo ekskursijos tvarkingai su
planuotos ir visuomet vyksta sklandžiai.

Ekskursijų išvykimo datos yra sekančios:
CHICAGA - MONTREALIS GEGUŽES 29 d. —

17 dienų kelionė, grįžtant sustoja Paryžiuje 
CHICAGA - NEW YORK BIRŽELIO 18 d. —

17 dienų kelionė, grįžtant sustoja Leningrade 
CHICAGA - NEW YORK BIRSELIO 29 d. —

ii dienos kelionė, grįžtant sustoja Romoje 
CHICAGA - NEW Y0RK LIEPOS 10 d. —

21 dienos kelionė, grįžtant sustoja Romoje 
CHICAGA LIEPOS 27 d. — 21 dienos kelionė, grįžtant sustoja Romoje 
CHICAGA - NEW YORK RUGPIOCIO 21 d.

17 dienų kelionė, grįžtant sustoja Paryžiuje 
CHICAGA - NEW YORK RUGSĖJO 11d.—

20 dienų kelionė, sustoja Leningrade ir Helsinkyje 
CHICAGA - NEW YORK SPALIO 2 d. —

15 dienų kelionė, be sustojimo Europoje 
CHICAGA - NEW YORK GRUODŽIO 21 d___

14 dienų kelionė, Kalėdinė ekskursija
Dėl dolerio svyravimo pasaulinėje rinkoje kainos dar negali būti 

galutinai nustatytos, bet manoma, kad bus apytikriai $ 1000.00 asmeniui 
nuo Chicagos.

Skubėkite registruotis, nes pirma grupė ir ketvirta grupė jau užpildy
tos, o kitos labai sparčiai pildosi Dalyvių skaičius grupėse ribotas, vėliau 
užsiregistravusiems gali pritrūkti vietų.

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Westem Avė., Chicacjo, III. 60643 

TELEFONAS — (312) 238-9797
Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti j Ameriką. Teikiame 

informacijas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus. Parūpiname bi
lietus ir reikalingas vizas.

J

f

et

Chicago, III. 60632
TEL — LA 3 • 8248t

(Weat of Callfornla Avenue)
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LINK
( THE

ŠEŠTADIENI 
SEKMADIENI

AL. B RA

$5000 or more 
Certificates 

2 year min.

Per Annnni 
Investment 

Bonus 
Certificates

• **

MERRY WID0W)
KURI ĮVYKS

KOVO MĖN. 4 d. 8 VAL. VAK.
KOVO MĖN. 5 d. 3 VAL. P. P.
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KRUTINA MILERlOTtk V. MIELIULIS, 
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8700 So. CALIFORNIA AVĖ.
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA šeštadienis, 1972 m. vasario mėn. 26 d.

<

LAUKIAM PAVYZDŽIO CENTRAL PARCEL SERVICE

TARPTAUTINIAI KNYGOS METAI, 
0 VILNIUJE SPAUDINIAI 

KONFISKUOJAMI

Šių metų vasario 12 d. “Drau
go” kultūriniame priede V. Ras
tenis pradėjp šaudyti iš sunkio
sios artilerijos į Lietuvių Bend
ruomenės centrą. Ir šio puolimo 
priežastis yra neva Bendruome
nės nepakankamas veiklumas 
arba net visiškas jos neveiki
mas.

• Jurgis Gliaudą, BKEKŠ- 
MES NAŠTA. Romanas. Išlei
do Lietuviškos knygos klubas 
Chicagoje 1972 m. Aplankas 
Giedrės Vaitienės. Knyga 384 
psl., kaina $6.00, gaunama 
“Drauge”.

Jurgis Gliaudą yra vienas pro- 
duktingiausių mūsų romanistų 
išeivijoje. Vaizduojamojo gyve
nimo, įvykių ir psichologinių si
tuacijų bei lūžių skalė jo roma
nuose yra plati ir įvairi. Kiek
vienoje savo knygoje Jurgis 
Gliaudą sugeba būti ir tas pats 
ir vis kažkuo naujas. Tai reiš
kia, kad rašytojas jau turi sa
vąjį braižą, savąjį veidą, skaity
tojo greitai atpažįstamą, bet ir 
skaitytoją nustebinantį nauja 
tema, naujos problemos sprendi
mo netikėtumu, žodžiu, kiekvie
na Jurgio Gliaudos knyga vis 
yra mūsų literatūrinio gyveni
mo naujiena, apie kurią skaity
tojai gyvai ir Ūgai kalba.

Ir naujasis Jurgio Gliaudos 
romanas “Brėkšmės našta” 
skaitytoją daug kuo pagaus ir 
nepaleis. O romano puslapiuose, 
kaip knygos aplanko paraštėje 
sakoma, Jurgis Gliaudą, ap
žvelgdamas kurią žmonių gyve
nimo situaciją iš daugelio pusių, 
naudojasi skirtingomis atskirų 
žmonių nuotaikomis, su kurio
mis jie ateina-į tą patį įvykį. Su
gebėdamas pasekti skirtingus 
priėjimus to paties įvykio daly
viuose, Gliaudą atseka tą neap
tariamą ir nenužymimą sritį, 
kurioje susitinka šviesa ir tam- 
sa, kilimas ir smukimas, patiki
mas ir nesidomėjimas. Gal jo 
kūryboje nėra labai ryški kaltė 
ir dorybė, tačiau čia pasirodo 
pati žmogiškojo gyvenimo gim- 
tis. Šią sritį analizuodamas šia
me romane, Gliaudą ją pavadina 
brėkšme. Brėkšmė, būdama pa
ti pirmoji šviesos apraiška, tu
ri nemažai sunkumo, kuris žmo
gui sudarp ne lengvai pakeliamą 
naštą.

• BOOKS ABROAD, Volume 
46, Number I, Winter 1972. An 
International Literary Quarter- i 
ly, sponsored by University of 
Oklahoma. Editor: Ivar Ivask.

i Pastaraisiais metais, esto ra
šytojo Ivar Ivask redaguoja- 

'mas, šis žurnalas laimėjo platų 
literatūrinio pasaulio dėmesį, 

i Kiekviename jo numeryje bend
radarbiauja visa eilė ir lietuvių, 
recenzuojamos lietuvių grožinės 
literatūross knygos bei leidiniai, 
nagrinėju mūsų literatūros rai- 

| dą Lietuvoje ir išeivijoje. Žurna
lo redakcinėje kolegijoje randa
me ir dr. Rimvydo Šilbajorio pa

Lietuvos okupacinei valdžiai 
lietuvių muzika ir harmonizuo
tos liaudies dainos yra valdžios 
įžeidimas — tokį pareiškimą ga
vo New Yorko centrinis paštas 
iš Vilniaus pašto-

Visa istorija tokia. Vieno Vil
niaus operos dalyvio buvau pa- 

. į prašytas prisiųsti Amerikoje gy- 
I venančių lietuvių kompozitorių 

muzikos veikalų bei jų harmo
nizuotų liaudies dainų. Prašan
tysis sakė, jog Vilniuje jų nega- 

, Įima gauti ir visai nėra; “Būk 
malonus prisiųsk, būsiu labai 
dėkingas; tos gaidos mums la
bai reikalingos”. Prašymo pa
klausiau- Surinkau, kiek pats 
turėjau, pripirkau, kurių netu
rėjau. Kartu pasiunčiau ir išei
vijoje įvykusių dainų švenčių 
repertuarus. Viską pasiunčiau 
registruotu siuntiniu. Deja, 
siunčiant spaudinius į rusų už
imtus kraštus, paštas atsisako 
juos apdrausti. Atskirame laiš
ke išsiunčiau sąrašą pasiųstųjų 
muzikos veikalų.

