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Kultūrinės talkos šaltiniai. 
Dvidešimt metų be Vinco Krėvės. 
Atsiminimai apie Vincą Krėvę 
iš pokario metų.
Pokalbis su laureaatu 
Juozu Kralikausku.
Živilės Bilaišytės eilėraščiai.
A. Tyruolio viešnagė Pirenejų 
pusiasaly.
Tomizmas apskritai ir sunkumai. 
Istoriką A. Vasį amžinybėn 
palydėjus.

Kertine paraštė
KULTŪRINES TALKOS ŠALTINIAI

Kas veža, tam ir krauna, sako 
patarlė. Iš tikrųjų visais laikais 
tik maža dalis žmonių traukė or
ganizacinį bei kultūrinį vežimą, 
o 'kita, didžioji, — arba naudo
josi vežimo vaisiais, arba viską ig
noravo.

Yra dar ir trečia grupė, kuri 
nuoširdžiai prijaučia kultūrinin
kams ir visuomet žada prisijung
ti, bet niekad tam tikslui nepa
judina žadančio piršto. Pro tuos 
žmones praeiname negirdomis, 
nes iš pažadų molio dar niekas 
naudingo pavidalo nesulipdė.

Todėl visa kultūrinės veiklos 
energija tebelieka sukoncen
truota nedideliame židinyje. Jei 
jis užgestų, bematant atvėstų ir 
tie, kurie, kad ir žvelgdami šnai
romis, dažnai pasišildo čia savo 
plačias nugaras. Juk lietuviškų 
tradicijų šiluma miela visiems 
lietuviams. Ją kartais ypač pa
junta atitdkėllai.

Kada iškyla koks nori projek
tas ar užmanymas surengti kon
certą, vaidinimą, dailės parodą, 
literatūros vakarą, paskaitą, kaip 
taisyklė, norinčių ir galinčių pri
sidėti ratelis siaurėja. Daug kas 
kratosi įsipareigojimo. Pasilie
ka tie patys veidai ir dažniausiai 
tie patys talentai. Organizato
riams, ieškantiems paramos, jie 
visų pirma ir topteli galvon. Juk 
lengviausiai telefonu kreiptis į 
žmogų, kuris turi gerą širdį ir 
įcurio vardas niekad neišnyksta 
kultūros darbų sąraše.

Tie geraširdžiai kultūrininkai 
retai atsisako. Jie per daug myli 
meną ir visuomenę, kad pasaky
tų kategorišką “ne”. Organiza
toriai, lengvai su jais susitvarkę 
ir užkrovę jiems būsimo įvykio 
pareigas, savo ruožtu jaučiasi ati
davę duoklę mūsų kultūrai. Anot 
jų, paskaitininkas yra, daininink- 
kė bus, choras prisidės, pianistė 
paskambins Čiurlionio gaba
lą, šokėjų ansamblis sutryps ku
bilą..., ko daugiau reikia, tai gi 
visas koncertas, tegu kiti geriau 
padaro.

Po .pusės metų — vėl tas pats: 
ta pati geraširdė dainininkė, tas 
pats choras su tuo pačiu reper
tuaru, tas pats auksaburnis kal
bėtojas ir Lt

DVIDEŠIMT METŲ BE VINCO KRĖVĖS
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VINCAS MACIŪNAS

gos, kitokios iškyla kultūrinės it 
politinės problemos, betgi žmo
gus esmėje lieka toks pat, su tais 
pačiais jausmais, ir troškimais, 
džiaugsmais ir nusivylimais, sie
kimais ir pralaimėjimais. Ir pa
staraisiais laikais Lietuvai pate
kus į naują likiminę kryžkelę, 
dažnas turėjo skaudžiai ir su nu
sivylimu išgyventi pasirinkimo 
sunkumą, panašiai kaip ir Krė
vės Skirgaila.

Šarūnas ir Skirgaila kaip kokie 
milžinai iškyla iš miglų prideng
tos senovės. Betgi nemažiau ar
timas Krėvės širdžiai ir papras
tas kaimo žmogus. Užaugęs dzū
kų kaime, Krėvė iš mažens ne 
tik prisiklausė skambių liaudies 
dainų ir gražių padavimų apie už
burtus ežerus ir piliakalnius, bet 
drauge ir gerai pažino kasdienę 
pilką kaimo buitį, artimai susi
gyveno su kaimo žmonių džiaugs
mais ir vargais, su jų mintimis 
ir jausmais. Apsakymų rinkinyje 
“Šiaudinėj pastogėj” Krėvė paro
dė ne tik didelį psichologinį ra
šytojo įžvalgumą, bet drauge ir 
meilę vaizduojamam žmogui. 
Tai leido jam atskleisti, kokia 
įdomi ir turtinga yra ne tik šau
naus 'karžygio, -bet ir pilkojo ar
tojėlio siela. Ir negali nesutikti 
su S. Čiurlioniene, kuri šiaip ra
šė apie Krėvę: “Skaitai, žmogus, 
ir kai kyla tau prieš akis jo iš 
nebuities iššaukti milžinai-kovo- 
tojai ir prasčiokėliai-vargdieniai 
su savo kasdieniais sielvartais, 
svajonėlėmis ir gudrybėimis, jau
ti, kad esi namie su savaisiais, 
kad viskas tau be galo artima ir 
brangu”.

Krėvė betgi metė rašytojo 
žvilgsnį ir už Lietuvos ribų. Jau
nystėje jį viliojo spalvingasis 
Oriento pasaulis, ir jis parašė 
“Rytų pasakų” rinkinį. Tai buvo 
gal geriausias puošnaus orien- 
talinio stiliaus pavyzdys mūsų li
teratūroje. Ypač gi traukė Krėvės 
kūrybinį dėmesį epochiniai Kris
taus laikai Palestinoje. Dar tebe- 
studentaudamas, jis pradėjo ra
šyti didžiulį veikalą “Dangaus ir 
žemės sūnūs”, kurio paskirus 
fragmentus skelbė spaudoje, bet 
tik jau po antrojo karo išleido 
pirmąją viso veikalo dalį. Phila
delphijoje -gyvendamas, pabaigė 
ir antrąją dalį, kuri jau tik po jo 
mirties buvo išspausdinta. Tre
čiosios dalies teliko nuotrupos.

Savo veikale puikiai įsijaustu 
biblinių stilium Krėvė 'buvo užsi
mojęs duoti platų anų likiminių 
laikų paveikslą, kai žydai vis la
biau juto slegiančią Romos prie
spaudą ir vis -karščiau ilgėjosi 
mesijorišvaduotojo. Betgi kaip 
ir kituose veikaluose, taip ir Ha 
skaitytoją labiausiai sužavi Krė
vės sugebėjimas giliai įžvelgti 
vaizduojamųjų žmonių sielon. 
Kaip gyvi praslenka pro besiste
binčio skaitytojo akis visų žydų 
tautos sluoksnių žmonės. Iš jų 
savo ryškumu ypač įsirėžia at
mintin daugeliu bruožų Šarūną 
ir Skirgailą primenąs karalius 
Erodas, aistringasis socialinis re
voliucionierius Jehuda iš Hama- 
los, piktas kerštininkas Barabas, 
didysis skeptikas ir galutinai 
žmonėmis nusivylęs Jehuda iš 
Kerioto (tai biblinis Judas) ir vi
sus širdingu meilės ir taikos žo
džiu patraukiąs ramusis Ješua.

Skaitai ir stebiesi, kad “Dan
gaus ir žemės sūnūs”, rašyti juk 
nebejauno ir tremties gyvenimo 

išvarginto žmogaus, ne kartą su- 
tvyska tokia skaidria kūrybine
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Nuotrauka B. Raugo 1954 metaisVincas Krfive (1882. X. 1# — 1954. VII. 7)

Prieš 20 metų Philadelphijos 
priemiestyje mirė Vincas Krėvė. 
20 metų tai toksai laikotarpis, 
per kurį pas mus Philadelphijoje 
subrendo ištisa jaunesnioji karta. 
Ji jau nebematė Krėvės, betgi 
daugelis, iš jų lankė ar tebelanko 
Vinco Krėvės vardu pasivadinu
sią šeštadieninę mokyklą. Užtat 
mes, vyresnieji, gyvai tebeprisi
mename tą nedidelio ūgio, bet 
didžios sielos vyrą, kuris gyveno 
su mumis Philadelphijoje, atei
davo į mūsų parengimus, kartais 
pats mums kokią paskaitą (pa
skaitydavo, o su daugeliu ir as
meniškai pasipažino. Ligi šiol 
tebejaučiame į mus atkreiptą jo 
giliomis veido raukšlėmis paryš
kintų akių ramų ir rimtą žvilgs
nį; tebematome per jo lūpas per
bėgančią kuklią, bet tokią pa
traukliai šiltą geraširdžio žmo
gaus šypseną, tebegirdime jo sim
patingai idzūkuojantį balsą.

Jei kada nors ateityje koks is
torikas savo veikale trumpai už
simins apie Philadephijos lietu
vius, jis parašys, kad čia nema
ža buvo šaunių lietuvių, iškilu
sių ekonomiškai ar gražiai ipasi- 

Į reiškusių kultūrinėje, visuomeni
nėje ar politinėje lietuvių veik
loje. Vangu ar prisimins jis kurį 
nors iš mūsų vardu ir pavar- 

. de, betgi jis tikrai nepamirš pa- 
’ minėti, 'kad Philadephijoje septy

nerius metus įgyveno, kūrė ir bu
vo čia palaidotas “Šarūno” ir ki
tų žymių veikalų autorius Vincas 
Krėvė.

Didysis rašytojas Levas Tols
tojus, kartą besikalbėdamas su 
dailininku L. Pasternaku, pasa
kė: “Viskas pasaulyje praeis: vals
tybės dings ir sostai, ir milijonų 
kapitalai. Ir ne tik mūsų kaulai, 
bet ir mūsų anūkų ir proanūkų 
kaulai žemėje bus jau seniai su
trūniję. Tačiau jei mūsų kūri
niuose yra nors vienintelis tikro
jo meno grūdelis, tai jis liks gy
venti per amžius amžinuosius”.

Dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą (pradėjęs spaudoje skelbti sa
vo pirmuosius kūrinius, Krėvė 
tuoj pat iškilo pačian lietuvių li
teratūros viršūnėm Visų pirma jis 
išgarsėjo savo “Dainavos šalies 
senų žmonių padavimais”. Jie pa
rašyti nuostabiai gražia ir lyg ko
kia melodinga muzika skam
bančia kalba, kokios lietuvių li
teratūra ligi tol dar nebuvo turė
jusi. Ir pati Lietuvos senovė, su 

i romantiniu ilgesiu paaavumuo- 
' se atvaizduota, iškyla mums kaip 
'kokia žavi svajonė. Anot Krėvės, 
“Ir vaidinasi man, kad sugrįžo 
senovės laikai, kad girdžiu aš------- > - ------- - — —j---------------------

stiprius karžygių balsus, jausmin-1 kuriam Europa nešė pagalbą. O 
gas vaidilų dainas... Svajoju, ir 
auksinį, vaivorinį sapną sapnuo
ju'’...

Krėvė ryžos savo kūrybiniu žo- 
’ i tai, ko Maironis 

tik kukliai pageidavo: “Aš norė
čiau prikelti nors vieną senelį]

įdėmiau pasižiūrėję į kultūrai 
prijaučiančių, bet piršto lig šiol 
nepajudinusių grupę, pamatysi
me, kad čia yra ir tokių žmonių, 
tyliai puoselėjančių mintį, kad 
kada nors ir jie ga-lės prisidėti 
prie kultūrinio darbo, žinoma, 
jeigu juos pakvies, t.y. gražiai 
diplomatiškai paprašys. Dažnas 
iš jų domisi menu, moka gražiai 
pakalbėti, yra baigęs aukštą
ją mokyklą, gali vaidinti (tie
siog sapnuoja apie teatrą), gali 
rašyti ir bendradarbiauti spaudo
je. Ir kaip gi tokius individus 
neužangažuoti kultūrinei talkai. 
Aišku, tai nėra lengva, bet pa- 
mėginiimas nieko nekainuo
ja. Antra vertus, nuošalūs in
dividai, pakartotinai kviečiami, 
pajus tautinę šilumą — atseit, 
ir Jie nėra užmiršti, ir į juos tai
koma visuomenės švyturių švie
sa. Jie pagalvos: o gal ir vertė
tų stoti į saviškių tarpą ir paro
dyti savo sugebėjimus. Toks jų 
mąstymas — tai jau didelis žings
nis į priekį.

Vasara gal ir yra tas metas, 
kai atsiranda progų susidurti su 
minėtais neišjudintais, nenaudo
jamais dvasinės energijos šalti
niais. Yra gi atvejų, kai žmonės, 
prieš dešimtį metų buvę tik 
atokūs stebėtojai ar vos vieno lie
tuviško laikraščio skaitytojai, o 
šiandien dalyvauja spaudoje, dir
ba komitetuose, skaito paskaitas, i romantiniu ilgesiu padavimuo- 
praveda programas. Žodžiu, vei
kia! Ir kodėl? O todėl, kad at
sirado tautietis, išmintingas psi
chologas, mokėjęs prakalbinti, į- 
tikinti, įtraukti juos į darbą. Tai 
ne kdks stebuklas, bet konkreti 
pastanga, nukreipta į žmogaus 
kūrybingumo principą, į žmo- ,j1U” 
gaus dorą visuomeniškumą.

O jeigu kultūrinis darbuotojas džiu {įvykdyti
surandamas jaunųjų tarpe, mūsų 
egzistencijos erdvė dar labiau pa
didėja. Būtų gera, kad šią gali
mybę pajustų mokslus baigęs jau
nimas. Tada ir kultūros veži
mo traukimas palengvėtų. Vis 
jaunesni raumenys ir jaunesnės 
širdys! O kas itin svarbu

— naujas entuziazmas su 
naujam galimybėm! Pr. V.

žodį; užsimojo duoti savotišką 
mūsų tautosakoje išnykusio kar- 
žyginio epo pakaitalą.

Kas Krėvei nuo jaunų dienų 
rūpėjo, jis pats taip aiškino per 
Philadelphijoje surengtą jo sep
tyniasdešimtmečio minėjimą: 
“... man kilo noras tada atgai
vinti tą senovės Lietuvą, o ypač 
kada man tekdavo susitikti dar 
universitete su kitų tautų studen
tais, kurie kalbėdavo apie savo 
didingą praeitį. Man tada kilo 
noras parodyti, kad mūsų praei
tis yra didingesnė, negu kitų, Ir 
tada norėjau atkurti tą senąją 
Lietuvą, kuri viena ranka kovo
jo prieš visą Europą, kai šioji 
kryžiuočiams teikė pagalbą. Lie
tuva ne tik tai nesužlugo, nenu
sileido, o sužlugdė tą kryžiuotį,

kita ranka Lietuva užkovojo di
desnę .pusę šios dienos Rusijos. 
Norėjau parodyti, kad kovose, 
mirtinose ir žūtbūtinėse, ji pasi
darė didžiausia ir gal ingi ausi a 
valstybė, kad ji atrėmė Azijos mi
nias, kurioms atsispirti negalėjo

/Iš kapų milžinų / Ir išgirsti Hsa Europa. Aš galvojau, kad 
nors vieną, bet gyvą žodelį / Iš i6'®11 tie žmonės galėjo tai pada- 
senųjų laikų”. Krėvė panoro pri- <5<Jle turėjo būti milžinai siela, 

atgaivinti jo senųjų laikų gyvąjį žinų sielą — senovinę Lietuvą.

• IvlUVU 1 V?L VJ įsi 1 * ’ * *

'įkelti, žinoma, ne tą seneli, bet.'Ir aš norėjau atvaizduoti tų mil-

Kiek patrumpinus, skaityta per Phi- 
ladelphijos LB radijo valandą.

Ne tam, kad pagarsėčiau, o tam, 
kad visi lietuviai, ypač jaunimas, 
pajustų savigarbą. [...] Aš tik ši
tai turėjau galvoje, kurdamas

‘Dainavos šalies padavimus*, 
‘Šarūną’, ‘Skirgailą’ ir kitus. Man 
buvo tik ši viena idėja”.

Pamėgo skaitytojai Dainavos 
padavimus: tai vienas iš pačių 
populiariųjų visos lietuvių litera
tūros veikalų, susilaukęs eilės lei
dimų; be to, pasikirti padavimai 
buvo nesuskaitomą daugybę kar
tų spausdinti ir tebespausdinami 
įvairiose antologijose, o ypač mo
kyklinių skaitymų knygose ir va
dovėliuose.

Jau kelių leidimų susilaukė ir 
Krėvės “Šarūnas, Dainavos kuni
gaikštis”, stambus dramine for
ma parašytas veikalas. Garbės 
troškulio svaiginamas, Šarūnas 
lyg koks staigus audros sūkurys 
sujudino visą Dainavą, išlieda
mas daug ašarų ir kraujo, bet 
drauge, nors iš pradžių nė pats 
to nesuprasdamas, vykdė svarbų 
istorinį užd avinų — sujungti 
smulkiomis gentelėmis pabirusią 
tautą į vieną stiprią valstybę, kad 
atsispirtų naujo galingo priešo, 
kryžiuočių ordino, miltinei grės
mei.

Panašus dvasios galiūnas yra 
ir Krėvės Skirgaila. Tai kietos 
rankos valdovas. “Čia nėra kitos 
valios, jei aš savo pasakiau”, 
kaip kirviu kerta jisai. Bet tai 
jau nėra impulsyvusis Šarūnas. 
Savo niekam lenktis nenorinčią 
prigimti Skirgaila nekartą su
tramdo, paklausydamas realias

istorines sąlygas apkarstančio 
proto. Jis aiškiai supranta, kad 
'gausių priešų krikščionių apsup
ta ir naikinama senoji pagoniš
ka Lietuva neįstengs atsilaikyti. 
Tai ir yra toji likiminė kryžke
lė, kurion buvo patekusi Lietu
va, ir kurią skaudžiai išgyvena 
Skirgaila: ar klausyti širdies, lik
ti ištikimam senosioms protėvių 
tradicijoms ir beviltiškai grumtis 
su priešų persvara, ar eiti proto 
diktuojamu keliu, taikytis prie 
naujų sąlygų, priimti naują ti
kėjimą ir tuo gelbėtis nuo kitaip 
sunkiai išvengiamos pražūties. 
“Esu niekšas, — karčiai sako 
Skirgaila, — “kad žmonių aki
vaizdoje priverstas esu gerbti ne
pakenčiamos tautos piktą ir ne
teisingą dievą todėl, kad per jį 
krauju paplukusi mūsų Lietuva, 
kad kalaviju ir ugnimi privertė 
mus jam nusilenkti”. Nusivilia 
betgi Skirgaila ir senaisiais Lie
tuvos dievais. Jis, kuris tik jėgą 
gyvenime pripažįsta ir ją vertina, 
nebegali suprasti ir gerbti net 
dievų, kurie neteko galios keršyti 
ir, bausti tų, kurie jų. niekšingai 
išsižadėjo. Anot Putino Mykolai
čio, “Skirgailos asmuo prilygsta 
prasmingiems tragiškiausiems 
Europos dramaturgijos persona
žams”.

