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Sąžinės
perteklius PASAULIUI ATVIROJE 

SCENOJE
Šukytė, Grandinėlė ir kita kas

ANTANAS MACEINA

Teatleidžia “Draugo” skaity
tojai šio straipsnio autoriui, kad 
tokį šventą ir šiandien taip opų 
dalyką kaip sąžinė jis apibūdina 
ūkiniu terminu ‘perteklius’. Juk 
perteklius reiškia gausą. O kur 
esama gausos, ten viskas atpin
ga. Bet kaip tik tai autorius ir 
nori pabrėžti sąžinės atžvilgiu: 
sąžinė niekad nebuvo taip pigi 
kaip mūsų dienomis. II Vatika
no Susirinkimui paskelbus, kad 
“Evangelija... šventai gerbia są
žinės vertę ir jos apsisprendimo 
laisvę” (Past. konstitucija, liet. 
vert. I t., 21 lp.), netrukus pasi
pylė pareiškimai bei veiksmai, 
kaip tik šaukiąsi šios vertės bei 
laisvės. Vyskupų (J P. Shannon), 
teologų (H. Kueng) ir kunigų 
(suspenduotų kard. P.O'Boyle) 
viešas atmetimas popiežiaus enci 
likos “Humanae vitae”; sielova- 
džių reikalavimai bažnytiškai 
tuokti perskirtas moterystes (ku
nigų susirinkimas Chur, Šveica
rijoj); studentų su jų dvasios va
dais dalyvavimas kitatikių pa
maldose ir priėmimas eucharisti
jos iš jų rankų (Švedija, Olan
dija), beveik visuotinis jaunųjų 
kunigų sukilimas prieš celibatą 
— visa tai remiama sąžine, vir
tusia žmogiškosios būties cent
ru bei mastu. Prie šių religinių 
apraiškų pridėkime dar visiems 
žinomas pasaulines, kaip: nėji- 
mas kariuomenėn arba iš jos bė
gimas, šaukimo lapelių viešasis 
deginimas, graibstymasis narkoti
kų bei svaigalų, viršinės išvaiz
dos sąmoningas apleidimas; ap
raiškas, kurios taip pat grindžia
mos sąžinės laisvės vardu, ir tu
rėsime apytikrį sąžinės pertek
liaus, t.y. jos atpigimo vaizdą.

Jeigu betgi visus šiuos kovoto
jus už sąžinės vertę bei jos lais
vę paklaustume, kas gi yra są
žinė, susilauktume nuostabaus 
atsakymo, amžiais negirdėto ir 
katalikų dorovėje niekad nevyk
dyto. Čia, kaip ir daugeliu kitų 
atvejų, vartojamas tas pat termi
nas, kurio reikšmė tačiau yra jau 
visiškai kita. Sąžinė, apie kurią 
daugelyje savo pareiškimų kalba 
II Vatakano Susirinkimas, ir są
žinė, kurios šaukiasi prieš popie
žių kovoją vyskupai, prieš vys
kupus kovoją kunigai, prieš ku
nigus kovoją studentai, neturi 
tarp savęs nieko bendro. Tai y- 
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nybė nepakenčia jokio monizmo: 
nei ontologinio, suliejančio relia
tyvinę būtybę (kūriniją) su ab
soliutine Būtimi (Dievu), nei e- 
tinio, žinančio tik vieną normą 
ir virstančio arba nepakeliamu 
griežtumu arba viską griaunan
čiu palaidumu. Krikščionybės gi 
pagrinduose glūdi dualizmas, ir 
kas jo nepastebi, tas nepajėgia 
suvokti nė pačios Krikščionybės: 
jos dogmų ir jos dorovės; tas ga
lop nesuvokia nė sąžinės — jos 
vertės ir jos laisvės prasmės.