Po trijų savaičių gavau laiš
ką. kuriame adresatas dėkoja už 
pasiųstąją muziką, ypač džiau
giasi, kad gaus Br. Markaičio 
kantatą “Vilniaus varpai”. Laiš
ke adresatas primena, kad pa
siųstų leidinių dar negavęs, bet 
jų labai laukias- Kitame laiške 
jau sako: “Buvau Vilniaus paš
te, teiravausi siuntinio iš U.S.A. 

I NTv 940709 Afcnlrvmą gavęs, 
i jog tokio siuntinio nėra, girdi,

Jurgio Gliaudos naujo romano vir-'Nr. 240703. Atsakymą 
Sėlis, pieštas Giedrės Vaitienės

vardę. Žurnalas didelio formato, 
iliustruotas daugiausia rašytojų 
portretinėmis nuotraukomis, iš
eina 4 kartus metuose, kiekvie
nas numeris netoli 200 psl., me
tinė prenumerata $8.00. Adre
sas: Books Abroad, 1005 Asp. 
Avė., Norman, Okla. 73069.

Šio naujo numerio pirmasis 
trečdalis puslapių skirtas vienai 
temai: “Hermetizmas šių dienų 
poezijoje.” Eilė autorių čia ke
liuos straipsniuos nagrinėja her- 
metizmo apraiškas šių dienų

Nuo
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Midland Savings aptar
nauja- -taupymo - ir namu < 
paskolą reikalais visas 1 
mūsų apylinkes Dėkoja
me Jums už mums paro 
dytą pasitikėjimą Mes 
norėtume būti Jums nau
dingi ir ateityje 
Sąskaitos apdrausto-
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RĄŽOMOS VISOMIS KALBOMIS! IR 
ELEKTRINĖS. RADIO, TV IR BIZNIO 
MAŠINĖLĖS, PIGIAI IR GREITAI.

New Yorko

tegu ieško pats siuntėjas.
Gavęs iš adresato tokią žinią, 

nuėjau į New Yorko centrinį 
paštą ir paprašiau pasiųsti sa
vojo siuntinio paieškojimą. Paš
tas pareikalavo iš manęs paties 
adresato pareiškimo, kad siun
tinys negautas. Po trijų savai
čių sulaukiau iš Vilniaus ir pa
reiškimą, jog tikrai siuntinys 
negautas. Tada
centrinio pašto registracijos 
skyrius pasiuntė paieškojimą. 
Po šešių savaičių New Yorko 
paštas man pranešė: “Vilniaus 
paštas iki šio laiko dar neatsi
liepė”- Paprašiau paieškojimą 
pakartoti.

Tik po dviejų mėnesių atėjo 
antras New Yorko pašto pra
nešimas, jog atsakymas iš Vil
niaus pašto jau gautas — siun
tinys Vilniuje konfiskuotas. 
Priežastis: “Siuntinio medžia
ga įžeidžianti valdžią ir jos nu
sistatymą”.

Kaip muzika ir gaidos gali 
įžeisti, gal net sugriauti Sovie- 
tijos valdžią, man visai neaišku. 1 
O šitokių leidinių konfiskacijos 1 
paaiškėja kaip tik UNESCO pa
skelbtais Tarptautiniais knygos ' 
metais, kurių idėją — kuo pla- j 
čiau paskleisti spaudinius pa- i1 
šaulyje — tarptautiniuos foru
muos teatrališkai remia ypač 
Sovietijos atstovai. Ir kaip visa 
tai pavadinti, jeigu ne veidmai- j 
nyste.

A. Visminas

gis Gureckas rašo apie Washing- 
tono politiką ir pažiūras Lietu
vos laisvės reikalu; Rimas Vė
žys pateikia šypsenišką apy
braižą "Savotiškas pasikeiti
mas”; Ramutė Bartuškienė su
pažindina su dail. Zita Sodeikie- 
ne ir jos kūryba; Ged. Kijaus- 
kas, SJ, nagrinėja sauvališkos 
prievartos veiksmus ir grasy
mus moralės atžvilgiu; apie dė
mesį ir smalsumą kalba Ina Už- 
girienė; bendruomeninėmis te
momis pasisako Vytautas Ka- 
mantas; svarstoma knygų lei
dybos ir “Mūsų Vyties” reika
lai; anglų kalba spausdinamas 
prof. Gordon B. Ford, Jr., 
traipsnis “On my involvement in 
Lithuanian studies”, rašto pra
džioje redakcijai pridedant šito
kį prierašą: “Paradoksiška, kad 
JAV šiuo metu lietuvių kalbą 

I studijuoja ar pasirinkę kaipo 
vieną pagrindinių lingvistikos 
sričių ne lietuvių kilmės žmonės, 

į kai tuo tarpu lietuvių kalbos 
' specialistų iš Amerikos lietuvių 
neatsiranda. Kas šiuos jaunus 

, amerikiečius patraukia studijuo
ti lietuvių kalbą? Į tai atsako 

j mūsų svečias, prof. Ford, vie-

prancūzų, amerikiečių, vokiečių, 
vengrų, suomių ir švedų poezijoje.

Kiti du trečdaliai žurnalo ski
riami įvairių tautų kalbomis iš
leistųjų knygų recenzijoms. 
Lietuvių naujų knygų skyriuje 
Vytas Dūkas aptaria Vlado 
Dautarto Vilniuje pasirodžiusį 
novelių rinkinį “Pokalbis su 
upokšniu”, o Algirdas Landsber
gis recenzuoja taipgi Vilniuje 
išleistą naują dramaturgo Kazio 
Sajos scenos veikalą “Švent
ežerį”. Rimvydas Šilbajoris labai 
palankiai vertina Birutės Pūke- 
levičiūtės romaną “Rugsėjo šeš
tadienis”, padarydamas šitokią 
išvadą: “In many ways this is 
a book fully deserving the lite- 
rary prize awarded lt by the 
nevvspaper Draugas, and deser
ving also of a good translation 
into English.” Dr. Ilona Gražy-j 
tė skaitytojui pateikia Rimvydo 
Šilbajorio knygos “Perfection of 
Exile: Fourteen Contemporary 
Lithuanian Writers” aprašą, 
taikliai nurodydama jos pobūdį 
ir autoriaus literatūrinių studijų 
metodą. Ispaniškųjų knygų pus
lapiuose dr. Birutė Ciplijauskai- 

j^ajių^poeto^Juan nas rii nelietuvių, pamilusių 
lietuvių kalbą.” Žurnalą puošia 
dail. Zitos Sodeikienės darbų 
nuotraukos.