Prabėga metai, praeina ištisi 
šimtmečiai. Iki nepažįstamumo 
pakinta tautos gyvenimo sąly
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Pluoštelis atsiminimų apie Vincą Krėvę iš pokario metų
ČESLOVAS GRINCEVICIUS

Jeigu dabar reikėtų sugrįžti į 
Kauną, į universiteto rūmus ar 
pavaikščioti Laisvės alėja, pa- 
justumėm didelę tuštumą, kad 
jau nesutiksi tų vyrų, kurie anais 
laikais buvo mums, jaunimui, 
džiausiu autoritetu ir po jų 
sparnuotu žodžiu įgalėjome jaus
tis saugiau ir didžiausių nesaugu
mų ar baimės metais. Tuščias bū
tų Kaunas be tokių asmenybių, 
kaip Vaclovas Biržiška ar Stasys 
Šalkauskis, be karingo milžino 
Balio Sruogos arba nedidelio, 
kuklaus ir ramaus jo nuo
latinių pasivaikščiojimų draugo 
Vinco Krėvės. Jų ir jų mokinių, 
jaunesnės kartos profesorių, pa
drąsinti ar patarti ir galėjom ne
pasimesti visų okupacijų košma
re, pas juos pirmiausia ir bėgom, 
kai padėtis atrodė beviltiška. Jais 
pasiti'kėjam iki širdies gelmių ir 
niekad neapsivylėm.

Gal todėl ir 1940 birželio mė
nesį, kai prasidėjo Lietuvos nelai
mės, staiga pasidairė ne taip bai
su, kai Paleckio vyriausybėje pa
stebėjom Krėvės vardą. Neabejo- 
jam, kad tas fiziniai silpnas, bet 
didelės dvasios vyras nors Lietu
vos ir neišgelbės, bet jos neišduos, 
padarys viską, kas galima, o gal 
ir daugiau. Neapsirikom, ir tai 
galime paliudyti tiems, kurie jo 
neturėjo progos pažinti.

Gal todėl ir po penkerių metų, 
irgi birželio mėnesį, pasijutom ne 
taip beviltiškai vieni, kai pas mus 
į Salzburgo lietuvių komitetą ne
tikėtai atsilankė Vincas Krėvė ir 
užsiregistravo. Jautėmės pagerbti, 
kad jis su mumis lr žada pasilik
ti mūsų artumoje. Buvo apsigy
venęs viename Austrijos užkam
py, kalnuose, ir tą vasarą kelis 
sykius atvažiavo į komitetą, išsi
ėmė liudijimą, išsišnekėjam. Ru
denėjant daug kas iš tos koloni
jos patraukė toliau, į Vokietiją, 
bet Krėvė to nedarė. Lapkričio 
mėnesį jis net atsikraustė į pabal- 
tiečiams įkurtą stovyklą už mies
to, Glasenbachą, ir tenai gyveno 
15 mėnesių, iki išvykimo į Ame
riką.

Jei stovyklos gyvenimas ir bu
vo labai vargingas, tai viską at
pirko idealiai graži vieta. Pabal- 
tiečiai buvo įkurdinti buvusiuose 
vokiečių karių barakuose, 5 km 
nuo Salzburgo. Vienoj pusėj sto
vyklos stūksojo neaukšti gražūs 
kalneliai, apaugę eglėm, gi kitoj 
pusėj plati, vešli pieva, už kokių 
dviejų ar trijų šimtų metrų gele
žinkelis ir simpatinga stotelė. Ge
ležinkeliu kasdien praeidavo Pa- 
ryžiaus-Vienos Arlberg ekspresai. 
Už geležinkelio tekėjo srauni iš 
kalnų atskubanti Salzacho upė, 
už jos vėl nedideli miškeliai, pas
kui keliolika kaimelių, bažnytkai
mių ir už kokių 10 kilometrų pra
sidėjo Alpių milžinai. Pro Krėvės 
langą viso to vaizdo niekas neuž
stojo, ir jis galėjo gėrėtis ir neat
sigėrėjo Untersbergo kalno vaiz
du 'ir už jo, jau Bavarijos pusė
je, Watzmano snieguotom viršū
nėm.

1946 metų pavasaris buvo 
ankstyvas, vasara ilga, ilgas ir šil
tas ruduo, ir Krėvė džiaugėsi 
gamtos dovanomis. Visi kalneliai, 
parkai, takai 'buvo jo išvaikščioti, 
ištyrinėti. Mėgdavo ir naujų 
draugų kompaniją, vis kviesdavo 
ką nors su juo pasivaikščioti. Kal
bėdavo ir įpasakodavo daugiausia 
jis pats. Miela būdavo, kad jis 
apie visokius žmones kalbėdavo 
iš gerosios pusės. Ne vien apie li
teratus ar profesorius, tarp kurių 
jis visą laiką maišėsi, bet ir apie 
žinomus Lietuvos (politikus. Jis, 
kaip ir Vaižgantas, džiaugėsi 
kiekvieno rašytojo pasireiškimu ir 
piktinosi, kad visad buvo ir yra 
mūsų kritikoje daug piktų inten
cijų, kad kritika remiasi parti
niais, ideologiniais, srovių ar ki
tokių susiblokavimų tendencijo
mis. Iš anais laikais jaunesnės

kartos beletristų, atmenu, labiau
siai vertino ir džiaugėsi Grušu ir 
Vaičiulaičiu, o iš žinomų didžiųjų 
valstybininkų ar mokslo žmonių 
idealais laikė Kazį Grinių ir Sta- 

1 sį Šalkauskį. “Tie vyrai mano 
akyse be dėmės, kaip krištolai”.

Pora charakteringų vaizdelių, 
'kurių negalima užmiršti ar jų dar 
įkartą nepakartoti. Balandžio mė
nesį Austrijoj tas pats, kas Lietu
voj gegužės, pats sodų žydėjimas. 
Grįžo vieną pavakarę Krėvė iš 
netoliese esančio Elsbehten kai
melio, į kurio bažnytėlę ir lietu
viai rinkdavosi. Sutikęs mane 
prie barako sako:

— Nueik Grinkevičiau ( jis mė
go pajuokauti, ir kai kieno pa
vardes tyčia simpatingai iškreip
davo, tokiu būdu iš Dambravos 
ipas jį buvo Dombrava, Senkų va
dino Zenkum, Skėrį Skėriu), 
taigi nueik j Elsbehten ir pažiū
rėk, koks nepaprastas sodų žydė
jimas. Tokio žydėjimo ir žiedų 
gausybės savo gyvenime nesu 
matęs.

— Taip, buvau šį rytą ir ma
čiau.

— Ką ten rytą! Rytą negalėjo 
būti gražiau kaip yra dabar. Ten 
reikia visą laiką po obelimis sė
dėti. Dievas valandėlei atkėlė ro
jaus vartus, o žmonės nenori ma
tyti, užsimerkė. Už tokių dovanų 
nepriėmimą paskui Dievas žmo
nes baudžia.

Sulig itais žodžiais Krėvė iškėlė 
savo visada nešiojamą lazdelę, 
ratu ja ipamosikavo ir pats, kaip 
jaunuolis, ant vienos kojos apsi
suko. Atsitikimas, kuris paliks at
minime visą gyvenimą.

Linksmiausias atsitikimas bu
vo žiemą, vienas įdomiausių sto
vyklos (gyvenime. Stovyklos va
dovybė vieną baraką buvo pasky
rusi daugiausia šeimoms gyventi, 
įgi kitame buvo veik vieni vyrai, 
vokiečių sugaudyti į kariuomenę 
ar darbams, viengungiai. Nors ir 
nebuvo jokių klasių ar privilegi
juotų luomų, bet to antrojo ba- 

' rako gyventojai kartais skersakia
vo į ano barako “išrinktuosius”, 
supykę vadindavo ponais ar dar 

įkaip. Kartą viengungių barako 
jkeli vyrai linksmai gurkšnojo ir 
: prisiminė vieną “ponų” barake 
įgyvenantį pilietį, priskaičiavo ei
lę jo nedorybių ir pajuto apmau
dą, kad jis, kartais net dėdama
sis jų, nuskriaustųjų, užtarėju, ir 
'būdamas dar viengungis gyvena 
anam barake. Reikia jį primušti!

Buvo ipo vidurnakčio, kai jie 
įėjo į to barako koridorių, teisin
gai atskaičiavo durų eilę nuo įėji
mo, tik to gaivinančio gėrimo bu
vo nemaža paėmę, tai negalėjo 
atsiminti ar sumaišė, kur rytai ir 
vakarai, ir įsilaužė, išvertė duris 
į Krėvės kambarį, mat tas, jų ieš
komasis, buvo kito koridoriaus

Vincas Krėvė Salzburgo-Glasenbacho stovykloje prie Antano Tamošaičio su
projektuotos koplytėlės 1946 metais su spaudos darbuotojų kolektyvu. Sėdi 
(iš k. j d.) M. Šaltenis, dr. V. Dambrava, Krėvė ir C. Grincevičius. Stovi J. 
Prakapas, dr. A. Skėrys ir A Markelis. Nuotr. Vyt. Staškevičiaus

pusėj ir lyg tyčia tokio ipat mažo 
sudėjimo, sudžiūvęs, liesas, kaip ir 
Krėvė. Krėvė išsigandęs pašoko iš 
miego, o patamsy jie, išvydę jo 
figūrą, nei kiek neabejojo, kad 
teisingai pataikė. Už plonų sienų 
įgyvenę kaimynai girdėjo tokį pa
sikalbėjimą:

— Atėjom tavęs primušti.
— Kas jūs tokie esate? Išeikite, 

aš jūsų nepažįstu!
•— Nuo kada tu mūsų nepa

žįsti? Kas gi tu esi galų gale?
— Aš esu KrėVė.
— A, tai čia, vadinas, tas, ku

ris baitas rašot Mes ne čia patai
kėm. — Nei neatsiprašę, išėjo ieš
koti savo aukos į kitą pusę. Gi ieš
komasis, visą tą didingą, nieko 
gero nežadantį dialogą spėjo iš
girsti ir pro langą nudūmė pas 
latvius.

1946 rudenį Glasenbaaho sto
vykloje buvo- suorganizuota vi
sų aštuonių klasių ‘gimnazija. Kai 
komitetas apie organizavimą pa
skelbė ir įprašė atsiliepti apylin
kėse gyvenančius mokytojus ir 
mokinius, iškart mokytojų užsire
gistravo daugiau nei mokinių, tik 
iš tų užsiregistravusių, kai paaiškė
jo, kad negaus atlyginimo, į dar
bą įsijungė apie pusė. Krėvę su 
dideliu malonumu rinkom direk
torium, o mokiniai žinojo, nerei
kėjo net sakyti, jog nedaug tėra 
mokyklų, kurios galėtų pasigirti, 
turinčios tokį mokyklos vadovą.

1947 vasario 12 išleidom Krėvę į 
Ameriką. Dvi dienas prieš tai sto
vykloje gyvenimas buvo sustojęs’

kelias dienas ir po to negalėjom 
įsitraukti į normalią rutiną. Ne 
tik mes buvome prie jo prisirišę, 
kaip didelės Širdies žmogaus, bu
vo ir jis, ir jautėsi tarp savųjų. 
Jau būdamas Amerikoj, rašė į sto
vyklą: “Jautėlmės jūsų tartpe, kaip 
savo šeimoje”. Neradęs Ameriką 
to, ko tikėjosi, ir jau metams pra
ėjus skundėsi Glasęnbacho lietu
viams “ten jutau tą, ko nejuntu 
čia — ten visi man buvo drau
gai, .artimi, savi žmonės, o čia esu 
visiems svetimas... negerai pada
riau, apleisdamas jus, lyg dezer
tyras jaučiuosiu”.

Apie sutiktus senos emigracijos 
lietuvius kalbėjo be pagražini
mų: “Abelnai, Amerikos lietuviai 
ne tokie, kaip mes pagal laikraš
čius buvome įsivaizdavę. Mažai 
tokių, kurie mūsų skausmus at
jaučia ir dėl Lietuvos nelaimės 
sielojasi. Tai tik inteligentiškesnių 
saujelė, kuri deda didžiausias pa
stangas šiek tiek išjudinti paten
kintą savimi lietuvį amerikietį, 
amerikoniško snobizmo prisigė
rusį”.

Apskritai apie Amerikos poli
tiką jo nuomcinė buvo ne kokia: 
”Cia niekam nerūpi idėjos, tik 
biznio reikalas, ir karas įvyks tik 
tada, kai bizniui atsiras pavojus, 
o jo čia niekas nemato, niekas už 
gerklės nestveria...” Numatė ir 
tokį pavojų, kuris mums paaiš
kėjo tik šiomis dienomis: “Kada 
kalbame apie pavojų demokratiš
koms tautoms, galvojame iš tik
rųjų apie pavojų mūsų naftos šal-

Vincas Krėvė su bareliu Glasęnbacho lietuvių Hellbrunn-Glasenbach stotelėje 1946 metų vasarą. 
Nuotrauka Vyt. Staškevičiaus

Be Vinco Krėvės
Atkelta iš 1 psl.

galia. Paskiros scenos tiesiog 
trykšta jaunatviška dinamika ir 
jaudina dramatine įtampa bei 
charakterių audringumu. Čia bus 
atsiliepęs ne tik autoriaus lite
ratūrinis įgudimas, bet ypač jo 
jauna išlikusi dvasia. Ir prisime
na maharadžos Satjavano iš

tūliams”.
Visa laimė jam buvo, kad 

Amerikoj galėjo dirbti sau arti
mą darbą, skaityti paskaitas, ir 
kad sutiko keletą jam artimų šei
mų, tokio pat likimo dra ugų kelis 
profesorius ir rašytojus. Apie ki
tus čia seniai įsikūrusius ir save 
vadinančius inteligentais rašė: 
“Čia niekas nieko neskaito, jokių 
lietuviškų knygų nėra ir niekas 
nesirūpina jas spausdinti... nėra 
visai to, ką mes vadiname kultū
riniu įgyvenimu”.

Literatūriniais klausimais laiš
kuose savo draugams užsiminda
vo dažnai. “Dabar įsiviešpatavo 
kūrybinės laikino pobūdžio sro 
vės, ir mažo išsilavinimo meno 
srityje žmonės linkę yra neigti 
visą, įkas jas neatitinka. Bet ne
reikia užmiršti, kad srovės ir sro

velės keičiasi—gimsta ir išnyksta, 
o su jomis dažniausiai užmiršta
mi būna ir veikalai, kurie jų 
viešpatavirrip laiku buvo išgar
sinti. Tik tikras menas lieka am
žinas”.

Apie pasaulio diplomatus: 
“Čia gyvendamas aš neturiu vil
ties, kad galėtų atsitikti mums pa
lankūs įvykiai, kurie pagreitintų 
mūsų grįžimą. Diplomatai, kaip 
anksčiau pardavė visą Rytinę Eu
ropą, kad greičiau “karą laimė
tų”, taip dabar nusistatė parduo
ti kinius ir visą Rytinę Aziją, kad 
“taiką laimėtų”... Žodžiu — de
šimčiai — penkiolikai metų taika 
bus laimėta. O kas bus toliau — 
nesvarbu: mes įgyvename tik šia 
diena”.

Gyvendamas Glasenbache ra
šė savo “Dangaus ir Žemės sū
nus”. Rašė juos ir Amerikoj. Vie
nam laiške taip išsireiškė, jog iš
ėjęs į pensiją “turėsiu daugiau 
laiko užbaigti “Dangaus ir Že
mės sūnus, nors nežinau, kiuriam 
velniui šis veikalas Amerikoj rei
kalingas”. O kitą kartą vėl užsi
minė: “O jei teks čia mirti, tai 
gal mano sielos gabaliukas, kur' 
įdėjau į šį veikalą, pasieks kada 
nors Lietuvą”.

Tas veikalas Lietuvos vis dar 
negali pasiekti. Nei Pasternakas, 
nei Solženicinas, Nobelio laure
atai, literatūros pasididžiavimai, 

1 negali pasiekti ten gyvenančių sa
vo tautiečių namų bibliotekėlių. 
Toks pat likimas ir mūsų vieno 
iš didžiausių, kokius turėjome, 
klasikų ir galimų kandidatų taiilp 
pat Nobelio premijai. Tik jis bu
vo .per didelis, kad galima būtų 
jį ilgiau nuslėpti okupacijoje nuo 
savo tautiečių, tai jau leidžiama 
ten Krėvę spausdinti, bet tik ke
lis ankstesnius kūrinius. Jokiu bū
du ne tą, kuriuo jis norėjo vai
nikuoti visą savo kūrybą.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 West 63r<l Street 
Atostogose nuo biri. 22 d. iki liep. 
13 d. Reikalui esant prašoma 
kreiptis pas Dr. Taurą — telef. 
PR 8-1223.

"Pratjekabuddhas” (vienos iš 
Kreivės “Rytų pasakų”) žodžiai 
aipie senatvę, “kuri atima jėgas 
kūnui, kuomet siela lieka galin
ga, kaip yra buvusi”.

Mirė Krėvė toli niuo Lietuvos, 
kurios skausmingai ilgėjosi ir kur 
norėjo bent būti palaidotas. Apie 
tai ne kartą užsimindavo laiškuo
se draugams ir pažįstamiems. 
1947 m. atvykęs Amerikon ra
šė. “Niekas manęs tiek negąsdi
na, kaip mintis, kad turėsiu mir
ti čia, Amerikoje”. Vėl kitame 
laiške (1948) svajojo: “... ir no
risi vis tikėti, kad dar sulauksiu 
tų laimingų laikų, kada galėsiu

grįžti Lietuvon ir ten atsigulti 
amžinam poilsiui šalia savo tė
vų ir protėvių ant Subartonių ka
pinyno”.

Tų laimingų laikų Krėvė, deja, 
nebesulaukė. Tikime betgi, kad 
ilgainiui Krėvės palaikai iš Phi- 
ladelphijos kapinių bus su didele 
pagarba pargabenti jo numylė- 
tojon Dainavon, kur po šimtame
te liepa, rytmety visais lapais 
skambančia, gimtojoje žemėje 
guli jo Vainorai ir Lapinai, ir 
kur ant srauniojo Merkio kranto 
aukštame milžinkapyje po smar
kių kovų amžinai nurimęs ilsisi 
audringasis Šarūnas.

Tel. — 92&-S388

DR. S. GEŠTAUTAS
Nervų, emocinės, šeimos problemos 

2624 West 71st Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. REGINALD CIENKUS
tel. — 788-8980 

GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKAS 
6230 W. Cermak Rd., Berwyn, III. 
Pirmad., Antrad., Ketv. lr Penktad.

9 vai. ryto Iki 12 vai. dlen^ ir nuo 
Šeštadieniais 8:80-12 vai. dieną 

Emergency tel. — 788-8981 
2 vai. popiet iki 8 vai. vakaro.

PR 8-3228-4

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
3858 VVest 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir uuMerų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6448 So. Pulaski Road (Cravtord 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
8007 W. 83 PU JuHtice, IL, 598-0500 
Priima ligonius pasai susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8OI9

DR. C. R. BOBELIS
LMKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tel. — 685-0533 

rol VA1I.EI MEDICAL CENTER 
860 Sununit Street

Route 88 — Elgin Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849, res. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai. pirm. ketv. 1 iki 7 popiet, 
antrad., penkt 1-1, treč. tr tekt tik 
susitarus.

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2708 West 51st Street

TEL GR 6-9400
Vai. pagal susitarimą: pirmad. tr 

ketv. 1—4 lr 7—»; antrad tr penk 
tad. 10—4, leėtad 19— k vai.

Ofa. tel. 735-4477 Bes. PB 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGT 
Specialybė — Nervų tr 

Emocinės Ligos 
CRAVTFORD MEDICAL BUILDING 

6449 Bo Pnlaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rezid. tel. — Gi 8-0879
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Aven WA 5-2676 
Valandoa pagal susiterlmą. Jei ne
atsiliepta, skambinti: MI 8-0001.