Larrea poezijos knygą “Version 
celeste”.

• MŪSŲ VYTIS, 1971 m. Nr.
4. Leidžia akademinis skautų 
sąjūdis. Redaguoja Ramunė 
Kviklytė, 5747 S. Campbell, Chi
cago, III. 60629. Administruoja 
Jonas Tamulaitis, 3137 South 
Kenilworth, Berwvn, UI. 60402. 
Metinė prenumerata JAV ir Ka
nadoje $5.00, kitur — $3.00, 
garbės prenumerata $10.00.

Žurnalas savo turiniu, teksto 
ir iliustracijų puslapiuos išdėsty
mu daro rimtą ir gražų įspūdį. 
Jeigu dar būtų pasitempta ra
šybos ir skyrybos kryptimi, ne
turėtume jokio priekaišto.

Naujame leidinio numeryje 
duodamas platus pasikalbėjimas 
su Akademinio skautų sąjūdžio 

’ uadijoa fitua. Liftu fidduau AL

)

• SALEZIEČIŲ BALSAS, 
1971 m. Nr. 2-8. Leidžia lie
tuviai saleziečiai. Redaguoja 
kun. M. Burba, SDB. Redakci
jos ir administracijos adresas: 
Lituani Don Bosco, Via Colon- 
na 2, 00044 Frascati (Roma) — 
Italia. Simpatingas, iliustruotas 
48 psl. leidinėlis, teikiąs infor
maciją apie lietuvių saleziečių 
veiklą.

l

Svarbiausias priekaištas yra 
toks. Lietuvių Bendruomenė nė
ra gerai susiorganizavusi. V. 
Rastenis sako: “tik prideramai 
bendruomeniškai suorganizuoto
se L. B-nės apylinkėse” galėtų 
būti sukurtas talkininkų tinklas 
enciklopedijai platinti. Kyla 
klausimas dėl “bendruomeniš
kai” susiorganizavimo apylinkė
se. Ką tai reiškia “bendruome
niškai”? Tai gal ten siūloma pa
sekti kolūkinio bendruomenišku
mo pavyzdžiu: praktikuoti pri
verstinį bendruomeninį apsijun- 
gimą pagal centro valdybos nu
rodymus. Tokioj situacijoj ir lė
šų telkimas bei jų naudojimas 
turėtų būti priverstinis.

Jei V. Rastenis priklauso bend
ruomenei, tai jis galėtų parody
ti, kaip turi būti jo apylinkė su
kurta bendruomeniškai, išmė
ginti priverstinį jai priklausymo 
metodą ir priverstinį lėšų telki
mą jo numatytiems darbams. 
Bet jeigu V. Rastenis nedaly
vauja bendruomenės rinkimuo
se, jei jis savo kandidatūros ne
stato į vietos apylinkės valdybą, 
tada nėra ko daug ir kalbėti 
apie V. Rastenio bendruomenės 
naują “bendruomenišką” susior- 
ganizavimą.

V. Rastenis skundžiasi, jog 
palaidų apylinkių susidedanti 
“apylinkių organizacinis tamp
rumas dažniausiai skystas, kaip 
vėjo sklaidomos miglos. Iš tokių 
bendruomeninė organizacija net 
pati sau nepajėgia padoriai pa
dėt... solidarumo įnašų... nedrįs
ta tvarkingai parinkt, o laukia, 
ligi kas maloniai teiksis pasiū
lyt, — tai kokios gi pagalbos 
dar kitiems darbams galima iš 
jos tikėtis?”

Būtų gerai, jei V, Rastenis 
aiškiai nurodytų, kaip suorgani
zuoti tamprią bendruomenės 
apylinkę, kaip surinkti mokes
čius ir kaip “sau padėti”. Oku
puotoje Lietuvoje sovietai suor
ganizavo tamprius kolūkių ry
šius, mokesčius išrenka prievar
ta, kitaip — duoda nemokamą 
bilietą tolimai kelionei į Sibirą. 
Pavergtoje Lietuvoje žino, kaip 
“sau padėt”. Amerikoje tokio 
termino net ir nėra. ,

V. Rastenis visą L. B. ne
veiksmingumą sutraukia į vieną 
sakinį — stoka “bendruomeniš
kumo apylinkių susiorganizavi- 
mo”. Tai gal reikėtų praktikuo
ti totalitarinių partijų celes, ku
riose kiekvienas atlieka jam pa
skirtą uždavinį?? Bet ar gali 
bendruomenė tokį susitvarkymą 
“įsisavinti”, net demokratiniame 
laisvių krašte? Aišku, ne! Visi 
darbai ir visi pasiaukojimai čia 
vyksta laisvu apsisprendimu, 
bet ne kolūkine prievarta.

V. Rastenio išpuolis Bendruo
menės ugdymui tikrai nepadės. 
Puolėjo galėtume tik paklaust, 
o kas kitas ėmėsi organizuoti ir 
globoti dainų ar šokių šventes, 
politines studijas, spręsti švieti
mo problemas, rengti kultūros 
kongresus ir mokslo bei kūrybos 
simpoziumus, ■ jei ne Lietuvių 
Bendruomenė.

V. Rasteniui siūlyčiau įeiti į 
L. Bendruomenės apylinkės val
dybą ir parodyti gyvą pavyzdį, 
kaip reikia veikti taipgi labai 
dideliam reikalui — enciklopedi
jų labui.

A. Musteikis

Marųuette Medical Building 
Pharmacy, Ine.

ROBERT j. 
VVIACEK, 
BSRPH

Your Professional 
Pharmacy

ŠVENČIA
25 METŲ SUKAKTĮ

Turintiems giminių Lietuvoje, 
Centrai Parcel Service, 220 
South Statė Street, Chicagoje, 
adresas gerai žinomas. Nuo 
1947 m. ši bendrovė išsiuntinė
jo šimtus tūkstančius siuntinių. 
nuo Amerikos lietuvių jų šei
moms Lietuvoje. 1972 m. yra 
25-tieji sukaktuviniai metai.

Jei norite siųsti siuntinį Ve
lykoms, siųskite dabar. Nuvyki
te į 220 South Statė Street, ar
ba į skyrių adresu 2618 West 
63rd Street.

Centrai Parcel Service taip 
pat ima užsakymus automobiliu 
(Moskvitch, Zhiguli, Zaporo- 
zhets), motociklų ir įvairių elek
trinių reikmenų pristatymui 
Lietuvoje.

Jie taip pat gali padėt pa- 
ruošt dokumentus, jei norit at- 
sikviest į svečius savo gimines.

į Atminkite, centrinio ofiso te
lefono numeris yra WA 2-9854, 
o skyriaus tel. WA 5-2466.

I

NAMŲ TAISYMO DARBAI 
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615Magf

I

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

WAGNER & SONS
Typewrlters — Addlng Machines 

Checkvvrlters
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimus

NAUJOJE VIETOJE
R<1., Tei, 581-UU

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii’

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ”
Radijo Valanda Jau 30 metų tarnauja 
New Jersey. New York. ir Connecti- 
cut lietuvlama! Kas SežtadlenĮ, nuo 
6 iki 6 vai. p. p., IS WEVD Stoties 
New Yorke (1830 kil„ AM ir 97A 
meg. FM).

IMreirt. — Dr. Jokūbas J. Stukas 
1467 Force Drive, 

hfountalnside, N. J. 07002 
Tel. 232.5506 Ccode 201-

Kviestame taip pat klausytis - 
LietuvlAkų Kultūrinių Valandų antrių 
kalba. Iš Seton Hail UniverBlteto 
radijo stoties: (New Jersey WSOl' 
(89.5 meg FM) Pirmad., 8:05-9:06 
v. v. (Vadovauja prof. J. Stukas)
'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PHYSICIANS’ — DIABETIC’S — 
SICK ROOM SUPPLIES 

ASK YOUR PHYSICIAN TO PHONE 
US YOUR PRESCRIPTION.

FOR PROMPT FREE P1CKUP & 
FREE DELIVERY SERVICE CA.LL 

GRovehill 6-3535 
6132 S. KEDZIE AVĖ.

Mon., Tues. and Thurs. 10-10; Fri. 
10-9; Sat 9:30-6. Closed Sun., Wed.

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparėtus 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmai 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

čia 
bei 
pa-

i

SS &
<

JLC»
oto _ _ __ —

Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus: 
Portretūra13 MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 
30% iki 50% nuolaida

SOLTH VVEST FURNITURE CO
6200 S. VVestern .... Tel. OR 6-4421

*
*
* .Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEIVOOD, N. Y. 11287

lllillllll

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel. Virginia 7-7268 - 59

Mokamas už dvtejp Me- Naujas aukAtaa dld-
<u Certificaty sąskaitas dendas mokamas ui

Minimum *6,000.00 investavimo saskaltae.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn 31 d 
PIRMAD ū KETVIRTAD » v t. Iki 9 v. v

VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD » v. r lkl 6 v. T.
BUOTaD. y v r. Iki 11 v. d — Trečiad uždaryta.

BALTIC HOTEL
7643 Harding Avenue

Miami Beach, Florida 33141 
TEL. — (305) 866-9206 

NAUJAI ATREMENTUOTAS 
Arti paplūdymys — Prieinamos kainos 

"CONTINENTAL BREAKFAST”

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturera

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE
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Vincas Mykolaitis-Putinas

Vinco Mykolaičio - Putino | 
ir dr. Petro Joniko tik ką 
kleistų knygų pristatymas
Pedagoginis Lituanistikos in

stitutas vasario 26 d. (šiandien) 
7 vai. vak. Jaunimo centre, Chi
cagoje, rengia paminėjimą In
stituto išleisto dr. P. Joniko vei
kalo “Lietuvių bendrinės rašo
mosios kalbos kūrimasis” ir Vin
co Mykolaičio - Putino eilėraščių 
rinkinio "Rūsčios dienos”. P. Jo- 
rr\o veikalas yra reikšmingas 
ne vien tik lietuvių kalbos isto
rijai, bet ir aplamai kalbotyrai 
visu pasauliniu pločiu. Putino 
“Rūsčios dienos” pirmą kartą 
buvo išleistos vokiečių okupaci
jos metais Kaune, bet platinti 
knygą okupacinė valdžia tuoj 
pat uždraudė. į-ių dienų Lietu
voje tas Putino eilių rinkinys 
taipgi visur nutylimas. Vieniem 
ir antriem okupantam jis buvo 
ir yra nemalonus dėl savo griež
to antiokupacinio - antibolševi- 
kinio turinio. Labai gerai pada
rė Institutas, rinkinio aną retą
ją laidą čia išeivijoje pakarto
damas. Lietuviškoji visuomenė 
j šių dviejų neeilinių knygų pri
statymą kviečiama gausiai atsi
lankyti. t

Nauja opera Jaunimo 
kongrese

Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso vakarinių programų pla
nuotojai ir vadovai nutarė kon
greso metu — liepos 1 d. (šeš
tadienį) Chicagoje parodyti nau
jos mūsų operos premjerą. Ope
ros “Amadar” muzika yra su
kurta kompozitoriaus Dariaus 
Lapinsko, o libretas — solistų 
ir chorų dainuojamas tekstas 
Kazio Bradūno. Operos bus tik 
vienas spektaklis. Jis vyks Au
ditorium teatre, ten, kur šiemet 
b\fvo Vasario šešioliktos minėji
mas.

Viktoras Petravičius prieš 
34 metus ir dabar

Šiandien (vasario mėn. 26 d.) 
8 vai. vak. “Menės” patalpose, 
2515 W. 69 St., Chicagoje, ati
daroma dail. Viktoro Petravi
čiaus dailės darbų paroda. Ta 
proga įdomu čia prisiminti dar 
prieškarinę jo parodą Kaune.

1938 -1939 metų sąvartoje

Vasario 16-tosios 
koncertas Chicagoj

i Atkelta iš 5 pusi.)

Dr. Petras Jonikas

Devintoji Vinco Krėvės 
literatūrinė premija

Šių metų rudenį bus įteikta 
Montrealyje, Kanadoje, jau de
vintoji Vinco Krėvės vardo lite
ratūrinė premija. Šią premiją 
skiria Lietuvių akademinis sam
būris Montrealyje, turįs apie 40 

fiktyvių narių. Netrukus bus pa
skelbtas jury sąstatas. Premi
ja (500 dolerių) bus paskirta 
už dar jokios premijos negavu
sį grožinės lietuvių literatūros 
veikalą, išleistą 1970 arba 1971 
metais bet kur laisvajame pa
saulyje. Todėl visos leidyklos 
arba pavieniai autoriai, išleidę 
knygas savo lėšomis, prašomi 
nedelsiant siųsti bent po 2 eg
zempliorius (jury komisijos na
rių bus penki) dabartiniam Liet, 
/kad. sambūrio pirmininkui (jo 
adresas: Mr. Vincas Piečaitis, 
585 Gerald Avė., LASALIE, 
690, Quebec, CANADA). Ne
atsiųstos knygos nebus svarsto
mos.

Iki šiol VINCO KRĖVĖS var
do literatūrinę premiją yra lai
mėję šie mūsų išeivijos rašyto
jai: Jonas Aistis, Jonas Mekas, 
Marius Katiliškis, Algimantas 
Mackus, Vincas Ramonas, Kos
tas Ostrauskas, Antanas Vaičiu
laitis ir Kazys Barėnas.
C j *

Stepas Zobarskas 
verčiamas į japonų kalbą
Stepo Zobarsko knyga “Ga

nyklų vaikai” verčiama į japonų 
kalbą. Verčia japonas prof. Ikuo 
Murata, kuris studijavo lietuvių 
ir latvių kalbas. Jis taip pat yra 
parašęs straipsnį apie lietuvių 
kalbą ir išvertęs “Eglės” pasa
ką.