TeL — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 
8907 West lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso telef. PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

j o k a A 
VAIKŲ LIGOS
2656 West 68rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 lkl s vai. lr nuo k iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 lkl 4 vai

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street

VaL: kasdien nuc '—4 p. p. ii 
t lkl 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryte

VW telefonai 652-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-11 tr 4-7. Trečlad b 
teštad tik susitarus

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIONAITE

AKUŠERIJA IR MOTEKę LIGOS 
2750 Weet 7 lst Street 

TeL 776-8717, neatsiliepus skambina 
846-8900. Valandos pagal mvdtarimu.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
kūdiki v ir vaiku Litą 

HPECIALISTft
MEDICAL BUILDING 

I1M Houtb Weetern Aveniu
Valandos Kasdien nuo 1. v. ryto lkl 
» * popiet. Trečiad. Ir Mtad one 

t* v ryto iki 1 v popiet
Ofiao Met. BU 7-1168

Resld. Met. — 299-9919

Ofiao HE 4-1818. Ras. PR 6-98U1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEClAI.YBf VIDAUS LIGOS 

2454 West 71 st Street 
(71-os tr Campbell Avė. kampas) 

Vai pirmad., antrad., ketv. ir penkt 
ano 8 Iki 7 vai. p. p.

Tik susitarus

Tel. — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS — CHIRURGIJA 

ofisai:
111 N. VFABASH AVĖ. 
4200 N. CENTRAL AVĖ. 
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

2618 W. 71at St — Tel. 737-5149 
tikrina akis. Pritaiko akinius tr 

“contact lenaea”.
Vai. pagal susitarimą. Ukdaryta treč

TeL ofiso Ir buto OLympic 2-4156
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1448 So. 50th Avenue Cicero 

Kasdien 1-1 vai ir 8-8 vai. vak 
Išskyrus trečiadienius 

leStadlenlaia 11 Iki 4 vai. popiet

TeL REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59tb Street
Val.: pirmad., antrad., ketvirtad ir 
penktad nuo 11-4 vai., p p 8-8 
vai vak. Mtad 11-1 vai p p o 
trečlad atdaryta

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
2856 W. 6Srd Street

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

Ofiso tat 776-2880; rea 448-5545

DR. J. T SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adreaaa: 4255 W. 68rd Street

Ofiao M. RB 6-4416 
BesiO. GB 6-O61T

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 1 vaL 
Iki 8 vai. p. p. lr nuo 7 Iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt nuo 1-1 vai. p. *. 

lr vakarais pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoa 
Ofisas ir rez. 9659 W. 59th 84. 

Tel. PRospect 8-129S
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. » 

penkt. nuo 2 lkl 4 vai tr nuo 8 lkl 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet tr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Ofiso M. HE 4-2198. Namų GI 8-6196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71 st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. lr penktad. 
2-5 ir 6-7 — n anksto susitarus.

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 Soutb Albany Avenue 

Vai: Pirmad. 8-8 p. p. antrad
1-6 p. p penktad. lr kegtad. 9-4 p. p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalu, 
rasi tarus.

M ofise PR 6-6446

OR. F. C. WINSKQNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 West 71st Mtreet
Valandos; 1—6 vai. popiet. 

Treč. tr šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Ofiso M. 767-9141Į namų 696-4666
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Tai kaipgi aš būčiau galėjęs ištverti nerašęs Živilė Bilaišytė

Pokalbis su rašytoju Juozu Kralikausku

Kaip jau žinome, Juozui Kra- 
likauskui yra paskirta 1973 me
tų Lietuvių rašytojų draugijos 
premija už romanų “Tautvilą”, 
išleistą Lietuviškos knygos klu
bo. Mecenato Lietuvių fondo 
tūkstantinė laureatui bus įteikta 
lietuviu pranciškonų vasarvietė
je Kennebunkpoerte, Maine, lie
pos mėn. 28 d. ten rengiamam 
literatūros vakare-koncerte.

Premijuotoji knyga mūsų lite
ratūros kritikų spaudoje buvo tei
giamai įvertinta ir daugelio mū
sų literatūros bičiulių jau perskai
tyta. Tačiau jos premijavimo pro
ga manome, kad apie Tautvilą 
ir romane keliamas problemas 
dabar visiems yra noras be kny
gos tarpininkavimo pasikalbėti 
tiesiog su pačiu autoriumi. Tad 
ir užšnekinam.

— Lietuvių rašytojų draugijos 
premija šiemet atžymėtas Jūsų 

. . romanas “Tautvilą” yra ketvir
tasis jūsiškis, vykstantis mindau- 
ginės epochos rėmuose. Sakykit, 
ar jau pats pirminis užmanymas 
buvo parašyti keturis tos epochos 
istorinius romanus, ar naujo ro
mano idėja gimdavo, vieną kuri 
ankstesnį jau parašius?

— Dėl trilogijos jau senokai 
turėjau didelių abejonių. Tradici
nės trilogijos visi trys romanai 
vienodai uniformuoti, turi eilę tų 
pat štampų. Gera tai, kad ant
rą ir trečią romaną jau lengviau 
ir greičiau parašysi. Bet bloga 
tai, kad trilogijos paprastai stip
riausias būna pirmasis romanas, 
o antrasis ir trečiasis jau gerokai 
silpnesqįįį

Dėl to ir nebuvau numatęs 
parašyti tradicinės istorinės tri
logijas. Atsisakęs tradicinės trilo
gijos, laimėjau nesuvaržytą me
ninę tėkmę. Si laisvė teikia dau- 
giau galimybių įvairinti formą ir 
vaizdavĮmo priemones, nekliudo 
niuansams ir atradimams. Aš 
norėjau, kad kiekvienas mano ro
manas būtų savitas, kitas ir ki
toks, ne tęsinys, vienetas pats sa
vyje.

Kai tašiau “Titnago ugnį”, 
M žinojau^ kad baigęs rašysiu vėl iš 

mind^ųginės epochos; betgi ne
žinojau, kad rašysiu būtent 
“Mindaugo nužudymą” — kad 
po to “Vaišvilką”, o ne "Rin-

Juozas Kralikauskas

gaudą”, “Pantų”, “Tautvilą”, 
“Mindaugo karūnaciją”, “Dur
bės mūšį’ etc.

Tradicinės trilogijos atsisaky
damas, aš neapsirikau: mano 
antrasis istorinis romanas geres
nis už pirmąjį, o trečiasis ir ket
virtasis stipresni už antrąjį.

— Sekant istorinių įvykių 
slinktį, atrodo, kad “Tautvilą” 
šiame Jūsų romanų užmojuje 
turėtų būti eilės tvarkoje trečia
sis, o po jo turėtų sekti anksčiau 
išėjęs Vaišvilkas”. Tad ir įdomu 
būtų sužinoti, kuris iš jų pirmiau 
pasirašė ir kodėl jie neišleisti, 
eilę rikiuojant pagal vaizduoja
mus istorinius įvykius?

— Pagal istorijos įvykių eilę, 
iš tikrųjų taip: “Tautvilą” turė
jo būti rašomas ir išleidžiamas 
trečiuoju, o “Vaišvilkas” ketvir
tuoju. Betgi kai rašiau “Vaišvil
ką”, dar nežinojau, kad rašysiu 
“Tautvilą”.

Ne įvykių autentiškumas bei 
tiksli eilė, ne faktų tikrumas ir 
nuosaiki slinktis svarbu, o tikru
mas jausmų, nuotaikos, idėjos, 
žmogaus likimo. Faktų, įvykių, 
buitinių ir etnografinių detalių 

iliustravimas (o ypač perkrovi
mas!) gali istoriniam romanui 
labai pakenkti.

O taigi dailioji istorinė proza 
— ne istorinių įvykių slinkties 
iliustracija, ne dailus istorijos 
perpasakojimas ar papildymas. 
Istorinis romanas — tai ne isto
rijos įvykių subeletristinimas. 
(Tačiau istorinio romano rašy
tojas privalo labai gerai pažinti 
istoriją). Buvo lygiai taip iš tik
rųjų, ar nebuvo — istoriniam ro

manui nelabai svarbu. O tikrai 
labai svarbu — galėjo taip būti, 
ar negalėjo. Istorinį romaną reikia 
matuoti ir vertinti nė istorijos 
mokslo matu, o tik pagal meni
nę tiesą bei įtaigą.

— Kai kurie recenzentai, ro
maną aptardami, įžiūrėjo parale
lę tarp vaizduojamos Tautinio 
dalios ir šių dienų lietuvio trem- 
tinio-politinio išeivio. Ar tai bu
vo iš tikrųjų sąmoninga Jūsų šios 
minties įkūnijimo pastanga, ar 
čia taip iškomentavo vien recen
zentai ir ar jie turėjo tokioms 
paralelinėms išvadoms pagrin
do?

— Mes gyvenam šiandie, ta

čiau ne šia diena. Ką susitaupęs
— praeity susitaupęs. Ką išmo
kęs — praeity išmokęs. Esam 
praeities pagimdyti ir užauginti, 
praeitim mitę ir apsirengę. Tiek 
man, tiek ir mindaugininkams
— dabartis neatidaloma nuo pra
eities. Mano istorinių romanų 
(Ne vien tik “Tautvilos”!) žmo
nės gyvena tolimoj praeity, o ta
čiau — tik dėl dabarties (tačiau 
vengiu paviršutiniško aktualu
mo).

Mūsų kiekvieno egzistencijos 
šaknys — praeity. Kas buvo — 
neišnyko be palikimo, be įpėdi
nystės. “Vakar” neišnyko be pa
likimo šiandienai: paralelės aki
vaizdžiai matyti. “Pernai” neiš
nyko be palikimo šiems metams: 
paralelės irgi akivaizdžios.

“Tautvilos” konfliktai ir prob
lematika nedaug tesiskiria nuo 
dabarties konfliktų ir problema
tikos. Kai kas šiuolaikinėms prob
lemoms ne tik paraleliška, o ko
ne tapatiška. 73 amž. ir 20 amž. 
lietuvių likimo panašumas man 
sunki istorijos mįslė, gūdus klau
simas. Lyg būtumėm septyniems 
šimtmečiams užkeikti. Už ką 
taip rūsčiai pasmerkti ir užkeik
ti? Kokia gi šiandie galėjo būti 
Lietuva, jeigu pirmasis karalius 
nebūtų buvęs nužudytas? Jeigu 
sostą būtų palikęs Repliui, pali
kęs savo dinastiją? Ir Lietuvą — 
jaugi krikščioniškos Europos aki
raty? Kokia tada buvo Lietuva
— ir tik kokia Lenkija! O kokia 
Šiandie Lenkija — ir tik kokia 
beišlikus Lietuva!..

— Kas Jums Pačiam buvo pir
minis “Tautvilos” rašymo im
pulsas? Ar iš tikrųjų, kaip recen
zentai bandytų spėti, asmeniš
kasis ir visų bendras paliktos tė
vynės ilgesys?....

— Tėvynės ilgesys — tik vie
nas iš kelių impulsų ar paskatų. 
Gal ir pirminis, bet ne pagrindi
nis, ne svarbiausias. Tai lyg sto
gas — namui svarbi dalis ir aki
vaizdžiausiai regima. Bet yra dar 
sienos, kambariai, šildymo ir 
vandens įrengimai, pamatai, rū
sys...

Mažai gi betrūko, kad Tautvi
lą būtų buvęs Lietuvos karaliu
mi. O tačiau savo gyvenimą tu
rėjo iškentėti tremtyje. Jo liki
mas ir jo tiesa amžiuose mane 
jaudino. Tautvilos likime regiu

(Nukelta j 6 pust)

SPALVŲ IR GARSŲ ILIUZIJOSE

I

Mašinos nelaimė, 
teduota pakalnė, 
tu slysti po mėlynais ratais, 
mane naktim gaudo šešėliai.
Man lieka kalto sidabro apvalumas 
pasikabint ant sienos 
ir kasnakt žiūrėti į jį, akis įbedus, 
kai virpa visas pastatas 
vidurnakčio kvėpavimais 
ir grindų skylėmis.
Paaiškint, pasiteisint neįstengiu 
ir klausyti niekas nebenori, 
tuštuma užvaldo kampus, 
sienos traukias nuo ištiestų pirštų.
Plokštelė kartoja 
sudraskytą klyksmą: 
tau tvirtinu, 
kad taip tikrai įvyko 
penktą valandą ryto.

II

Važiuok į šiltus kraštus.
Prie jūros tau pastatė vasarnamį stiklinį 
ir prileido žuvų, 
jos plieskia spindulius į akis.

Einame pasivaikščioti smėlio pakrantėmis, 
niūriai šiltas dangus — statykime smėlio 

pilis, 
sriūbčiodami apelsinų sunką 
iš putoto stiklo.
Čia tik filmas, nereikia bijoti, 
atplauks undinės.
Karštą tyrą dieną 
šaltinį susiradę, 
jame užbaigsime dienas, 
nardydami šaltam vandenyje, 
kur trykšta pats skaisčiausias.
Sušalę šildysimės saulėje ant akmens 
(man pažadėjo),
ir žmonės pasakos legendas apie mus, 
turistai aplink fotografuos 
mūsų metamorfozę į laukines gėles.

III

Bangos rieda ir lūžta, 
salos šiltas žalsvumas 
švelniai užvaldo akis.
Atvirais langais rūmai, 
mediniai tiltai,
siuvinėtos pievos glosto ir šnabžda, 
jų putose šiltose neriu, 
jos plūsta krantam,,
kur mėlyni medžiai sidabro lapais

Nuotrauka Vytauto Maželio

audžia pavėsy sapnus, 
šiltadaržių gėlės vilioja 
kvėpinti ir nuodytis.

Nuo šio skardžio ji šoko į jūrą, 
dramatiškai nusiskandino.
Ant šio skardžio jai puotą iškėlė, 
paminklą pastatė, 
salos bangų žalsvume 
neriu jų šiltose putose, 
pakrantės putose dūžtu.

IV

Fleitos garsai mezga tinklą, — 
įkliuvau.
Jų pučiama aureolė apglėbus 
įtraukia.

Amžinai uždaryta bokštam 
verpti sidabro siūlus, 
verkti ir atgailot, 
kol visas fleitas man atneš 
ir kankinę garsai nutils. t

* Viešnage Pirenejų pusiasaly
Vasaros kelionių įspūdžiai ir vaizdai

A. TYRUOLIS

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

Patenkame į karaliaus Pilypo II kambarius, 
iš kurių jis valdė didelę Ęuropos dalį, visą pusę 
Amerikos žemyno ir kuriuose mirė. Atrodo, nieko 
nepakeista, viskas išlaikyta taip, kaip buvo anais 
laikais. Tiesiog pritrenkia jų paprastumas: rašo
masis stalelis, kėdė, kryžius sienoj, kėdutė, ant 
kurios karalius pasidėdavo podagros kankinamą 
koją. Tai jau daugiau panašu į vienuolio celę 
negu į’yaldovo kambarius, kurie prieš karališ
kuosius rūmus Madride tik kaip ūkininko troba. 
Mindaugo pily turėjo būti šauniau, o ką bekal
bėti apie Vytauto pilį. Bet į tuos paprastuosius 
kambarjus sueidavę visos ano meto Europos pa
slaptys. Greta yra sosto kambarys, kurio papras
tumas irgi turėjo stebinti mažesniuosius valdo
vus. Grindyse odinis kilimas, sienose flamų go
belenai, vėl kėdutė pasidėti sergančiai kojai.

Tųliau kambarys, panašus J alkovę, kur ka
ralius .miręs, kaip krikščionis kankinys, nes buvęs 
didžiai „ir, ilgai varginamas minėtos ligos. Tas 
kambary? buvo taip įrengtas, kad religingasis ka
ralius galėtų sekti pamaldas greta esančioj baž
nyčioj tiesiog iš savo lovos. Mirti jis rengęsis jau 

iš anksto ir ilgai, tarpais užsakydamas šerme
nines pamaldas bažnyčioj ir turėdamas pasidirb
dinęs grabą iš lentų laivo, vardu Penkios Žaiz
dos. Tas laivas dalyvavęs kovoj prieš turkus. Mir
dama jis laikęs vienoj rankoj savo tėvo Karolio 
V laikytą kryžių, o kitoj žvakę nuo stebuklingojo 
Dievo Motinos altoriaus Montserrato kalne (už 
Barcelonos), kur pagal viduramžių legendą buvo 
Šv. Gralio taurė su Kristaus krauju.

Patenkame į bažnyčią su didžiai įspūdingu 
didžiuoju altoriumi, kurs siekia lubas ir pilnas 
italų darbo meniškų kūrinių -— statulų statu
lėlių. Tai retas meno šedevras. Kai baigia nykti 
ankstesniojo meto altoriai, tik dabar gali suprasti, 
kaip religinis menas auklėjo žmonių sielas, jas 
kėlė dievop. Abiejose to didžiojo altoriaus arkų 
pusėse maldoj paskendę karališkosios šeimos — 
Karulio, V ir Pilypo II. Jų figūros natūralaus 

dydžio, ir, rodos, turi prie jų artintis atsargiai, 
kad nesutrukdytum jų maldos. Kai karaliui bu
vę pranešta apie Lepanto mūšio pergalę per miš
parus, jis liepęs tęsti pamaldas toliau ir, tik joms 
pasibaigus, įsakęs sugiedoti Te Deum laudamus.

Nusileidžiame, gali sakyt, į pačią Eskorialo 

širdį, į karalių panteoną. Jeigu ispanams nepa
vyko prancūzų pavyzdžiu sukurti kitų žymiųjų 
žmonių panteono, tai bent savo karalius surinko 
Eskoriale. Tie požeminiai skliautai yra kaip tik 

po didžiuoju altoriumi. Puošniuose ir paauksuo
tuose marmuro sarkofaguose čia suguldyti Ispani
jos karaliai, pradedant Karoliu V ir baigiant 
Alfonsu XII, nes Alfonsas XIII palaidotas Ro
moj. Palikta dar tuščia vieta, gal Franco numa-

Kryžius Žuvusiųjų slėnyje, netoli Escorialo.

tytam sosto įpėdiniui. Amžių miegui suėjo jie čia 
viri, Habsburgai ir Burbonai, ir kuriuos drobėj 
įamžino minėtieji meno meistrai Prado muzie

juje. Čia ir karalienės, ir princesės, ir tie, kuriuos 

vadina Ispanijos pavainikiais, o žymiausias iš jų

Žuvusiųjų slėnyje — straipsnio autorius prie pamink, 
lo kritusiems Ispanijos pilietiniame kare (1936-1939 
m.)

Don Juanas Austrijietis, Pilypo II pusbrolis, lai
mėjęs lemtingąjį Lepanto mūšį.

Tokį šaunų memorialinį panteoną matyda

mas, kokių iš viso reta visoj Europoj, vis dėlto 
turi pagalvoti, kur gi mūsų karalių ir kunigaikš
čių, pradedant Mindaugu ir baigiant Žygiman
tu Augustu, panteonas? Argi mūsų Vytauto Di
džiojo ar Barboros Radvilaitės palaikams tebuvo 
verta dūlėti Vilniaus katedros rūsy? Ir ar mūsų 
tautos istorija savo metu negarsėjo tiek pat, kiek 
ir ispaniškoji ir dargi net kur kas anksčiau už 

šiąją?

Grįždami iš Eskorialo, pasukome į kitą at
mintiną, memorialinę vietą — į Žuvusiųjų slėnį. 
Tai Ispanijos pilietinio karo metu (1936-39) kri
tusiųjų atminimo vieta.. Jau iš tolo viršum kal
no šviečia milžiniško dydžio kryžius, kurio pa
pėdėj įtaisytos simbolinės figūros, o uolyno šlaite 
eilė modernių pastatų ir uoloj iškalta memo
rialinė bažnyčia (retas atvejis bažnytinės archi

tektūros istorijoj). Vidaus išmatavimu ji, sako, ne 
mažesnė už šv. Petro baziliką Romoj. Darbai dar 
nebaigti. Bažnyčios požemyje bus surinkti ir pa
laidoti minėto karo metu kritę kariai, kurių bu
vę daugiau kaip milijonas. Jų kančios simbolis 
— didžjajame altoriuje kenčiąs Kristus, prikal-. 
tas ne prie kokio Išdailinto, bet iŠ netašytų me

džio šakų sudėto grublėto kryžiaus.

Čia ir vėl klausi: kada ir kur mūsų sava
noriams ir partizanams bus pastatytas tinkamas 

atminimo paminklas, kada jų kaulai bus surink

ti į vieną vietą, kad liktų amžina relikvija tau

tus šventovėje?

(Nukelta i 4 pusL)
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VIEŠNAGE PIRENEJŲ 
PUSIASALY
(Atkelta iš 8 pupl.)

Iškyla i Lisaboną

Iš Madrido j Lisaboną išvažiavau iš Atočos 
stoties, kuri yra bemaž miesto centre, ir neberei
kėjo siekti gan atokiai esančios pagrindinės Šv. 
Martyno stoties. Savo šeimininko palydėtas, susi
radau palyginti gan komplikuotą požeminį įėjimą 
į tą artimesniąją stotį, ir jau apie devintą va
landą ryto greitojo traukinio ratai riedėjo Portu
galijos sostinės link.

Netrukus kely teko susipažinti su vienu švei
carų inžinierium, kurs, atskridęs iš Ženevos į 
Madridą, dabar vyko specialiems darbams į pa
sienio miestą Badajozą. Pradėję kalbėti angliškai, 
greit įsitikinom, kad vokiškai galim dar laisviau 
reikšti mintis. Miela buvo prisiminti Šveicariją 
ir mieluosius Trogeno bičiulius, kuriuos laikas 
taip negailestingai išblaškė.

Netoli Toledo persiritom per Tajo (Tacho) 

upę, kuri, lyg mūsiškis Nemunas, neša savo van
denis į vakarus, į Atlantą, ir juos gausia srove 
išlieja Lisabonai po kojų. Kelias eina į pietus 
Kastilijos plokštikalne, kuri nuo saulės karščio 
atrodo lyg koks išdegęs sausų šiaudų prikreik- 
tas klojimo grindinys. Bet vietom vėl pasirodo 
Žemumos, slėsnesnių vietų žaluma ir medžiai. 
Pamatęs Tajo, prisiminiau ir tą ispanų Maudtes“ 
dainelę, tokią savo jausmingumu ir nuoširdumu 
panašią į lietuviškąją ir kurią tūla mergelė bus 
dainavus gal kur nors tos upės pakrantėj:

Ten ant upės kranto
Skina limonus mergelė,
Ten tai eisiu,
Ten lakštutė čiulba —
Jos pasiklausysiu.
Skina limonus mergelė 
Mielajam berneliui. 
Ten tai eisiu, 
Ten lakštutė čiulba —

, Jos pasiklausysiu.

O gal tik, gitarai pritariant, savo vienišoj 
irobelėj ispanų mergelė ar bernelis išdainavo 
jausmus, kurie toki bendri tiek Europos šiaurie
čiams, tie pietiečiams, kaip sako Herderis.

Pasiekus Badajozą, protugalų valdininkai pa
siėmė pasus ir sakė gražinsią tik Lisabonoj. Su 
užsieniečiais jie gana atsargūs, kur kas atsarges
ni, nei ispanai ar prancūzai.

Atsisveikinu su savo mieluoju bendrakeleiviu 
inžinierium, ir kelias, jau Portugalijos žemėj, vėl 
priartėjo prie Tąja Tai čia kur nors, tos' upės 
pakrantėj, prieš ketvertą šimtų metų didysis 
portugalų poetas Camoens bus apverkęs savo da
lią eilėmis, kurias buvau išvertęs jau prieš dau
gelį metų:

Apverkti liūdną valandą turėjau 
Ilgai, lyg vildamasis šviesesne;
Kodėl keliaudamas gi negalėjau, 
O Tajo, rast rimties tavam dugne?

Mane sužeidęs, užtvenkei man kelią, 
Likime godus, laimę man sutikus: 
Sudiev, kalnail Retai graži vietele! 
Sudiev, širdies gelmėj mielojoj pasilikusi

Portugalijos sostinę pasiekiau dar gerai prieš 
saulės laidą. Atrodė, bus gražaus laiko nakvynei 
susirasti. Deja, išėjo kitaip, ir to laiko ne tik ne- 
heužteko, bet dar reikėjo skolintis iš vidumak- 
čia Paaiškėjo, kad visi viešbučiai ir pensionai, 
kurių Lisabonoj esą apie pusantro tūkstančio, 
užpildyti iki paskutinės vietos. Mat, būta kažko
kio pačių portugalų sąskrydžio. Antras toks at
vejis keturių dešimtų metų kelionėse. Pirmas — 
prieikariniame Miunchene. Bet, kur bėda didžiau
sia, ten pagalba arčiausia, sako vokiškas priežo
dis.

Lyg paties angelo siųstas, atsiranda aukšto
ko ūgio, blondinas olandų kilmės studentas, kurs 
ir sako:

— Jei sutiktumėt, ieškokim kartu.
— Kur čia nesutiksi, — sakau jam ir tuoj 

imamės akcijos: susirandam gidą ir, gavę taksį, 
leidžiamės lyg į kokią medžioklę. Po ilgoko laiko 
ir pastangų per kažkokį gidui pažįstamą viešbu- 
ūninką pavyksta surasti vieną kambarėlį, kurį 
f.eraširdis studentas užleidžia man, o pats ryžta
si laimę bandyti toliau, nebūdamas tikras, ar ne- 
i oiks pasinaudoti gamtos nakvyne — “veja pasi
kloti, dangum užsikloti”.

Kitą rytą paaiškėja, kad buvo apsistota ne
toli garsiosios Alfamos. Ten link ir nukreipiu pir
muosius žingsnius. Tai senojo miesto kvartalas, 
kur iš karto pasijunti patekęs j viduramžių tipo 
i,plinką. Jo pradžia, sako, siekianti vesgotų laikus. 
Gatvės tokios ankštos ir vingiuotos, kad vargiai 
ir mažo tipo automobilis galėtų prasisprausti. 
Vietom saulė vos beprasiskverbia pro namų čiu
kurus. Kaimynai, sako, rankas pasiduoda iš prieš- 
priešių butų. Kai kur gatvė pasibaigia žemyn 
nusileidžiančiais ar vėl kylančiais laiptais. Na
mai, kad ir senoviški, bet vis kuo nors papuošti, 
tai kokiu herbu, ar kryžium, ar neįprastu karnizu. 
Vis tai krikščioniškųjų viduramžių liekanos, ku
rias paįvairina savotiškas gotų ir maurų meno 
mišinys, kurį čia vadina manueliniu stilium. Vi
sur pilna alaso, klegesio, judėjimo, krautuvėlių, 
pradedant daržovėm ir įvairiausių grūdų išdė
liotais maišais. Pardavėja, garsiai šaukdama

Lisabona. Jeronimo vienuolynas su Vasco de Gamos 
ir Camoens kapais.

Lisabona. Tipiškas Alfamos kampelis su mūsų laikų 
kasdienybe ir viduramžių meto aplinka bei gatvele.

“agua”, siūlo net ir vandenį pirkti. Bet visur pa
lyginti švaru, kaip ir Madrido turguj. Tai tikras 
proletarų kampelis, kurio romantiką vakare pa
įvairina ilgesingos, gitaros palydimos dainelės, 
kurias vadina “fado”. O vaikščioti gali be baimės 
iki vėliausios nakties. Kadaise ten buvęs turtin
gųjų gyvenamas rajonas, kaip ir galima spręsti 
iš neįprastų namų papuošimų.

Iš čia leidžiuos ieškoti garsiojo poeto Ca
moens kapo, kurs kai kieno teigimu turėjo būti 
ne per toli esančioj Patriarcho katedroj, sako, se
niausioj Lisabonos bažnyčioj. Iš oro katedra savo 
romaniniu fasadu ir galingais bokštais priminė 
citadelę. Trijų navų viduj, didžiojo altoriaus kop
lyčioj katedros steigėjo karaliaus Afonso Henriko 
šaunus antkapis, šv. Vincento reklikvijos jo var
do koplyčioj, bet Camoens neužtinku. Kreipiuos 
į ten pasimaišiusį bene katedros prievaizdą.

— Jo čia nėra, — sako tas, lyg anoms mo
terims, kurios ieškojo Kristaus kapo. — Jį rasi 
Jeronimo vienuolyne, vakarinėj miesto dalyj, už 
kelių kilometrų nuo čia.

Be abejo, reikės daryti žygį į tą garsiąją vie
tovę, o tuo tarpu reikia apsipažinti su pačia Li
sabonos širdimi, kurią vadina Baixa. Tai naujasis 
miestas, kurių gatvių išplanavimas toks pana
šus į Chicagos “downtowno” ar Nevv Yorko Man- 
hattano išplanavimą. Toj vietoj daugiau kaip 
prieš du šimtus metų buvęs žemės drebėjimas 
nušlavęs rie tik karališkuosius rūmus, bet ir di
džiai vertingą biblioteką ir muziejų su brangiais 
meno rinkiniais. Šaunioji Laisvės alėja (Avenida 
de Libertade) primena Paryžiaus Champs dės El- 
sees, bet laisvės’ paminklas aikštėje nepralenkia 
Zikaro kūrinio, kurs stovėjo Vytauto Didžiojo 
muziejaus sodelyje.

Prekybos aikštę, esančią netoli Tajo (čia ta
ria Tečo) upės ir įlankos, apsuptą simetrihgų 
pastatų ir arkadų, be abejo būtų galima pa
vadinti viena iš gražiausių Europos aikščių. Pie
tinėj aikštės daly, nusileidus laiptais žemyn, atsi
veria neeilinis vaizdas į plačiuosius vandenis su 
įvairiom kryptim plaukiančiais laivais.

Aplankęs šv. Jurgio pilį, kur romėnai su sa
vo Felicitas Julia davę pradžią Lisabonai ir iš kur 
atsiveria kone viso miesto vaizdas, pro Camoens 
aikštę su poeto paminklu ir Tajo pakrantėmis 
leidaus taksiu į šv. Jeronimo Betliejiečio (Jero- 
nimos de Belėm) vienuolyną. Ten tave pasitin
ka vienas iš didžiausių krikščioniškosios Euro
pos pastatų. Jis, sako, pastatytas toj vietoj, kur 
karalius Henrikas Jūreivis buvo įrengęs altorių 
savo iškeliaujantiems jūreiviams su Vasco da Ga
ma. Karalius Manuelis pažadėjęs pastatyti vienuo
lyną, jei kelionė pasiseks. Gretimoj naujojo go- 
tinio stiliaus bažnyčioj randi ant dramblio iškel
tą (Indijos simbolis) karaliaus Manuelio sarko-

Fatkna. Piligrimų sąskrydis mėnesio 13 d., minint Marijos apsireiškimą. Koplytėlė kairėje žymi apsireiškimo 
vietą.

fagą, o kitose sienos nišose Vasco da Gamos ir 
Camoens neomanuelinio stiliaus sarkofagus. Ati
davęs pagarbą didžiajam jūreiviui ir jo žygio dai
niui, “Luziadų” kūrėjui, su skaudama širdim 
turėjau pagalvoti: kurgi mūsų didingosios istori
jos tautinis epas? Ar tik ne mūsų mielieji kai
mynai, visaip varginę tautą, nebus kalti, kad to
kio kūrėjo neatsirado?

Grįžtant dar teko aplankyti netoli nuo Je
ronimo vienuolyno esantį Betliejaus bokštą (Tor
re de Belėm), tą masyvinį, didingą grynai ma- 
nuelinio stiliaus paminklą dar iš šešioliktojo am
žiaus. Jis trijų aukštų, įbridęs į vandenį, pa
puoštas krikščioniškojo gyvenimo emblemom. Ša
lia jo milžiniškas Vasco da Gamos paminklas, o 
toliau bene penkių kilometrų ilgio Salazaro var
do kabantis tiltas, jungiąs abu Tajo upės kran
tus. Iš čia atsiveria reto grožio vaizdas į įlanką 
(ją vadina “Šiaudine jūra”). Žvelgiant aukštyn, 
išryškėja Lisabonos panorama, terasom besilei
džianti nuo septynių kalvų. Taip Lisabona 
(anot Pulgio, “lys buen” — “gražioji lelija”) ga
li stoti į vieną gretą su Istanbulu ir Neapoliu, 
nors jau mažiau begirdėti, kad kas sakytų: “Vedi 
Napoli, e poi muori” (Nematęs Neapolio negali 
mirti).

Piligrimų takais

Turistui kelionėj kartais tenka paėjėti ir pi
ligrimų takais. Tada jis turi mesti į šalį turisti
nį domesį, vaizdingai kalbant, imti į ranką pili
grimo lazdą ir ginkluotis tikėjimo skydu, kaip sa
ko šv. Povilas apaštalas. Kitaip jo žygis gali būti 
apsivylimas, ypač kai neras to, ką rado Eskoriale, 
Alhambroj ar kitur, kur žavėjo praeities, meno 
ar gamtovaizdžio burtai.

ŠIRDIES SPECIALISTAI 
APIE ŠIRDĮ*

Trys aukšto lygio širdies spe
cialistai: dr. M. Franklin, dr. M. 
Krauthamer ir dr. R. Tai, talki
nami rašytojos Ann Pinchot, iš
leido naudingą veikalą “The 
Heart Doctore’ Heart Book” 
(Grosset and Dunlap leidykla, 
1974 m., 368 psl., kaina 8 dol. 
95 et). Knygą aiškiais braiži
niais iliustravusi Mary Baukus 
(lietuvė?), nuotraukos N. Scut- 
ti. Veikalas tuo geras, kad labai 
aiškiais sakiniais, lengvai suvo
kiamais eiliniam skaitytojui, ap
rašomas širdies veikimas, jos 
sutrikimai, įvairios ligos, išryš
kinantis priežastys, dėl ko gali 
atsirasti širdies atakos, nupasa
kojama, kaip vyksta gydymas, 
kokią pasirinkti dietą, kokias 
naudoti kitas apsisaugojimo 
priemones.

Knyga padalinta mažais sky
riais, duodamos rekomenduoti
nų valgių lentelės ir sąrašai tų, 
kurių reikia susilaikyti. Pagrin
de maždaug atitinka tiems nu
rodymams, kuriuos randame 
“Drauge” dr. J. Adomavičiaus 
vedamame sveikatos skyriuje: 
saugotis gyvulinių riebalų, nu
mušti aukštą kraujo spaudimą, 
sumažinti kraujo riebumą — 
cholesterolį, jeigu jo per daug. 
Tik šiame veikale daugiau, negu 
eilėje kitų, fiziologinių aiškini
mų, daugiau detalių apie tai, kas 
įvyksta širdyje, artėjant ata
kai, kaip daromos širdies opera
cijos. Nupasakojami ne tik me
diciniškieji dėsniai, bet ir duo

— Buvau Fatimoje ir apsivyliau, — pasakė 
viena keliautoja.

— Kodėl? — paklausiau.
— Buvo per daug ligonių.'

Piligrimui, be abejo, tai būtų buvusi brangi 
diena, ta mėnesio tryliktoji, kada ten suvežą ligo
nius, kada įvyksta stebuklingi išgijimai ir atsiver
timai, kaip gyvas paliudijimas didžiausio religinio 
įvyko XX amžiuje, kada dangus keliems momen
tams buvo atsivėręs žemei. Kaip žinome, tai įvy
ko 1917 gegužės-spalio mėnesiais, pirmojo pa
saulinio karo pabaigoj.

Pasiekti Fatimą iš Lisabonos dabar leng
va. Seniau, kol nebuvę geresnių kelių ir priva
žiavimo, buvę gana sunku. Greitasis traukinys, 
einąs į Coimbrą, Fatimą pasiekia per geras dvi 
valandas. Bet paaiškėja, kad iš ten dar 24 kilpmet- 
rai kelio iki pačios stebuklavietės. Autobusas, 
daugiausia su vietos maldininkais, lekia gana vin
giuotais keliais. Netrukus atsiveria įvairiopas 
gamtovaizdis su sausu, saulės išdegintu dirvože
miu, kur auga vienas kitas alyvmedis ar ąžuolas. 
Kur-ne-kur pakelėj pasirodo kaimelis su baltuo
jančiais namais, rausvais stogais, pilnas mėlynų 
žiedų, ar kokia sena pilis, kuri lydi ilgoką kelio 
galą. Moterys rytiečių papročiu, neš'a ryšulius, 
ąsočius ant galvos. Legenda sako, kad Fatimos 
vardas kilęs nuo tos maurų princesės, kuri ka
daise buvo patekusi į krikščionių nelaisvę. Tos 
kariuomenės vadas ją vedęs, ji apsikrikštijusi, 
bet jauna mirusi, ir niekas nežino, kur palaidota, 
tik jas vardu buvęs pavadintas kaimelis.

Buvo pats vidurdienis, kai atsiradome Fati- 
moj. Nedidelis, jaukus miestelis, įsikūręs prie pat 
Cova da Iria vietovės, kur įvyko apsireiškimas. 
Gamtovaizdis su savo kalneliais ir slėniais, miš

dama daugelis gyvenimo pavyz- 
džų, atsitikimų su ligoniais ir jų 
gydymu praktikoje, išryškinant, 
kas jiems padėjo ir kuo jie pa- 
tystys sau pakenkė. (J. P.)
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A. T V E R A S
IAIKRODŽIAI IK BRANGENYBES 

Pardavimas ir taikymas
2646 W. fiftth 8L, Tel. REpublic 7-1941 =

Filomena sako...
KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS NEŽIŪRI Į 
ŠVIESESNĮ IR TINKAMESNĮ GYVENIMU.

Socialinis apdraudimas yra per mažas 
pragyvenimui. Augšti nuošimčiai moka
mi Chicago Taupymo bendrovės pridėjus 
prie Sočiai Security, suteiks Jums ramias 
dienas jūsų senatvėje, 5.25% ant pa
prastų knygučių, ir iki 7.5% ant certi- 
likatų.

Šį metą Chicago Taupymo bendrovė švenčia Auksinį Jubi- 
lėjy ir turi laimėjimui - kelionę į Hawaii, Disneyland, Las Vegas 
ir daug kitokiu laimėjimu. Atsilankykite.

CHICAGO
savings and loan association

6245 south vvestern avenue 476’7575

kais ir vingiuotais keliais įvairus, bet kartu ir 
apyšiurkštis. Seniau čia nieko nebuvę, o dabar 
jau išsaugusi kolonija su viešbučiais, pensionais, 
krautuvėm, jau iš tolo sveikina, baltai pasipuo
šusi ir su karūna bonioj, šauni bazilika, kuriai 
šįmet suėjo 20 metų. Tuo baltumu ir savo forma 
ji kiek primena Kauno Baltąją gulbę, kuri, žino
ma, neturėjo kryžiaus bokšte.

Fatimos bazilika iškilusi prie pat tos vietos, 
kur įvyko visą pasaulį sujudinęs apsireiškimas. 
Dabar ten didžiulėj aikštėj, gal dukart didesnėj 
už šv. Petro Romoj, stovi Apsireiškimo koplytė
lė, kurioj visą laiką įvairiom kalbom eina pamal
dos, garsiakalbis aidi po aikštę. Ten pat akmeni
nė kolona, žyminti tą vietą, kurioj apsireiškimas 
įvyko. Prie koplytėlės stovi apsireiškimo liudinin
kas —r geležine tvorele aptvertas ąžuolas. Pats 
pirmykštis medis, kur pasirodė Marija trim pie
menėliam, tapęs ankstyvųjų piligrimų suveny
rų auka. Regi ne vieną maldininką, keliais ap
link koplytėlę einantį. Piligriminių švenčių me
tu keliais ateiną net nuo Batalhos ir toliau, po 
keletą ir kelioliką mylių, kaip darydavo ir mūsų 
protėviai, lankydami Šiluvą. Aikštės centre yra 
stebuklingu laikomas fontanas su Kristaus statu
la viršuj. Lankytojai to vandens semiasi, jį ge
ria, juo šlakstosi, kaip ir prie Liurdo fontanų. 
Aplink įsikūrę ligoninės sergantiems ir namai pi
ligrimams. Gegužės ir spalio 13, pirmąją ir pa
skutiniąją apsireiškimo dienų, suplaukiu šimtai 
tūkstančių maldininkų. Prieš šešetą metų ap
sireiškimo 50 metų sukaktięs proga dalyvavo 
pats šv. Tėvas Paulius VI ir sesuo Liucija, vie
nintelė iš trijų išlikusi gyva, dabar vienuolė kar
melite Coimbroje. Daugiau kaip du milijonai pi
ligrimų tada suplaukę iš visų pasaulio kraštų.