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos sukaktis ir 

premija prof. J. Brazaičiui
Žurnalistinės premijos įteiki- 

kimas prof. J. Brazaičiui įvyks 
New Yorke, minint Lietuvių ka
talikų mokslo akademijos 50 m. 
sukaktį ir sutinkant į Ameriką 
atvykstantį prof. J. Eretą, ku
ris neseniai atšventė 75 m. am
žiaus sukaktį. Numatoma, kad 
prof, J. Eeretas atvyks iš Eu
ropos antroje balandžio mėn. 
pusėje.

Lietuvių dailininkių galerija 
"Margučio" patalpose

Chicagos lietuvių moterų dai
lininkių rūpesčiu “Margučio” 
patalpose (2422 W. Marąuette 
Rd.) atidaryta visas savaitės 
dienas lankoma moterų dailės

[darbų galerija. Jau šiuo metu 
išstatyta 15-kos mūsų dailinin
kių tapybos, grafikos, skulptū
ros ir audinių pavyzdžiai. Dar
bai labai prieinamomis kainomis 
parduodami ir lankytojams. Ga
lerija daro neblogą įspūdį, ir vi
siems čikagiečiams verta ją ap- 

j lankyti.

MIRĖ REDAKTORIUS
Pasaulinio garso pasiekusio 

britų žurnalo “Economist”, la
bai vertinamo politikos ir eko
nomistų sluoksniuose, buvęs re-' 
daktorius lordas Crowther mirė, 
sulaukęs 64 m. amžiaus.

GĖLĖS
VcstuvCnm, banketams, laidotuvCnu 

ir kitokioms progoms

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
2413 W. OSrd Street, Chicago, ininois 

TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834

pete’Š"' auto REPAIR
Taisau MOTORUS. STABDŽTUS, 

Transmisijas Starterius, Alternato- 
rlus. Moto r Tune-up. Ir kitus pa
isymus PETRAS PISNYS, sav., 
6211 - 15 South Damen Avenue — 
TEL. 737 SMM-.

nės
riaus perkomponuota kaip solo 

į kūrinys. G. Čapkauskienės atli- 
; kime galėjome patirti, kad ši 
l transformacija save pateisina, 
j G. Šapkauskienės dainų inter- 

Lietuvių dailininkų "^jungos P^tacija gal neturi savyje di- 
patalpose, Kaune, vykusią Vik- ^eEmfio rafinuotumo, bet jos at- 
toro Petravičiaus darbų parodą bekami numeriai yra gerai, iki 
aptardama, J. Maceinienė “Nau- smulkių detalių išmokti, gražiai 
josios Romuvos" žurnalo 1939 frazuoti su aiškia dikcija ir gry
ni. pirmame numeryje, be kita na intonacija. Jos repertuarą, 
ko, rašo, kas didžia dalimi, at- be .iau minėtos “Vai eičiau”, su- 
rodo, tinka ir šių dienų Viktoro darė populiarus St. Gailevičiaus 
Petravičiaus kūrybai, dar la
biau pasukusiai dvasios išsisa- G- Gudauskienės “Oi tu kregž- 
kymo gelmėn:

“Petravičius savo kūriniais- 
pasirodė kaip laicistinis išraiš
kos menininkas. I...............
siais ir labai charakteringais 
brūkšniais jis sukuria vaizdą, 
kuris kontempliuotojo dvasioje 
gali virsti ištisa poema... Kūrė- ,1 
jas čia mums duoda nedaug. - 
Jis, tarsi, meta sėklą į mūsų j 
dvasią, pasirengusią čia pat su
žaliuoti ir pražysti, jei tik dva
sia bus jai imli... Toji savotiška 
pirmykštė dvasia, pirmasis pra
das, nulemiąs žmogaus ir daikto 
vienokį bei kitokį buvimą, yra 
ryškus ne tik Petravičiaus pa
sakų iliustracijose, bet ir visuo
se kituose jo kūriniuose.”

Mokslo veikalo konkursas
Lietuvių katalikų mokslo aka

demija šiemet praves mokslo 
veikalo konkursą su 1,000 do
lerių premija. Jury komisiją nu
matoma sudaryti Bostone, kur 

(įvyks ir L. K. Mokslo akademi
jos suvažiavimas. Premijos me
cenatas — kun. J. Prunskis. šie- 

i met L. K. M. akademija švenčia 
50 m. sukaktį. Akademijai va
dovauja prof. A. Liuima.

Č. Masaičiui 60 m.
Matematikos ir astronomijos 

dėstytojas Vytauto D. univerai-1 ti viršeliai. Kaina 15 DM, moki- 
tete Česlovas Masaitis kovo 2 d.' niams 10 DM. Galima užsisaky- 
sulaukia 60 m. amžiaus. 1949 ti; Litauisches Gymnasium, 
metais atvykęs į JAV, dėstė ma- 684 Huettenfeld, W. Germany.

pageidavimu buvo auto-

"Klajūnas, kiek naujoviškesnės

įdute” ir J. Gaidelio “Poetas”;
I užbaigai — vokališkai dėkinga 
arija iš Br. Budriūno III Dainų 
šventėje atliktos kantatos “Tė- 

Ke!i.aisJ„drt | viškės namai”.
| Abiem dainininkėms preciziš
kai ir subtiliai akompanavo A. 
Kučiūnaa

TAUTtSKUMAS NE DAIKTUOSE, 
0 KŪRĖJO IŠSIREIŠKIMO BODE

gus, turi taipgi savo “rankos” 
braižą. Todėl yra didelis šmeiž
tas ir didelė nesąmonė teigti, kad 
tik tas kuria tautinį meną, kuris 
piešia “gubas” arba “jūras”, ne
svarbu net ar iš fotografijų ar iš

mūsų 
giminin- 
žanrų į-1

ir vieną

(Atkelta iš 2 pusi.)

vaikui, viską savo kūrybai paau
koja, jis, kaip upės vanduo, teka 
ta pačia ir tiktai vieną krypti
mi — į tautą. Nei skirtingas am
žius, nei įvairūs gyventi kraštai 
tos tėkmės kitur nepasuko. Mū
sų ritmai giminingi, mūsų spal
vingumas giminingas, 
komponavimo pojūtis 
gas, nepaisant stilių ir 
vairumo.

Bet reiktų pripažinti
liūdnoką faktą, kad net mūsų 
pirmaujančioje spaudoje kartais 
nuo karto vis dar atspausdinami 
neturį jokio mokslinio pagrindo 
patys pikčiausi šmeižtai ir kvai
liausi plepalai apie modernųjį ir 
avangardinį meną ir mūsų pačių 
avangardinius dailininkus.

Istorija ir laikas eina pirmyn, 
ir šio fakto jokia tikra žmogiška 
išmintis paneigti negali. O šito
kie reportažai apie meną ir meni- Į 
ninkus (atleiskite, bet šioje vieto
je negaliu pamiršti ir kai kurių 
savo gero kaimyno — Vytauto 
Alseikos reportažų) yra panašu 
į tai, jeigu kurią dieną, nuvažia
vęs į senų sudėvėtų automobilių 
kapines dar bandytum surasti ko 
nors vertą automobilį...