Neorenensansinio stiliaus bazilikos vidus nu
teikia giliam susikaupimui. Jėjęs arkoj viršum di
džiojo altoriaus regi išrašytus žodžius: “Regina 
sacratissima, orą pro nobis” (Švenčiausioji Kara
liene, melskis už mus). Didysis altorius su 14 
koplyčių primena rožinio paslaptis. Šalinėse kop
lyčiose prieky palaidoti anksti mirę apsireiškimo 
liudininkai brolis ir sesuo Francisco ir Jacintą 
Marto. Gėlių puokštės ant jų antkapio mena 
gyvą atminimą. Esanti pradėta ir jų beatifikaci
jos byla.

Bet ko gi čia atvykai, piligrime? Ar tik bazi
likos, aikštės ir šaltinio pažiūrėti? O, kitur yra 
dar šaunesnių aikščių ir dar turtingesnių, auk
su, menu ir brangiais puošmenim išpuoštų ba
zilikų. O gal atvykai čia tikėdamasis ir tu išvysti 
tą nežemišką spindėjimą, tą dangaus apsireiški
mą, kurį tik nekalto vaiko akys tegali išvysti? Bet 
ko gi atvykai, ko atkeliavai gal dešimtis, gal šim
tus ar net tūkstančius mylių? Gal pasiguosti dėl 
savo, savo artimųjų, savo tėvynės dalios, viso 
pasaulio graudaus likimo? Piligrimo kelias neleng
vas, nors jau ir nereiktų eiti keliais grublėtais 
takais ir kietu grindiniu, o būtum patogiai atvež
tas į vietą. Tai aukos kelias — aukos už klystan
čius, dangui nusikalsiančius, jį prarandančius.

(Bus daugiau)
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Istoriką Antaną Vasį amžinybėn palydėjus
J. JAKŠTAS

Mūsų kultūrinė veikla ir kūry
ba išeiviško gyvenimo sąlygose 
yra iš esmės tęsimas nepriklau
somoje Lietuvoje pradėtos kultū
rinės veiklos. Mūsų kultūrinin
kai veikėjai ir yra beveik vien 
išeiviai, subrendę ir išsimokslinę 
nepriklausomoje Lietuvoje. Jie 
atstovauja laisvam lietuviškam 
kultūriniam darbui ir jų kūryba 
yra atosvaris mūsų tautiečių kul
tūriniam darbui pačioje Lietuvo
je. Išeiviai kultūrininkai sudaro 
antrą laisvos kūrybos frontą 
prieš tą pirmą dabartinėje Lietu
voje, kur jam uždėti marksizmą 
—r leninizmo varžtai.

Šioje dviejų kultūrinių kelių 
perspektyvoje slegianti ir blanki 
mintis pagauna kiekvieną kultū
ros darbuotoją, kai pasiekia 
nelaukta žinia apie pasitraukimą 
iŠ gyvenimo kiekvieno jo bendra
darbio. Kiekvienam paliestam 
darosi aišku, kad su kiekvieno 
kultūrininko mirtimi silpnė
ja mūsų laisvasis kultūrinis fron
tas, nes nėra kas betarpiškai at
siradusią spragą užpildytų. Pro
fesoriaus daktaro Antano Vasio 
mirtis (1974.VI.18) ypač paliečia 
istorijos sektorių mūsų fronte, ku
ris ir šiaip yra jau praretėjęs. O 
tas sektorius yra vienas iš svar
biausių mūsų tautinės kultūros 
veikloje.

Netikėtai užklupusi žinia apie 
mielo kolegos Antano mirtį pa
žadino mane prisiminti 1925 me
tus Kauno universitete, kur teko 
piradėti bendrauti su jaunu stu
dijų kolega Antanu Vasiliausku, 
kaip jis tada save vadino. Jis 
tuo metu man pasirodė daugiau 
esąs visuomenininkas nei studio- 
zas. Pirmametis studentas ne
buvo, leoks knygagraužys, kaip kai 
kurie mūsų komiltonai buvo.Jam 
rūpėjo ir organizacinis, visuome
ninis darbas, siejęsis su jo priklau
symu tada didžiausiai universi
tete studentų organizacijai — A- 
teitininkų sąjungai. Antanas or
ganizatorius ir visuomenininkas 
pasišovė patarnauti ir visiems 
studentams humanitarams, im
damasis organizuoti profeso
rių paskaitų tekstų rengi
mą. Anais laikais, kada labai 
trūko knygų pasiruošti stu
dentams egzaminams bei kolok
viumams, tie tekstai jiems labai 
pravertė. Socialus studentas, 
koks Antanas buvo, mokė
jo bendrauti ne tik su studentais 
kolegomis, bet ir su profesoriais.

1930 m. baigęs universitetą ir 
pradėjęs mokyti gimnazijoje, ne
sitenkino idilišku mokytojo dar
bu. Po poros metų, susidaręs sau 
sąlygas studijuoti užsienyje, pa
traukė į Vienos universitetą. Pa
sirinko studijoms pagalbinius is
torijos niokslus prie universiteto 
prijungtam, labai žinomam Aus
trijos istorijos tyrimo institute. 
Pagrindiniu profesoriumi turėjo 
įžymų mokslininką H. Hir- 
šą, puikų dėstytoją ir didelį vi
duramžinių dokumentų (diplo
mų) specialistą. .Turėjo taip pat 
profesoriumi A. Dopšą, labai gar
sų viduramžių istorijos tyrinėto
ją. Parašęs disertaciją “Vytauto 
D. diplomatika” gavo daktaro 
laipsnį (1935). Nuo 1936 pra
dėjo dėstyti pagalbinius istorijos 
mokslus Kauno universitete ir 
išbuvo dėstytojo pareigose (nuo 
1940 m. Vilniaus universitete) 
iki 1944 m.

Pirmu moksliniu darbu išlei
do A. Vasys savo disertaciją, pas
kui paskelbė porą studijų iš mū
sų nepriklausomybės karo istori
jos, trumpą apybraižą apie 1236 
m. Saulių kautynes. Pagal savo 
specialybę parašė straipsnį “Kau
no popieriaus dirbtuvė.”

Velionis Antanas buvo asmuo, 
kuris įgebėjo būti istoriku ir kar
tu praktišku žmogumi — ūki-

Dr. Antanas Vasys

ninku. Pakaunėje įsigijęs ūkį, 
gražiai jį įrengė ir būtų ištaisęs 
pavyzdiniu su puikiai užvestu so
du, jei karas nebūtų sutrukdęs. 
Karo audrose teko palikti tėvy
nę ir Vokietijoje išbūti iki 1949 
m., kol atsirado proga išvažiuo
ti į JAV. Siame Naujame Pasau
lyje Mirusis rado būdų panaudo
ti savo rusų kalbos mokėjimą ir 
nuo 1950 m. tapo rusų kalbos 
mokytoju Syracuse universitete, 
nuo 1954 m. buvo rusų kalbos 
profesoriumi jėzuitų Fordham u- 
niversitete New Yorke.- Čia pro
fesoriavo iki pensijos ribos. Eilę 
metų buvo šiame unilversitete li
tuanistikos vasaros kursų organi
zatorius ir lektorius.

! Profesoriaudamas prisidėjo 
prie Lietuvių Enciklopedijos lei
dimo, jai paruošęs eilę straipsnių 
iš pagalbinių istorijos mokslų.Bu- 
vo talkininku ir dabar leidžiamos 
Enoyoldpedia Lituanioa, kuriai 
davė ypač žymų straipsnį apie 
popierio gamybą Lietuvoje nuo 
seniausių laikų iki dabarties. Bū
tų paruošęs ir daugiau dalykų,jei 
sveikata būtų leidusi ir būtų bu
vę lemta ilgiau pagyventi. Nes 
paskutiniais metais, pasitraukęs į 
pensiją, Velionis rūpinosi mūsų 
istorijos mokslo pažanga. Toks 
pasirodė, kad ir atsiliepdamas į 
Lietuvių fondo kvietimą pasi
sakyti dėl Z. Ivinskiui pavestos 
istorijos tęsimo. Jis veiksmin
gai organizavo istorikų pasitari
mą Brooklyne, kur buvo apspręs
tas būdas baigti bent pirmą Ivins
kio istorijos tomą. Pagal tą isto
rikų nutarimą darbas dabar ir 
tęsiamas.

Velionis Antanas buvo suma
nus visuomenės veikėjas, gabus 
organizatorius. Tad jis galėjo bū
ti istorijos mokslo judintoju išei- 
viškose sąlygose. O tokių judin
tojų, organizatorių mums ir rei
kia, kol dar yra keletas beplušan- 
čių istorijos dirvoje. Antano mir
tis iškirto spragą istorijos moks
lo bare, ir mes istorikai tai vis 
atjausime ir apgailestausime, ne
tekę tokio savaimingo kolegos. Nuotrauka Vytauto Maželio

Septyni šimtmečiai Tomui ir tomizmui (2)

Tomizmas apskritai ir sunkumai
DR. GR. VALANČIUS

Tomas ir tomizmas yra toks 
dalykas, pro kurį negali numo
jęs ranika praeiti pro šalį. Ypač 
to negali daryti katalikas. Jis čia 
susiduria su dalyku, apie kurį 
saikoma, ne kad nori, bet kad 
reikia. Ir ne dėl to, kad šv1. To
mas Akvinietis yra Bažnyčios 
Daktaras (ne tik doctor angeli- 
cus, bet ar doctor communis Ec- 
clesiae), nesgi tokiais yra taip 
pat šv. Augustinas, šv. Alfonsas 
Liguori ir eilė kitų žymių šven
tųjų. Neseniai į Bažnyčios dakta
rų ‘^kolegiją” įkeltos taip pat dvi 
žymios moterys šventosios: šv. 
Kotryna Sienietė (4347-1380) ir 
šv. Teresė Avilianietė) (1515 
-1582). Reikalas toks, kad Akvi
nietis turi išimtinę poziciją Ka
talikų Bažnyčioje. Jis yra dakta
ras daktarų ir teologas teologų, 
jų autoritetas ir vadovas. Jo ran
gas labai panašus į Romos vys
kupo (Ipopiežiaus) rangą ir 'po
ziciją santykyje su kitais vysku
pais. Sv. Tomas Akvinietis yra 
visų jų primuš inter pares, jo žo
dis nusveriantis ir lemiantis. At
seit, teologas ar krikščioniškas fi
losofas negali be niekur nieko 
skelbti savo samprotavimus, dok
trinas ir idėjas Apreiškimo, šv. 
Rašto aiškinimo, Dievo es
mės etc. klausimais, savo išvadų 
pirma nesuderinęs su tomistine 
“Doctrina Sancta”. Gali nuo jo 
nukrypti, bet negali jam priešta
rauti. Jei kuris teologas ar 
kriikšč. filosofas sakosi nesąs to
mistas, o perša tau personalizmą 
(Dievas ir žmogus “aš — Tu” 
santykyje) ar nihilo — kreacio
nizmą (kūrimą iš nebūties), tai 
ne tik gali, o ir privalai jo pa
klausti, ar jis neprieštaraująs to
mizmui savo išvadose. Jei jis ne
sutaria su Tomu, reikalauk 
paaiškinti kodėl, .kur, kokiu bū
du ir kuriuose dalykuose. Kitaip 
niekas, nepasitikrinęs ir nesuside
rinęs su Tomu, negali sakyti ei
nąs “patikrinti dvasias krikščio
nybės šviesoje”, .nesgi kas turi ga
lią ir privilegija kalbėti krikščio
nybės vardu. To negali daryti nė 
pats išmintingiausias teologas, 
pirma neatnešęs “pavelijimą” iš

> W<-
(mas AR (Dievas yra) atpuola, 
ir bepalieka tik klausimas kaip 
(Jis yra). Tik man sunku pri-

šv. Tomo. Tai, tačiau, nėra taip 
jau paprastas reikalas. Kas čia 
nori gilintis į Tomo sunkią ir 
sausą tealoginę sistemą ir studi
juoti jo prieš 700 metų pa
rašytas ‘'Sumas”. Andai, žymu
sis scholastikos ir tomizmo isto
rikas Etienne GILSON (g. 1884) 
prisipažįsta net ištisus 13 metų 
jį studijavęs, kol pilnai pažinęs 
ir .perpratęs, čia susiduriame su 
paties Tomo interpretacijos klau
simu, kuriam 'nebūtinas jo betar
piškas pažinimas, bet neišvengia
mas pasitailkinimas tomizmo eks
pertų, kad ir minėtojo Gilsano. tomistinė tikėjimo definicija, su 
Entuziastiškai rekomenduoju pa
starojo briliantišką ir gan popu
liarų veikalą “Tne Philosopher 
and Theology”, Random House, 
New York 1962. Beje, atsiprašau, 
kad kadaise suklaidinau čia 
Skaitytojus, kai prieš ketverius 
metus mirusį Mauriac “prikė
liau” iš numirusių, Dėl to da
bar pasitikrinau ir sužinojauįkad 
prieš porą mėnesių 90 me
tų švenčiantis.Gilsonas dar tebe
buvo gyvas. Jei minima knyga 
dažnam nebus prieinama, tai 
bent tas 3 kun. dr. V. Rimšelio 
studijėles Liet. Enciklopedijoje,te
gu sau ir gan sausokas (Tomiz
mas, XXXI vol., 300 - 302 
psl. ; Teologija, tjp. 59-62 psl. 
ir Dievas, V vol., 13-17 psk), vis 
dėlto vertėtų katalikams paskai
tyti šiais jubiliejiniais tomizmo 
metais. Anuokart, diskutuoda
mas su gerb. kun. Vyt. Bagdana- 
vičium, išreiškiau ir savo nesiža- 
vėjiimą krikščioniškuoju raciona
lizmu, 'kuris savo ruožtu yra juk 
atsirėmęs į tomistinį intelektua
lizmą, bet tuomi tariuosi tik nu
krypęs, o ne jam prieštaraujan
tis. Manau, kad dažnam nėra 
lengva virškinti tą tikėjimo ir 
žinojimo suplakimą, proto domi
navimą širdžiai, platoniškai au- 
gustininio idealizmo nustelbimą 
aristoteliškai tomistiniu ra
cionalizmu resp. intelektualizmu. 
Nesunku suprasti ir priimti to
mistinį principą, paimtą iš šv. 
Povilo, kad Dievas yra pažįsta
mas ir žinomas (protu) iš jo su
kurtų daiktų, ir kad klausi

I

syvus ir nejudantis. Pagal Gil- jo, o liepė andai žmogui būti to- 
soną Kūrėjas vis dėlto juda, ju- bulam kaip dapgaųs Tėvas yra 
da taip, kaip filosofas mąstyda- tobulas. To nesakytų, jeigu tai 
mas, poetas tpoemą ikontempliuo-1 būtų negalimybė, jei žmogui ne
darnas, šventasis ekstazėje medi-'būtų duotas dieviškumas (dan
tuodamas. Jie visi yra ne neut-Ivavimas ipačioję Būtyje per se), 
raliai .pasyvioje, statiškoje, o la-jjei jis, ikaiip buvimas pagal Dievo 
bai aktyviai^ kuriančioje, di- paveikslą ir panašumą, esmėje 
namiškoje būsenoje, taigi, tam nebūtų dieviškas. Duokime žodį 
tikra prasme, judančioje būseno- -kun. dr. V. Riimšeliui (Le.), 
je. (Kyla kažkoks įtarimas, 
vargu Tomas yra teisingai sup-įtina. "‘...Būties tikrovė, pradedant 
rastas ir išaiškintas. Ar išvis 
įmanoma būti nekuriant, ne
veikiant, pasyviai? Gal pats bu
vimas yra kūrimas, veikimas, di
namiška komunikacija, veržima
sis pirmyn — aukštyn — tobu- 
lyn. Ar Tomo sąvokos — defi
nicijos aėtup essendi ir esse ipsum 
ir Anzelmo ens per se nėra vie
nas ir tas pats dalykas?. Jei taip, 
:tai nėra pagrindo nusiminti ir 
jaudintis. Žmogus, sukurtas pa
gal Dievo panašumą ir paveiks
lą, tuo pačiu yra inkorporuotas 
toje Būtyje per se, ar bent, iš
pildęs kai kurias sąlygas, yra į 
tą Būtį -per se (Dievą) priima
mas. Kristus nesąmonių nekalbė-

kad kurs, atrodo, tai ir pattffr-

nuo neorganinių daiktų ir einant 
per visas gyvybės apraiškas iki 
dvasios (pasaulio ir net iki Dievo 
— kuriančios minties, yra suriš
ta nuostabia, tarpusavyje pri
klausančia tobulumo hierarchija. 
Tai... užuomina apie Dievo bu
vimą sukurtame pasaulyje ir pa
saulio buvimą Dievuje.” Visa 
tai labai arti anzelminės koncep
cijos, bet labai toli nuo macei- 
ninės ontologijos sampratos. Tu
rėdamas tą dieviškumo kibirkštį 
ir dalyvaudamas pačioje Būtyje 
per se, žmogus ir pažinimo pra
džią turi savyje, o ne iš šalies 
ateinančiame dieviškame apšvie-

(Nukelta į 7 pusi.)
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Dievą) nepadarytume filoso
fų Dievu, atseit, man — made 
God, o kartu ir žmogų — ne 
God’s made man, bet self — ma
de man. Ar ne be reikalo šv. 
Tomas Akvinietis sukomplikavo 
reikalą, aristotelinį Pirminį 
Nejudantį Judintoją inkorpo
ravęs į savo “Doctrina Sancta”, 
užuot .perėmęs aiškią šv. Anzel
mo Dievo kaip Būties per se 
(“Esu kurs Esu”) sampratą. Juk 
gi vis tiek Tomo iir Aristotelio 
“Judintojai” yra esmingai į 

nejudantis, 
ne-
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pažinti prot-ui -pirmenybę prieš' skirtingi: pirmojo 
r&liigiinę patirtį ir to Dievo išgy- į(kuriantis, o antrojo - 
veniimą širdyje, kai šeškai atsatky-; judantis ir nekuriantis. Kuri-, 
mo į tą kaip. Siame dalyke juk j'mas yra i,u^ 'kažkas dinamiško, j 
Tomas nesiderina ir su Augusti
nu, tegu sau tai, gal būt, «ne tiek 
esmės, kiek interpretacijos daly
kas. “Actus rationalis eum con- 
sensu voluntatis” (aktas proto, 
valiai sutinkant — neprieštarau
jant) yra juk visuotinai priimta 
ir kunigų seminarijose privaloma

pozityvaus ir aktyvaus, dėl to jis 
negali būti statiškai sustingęs,pa-

kuria vis dėlto labai sunku su
tikti. Jei taip yra, jei tikėjimas 
yra proto produktas, ar jis (tikė
jimas) tuo pačiu nepasidaro ir ži
nojimo tarnaite. Atrodytų, kad 
tikėjimas ir žinojimas nebėra 
partneriai, o pirmasis subordi
nuojamas antrajam. Tai ir yra 
tas iperdėtai aristotelinis inte
lektualizmas, kurį anuoki rt
minėtasis Tėvas Rousselot, S. J., 
prikiša šv. Tomui ir ku
riuo (krikščioniškasis raciona
lizmas etc...) tada skundžiau
si kun. Bagdanavičiui. Aš bijau, 
kol tą baimę man kas įtikinan
čiai išsklaidys, kad tą protą — 
žinojimą per aukštai iškėlę, mes 
ir patį Dievą (žv. Petro “gyvąjį”
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Nauji leidiniai
• AIDAI, 1911, m. gegužės 

mėn. Nr. 5 Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St. Boston, 
Mass 02122. Leidžia lietuviai 
pranciškonai. Leidėjų atstovas 
žurnalo reikalams dr. Leonardas 
Andriekus, O F.M. Administruo
ja Benvenūtas Ramanauskas, 
O.F.M.,361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207. Metinė 
žurnalo prenumerata $10.00.

Pirmoje eilėje šiame numery
je yra ypač aktualus Viktoro 
Rimšelio, M.I.C. straipsnis “Po 
700 metų Šv. Tomo Akviniečio 
minties srovėje”, šis jubiliejinis 
raštas yra taip gyvai ir šiltai pa
rašytas, kad ir rezervuočiausias 
šv. Tomo Akviniečio teologijai 
bei mąstymui straipsnį perskai
tys tarsi įdoųių grožinės litera
tūros gabaliuką, nė nejusdamas, 
kad tuo pačiu jau siekia labai 
dideles gilumas. Ir po viso to 
autoriaus išvada: “O mūsų lai
kais tomizmas yra aktualus ir 
bus gyvas nebūtinai su visomis 
savo tezėmis, bet visada su sa
vo metodu, šv. Tomo metodas 
buvo tas, kad jis Buvedė į sinte
zę krikščioniškosios tradicijos 
mokymą ir panaudojo anų laikų 
didžiųjų mokslo žmonių apreikš
toms tiesoms nušviesti. Taigi 
šiandien visi tie teologai, kurie 
panaudoja mūsų laikų moder
niųjų mokslų vaisius, išeidami į 
teologiją su psichologijos, socio
logijos ir kitų mokslų kritiniais 
atradimais, eina tomizmo keliu.

“Man atrodo, kad dar ir šian
dien šv. Tomo dvasia ir mūsų 
laikams nėra svetima, o mes 
nors to ir nepajusdami, esame 
jo krikščioniškosios minties sro
vėje”.

Naujų eilėraščių šį kartą “Ai
duose” duodama Medardo Ba- 
varsko ir Zentos Tenisonaitės. 
Gana neblogai sukirptas Petro 
Melniko, nors ir neilgas, apsaky
mas “Lesintojas ir karvelis”: 
buitinė akimįrka su gilumine po
tekste. Antanas Paškus toliau 
tęsia “Dabarties žmogaus dile
mas”, šį kartą kalbėdamas apie 
marksistinį Prometėją ir psi
chologinį hedonistą.

Nors ir reti, nors ir trumpi 
yra mūsų meno istoriko dr, Po
vilo Rėklaičio pasirodymai pe
riodinėje spaudoje, tačiau kiek
vieną kartą jis iškelia ką nors 
naujo, negirdėto, įdomaus. Ir šį 
kartą jis “Aiduose” rašo apie 
kone pamirštą devynioliktojo 
amžiaus Lietuvos dailininką 
Aleksandrą Pilsudskį (1836- 
1866), straipsnį iliustruojant 
dailininko portretu ir jo trijų

darbų nuotraukomis Ankstes
niame “Aidų” numtiry pradėta 
ir labai kruopščiai Leonardo 
Dargio sulesiota “Sovietinė sta
tistika ir tikrovė” baigiama šia
me numeryje.

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
Jokūbas Balčiūnas rašo apie 
Bažnyčią Lietuvoje; Vladas Ja- 
kubėnas vertina lietuviškąjį 
Verdi “Kaukių baliaus" pasta
tymą; Viktoras Vizgirda mini 
dailininko Vytauto Igno 50 me 
tų sukaktį (Igno grafikos ir ta
pybos darbų nuotraukos puošia 
šio numerio “Aidų” viršelius ir 
vidaus puslapius); Vytas Maciū
nas informuoja apie Jaunimo są
jungos užmojus, o A. S. užgrie
bia žinomo šių dienų pedagogo 
dr. Benjamln Spock prisipažini
mą, jog jisai klydo, įtaigoda
mas tėvus duoti visišką laisvę 
augančiam vaikui.

Naujų knygų puslapiuos Juo
zas Girnius recenzuoja Encyclo- 
pedla Lituanica trečiąjį tomą. 
Aprašas ir vertinimas labai aky
lai parengtas, konstruktyvus, la
bai naudingas ir skaitytojui, ir 
būsimų naujų šios enciklopedi
jos tomų redaktoriams. “Litua
nistikos Darbų” trečiąjį tomą 
aptaria P. Jonikas, pabaigoje 
tardamas: “Redaktoriui V. Ma
ciūnui pavyko sutelkti šiai ko
lektyvinei knygai vertingų litua
nistinių straipsnių ir kartu pa
kelti leidinį į normalų, gerą aka
deminį lygį”. Gale V. Kulbokas 
recenzuoja Australijoj išleistą 
Magdalenos Marijos Slavėnienės 
poezijos rinkinį “Nežinomi ke
leiviai”.

• LAIVAS, 1911, m. liepos 
mėn. Nr, 1. Religinio ir tautinio 
gyvenimo mėnesinis žurnalas. 
Leidžia Marijonų vienuolija. Re
daguoja kun. Juozas Prunskis. 
Adr.: 4545 W. 63 Št., Chicago, 
IU. 60629. Metams 4 dol.

Prof. Ant Maceina nauju 
įžvalgumu Išryškina Kristų kaip 
svečią ir mokytoją jo atsilanky
me Marijos it Mortos namuose. 
Straipsnis įdomus nauja įvykio 
interpretacija. D. Mickutė-Mit- 
kienė eilėraščiu primena ištrem
tuosius. Marijonų gen. vyresny
sis kun. J. Bielskis pasikalbėji
me aiškina apie vienuolijos veik
lą plačiame pasaulyje. D. Sadū
naitė aiškina kelius į sielos ra
mybę. Perteikiami lenkų spau
dos atsiliepimai apie arkiv. J. 
Matulaitį- Aprašomas kun. A. 
Mickos, MIC, ir kun. P. Remei
kos, MIC jubiliejus. Kun. K. Ma
tulaitis informuoja apie religinį 
gyvenimą D. Britanijoje. Rašy
toja Alė Rūta įdomiais epizodais

NDRAIKIAS - MI IKSLAS, MENAS, LTTERATORA

Saulės žarijos vasaros vandenyse.. Nuotrauka V. Maželio

iš gyveninio aptaria geruosius 
žmogaus polinkius. J. Daugailis 
pasakoja apie Dievui atsisklei
dusią širdį. Dedama daug žinių 
iš Lietuvos ir iš religinio gyve
nimo pasaulyje.

• Antanai Maceina, KRIKŠ
ČIONIS PASAULYJE. Pasauliš- 
kio vaidmuo išganymo istorijo
je. “Krikščionis gyvenime” kny
gų serija Nr. 10. Mecenatas To
ronto (Kanadoje) Lietuvių Šv. 
Jono Krikštytojo parapija. Įra
šus piešė Telesforas Valius. Iš
leido “Krikščionis gyvenime” 
Antroji laida 1974 m. Spaudė 
Lietuvių Enciklopedijos spaus
tuvė, 395 W. Broadway, So Bos
ton, Mass. 02127. Knyga kietais 
viršeliais, 404 psl., kaina $7.00, 
gaunama šiuo adresu: “Krikš
čionis gyvenime”, I. C. C., Put- 
nam. CT 06260 ir “Drauge”.

Šis naujausias žinomojo mūsų 
filosofo ir teologo veikalas yra 
atžymėtas Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos premija kaip 
geriausioji 1973 metų religinės 
temos knyga. Tūkstančio dole
rių premijos mecenatas yra kun. 
Juozas Prunskis. Dabar tik ką 
išleistoje antroje šio veikalo lai
doje knygos pradžioje yra įdė
tas ir LKMA jury komisijis pre
mijos paskyrimo aktas.

• EGLUTĖ, 1911, m. birželio 
mėn. Vienintelis lietuviškas 
laikraštėlis vaikams išeivijoje. 
Redakciją sudaro: sės. Ona Mi- 
kailaitė, Elena Juknevičienė, 
Danguolė Sadūnaitė. Administ
ruoja ir spausdina Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserys, Putlia
me. Prenumerata metams $5.00. 
Redakcijos ir administracijos 
adresas: Eglutė — Immaculate 
Conception Convent, Putnam, 
Conn. 06260.

Pokalbis su J. Kralikausku
(Atkelta iš 3 psl.)

lietuvio aplamai — ne tik išei
vio, ar tremtinio — likimą. Kuo 
Tautvilą gyveno, ir kuo mes gy
venam? Tiek “Vaišvilke”, tiek ir 
“Tautviloj” yra atsargiai atseikė
to istorijos apmąstymo, istorijos 
filosofijos. Sis apmąstymas, kar
tais net šiurpuliui nukrečiant, 
bene ir buvo svarbiausias impul
sas rašyti “Tautvilą”.

Asmeniškasis? Ir taip ir ne: 
žiūrint, kokia “asmeniškasis” 
samprata. Autoriui teko tai pa
čiam persikūnyti į Tautvilą, tai 
Tautvilą perkūnyti savin. Tiktai 
susiliedamas su Tautvilą į vieno
vę, autorius tegalėjo pasišalinti 
ir leisti herojui vėl savarankiškai 
gyventi.

— Leisdamasis rašytojiškon 
praeities kelionėn, kodėl pasirin
kote Mindaugo laikus, o ne ku
rią kitą Lietuvos istorijos epochą?

— Pirmiausia, Žabai giliai įstri 
go žodžiai iš vokiškos kronikos: 
“Lietuvių karalius Mindaugas 
buvo nužudytas kilmingo lietu
vio Treniotos”. Ir iš Ipatijaus 
kronikos: “Šiais (1263) metais 
Lietuvoje buvo maištas: savieji 
sukilo prieš savuosius ir nužudė 
didįjį kunigaikštį.JVIindaugą”. Ir 
Eiliuotoje Livonijos kronikoje 
apie Treniotą: “Buvo antrasis 
galingas lietuvis, katras slaptai 
pavydėjo' Mindaugui”. (Žemai
čių rikis Treniota šaltiniuose nie
kur nepavadintas žemaičiu, o tik 
lietuviu. “Lietuviai” ir “Lietuva” 
13 amž. kronikose, arba metraš
čiuose, minima jau kaip teritori
nė sąvoka).

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

aint
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1447 SOUTH 49th COURT 
CICERO, ILLINOIS 60650

PHONE 656-0330

Joseph F. Gribauskas, Vedėjas
OFFICE HOURS

Daily 9:00 to 5:00; Monday 9:00 to 8:00
Saturday 9:00 to 1:00; Wed. & Sunday Cloaed
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PRANEŠIMAS
Ui certifikaus ntotame:

7%% 4-riems metams už $10,000.00 ar daugiau 
30-čiai mėnesių už $1,000.00 ar daugiau 
1-rfems metams už $1,000.00 ar daugiau

Pagal susitarimą, dividendus galime prisiųsti kas mėnesį arba kas ket
virtis metų.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI padėjus $50.00 ar daugiau tau
pymo sąskaitom Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 

'pasirinkimą lietuvišką, vokišką, ispanišką, itališką, čekišką, 
lenkišką, airišką, konfederate arba ekologišką su stovu.

■
PAS MUS NE VISI TARNAUTOJAI YRA LIETUVIAI, BET KIEKVIENAME 

. SKYRIUJE GALIMA SUSIKALBĖTI LIETUVIŠKAI.

žiau bedomina. Istoriniai asme
nys! Dėl jų daugel naktų atsi
merkęs pragulėjau iki vėlyvų iš
naktų...

žemes bei valdas, priversdamas 
visus kitus vėl vienam paklusti. 
Jis tebuvo valstybės atstatytojas, 
nebe įkūrėjas. Kad jau prieš Min
daugą būta didžiojo lietuvių ri
kio, svarbiausias liudytojas yra 
Eiliuotinė Livonijos kronika. Jo
je aiškiai pasakyta, kad Mindau
go tėvas buvęs toks galingas, ku
riam nebuvę Lietuvoje lygaus. 
(Prof. H. Paszkievvicz’ius, šalti
niais remdamasis, įtikinamai tei
gia, kad Lie uvos valstybė buvo 
įsikūrusi jau prieš 1200 metus). 
Tai kaipgi aš būčiau galėjęs iš
tverti nerašęs?..

— Pasirodžius Jūsų "Vaišvil
kui”, skaitytojai buvo beveik tik
ri, kad čia bus mindauginės epo
chos trilogija ir kad "Vaišvilkas” 
jau yra paskutinė jos grandis. 
Tačiau maloni staigmena buvo 
ir ketvirtoji grandis — "Tautvi
lą”. Tokioj situacijoj, ar galima 
laukti dar ir penktojo? Jei ne, tai 
kodėl ne? Jei taip, tai į kuriuos 

įvykius ir istorinius asmenis kryp
tų jame Jūsų dėmesys?

— Penkto istorinio? Gal būt 
Ale jeigu, 'tai jau nebe iš min
dauginės epochos. įvykiai ma-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGKAEAM8 
IR MfiGfiJAMS

Daug sutaupysite pirkdami či« 
įvairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis Pasinaudokite , pa 
togiu planu atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pinnad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 VVest 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998 

Chicago, Illinois, 60629Antra, labai sudomino lietu
vių aktyvumas 13 amž. pirmoje 
pusėje. Dokumentinės datos liu
dija ir atspindi ne tik karinį ak
tyvumą, bet ir aplamai gaivalin
gą dinamiškumą. Mane degte 
uždegė anas lietuvių egzistenci
nis ryžtas gyventi. Datų dažnu
mas ir anų įvykių apimtis! Žy
gių didumas bei nuotoliai! Lie
tuviai nuo 1200 metų iki Min
daugo yra vien tik į slavų žemes 
atlikę 42 karo žygius. Per 36 me-1 
tus — 42 karo žygiai! Nužygiuo-! 
davo į žiemos rytus iki Pskovo ir 
Naugardo, pasiekdami abudu 
Naugardo prekybos kelius į Vol
gą. Padauguviu traukdami į piet
ryčius, pasiekdavo Smolenską 
Dniepro aukštupy. Antras lietu
vių žygių kelias buvo Pripetės 
upe, traukiant į Vladimirą, Chel- 
mą ir Belžą.

Trečia, kad pulkai galėtų susi
telkti karo žygiui ties Dauguvos 
ar Pripetės upe, lietuviai turėjo 
būti jau valstybiškai susiorgani
zavę. Sėkmingai pulti arba atsi
ginti teįmanoma tik paklusus vie
no vado valiai. Matomi pagrin
diniai valstybės elementai: jėgų 
santalka ir organizacija, apsijun- 

1 girnas bendrovinei gerovei ir vie
ningoms pastangoms. Šitokiems 
dideliems žygiams — keliems 
šimtams, net tūkstančiams ka
riaunos — turėjo vadovauti ga
lingi vadai bei rikiai. Tokiems 
žygiams pasiruošti reikėjo pasto
vaus liepėjo, organizatoriaus, au
toriteto. Toli gražu, tai jau ne
be primityvios gentys. Tai liudi
ja jau pakilią kultūrą: politinę, 
socialinę bei medžiaginę organi- 
zaęiją. Emigrantinėj negandoj 
mane degte uždegė anas egzis

tencinis lietuvių ryžtas ne tik gy
venti, bet augti ir plėstis.

Ir ketvirta, lietuvių vyriausio
jo rikio būta jau prieš Mindau
gą. Mindaugas nesąs pirmasis vi
sos Lietuvos sujungėjas ir valdy
tojas: ne jis valstybes įkūrėjas. Jis 
tik vėl suvienijo lietuvių sritines

WAGNER & SONS

Typewriters, Addlng Machlnes and 
Checkwrilers

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Viri 60 m. patikimai patarnavimas 
5610 Soutb Pulaski Road 

Phone — 581-4111

HIGH SCHOOL GRADUATES
WANTED

Who are interested in learning sec- 
retarial work. Tuition advancing 
available.

SAWYER SCHOOL
130 No. Maricai, Oak Park, 111. 

Tel. — 383-6830
Accredlted Association of 

Ihdependent Colleges

DAŽAU
LANGUS BEI GARAŽUS 

IŠ LAUKO 
Nebrangiai
436-7041

VAZNELIŲ PREKYBA

OFPLENTY

6 Vi % 
Mokamas už I oi 

certifikatus. 
Minimum $1.001

7%
Mokamas už 4 m 

certifikatus 
Minimum $5,000

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

• Tel. VIrginia 7-7258-59

koncertines 
YPATINGAS 

GITARAS 
IB 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYMĄ 

IR
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUI

KVIRINAS RUNIMAS
1914 W. Cermak Rd.
CICERO, ILL. 60650

TeL — 652 3200

Dovanos įvairioms progoms
2501 W. 71 St., Chicago, IU. 60629

Tel. (812) 471-1424
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CRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

B. R. PICTUIKVICZ Prez.

2555 West 47th Street Tel Lfl 3-1083
FREE PARKING SPACE

UŽSISAKYKITE DABAR ( 
TIK PER INTERTRADE

EXPRESS CORP. I
GERIAUSIĄ DOVANĄ | 

SIŲSTI

Į LIETUVĄ j 
dabar, kaip niekad anksčiau . 

SPECIALUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI

INTERTRADE EXPRESS 
CORP. pirmiausia pasakė apie I 
tai, o jūsų giminės pritarė.
Su specialių rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali gauti > 
viską, ką tik nori, už dalelę 
reguliarios kainos. Tai tas * 
pat, kai jeiti j krautuvę su | 
100 dol. ir už juos gauti 200 
dol. ar 300 dol. vertės prekių, i 
o gal net daugiau.
INTERTRADE EKPRESS 
CORP. mielai jums nemoka- | 
mai prisius jrodvmą. Speęįę- 
lių rublių pažymėjimus galima I 
paversti j reguliarus rublius ■'< 
aukščiausiu kursu.
SU PILNA GARANTIJA I
GREIČIAUSIAS
PATARNAVIMAS I
Pažymėjimai pristatomi maž- i 
daug per tris savaites. Vieno 
spec. rublio kursas yra $2.00. I 
TAS KURSAS APIMA VISKĄ. . 
NĖRA JOKIŲ KITŲ 
MOKĖJIMŲ. |
REIKALAUKIT MOŠŲ NE
MOKAMO ILIUSTRUOTO
KATALOGO |

Užsakykite Dabar.
Užsakykite tik per

IHTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 1 
Penktas aukštas

New York, N.Y. 10010
Tel.: 982-1580

LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI
Pilnai garantuotas 
greičiausias pristatymas

Pasirinkite iš šių naujų 
modelių

ZHIGULI VAZ 2101
US $34f>4.00

NAUJAUSIAS PAGERINTAS 
EXPORT MODEL 
ZHIGULI VAZ 2103

US $4007.00
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON 

US $3853.00
EXPORT MODEL 
MOSKVITCH 412 IE

US $3544.00
MOSKVITCH 408 IE-

US $3259.00 
MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAG0N

US $3698.00 
MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON

US $3968.00
ZAPOROZHETS ZAZ 968

US $2234.00 
ZAPAROZHETS ZAZ 968 E ,

US $2389.00

5l/< % 

Mokomas už 
Investavimo 

sąskaitas

15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 DPINIGAI INKŠTI IKI
Dividendai mokami kaa 3 mėnesiai

ANTRAU ir PENKTAD. » v. r IKI 6 s. »
VALANDOS SEfiTAD » v r. Iki 12 v. 6 Trečiad: uždaryta

PIRMAD IR KETVIRTAD » » r Iki S v. v
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REIKAIAUKIT 
SPECIALIŲ BIULETENIŲ 
SU AUTOMOBILIŲ 
PAVEIKSLAIS, 
APARTMENTAIS, 
NAUDOTAIS ROBAIS 
SVEČIAMS IŠ USSR <
REIKALAUKITE MOŠŲ 
SPECIALAUS BIULETENIO
MES TURIM 25 METŲ 
PATYRIMĄ
SIAME BIZNYJE IR 
TAIP PAT TURIM 
T0KSTANČIU8 
PATENKINTŲ KLIENTU



Kultūrinė kronika
VASAROS KULTŪRINE 
PROGRAMA KENNEBUNK
PORTE

Lietuvių prancičkonų vasar
vietėje, Kennebunkporte, Maine.

iir D. Mott (klarnetas). Akomp. 
Vytenis Vasyliūnas. Atliekama 
V. K. Banaičio kūryba.