Kartą (prieš kelerius metus) 
esu minėjęs (ir dabar pakartoju), 
kad joks kitas stilius mene taip 
aiškiai neparodė vaizdinio me
no tautiškumo kaip modernusis.

tematiką ir astronomiją Naza- 
retho kolegijoj, Kentucky ir Ten- 
nessee universitetuose. Parašęs 
disertaciją — “Dendrito kompo
nentas kompaktinėje trijų di
mensijų erdvėje”, 1956 m. gavo 
daktaro laipsnį. Kaip matema
tikas buvo pakviestas dirbti Ba- 

[ listikos tyrimų laboratorijose 
,Aberdeen, Maryland. Kartu dės
to matematiką ir Delaware uni
versitete. Yra davęs vertingų 
straipsnių XX Amžiui, N. Ro
muvai, Židiniui, Kosmos, Drau-' Net abstraktinė tapyba apvylė 
gui. Ateitininkų ir matematikų 
draugijų narys. Gimęs Kaune, 
gimnaziją baigęs Biržuose.

Naujas lietuviškai - 
vokiškas žodynas

Vasario 16 gimnazija išleido 
naują 976 puslapių lietuviškai - 
vokišką žodyną, sudarytą iš K. 
Fulsto, A. Sčholzo, J. Talmanto 
ir J. Paškevičiaus žodynų. Kie-

visus tuos, kurie prieš dvidešimt 
metų buvo pradėję rašyti, jog 
abstraktusis menas yra tarptauti
nė kalba...

Didėliam paradoksui ši kalba 
dabar pasirodė labiausiai tautiš
ka.

Tai tik dar kartą istorijos bė
gyje patvirtino faktą, kad tautiš
kumas mene yra pasislėpęs ne 
daiktuose ar namų apyvokos 
rankančiuose, o paprasčių pa
prasčiausiai kūrėjo išsireiškimo 
būde.

Tauta, kaip ir atskiras žmo-

"atminties”, o tas, kuris ieško ki
tokio žanro arba formų, daugiau 
tinkamų mūsų laikui išsakyti, 
jau yra kažkoks “kosmopolitas” 
ir.... supraskite: nebelietuvis.

Tikrai turėtų būti gėda ir labai 
didelė gėda, kurie šitokias “moks
lines” išmintis surašo ir paduoda 
skaitytojui kaip “tautinio meno” 
propagandą.
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LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUf
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10821 South Michigan Avenue, Chicago 
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Chicagos Taupymo Bendrovė turi įvairiausių moderniškai įrengtų taupymo skyrių, lengvas pri
važiavimas, greitas patarnavimas, net du kiemai au tomobiliams pastatyti, saugumo dėžutės ir kitokie 
parankumai. Chicagos Taupymo Bendrovė yra ne tik lietuvių sostinės, bet ir visų Amerikos lietuvių 
ir jų organizacijų centras. “The Presidential Room” puiki vieta organizacijų susirinkimams bei 
mažiems banketams teikiama veltui.
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GRYNU ŠALTU ORU?
CHICAGO TAUPYMO IR SKOIJNIMO BENDROVE duoda pasko- 
prieinamoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 ir daugiau, bet kokiems 

namų pagerinimams. O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams?
Arba gal norite įsigyti nuosavą Damą, jei iki šiol jo neturite ir jums 
nusibodo mokėti aukštas nuomas?

Chicago Savings and Loan Assn.
PHILOMENA D. PAKEL, Prea.

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
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PETRAS BIELIŪNAS
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ANTANAS M. PHILLIPS
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POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003
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Įnėlio” plokštainius pastumia, su- 
i spaudžia dargi “napoleonui” vie
tą raguolio pakojy padaro. Ir po
ra vazonėlių jaunučių tulpių žie
dų, pačios išaugintų, Velykų sta
lui paruoštų, įterpia, pastato.

Puošnus, kvapiais valgiais ap
krautas stalas laukia svečių. Gau- 

| šių, mylimų svečių. Dar šį vaka
rą parvažiuos iš Kauno gimnazis
tės ir ištekėjusios dukros su žen
tais, su vaikaičiais. Užpildys jie 
šeimos erdvius namus ir tuštins 
velykinį stalą. Ir kaimynai lan
kys, ir vyresni samdiniai, ilgiau 
Giedriuose tarnavę, užeis į “paka- 
jus”, vaišinsis.

VELYKŲ BELAUKIANT GIEDRIUOSE
Pavasario banga putodama ( 

eina plačiom Suvalkijos lygu-1 
mam. Žydriaspalvės žibutės pir-Į 
mosios papuošia dar nedrąsiai ža
liuojančias atšlaites, miškus. Ber
žynėly pro medinius vamzdžius 
jau laša į kibirus sula. Skani, 
saldi sula — tai pirmoji pavasa
rio dovana Lietuvos artojui. Ant 
klojimo stogo Jau suplasnojo pir
mieji gandrai. Pavasarėlis!

K. LEONAITIENĖ

dyboj. Valomos klėtys, aruodai, 
klojime tarška mašinos. Sodo 
patvoriais taukši plaktukai, tai- 

I somos tvoros, 
kos, kerpami 
daigai.

Prie namo 
mas. Saulės atokaitoj vėdinami 
patalai, dulkinami kilimai. Net 
ir žalio pliušo baldai išnešti į 

Verbų skemadienis. Giedrių šei- kiemą, plakami, šukuojami. Svei- 
ma šiandien anksčiau sukyla. O čiamos grindys, plaunami langai, 
kaipgi nesikelsi!? Jei kuris ilgiau Iš tarpulangių jau metamos lauk 
pamiega, tai anksčiau sukilusieji žalios samanos, per visą žiemą 
su dygių erškėčių šaka negailės- puošusios palanges ir sulaikiusios 
tingai pažadina:

— Verba plaka, ne aš plaku, I 
ar bus Velykoms margučių?” — 
derasi jie plakdami.

Šiandien visi ruošiasi į bažny
čią. Tik senoji močiutė ir vienas 
kitas samdinys ūkio priežiūrai pa
liekami namuose. Merginos dar 
puošia verbas. Į kadugių puokš
tę, įmaišytą su karklų pūkuotais 
pumpurais, prisagsto įvairiaspal
vių popierinių gėlyčių. Vienos 
dar baigia namų ruošą, kitos jau 
puošiasi, staipos. Vyrai kieme jau 
kinko arklius, taiso vežime sėdy
nes samdiniams ir. blizgantį fa
jetoną — Giedrių šeimai.

Verbų dieną bažnyčioje nuo ry
to ligi vakaro apgultas klausyk
los. Velykinės bent kartą metuo
se privalo visi: seni, jauni ir ma
ži. Net ir atskalūnai, ilgai svars
tę, abejoję, ryžtasi ir bažnyčios 
pasieniais paniurę, susimąstę artė
ja prie klausyklos. Toks gi trečias 
Bažnyčios įsakymas, o jeigu jo 
nepildysi — kas gi žino, kaip ta
da bus!?

Verbų sekmadienis Suvalkijoj

Margučių dažymas

Verbų sekmadienis — margu
čių marginimo diena. Virtuvėj 
ant stalo kiaušinių krepšys. Jie 
rūšiuojami, renkami. Baltieji ;— 
gražesni margučiams, tamsesni— 
šlakuoti Velykų kepsniams ski
riami. Senoji močiutė, baigusi 
įkalbėti rožančių ir bučiuodama 
kryželį, giliai atsidūsta: “Ak, Jė
zau mieliausias, Avinėli nekal
čiausias!” ir, linguodama galvą, 
kiša Ji i šimtakvoldžio sijono ki
šenę.

Netrukus ant žarijų skardi
niam dangtely smilksta tirpda- 
mas vaškas. Pakvimpa virtuvė, 
ir lengvas melsvas dūmelis drai
kosi palubėj. Prityrusi močiutės 
ranka dailiai vedžioja vaško raš
tus ant baltų kiaušinių. Ir vis pi
nasi nauji raštai, atatinkami 
jiems vardai: vyskupo lazda, vil
kelis, eglutė, šimtaraštis, ir kiek 
ji ten visko prikuria. Neatsilieka 
ir kiti šeimos nariai, margina, 
raito ir dideli ir maži, bet nie
kas neprilygsta močiutei, šiai 
liaudies menininkei. Pavakariop 
pintinaitė pilna įvairių dar ne
dažytų margučių laukia didžio
sios Kristaus prisikėlimo šventės 
— Velykų.

Didžioji savaitė

Lauke dvelkia pavasario vėje
lis. Keliai, takeliai pradžiūvę, bet 
laukai ir dirvonai dar permirkę, 
klampūs. Laukų darbams per 
anksti. Visa darbo jėga sukasi so-

traška medžių ša- 
seni, nereikalingi

I
taip pat subruzdi-

šaltus žiemos vėjus.

Priešvelykinė ruoša

žaliam audime.
, Valgomajam tiesiamas ilgas 
stalas. Balta lininė staltiesė, nu
kibusi ligi grindų, išrašyta ža
liais pataisūnų vainikais: “Ale
liuja! Aleliuja!...”

Plačiašakis raguolis, išdidus, 
kerotas, stovi vidury stalo. Pasie- 

1 ny baltagalvės bobelės, lyg susi- 
1 gėdę prieš tą gražuolį, varvina 
liukro ašarėles. Margučių puoš
ni kašelė — velykinė pažiba. Oia 
rudas paršelis snaudžia primer
kęs akis, tupi kalakutas, balta žą
selė snape įsikandus laiko margu
tį, pūpso kumpiai, raitosi dešros. 
Vienam gale stalo pasipūtęs ežiu
kas tupi samanose, kitam — avi
nėlis ganosi želmenyse.

Prie 
mote

rų veidai. Ant priekrosnio rusena 
raudonos žarijos, o melsvi lieps
nos liežuviai vingiuodami kyla 
aukštyn. Šeimininkė, ant drobe 
aptraukto medinio volo, ilgako
čiu šaukštu varvina geltoną, pu
rią tešlą. Pirmieji raguolio lašai 
pamažu ryškėja, volui sukantis 
vis tankėja apkepusios, rustan- 
čios šakos. Čia pat šalimai ruo
šiama antroji raguolio tešlos da
lis. Ir vėl po vieną penkiasdešimt 
trynių leidžiama į dubenį, pride
dant po šaukštą cukraus. Ir vėl 
plakami baltymai, spaudžiama 
citrina, vanilijos kvapai- Raguo
lio kamienas storąja, jo šakos ke
roja, platėja. Toliau, gale virtu
vės, ant plataus stalo pjaustomi 
migdolai, riešutai, tarkuojamas 
šokoladas, citrinos žievelės — vi
sa ruošima kitiems Velykų keps- 
niamas. Jie bus kepami rytoj ir 
poryt: plokštainiai, tortai, bobe
lėm. Paukštienos ir kiti mėsų keps
niai bus kišami į didžiąją krosnį 
paskutinėm dienom prieš pat Ve
lykas.

Virtuvėj velykinė ruoša, 
duonkepės1 krosnies įkaitę

Velykinis stalas laukia svečių

Seimininkė iš tolo stebi stalą ir 
gėrisi juo. Priėjus vienur marci- 
paninį, kitur šokoladinį ar “čigo-

KATALIKŲ MOKYKLOSE 
DAUGIAU MOKYTOJŲ 

PASAULIEČIŲ
Pagal “1972 Catholi© Alma- 

nac” surinktus duomenis, pra
ėjusiais mokslo metais JAV ka
talikų mokyklose dirbo 106,844 
pasauliečiai mokytojai'. Tuo bū
du katalikų mokyklose pasau
liečiai mokytojai sudarė 53.4%, 
pirmą kartą savo skaičiumi 
pralenkdami vienuolius moky
tojus.

KOMPIUTERIU RUOŠIA 
AKLIESIEMS RAŠTĄ

Massachussetts technologijos 
institutas Bostone pademonstra
vo, kaip, naudojantis kompiute
riu, momentaliai anglų tekstas 
yra perrašomas aklųjų raštu. 
Tas išradimas dar nepaleistas 
j rinką, yra studijų stadijoje.

• Vilniuje Išleistos tapytojos 
Marijos Cvlrkienės (Račkaus
kaitės, gim. 1912 m.) darbų 
“Reprodukcijos” — pateikta 16 
darbų. Dailės leidiny “Aldona 
Ličkutė” supažindinama su ži
nomos keramikės, Aldonos Lič- 
kutės - Jusionienės kūryba.

Bfoliukas ir sesute Nuotr. Birutės Balčiauskaitėe

Didžiojo šeštadienio 
pasiruošimai

Didysis šeštadienis. Visi dar
bai užbaigti. Kiemo takeliai švie
žiu smėliu nuberti. Klombo pa
kraščiais švyti balti akmenys, 
šviežiai nudažyti, tartum šypsos Elena Kepalaitė Galaktika (bronza)

jwąr,--w^’ ■ ’■», i s. >,

Solistė Gina čapkauskienė dainuoja Vasario 16-toe minėjime - koncerte Auditorium teatre, Chicagoje, va
sario mėn. 20 d. Akompanuoja A. Kučiūnas. Nuotr. V. Noreikos

DUONA... SVIESTAS
STEFANIJA STASIENĖ,

Kas tėvų neklauso, valgo duo
ną sausą, sako lietuviška patarlė. 
Šia patarle paprastai tėvai įspė
ja vaikus, norėdami jiems pri
minti darbštumo svarbą ir tin
gėjimo nenaudą. Žinoma, šios 
patarlės prasmė gana plati ir gi
li, kaip ir visa mūsų liaudies iš
mintis gražių patarlių bei prie
žodžių formoje Tačiau, nesigili
nant į patarlės prasmę, kiekvie
nas žinome, kad sausa duona ne
kelia apetito, ne taip skani, kaip 
aptepta sviestu ir dažnai valgo
ma tik nieko geresnio neturint. 
Ir vaikas, gavęs sausos duonos 
riekelę, paprastai prašo mamytės 
kuo nors užtepti. Taigi kasdien 
valgome sviestu ar kuo kitu ap
teptą duoną, bet niekad niekam 
nekyla mintis: kas gi pirmas pra
dėjo duoną tepti sviestu? Gal 
klausimas juokingas ir, žinoma, 
nereikšmingas, tačiau jis atkrei
pė dviejų Amerikos mokslinin
kų dėmesį, kurie Šia tema para
šė gana įdomų referatą. Ver- 
monto universiteto prof. istorikas | 
dr. Samuel B. Hand ir jo kolega 
medicinos profesorius rašo, kad 
duoną aptepti sviestu pradėta 
tik 16 šimtmetyje.