1 Rugpiūčio 18-25 — Ateitinin
kų Sendraugių stovykla su pla-

jau eilė metų yra tradicija reng- čia paskaitų programa. Pagrin 
ti gana plačios apimties ir įvai
rias kultūrines programas Va
sarotojams jos yra tikras dvasi
nis atsigaivinimas, šios vasaros! 
Kennebunkporto pranciškonų i

dinė paskaita Dr. Juozo Gir
niaus — Kosmopolitinė ir sovie
tinė tautos samprata.

Rugpiūčio 23 d. — Koncertas 
____— literatūros vakaras. Progra- 

vasarvietės kultūrinė programa,a^i^a sol. Elena Blandytė, 
suplanuota itin įvairi Bavo rūši- Algirdas Landsbergis, Leonar- 
mis ir atlikėjų pavardėmis. Štaij *^as Andriekus.
kaip ji yra išdėstyta liepos ir AISČIUI RYT BUTŲ SUĖJĘ 
rugpiūčio mėnesiais. , 70 METŲ .

Liepos 7 d. — Lietuvių diena. 
Mišios bei pamokslas Liurdo 
grotoje ir meninė programa, ku- 

fcrią atlieka Onos Ivaškienės tau
tinių šokių ansamblis.

Liepos 12 d. — Dail. Viktoro 
Vizgirdos paskaita apie dabar
tinę lietuvių dailę.

Liepos 18 d. — Literatūros 
vakaras. Dalyvauja Leonardas 
Andriekus, Paulius Jurkus, Nelė 
Mkzalaitė, Stasys Santvaras.

Liepos 21 — Kamerinės mu- 
Lžkos koncertas. Programą atlie
ka Iz. Vasyliūnas ir kun. V. Val- 
kavičius. Akomp. Vytenis Va
syliūnas.

Liepos 26 d. — Poeto Fausto 
Kiršos minėjimas. Kalba Stasys 
Santvaras. Kiršos kūrybą skai
to aktoriai.

Liepos 28 d. — Lietuvių Ra
šytojų Draugijos premijos įtei
kimas rašyt. Juozui Kralikaus- 

*Xui. Dalyvauja laureatas ir skai
to savo kūrybą. Po premijos 
įteikimo sol. Ginos čapkauskie- 
nės dainų bei arijų koncertas. 
Akomp. V. Vasyliūnas.

Rugpiūčio Jf d. — Operos sol. 
Stasio Liepo koncertas, akom
panuojant Juliui Gaideliui.

Rugpiūčio 9 d. — Literatūros 
valkaras. Dalyvauja Kazys Bra
dūnas, Algirdas Landsbergis, 
Leonardas Andriekus.

Rugpiūčio 11 d. — Sol. Bene
dikto Poviląvičiaus dainų bei 
arijų koncertas, akompanuojant 
Vyteniui Vasyliūnui.

Rugpiūčio 16 d. — Dail. Kazi
miero Žoromskio paskaita apie 
naujausias sroves pasaulinėje 
dailėje.

Rugpiūčio 18 d. — Kamerinės 
r.Aizikos koncertas. Programą 
atlieka Iz Vasyliūnas (smuikas)

Jei dar tebebūtų gyvas Jonas 
Aistis, rytoj būtų jo 70 m. am
žiaus sukaktis. Jis buvo gimęs 
1904 m. liepos mėn, 7 d. Deja, 
tas mūsų pirmaujantis rašyto
jas mirė 1973 m., nesulaukęs nė 
pilnų 69 m.

RAŠYTOJAS ALBINAS 
BARANAUSKAS 
SUKAKTUVININKAS

Rašytojui Alb. Baranauskui 
šią vasarą suėjo 50 m. amžiaus. 
Suvalkietis rašytojas yra kilęs 
nuo Vilkaviškio, kur baigė gim
naziją. Atvykęs 1948 m. į JAV, 
apsigyveno Waterbury, Conn. 
Anglų kalbos ir literatūros stu- 

! dijas išėjo Connecticut universi
tete. Yra išleidęs novelių rinki
nius Sniego platumos, Kalvos ir 
lankos, o taip pat ir Draugo 
konkursą laimėjusį romaną 
Karklupėnuose. Rašo ir eilėraš
čių. Išleidęs poezijos knygą “Pa
saga ir vyšnios”.

DĖMESIO VERTOS PARODOS 
CHICAGOS MENO 
INSTITUTE

Šios vasaros metu Instituto 
galerijose vyksta 71-moji Ame
rikos meno paroda, reprezentuo
janti šio krašto šiandienines 
dailės kryptis. Ji tęsis iki rugp. 
11 dienos. Labai vertinga ir He- 
len Regenstein kolekcija, kurio
je rodomi 82 pasaulinio garso 
dailininkų piešiniai.
KANADOS MOKYKLOSE

Ontario valstijoje, Kanadoje, 
nuo pat vaikų darželio iki 8 sky
riaus imtinai katalikų mokyklos 
gauna pilną finansinę paramą iš 
valstijos iždo.

Filmų įvairumai
STASE SEMĖNIENĖ

iėminisčių šauksmas suskamba tikrove

"STAND UP AND BE COUN- 
TED” filmas, kuris tyliai įslinko į 
kai kuriuos vietinius kino teatrus, 
yra aštroka komedija dabar mote
rų keliamais klausimais. Tai pir
mas filmas apie moterų ‘‘išsilaisvi
nimo” sąjūdį, kurio balsas gali bū
ti išgirstas ir tų amerikiečių, į ku- 
tšios jis kreipiamas. Ir čia rašan
čiai, neinančiaisu vadinamu “Lib.” 
pirmose eilėse ir nenešančiai jo vė
liavos, filmo mintis ir žodžiai atlie
pė šaukiančia tikrove. Filmą sure
žisavo Jackie Cooper, buvęs nuo 
pat jaunystės aktorius, o svarbiau
sioji herojė yra Jacųueline Bisset, 
vaidinanti žurnalistę, kuriai paves
ta aprašyti “sąjūdį” jos gimtajame 
mieste. Bisset atlieka tą uždavinį 
protingu smalsumu ir tuo pačiu ji 
rfffloda visam filmui stiprų nugar
kaulį, kuriuo protingai remiasi vi
sas pasakojimas, įgaudamas tikrą
ją prasmę.

žurnalistės motina yra vyresnės 
grupės siekiančioji moterims lais
vės ir ji vienu momentu jau yra 
pasiryžusi drastiškai pertraukti 
Hugh Hefner paskaitą. Jos gi sesuo 
(Lee Purcell, kuri net ir atrodo, 
kaip Jane Fondą) yra feminisčių 
sukurstytoja, kuri sugalvoja būti 
motina modernišku būdu be jokių 
“emocinių” komplikacijų.

Kiti charakteriai yra Stella Sto
vėto, blondinė žmona, kurios vyras 
yra moteriškų baltinių fabrikantas

Kristina Gedgaudaitė

IŠSKIRTINIS LIETUVAITĖS 
ATŽYMĖJIMAS

■LITERATŪROS PREMIJOS 
ĮTEIKIMO IŠKILMĖS 
KENNNEBUNKPORTE

Lietuvių rašytojų draugijos 
1973 metų 1000 dol. premija, ku
rios mecenatas yra Lietuvių fon
das, Juozui Kralikauškui bu3 iš
kilmingai įteikta liepos 28 d. 7 
vai. vakaro pranciškonų vasar
vietėje Kennebunkporte, Maine. 
Tuo metu ten atostogauja 170 
lietuvių iš visos Amerikos ir Ka
nados. Su premijos įteikimu jun
giamas ir sol. Ginos čapkaus- 
kienės koncertas.

Kristina Gedgaudaitė, medici
nos studentė, studijuojanti Min
nesotos ir Harvardo universite
tuose, gavo aukščiausią Mineso
tos universiteto atžymėjimą 
(Student chievement award), 
kartu su 1000 premija. Toks at- 
žymėjimas duodamas geriau
siam universiteto studentui. 
Kristina yra baigusi Bai-at ko
legiją Lake Forest, III. Eilę me
tų Kristina buvo geriausia mo
kinė savo klasėje, jos mokslo 
lygis pranešė visus medicinos 
studentus, pastaraisiais septyne- 
riais metais gavusius premijas. 
Kristina kalba lietuviškai ir di
džiuojasi savo kilme.

Ji yra Vilijos ir Eugenijaus 
Gedgaudų duktė, gyvena Min- 
neapolyje. Prof. dr. E. Gedgau
das yra didelio radiologijos de- 
partmento direktorius ir yra iš
rinktas į Minnesotos universite
to senatą.
MOKSLININKĘ 
SKLADOWSKĄ 
MENANT

(K. A.)
CURIE-
PRISI-

Lenkų kilmės prancūzų fizikė 
Marie Curie Skladowska, kartu 
su vyru atradusi naujus svar- 

j bius elementus — polonį ir radį 
: ir kartu su vyru laimėjusi Nobe- 
■lio premiją, yra tiek pagarsėju
si, kad net ir dabar naujoji Chi- 
cagos aukštesnioji mokykla pa
vadinta jos vardu. Ji mirė 1934 
m. liepos 4 d., taigi šiemet suei- 

| na 40 m. nuo jos mirties. Jai 
1911 m. buvo paskirta ir antroji 
Nobelio premija už nuopelnus 
chemijoje.
SKULPTŪROS IR KERA
MIKOS KURINIŲ PARODA 
BIBLIOTEKOJE

Centriniuose Chicagos miesto 
bibliotekos rūmuose liepos mė
nesį vyksta dail. Shirlie Dinell 
aliejinės tapybos dviejų dimen
sijų konstrukcijų paroda. Taip 
pat išstatyta keraminė skulptū
ra dail. Yucel Donmez, baigu
sios Istambulo meno akademiją.

(Hector Elizondo, pasižymėjęs ko
miškai aštria vaidyba), Gary Lock- 
wood — jautraus piloto — žurna
listės draugo rolėje, o taipgi dr. 
Joyce Brother — vaidinanti pati 
save, kuri, atrodo, po tiek daugel 
metų televizijos programoj nežino 
kaip žiūrėti iš filmo ekrano į pub
liką.

Filmas vietomis susvyruoja, 
svarstyklėms palinkus dėl perdaug 
laisvo personažų galvojimo. Visi 
vyrai atvaizduoti pirmos rūšies 
galvijai, net jautrusis lakūnas įtei
kia ultimatumą žurnalistei, pasi- 
piršdamas ir statydamas savo są- 
lvgas.

^Tačiau Cooper savo uždavinį at
liko gerai: jis stebėtinai efektingai 
jungia kandžią, greitai besivystan
čią ir dažnai labai juokingą kome
diją su visa eile ramesnių perėjimų, 
nešančių daug rimtesnę žaidimo 
mintį. Filme yra apsčiai tiesos, o 
ypač gražiame pavaizdavime ge
rokai priglušintos namų šeiminin
kės (Loretta Swit).

Jei filmas linksta moterų pusėn, 
tai jis parodo ir kodėl, o dabartiniu 
metu tai ir įgyja prasmę.

Stebint ir girdint publiką juo
kiantis, plojant, o kartais iš nuste
bimo net šflktelėjant, atrodo, kad 
filmas pasiekė klausytojų širdis. 
Retai kurie nors filmai šiandien su
skamba tokia tikrove. Tiktai žiūro
vams nuo 18 m.

VASAROS KONCERTAI 
GRANT PARKE, CHICAGOJ

Įprastiniai vasaros koncertai 
Grant Parke jau yra prasidėję. 
Koncertai vyksta trečiadieniais 
ir penktadieniais 8 vai. vak., o 
šeštadieniais ir sekmadieniais 7 
vai vak. Įėjimas laisvas.

vimą (existencia realis). Pastara- mas ir esmė yra viena. Prie to- 

ir jos buvimas yra loginiai ir ties) ir ikitų klausimų grįšime dar 
kartu tikroviniai būties at- ir dar kartą, nes tai juk ir yra 
žvilgiai. Tokio dualizmo nega- didieji klausimai.
li būti tik Dievuje, nes Jo būvi- (Bus daugiau)

m . i .. . vuuų reaiiib;. rasiara- mas ir esme yra viena, rne icr
lOmiZHiaS GpSKntCtl jai ribas nustato pirmoji. Esmė mistinės būties (teisingiau Bū-

ir sunkumai
(Atkelta iš 5 pusi.)
Tai derinasi su Tomotime.

ties struktūra, jo samprata ir 
tologija. Būtis Tomui yra -arba 
neribota (ens a se), arba — ri
bota, dalyvaujami kitoje būtyje 
(ens particiipatum). Būtis, ku
ri yra tikrovė be kitų pagalbos, 
kuri turi buvimą iš savęs, yra sa

kąsis esimas (esse subsis- 
ens). Daiktai su sąlyginiu — 

lygstamuoju buvimu, logišku bū- 
'tinunuu, rodo — veda į besąlygi- 
inę — nelygstamąją būtį, j Būtį 
per se (Dievą). Daiktai su są
lyginiu buvimu gali būti, gali 

„_____ _ , - . „ nebūti, bet pati Būtis, iš ku-
vo dvidešimtąjį sezoną, šią va- rios jie gavo buvimą, negali ne- 
sarą statomi trys veikalai: Wil- būti, ji yra amžina, be pradžios 
liam Shakespeare ‘‘Dvyliktoji ir be galo, ji yra Dievas (Būtis 
naktis” — liepos mėn. 6, 7, 11, 
12, 13, 14, 18, 19, 20 ir 21 d.; 
Michael Kanin “Rashomon” ■— 
liepos26, 27, 28 d. ir rugpiūčio 
1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 ir 11 d.; Beau- 
marchais “Sevilijos kirpėjas” 
(ne opera, bet vaidinimas) — 
rugpiūčio 16, 17, 18, 22, 23, 24, 
25, 29, 30, 31 d. ir rugsėjo 1 d. 
Visų spektaklių pradžia 8 vai. 
30 min. vak. Viso sezono trijų 
vaidinimų bilieto kaina $7.50. 
Pavienių blietų kainos ketvirta
dieniais ir sekmadieniais $3.00, 
penktadieniais $3.25, šeštadie
niais $3.50. Studentams nuo pa
vienių bilietų 50 centų nuolaida, 
išskyrus šeštadienius. Iš anksto 
bilietus užsisakant, rašyti ir če
kius siųsti šiuo adresu: Univer- 
sity of Chicago Court Theatre, 
5706 S. University, Chicago, III. 
60637. Pats teatras yra prie 
University Avė. ir 57th Street 
sankryžos.
JAV KATALIKŲ MOKYTOJŲ 
SĄJUNGOS PIRMININKAS

Nauju JAV katalikų mokyto
jų sąjungos pirmininku išrink
tas kun. John F. Meyers, 43 m. 
Ankstybesnis pirmininkas kun. 
C. A. Knob, sunkai susižeidęs, 
atsisakė nuo pareigų. Kun. Mey
ers yra gavęs pedagogikos dok- 

. toratą Texas valstybiniame uni
versitete, yra buvęs Dalias kata
likų mokyklų superintendentas.

VASAROS TEATRAS 
CHICAGOS UNIVERSITETE

Po atviru vasaros dangum va
dinamasis Court Theatre Chica- 
gos universitete jau pradėjo sa-

bū-
an-

Nuo 
1914 Metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 

paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą.

Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.

Jll
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60032 

PHONE: 2544470

yx/2 %

4 Years Savings 
Certificates 

Minimum $5,000.

.22 CAL. - 7 SHOT 
AUTOMATSC

FRANK’S TV and RADIO, INC.
RADIO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

8240 SO. HALSTED STREET TEL. — OA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

GUAHDIAN, DEPT. DD, ^gjQX A LONGISLAND CITT, N.T. UlOt

cmn qc A°°5500 roR 10 *ounds OLHU & IEATHIR HOlSTER

Apaaugoklt savę ir savo mylimuosius 
nuo kriminalinių užpuolikų su Šiuo pre- 
Cižižkal pagamintu, aukStos kokybSs ne
mirtingų ašarinių dūlu ginklu. Sauna

lo konstrukcija su patogiu saugiu gai
duku. Europiečių meisterių gaminti. Lengvai pa
spaudžiamas gaidukas. Nereikalingas federalinis

per se). Sąlyginis, ribotas, pri
klausomasis buvimas veržiasi iŠ 
to priklausomumo ir aktyviai ar
tėja prie neriboto Kūrėjo tobulu
mo (l.c. 301 p.). Iš būties tapsi
mo matome jos nuolatinį keiti
mąsi. Ji nėra tuo, kuo buvo pir
ma, ir mums rūpi, kuo ji pasi
daro paskui. Tomas skiria bū
tį galimybėje ir būtį veiksme (etns 
i n ipotentia in ens in actu). Subs
tanciškai tačiau būtis yra viena 
ir homogeniška. Ir žmogaus subs
tancinė forma — jo siela yra vie
na, iš kurios ima galią protau
ti, jausti, judėti, būti. Tomizmas 
svarsto būtį dviem požiūriais,kaip 
esmę (Būtis per se) ir kaip bu-

AR accounts earn 
pounded daily — 
Passbook Savings 
paid ąuarterly.

Laidotuvių . Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVENUE

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

NAUJAS TEOLOGŲ 
PIRMININKAS

Nauju JAV teologų sąjungos 
pirmininku išrinktas brolis Luke 
Salm, dėstąs Manhattan kolegi
joje. Viceprezidentu išrinktas 
kun. Avery Dulles, S.J., buvusio 
Valstybės sekretoriaus sūnus. 
Pagal statutą viceprezidentas 
kun. Dulles bus nauju preziden
tu po brolio Salm.
DAKTARE VADOVAUS 
NEGIMUSIŲ IŠSAUGOJIMUI

Dr. Mildred Jefferson, meto- 
distė gydytoja, išrinkta JAV 
Teisės gyventi sąjūdžio pirmi
ninke ir vadovaus kovai prieš 
negimusių žudymą.

EUDEIKIS
DOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. DAIMID 

laido t u v IG Direktoriai 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South Californnla Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermifage Avenue
Telefonas YArds 7-1741

MARQUETTE FUNERAL HOME
—TIVAS IR SŪNUS —

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 Wm» 71d St. - —Telef. GRovehill 6-2345-4 
1410 S. SOth Avė., Cicero T0wnhali 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

BiiiiiimiimitiimiiiiiimniiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiig

PER ANNUM

PASSBOOK 
ACCOUNTS

HIGH RATES
PAID OUARTERLY AT

PER ANNUM

$5000 or more 
minimum 
30 months

BRIGHTON
FEDERAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60632

TEL.: LA 3-8248
(WEST OF CALIFORNIA AVĖ.)

PER ANlsCuM

certificates 
$5000 or more 

4 year min.

<354 S. HALSTED STREET

PER ANNUM

$1,000 or more 
1 year min.

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2814 W. 23rd PLACE Tel. Vlrgnia 7-6672
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213
11023 Southwest Hlghvvay, Palos Hills III. Tei. 974-4410

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ Tel: YArde 7-1138-3V

PETRAS BIELIŪNAS
1348 S. CALIFORNLA AVĖ. Tel LAfayette 3-3572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių LAidotuvhj Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILUPS
8807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
Tel Virti- 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 8. SOth AVĖ., CICERO. ILL Tel. OLympic 2-1003
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REDAGUOJA DR. 3. ALICNAS

MOKSLINIS DARBAS

Man yapč malonu matyti 
baltų mokslininkų bendruame 
nę, dalijantis duona ir vynu.

Dr. R. Šilbajoris

MAISTAS IR KULTŪRA

Savo laiku dejavome, kad mū
sų kultūrinius parengimus sujau
kia dešros, kopūstai, kugeliaijNu- 
sikėlėme j puošnius viešbučius 

i banketams, 'kur kugelius ir dešras 
[pakeitė sudžiovusios mėsos gaba
lėlis ir pavandeniavusios daržo
vės.

J. Gaila

APMASTYMŲ VIETA

AR ATSIMENI MANE
Atostogoms atėjus, tenka ne 

vienam pakeliauti,O kai keliau
ji, tai kartais aplankai senas vie
tas ir senus 'pažįstamus. Gaila, 
kad kartais ir vietos ir pažįstami 
sunkiai begalima atpažinti, bet 
žmogus juk šiaip ar taip stengie
si nei veidų, nei vardų neužmirš
ti. žinoma, kartais pasitaiko ir 
kitaip, todėl kai matai, kad žmo
gus abejoja, tuoj jam ir statyk 
klausimą: ‘Ar atsimeni ma
ne?” Jei matai, kad nelabai at
simena, tai primink kokį seną at
sitikimą, gal kartais atsimins. 
Kaip gi negali jis tavęs prisimin
ti, jei tu buvai, kaip ir dauguma, 
žemės centre.

Kartą prieina prie tautiečio mo
teriškaitė ir klausia.

— Tai atsimeni mane?
Išsigandęs tautietis, kad nebū

tų (palaikytas kokiuo seniu skle- 
rozininku ir užmiršuoliu, tuojau 
atsako:

— Žinoma, atsimenu, malonu 
matyti.

Moteriškaitė tebetiki savo 
nuostabiu nepasikeitimu ir gro
žiu, tačiau dėl tikrumo dar pa
klausia:

— Tai ir pavardę atsimeni?
Pilietis (išsigąsta ir nusimena. 

Ir paskui taria vieną iš vardų, 
kuris jo nuomone labiausiai ati- i 
tiktų šią poniusinką.

— Kaip tamsta galėjai sumai
šyti su tokia storule ir negražia, 
— įsižeidžia ponia. — Kaip tams
ta negali atminti, kada ant ke
lių klaupei, juk visi mane žino
jo. Aš nepasikeičiau, kaip gi ir 
nebepažįsti?

Tautietis atsiprašo ir kaltina 
save, kad jis esąs kelmų kelmas, 
tvirtina, kad ir po dvidešimties 
ar daugiau metų ji tebėra graži. 
Nepasikeitė nei batų, nei suknių 
išmieros ir veidas tebėra toks pat,1 
be jokių tenai išvagojlmų. Žo
džiu tautietis, sukoręs visus šu
nis ant savo varganos atminties, 
džiaugiasi, kad ištrūko iš baisios 
nelaimės.

Laikas teka, žmonės senstant 
tu asmeniškai tai ne, todėl bū
tinai tave turi visi atsiminti, o 
kad būtum tikras, tai visada pa
klausk; “Na, ar neatsimeni ma
nęs?” Jeigu nepaklausi, tai ro
do, kad ir tu aną užmiršai, o 
toks blogas yra tonas, tikrai nu
sikaltimas.

Taigi, kai atostogų metu važi
nėsi, lankysi miestus ir žmones, ( 
stenkis būtinai patikrinti kitų at- . 
mintis ir savo grožį, paklausda
mas: ar atsimeni mane? Na, jei

tavęs kas to paties paklaustų, tai 
būtinai save kaltink, kad pase
nai ir nieko negali atsiminti, vos 
savo krašto prezidento vardą ži
nai, ir to užtenka, o šiaip jau 
daugiau tai nelabai ką besūmoji. 
Kitokie pasiteisinimai nega
lias, nes juk kaip galiai užmirš
ti žmogų, kuris nei sensta, nei 
keičiasi, nei storyn čia tremtyje 
eina. Yipač negali užmiršti mo
ters, kuri net jaunėja.

Keliaujant ir vasarojant, pasi
taikys įvairių atsitikimų. Jeigu 
kas dėvės akinius arba pats būsi 
su saulės akiniais, tai gaili šiek 
tiek ir suklesti, suversdamas tuos 
visus taukus, visas raukšles, vi
sas plikes, visas žiles tiems aki
niams. Juk kas gi gali žmogų pa
žinti, kai apsišarvavęs, kad net 
saulė negalėtų peršviesti.

Žinoma, keliaujant gali pasi
taikyti ir kitokių nesmagumų ir 
malonumų, gali kai kas iš karto 
ir pasakyti: brolau ar sese, tai pa
sikeitei. Tokiam gali atsakyti, 
kad esi pats gyvas žmogus, o kas 
gyvas, tai šiek tiek ir keičiasi,bet 
geriausia, kad atsakytum savo su
tiktajam džiaugsmingu žodžiu:

— Tavęs tai nei laikas, nei 
Amerikos duona neveikia. Kaip 
buvai, taip ir (palikai.

Ir jei prisipažins, kad kokius 
pora svarų pridėjo, tai atsakyk, 
kad šiais laikais visi suka ir me
luoja, net ir pats prezidentas, tai

ko čia norėt iš kokių surūdijusių 
svarstyklių, kad jos tiesą sakytų.

Taigi, jei sutiktas klaus, ar 
atsimeni mane, aiškiai atkirsk, 
kad atsimeni, nes ji buvo baleri
na, o vyrams atsakyk, kad jis 
buvo jei ne koks krepšininkas, 
tai mažiausia futbolininkas arba 
kokiame nors universitete dakta
ratą darė.

Vasara keistas metas, atosto
gos žmogų gali ne tik pradžiu
ginti, bet ir nuliūdinti, susitiki
mai su senais daiktais įgali iškrės
ti nemalonumų, gali nebesuvesti 
vardų ir veidų.

Kad kelionėje ir susitikimuose 
būtų mažiau nesusipratimų, kiek
vienam, kuris atrodo kiek maty
tas ar matyta, sakyk:

Ak, pavardės nebežinau,
Bet jūs atrodot daug žaviau, 
Negu bet kada seniau.

Pasitraukiu kuo greičiau
siai prausyklon viso reikalo ap
spręsti. “Gera vieta”, aišku, yra 
vienintelis namų kambarys, ku
riame galima padoriai pamąsty
ti.

Eglė Juodvalkytė

PASIAUKOJIMAS KRAŠTUI

“Net ir išgarsėjusios merginos 
iš Las Vagas pasiaukojo sa
vo krašto labui — užsivilko dau
giau drabužių, kad būtų galima 
salėse termostatus žemyn pasuk
ti.”

Alg. Čepas

TOLERANTAS

Kam (ginčytis — aš tolerantas,
Aš toleruoju nuomones, 
Kurios tik manąją supranta, 
Nekiršina bendruomenės.

A Pagramantis
DEGUONIES KRIZĖS METU

Tarybų Sąjungos penkmečio planą vykdant.
Tas arimas ne eilinis — 
Šimtmetinis lenininis.

Nuotrauka ir eilėraštis iš už geležinės uždangos.

SANTUOKA IR TAUTYBĖ

“Lietuvis, vedęs lenkę, ar lie
tuvė, ištekėjusi už žydo, santuo
kos faktu dar nepraranda lietu
viškumo.”

LB Garbės teismas

VIENAS IR VISI
Sutinku, kad revizoriai kartais 

reikalingi pakontroliuoti recen
zentų darbus, tiktai jie turėtų bū
ti dar labiau kvalifikuotais ir 
žinoti, kad: galima būti gudres
niu už tą ar kitą, bet negalima 
būti gudresniu už visus.

Alf. Giedraitis

VALDŽIŲ KRIZE
— Pasaulyje suirutė, — sako 

vienas LB tarybos narys kitam. 
—; Žiūrėk, Prancūzijos preziden
tas mirė, Nixonas kabo ant 
.plauko, Vokietijos kancleris at
sistatydino, Australijoje ir Kana
doje vyriausybių krizė, Wilsonas 
vos vos laikosi, Italijoje mėnesiais 
neranda pirmininko ir t A.

— Tai nieko, — atsakė ant
ras, — žiūrėk, kad neatsistaty
dintų Kultūros tarybos pirminin
kas, Anatolijus 'Kaitys, kuris, iš
tisus metus ieškojus buvo tik 
29-tas iŠ kviestųjų, sutikęs pasi
imti tą ipostą.

SVORIS IR BŪDAS

Jei kaimynas per liesas, 
negerai (jis primena irzlų šykš
tuolį)'. Jei per riebus ir dar 
su dvigubu pagurkliu, — irgi ne
gerai (primena savimylą smagu
riautoją). O jei vidutinio sudė
jimo, — dar blogiau (primena 
eilinį žmogų}.

SKAUTŲ STOVYKLOJE

Skautai mokomi civilinės gy
nybos ir sanitarijos. Vienas skau
tas, tariamai sužeistas, ilgai gulė
jo, bet niekas jo neatėjo 
“gelbėti”. Tada jis pasikėlė ir 
paraė raštel: “Sis sužeistasis gu
lėjo visą dieną, nukraujavęs mi
rė ir todėl .parėjo narna”

— Nėra reikalo kiekvienam iš 
naujo atrasti Ameriką, Pakanka, 
kad ją sykį atrado Kolumbas.

Dr. A. Maceina

“Mūsų motinos dabar pačios 
savo rankomis taip sutrumpino 
dukryčių sijonukus, kad, dukry
tei .pasilenkus, jau nebematai si
jonuko.”

Vyt. Abromaitis

Prisiminimąją besidalijant

“Pagaliau reikėtų apriboti kal
bą, nes ji suvartoja daug deguo
nies. Kiekvienam žmogui būtų 
paskirta 100 žodžių į dieną. Daug 
■politikų prarastų savo kasdieninę 
kvotą prieš pusryčius .Tai reiš
kia, kad .parlamentas nusto
tų veikti. Bet didžiausia nelaimė 
iš visų būtų amžina kančia tam 
žmogui, kuris, suvartojęs savo da
lį žodžių, norėtų paklausti, kur 
yra prausykla.”

LAIKAS IR MEILĖ
.Mergina 'klausia jauną, pasi

tempusį kareivį:
— Ar tu mane visą gyvenimą 

mylėsi?
— O, ne! Juk dešimtą va

landą vakare aš privalau grįti į 
'kareivines.

Pr. Visvydas

A Čepas

MOKSLIŠKAI IR LIETUVIŠKAI

ATEITĮ SPĖJANT
Čigonė buria kortomis jaunu

tei blondinei:
— Greit jūs susipažinsite su 

dailiu brunetu ir abu laimingai
įgyvensite.

— Ar negalėtumėte iš anksto 
atspėti, ką -tada jai pasakys 
dabartinis vyras?

Mane žmonelė barė
(Neseniai buvusias bėdas prisime
nant)

Mane žmonelė barė, 
Benzino pirkt išvarė. 
Tai vis dėl žydų kar o 
Tos eilės susidaro. 
Aš ton eilėn nestosu, 
Pas Maikj uliavosiu. 
Pakol nuims embargo, 
Mes gersime ant bargo.

“'Patikėkit, kad dar nesu toks^ 
beviltiškas pamišėlis, idant visą 
savo laiką ir gyvastį skirčiau tik 
straipsnių bei knygų rašymui ir 
rūpesčiams tatai išleisti.”

Br. Raila

ŠALTAKRAUJIS

Skęsta laivas. Iš vienos kaju
tės su ^pypkute dantyse išeina 
anglas ir klausia kapitoną:

— Atleiskite, sere, kuri gelbė
jimo valtis rūkantiems.

NETIKĘS PRAŠYMAS
Autobuse konduktorius prašo 

keleivius paeiti į priekį. Vienas 
keleivi ų' įsižeidž ia:

— Aš moku už bilietą todėl, 
kad važiuočiau, o ne todėl, kad 
eičiau pėsčias.

DARBAS IR POILSIS
Kaimynė klausia senuką:
— Jums , senjore Mandzoni, 

tikriausiai nuobodu gyventi?
— O kodėl gi nuobodu? — 

prieštarauja seniukas. — Ištisas 
dienas aš sėdžiu ir galvoju.

— Na, o ką jūs veikiate sek
madieniais?

— O, sekmadieniais, — pagy
vėja senukas, — aš sau leidžiu 
nedidelę prabangą: tiktai sėdžiu 
ir tiek.

Ar prisimeni mane?

Spaudos apžiūrėjimas

V '< Y

Pažįstamų ieškot išvykstant.

“Ir proreliginės temos, ir 
individualiniai politikavimo ma 
nevrai, ir multi-ideologinės mo
zaikos debatai, ir visokios eks
kursijos į idealistinės filosofijos 
sferas, nuneigus materialistinės fil 
losofinjos vėtras — viskas tai 
griežčiausiai išimta iš spaudos 
arsenalo.”

i

ATOSTOGŲ
[ žmona.
į — Ar jis neieško darbo, ar 
[neklausei, kada jis pradės dirbti, 
aš mokydamasis kolegijoje vasa- 

pyko
aš mokydamasis kolegijoje 
rą visada dirbdavau, — 
tėvas.

Po poros savaičių
Vyris klausia žmoną:
— Ar matei šiandien sūnų?
— Ne, bet aš mačiau jį 

kar su draugais, jis visą šaldytu
vą ištuštino.

— Kada jis grįžta atgal į mo
kyklą. — nekantravo tėvas.

— Na, rugsėjo mėnesį.
— Dieve tu mano, dar du mė

nesiai, — nusigando tėvas.
— Atrodo ilgas laikas, — sa

ko žmona, — bet nepamatysi, 
kaip greit pra-bės liepa ir (rugpjū
tis.

— Tikrai, bet man atrodo, 
'kad, kai jis išvyksta iš namų, 
tai laikas labai greit lekia, bet 
kai sūnus namie, tada laikas vi
sai sustoja, — apgailestavo tėvas.

Jurgis Gliaudą

KAIP SUPRATO

va-

— .Mano vyras mėgsta vynuo
ges. Ar jos nėra kartais apipurkš
tos nuodais? — klausia moteris 
krautuvėje.

— Ne, gaila, — atsakė krau
tuvininkas, — negalime pasitar
nauti, jūs turite kreiptis į vaisti
nę. /

jos

LAIMINGAS AMŽIUS
Statistika rodo, kad 70 m. 

laukusių penkiom moterim tenka 
tik vienas vyras. Taigi iš tikrų
jų jie turėtų būti Labai laimingi.

su-

“Vis dėlto pravartu prisimin
ti, kad laisvoje visuomenėje, — 
tad ir jos kultūroje, — kvailys
čių niekada netrūko ir netrūks.”

K. Ostrauskas

— Kvailai nušnekėti dar ne
reiškia būti kvailu.

Dr. G. Valančius

VALIA IR MOKSLAS

Europiečiai stebisi, kad ameri
kiečiai daugiau pinigų išleidžia 
alkoholiui negu švietimui. Bet 
reikia pasižiūrėti, kiek visko iš
mokstama baliuje, tai nebereiktų 
gailėtis gėrimui išleistų pinigų.

Sūnelis grįžo namo.

Amerikietis kolumnistas Art 
Buchwald rašo apie sūnų, grįžu
sį iš kolegijos atostogų pas tėvus. 
Tėvas be kita ko sako:

— Malonu tave, sūnau, na
muose matyti. Namai be tavęs 
tušti. Aš Jau biliardo stalą pa
rengiau, gal sužalsime partiją?

— Jis yra pavargęs, leisk jam 
(pailsėti ir apsišvarinti. Jis taip 
sublogęs, mes jį turėsime atpenė
ti, — kalbėjo motina.

Paskui tėvas sūnui pasiūlė dvi
dešimt dolerių, kad sūnus galė
tų su draugais išeiti alaus išger
ti, o motina džiaugėsi, sakydama: dažnai ir garsiai reikšti savo nuo-

— Tikrai malonu namuose sū- manės visais pasaulio klausimais, 
nų turėti.

Po savaitės
Tėvas iš darbo paskambina

namo:
— Sūnus dar miega, — atsa

ko žmona.
— Šeštą valandą vakaro.
— Na, aš manau, kad jis grį

žo namo ketvirtą ryte,— atsako

DANTYS IR IŠMINTIS
Kalbu apie tuos, kurie mėgsta

bet kiekvieną kartą, praverdami 
bumą, teparodo kartais auksinius 
dantis, o kartais — tik kvailumą.

Dr. G. Valančiuj

“Penkis vaikus pagimdžiusi, 
motina nebėra ta pati, kuri ka
daise vieną vaiką turėjo.”

Dail. L. Urbonas

SPYGLIUOTINES ŽINIOS
— Iš Italijos miestelio Nendre 

į Seriato kaimą, esantį už 8 kilo
metrų, ipašto atvirukas keliavo i 
448 dienas. Apskaičiuota, kad jis 
vidutiniškai per valandą “įveik
davo” 74 centimetrus.

— Vidurnaktį .valstietė 
(netoli Trevizo) užpuolė 
vyrą, kad jis knarkia, 
jis buvo nekaltas: knarkėjas gulė
jo po lova. Tai buvo pabėgęs kali
nys, kurio polisija ieškojo jau dau
gelį savaičių

italė
savo
Bet

— Kokia nesąmonė — visą 
jaunystę paaukoti tam, kad įsigy- 
tuim plikę!

— Reikia daug kantrybės, kad 
išmoktum būti kantrus.

— Kad neparodytuim savo ne- 
moksliškumo, taip pat reikalin
gas talentas.

— Laikyk ausis stačias, rankas 
prie siūlių, nosį pavėjui, akmenį 
užantyje ir špygą kišenėje.

— Jis gyrėsi, kad buvo išmes
tas pro paradines duris.

Taip komunistinė “Šluota" vaizduoja šienapjūtės spartą.

— Kai kurie filosofai panašūs 
i Sokratą tik tuo, kad turi pik
čiurnas žmonas.

ATKERŠIJO ŽENTUI
— Mielasis, maino tėvas bank

rutavo, —tarė jauna žmona.
— Jis visada manęs neapken

tė, ir aš jaučiau, kad jis ras bū
dą mus išskirti, — atsakė vyrių.

— Našlys yra toks 'vyriškis, ku
ris buvo .nuteistas ir atsėdėjo sa
vo bausmę.

— Jaunasis yra toks asmuo, kiu
ris išleidžia daug pinigų naujam 
kostiumui, kiurio niekas nepaste
bi.

— Jisai siūlėsi ipadaryti neįkaJ- 
nojamą paslaugą už mažą atly 
ginimą.

— Jei yra bedugnė, bus i* 
drąsuolių į ją įkristi.

— Tik laikas nedaro klaidu • 
jis kuo puikiausiai atskiria grū
dus nuo pelų.

— Vargu ar su rože visi elg
tųsi taip švelniai, jei nebijotų 
įsidurti dygliais.

— Kipšas itin baisus tada, 
kai jis netikusiai nupiešiamas.
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