Maistas, nešvara ir Koperniko 
idėja

Ir, štai, kaip tai įvyko. Garsu
sis astronomas ir fizikas Mikalo
jus Kopernikas kartą buvo vys
kupo paskirtas vadovauti pilies' 
gynybai, kuri buvo sukilusių ri-l 
terių apgulta. Kadangi įgula 
buvo iš visų pusių apsupta ir jo
kio kontakto su išore neturėjo, 
pilyje kilo maras. Buvo mėginta 
to laiko turimom priemonėm su 
liga kovoti, tačiau jokių rezulta
tų nesulaukta. Ir Kopernikas, ku
ris, nors ir mediciną Italijoje bu
vo studijavęs, taip pat nesurado 
jokių priemonių su pasireiškusiu 
maru kovoti. Bet jis pastebėjo 
vieną dalyką, kad vieni pilies gy
ventojai suserga maru, tuo tarpu 
kiti ne. Tad jam ir kilo mintis: 
geriau ieškoti šios ligos priežas
ties, negu susirgusius gydyti. Ir 
taip besekdamas ir betyrinėda
mas pilies gyventojus, jis paste
bėjo, jog sirgo tie, kurie dau
giausia duonos valgė, o tie, kurie 
duonos atsisakė, nesirgo. Todėl 
dabar jis pradėjo labai atidžiai 

į sekti, kaip duona gaminama ir 
patiekiama pilyje esantiems ka
riams. Pasirodo, kad visas mais
tas būdavo paruošiamas pilies 
rūsyje. Iš čia ant tam tikrų pa
dėklų jis buvo nešamas laiptais 
į viršų ir ten per eilę salių bei 
koridorių eidavo toliau, kol pa
siekdavo pilies bokšte budinčius 
karius. Tad ir pasitaikydavo, kad, 
duonos riekes benešant, jos nu

■ ■■

krisdavo ant dulkėtų ir nešvarių 
grindų. Niekas į tai dėmesio ne
kreipdavo ir dažnai duoną su vi
som dulkėm ir kitais nešvaru
mais paduodavo kariams. Be to, 
žinoma, kad pilyje buvo laikomi 
ir gyvuliai, kurie esamą nešva
rą dar padidindavo ir sudaryda
vo palankesnes sąlygas ligai 
plėstis. Kadangi duona tais lai
kais buvo juoda, tai prilipusių 
prie jos nešvarumų nesimatė. 
Todėl vienam iš pilies gyvento
jų kilo idėja kokia nors šviesia 
mase ją aptepti, kad kariai, pa
stebėję prilipusius nešvarumus, 
galėtų visa tai nuo duonos nu
gramdyti. Kopernikui ta idėja 
labai patiko ir jis įsakė duoną iš 
visų pusių aptepti sviestu. Dabar 
kariams nebuvo sunku pastebė
ti ant duonos esančias dulkes ir 
jas nuvalyti. Maras, žinoma, 
praėjo.

Lietuvės studentės Birutės Bal- 
čiauskaitės foto aparatas pačiupo 
Mrs. Jacąueline Onassis, kažkur 
bežengiančią New Yorke.

Kreipkim dėmesį į mūsų tautos 
sveikatingumą

Si apsaugos priemonė nepap
rastai patiko Koperniko viršinin
kui didžiajam magistrui Adolfui 
Buttenadt, kuris vėliau, keliau
damas per Europos kraštus ir 
matydamas baisias nehigieniš
kas ano meto gyvenimo sąlygas, 
dažnai primindavo žmonėms pi
lies įvykį. Takiu būdu daugelis 
Europos kraštų nuo to laiko sa
vo kasdieninę duoną pradėjo ap
tepti sviestu. Tai daroma ir iki 
šios dienos, tik nėra aišku, kodėl 
sviestu dabar aptepama tik viena 
duonos riekės pusė.

O šio įdomaus pasakojimo iš
vada sakyte sako, kad ir mums 
reikėtų pasekti Koperniką ir dau
giau dėmesio kreipti į visų ligų 
ir negalavimų priežastis. Juk 
daugelis ligų, kankinančių civi
lizuotą žmogų, yra sukomereintos 
ir supramonintos mitybos išda
vos, o kiek šiandien mūsų šei
mininkės kreipia dėmesio į svei
ką ir natūralų maistą? Ar ne per 
daug pro pirštus žiūrime į pilną 
šių dienų chemikalų ir sinteti
nių medžiagų maistą, kurį be jo
kio dėmesio, lengvu būdu patie
kiame savo jauniesiams įvairių 
“papsų” ar “vynerkų” formoje? 
Tad kreipkime daugiau dėmesio 
į sveiką mitybą ir mūsų tautos 
sveikatingumą.

ATOMINIAI ŠIRDIES 
PLAKIMO REGULIATORIAI

Vieton išsieikvojančių elekt
ros baterijų, išrastas būdas 
širdies plakimo reguliatoriams 
panaudoti atominius įtaisus. Ve
teranų ligoninė Buffalo mieste 
įteikė prašymą Atominės ener
gijos komisijai leisti jai pirmą 
kartą panaudoti tokius atomi
nius širdies plakimo reguliato
rius dešimčiai pacientų.

MIRĖ CHOREOGRAFĖ
Rusų balerina - choreografė 

Br. Nižinska mirė Pacific Pali- 
sades, Calif., sulaukusi 81 m. 
amžiaus.

Nauja tyrinėtojo kelionė
Thor Heyerdahl, norvegų ty

rinėtojas, kuris papiruso laivu 
perplaukė Atlantą per 57 die
nas (ši kelionė rodoma “RA” 
filme), dabar pareiškė Tel Avi
ve, kad jis planuoja naują ke
lionę tokiu laivu, kokie asyrų 
molinėse plytose yra nupiešti. 
Planuojamąja kelione jis nori 
Įrodyti galimybes ryšių dar 
prieš Kolumbo laikus tarp anks
tyvųjų Artimųjų Rytų gyvento
jų ir Amerikos indėnų. Kaip ži
noma, šis tyrinėtojas pagarsėjo 
sava kelione Kon Tiki keltu iš 
baisa medžio, kada jis nuo Peru 
buvo srovių nuneštas 4,300 my
lių iki salos netoli Tahiti.
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