II Vatikano Susirinkimas yra 
aiškai paskelbęs, kad “aukščiau
sioji žmogaus gyvenimo norma 
yra pats dieviškasis, amžinasis, 
objektyvus bei visuotinis įstaty
mas” (Pareiškimas: “Tikėjimo 
laisvė”, liet. vert. II t., 291 p.). 
Tuo Susirinkimas nepasakė nie
ko naujo, nes tai buvo skelbia
ma visais amžiais. Juk jei Die
vas yra, jei Jis yra pasaulio Kū
rėjas bei Palaikytojas, jei Jis žmo
nijai apsireiškė, paskelbdamas sa
vo Valią, tai savaime aišku, kad 
Jo įstatymas yra aukščiausia ir 
galutinė žmogaus elgesio nor
ma. Štai kodėl katalikiškojoje e- 
tikoje bei moralinėje teologijoje 
ir kalbama apie dieviškąjį įsta
tymą (lex divina arba lex aeter- 
na) kaip apie tolimiausiąją, vad. 
galutinę visų mūsų veiksmų do
rinę normą (norma remota). 
Bet kuris mūsų veiksmas yra ge
ras, jei jis yra dieviškojo įstatymo 
išraiška, tai yra, jei per jįjį pra
byla dieviškoji pasaulio arba 
Apreiškimo sąranga. Šis dieviš
kasis įstatymas yra dažnai vadi
namas dar ir prigimties įstatymu 
(lex naturalis), kadangi Dievas 
yra prigimties autorius ir todėl j 
įkalba į mus ne tik savu žodžiu, i 
{bet ir savu darbu. Žodinis Agreiš- į

pač ryškiai išeina aikštėn vysk.
J.P. Shannon atveju. Kai jis vie
noje paskaitoje St. John College 
Santa Fė pareiškė: “Bažnyčia y- 
ra mano Motina ir dvasinė ma
no Tėvynė” ir iš kitos pusės, kai 
savo laiške popiežiui (rūgs. 9 d.
1968) rašė, jo sąžinė neleidžian
ti jam “Humanae vitae” priimti 
ir jos nuostatų tikintiesiems skel
bti, jis kaip tik ir atskleidė aną 
bedugnę, tvylančią tarp katali
kiškosios ir dabartinės sąžinės 
sampratų. — Kokiu būdu? Stab- 
telkime tad truputį prie šio klau
simo.

1
Kalbantis kartą su vienu jau

nu gydytoju “Humanae vitae’ 
klausimais, jis labai nustebo pa
tyręs, kad katalikiškojoje (ir ap
skritai krikščioniškojoje) doro- 
vėje esama dviejų normų, bū
tent: dieviškojo įstatymo ir sąži
nės. Tai, atrodo, turėtų būti ži
noma kiekvienam. Tačiau ka- 
įdangi mes, pasauliškiai, gražiu 
P. Čaadaevo posakiu (nors ir tai
kintu kitam atvejui), “augam, 
bet ne bręstam”, todėl ši pagrin-i 
dinė tiesa kažkaip išsprunka 
mum iš akių, ir mes virstame 
etiniais monistais: arba viską 
matuojame tik dieviškuoju įsta-Į
tymu (etinis objektyvizmas) ar-( Dievuli mano, argi mūsų godos / Tave prie kelio iš dangaus atprašė... (Putinas) 
ba — tik sąžine (etinis subjek-i 
tyvizmas) Tuo tarpu Krikščio- "m1™®™11111®1™1

kimas (.Šventraštis ir Tradicija) 
nėra vienintelis dieviškojo įsta
tymo šaltinis. Šio įstatymo šal
tinis yra ir prigimtis kaip Vieš
paties veikalais. Todėl kai Bažny 
čia šaukiasi vad. prigimties įsta
tymo, grįsdama tą ar kitą savo 
sprendimą dorovės srityje, ji šau
kiasi tokiu atveju ne mokslo duo
menų, kaip "tai ne kartą teigia 
neišmanėliai (tegu jie nešiotų ir 
teologų vardą!), bet dieviškosios 
sąrangos, mokslui iš viso nepa
siekiamos. Kaip jokis mokslas ne
gali pasiekti Dievo, taip jokis 
mokslas negali pasiekti nė die

DEVYNIOLIKTAS “DRAUGO” 
ROMANO

KONKURSAS
1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos (romano, 
apysakos) devynioliktąjį konkursą. Rankraščius įteikti pasku
tinė data yra 1969 m. lapkričio 1 d.
2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 1,000 dolerių premija.
3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato puslapių.
4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai, Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, Iii. 60629.
5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pa
sirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną 
kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. Premijos 
nelaimėjusiųjų vokai komisijos ir “Draugo” atstovo akivaiz
doje sudeginami.
6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Draugui”, įskai
tant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu 
arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai spausdini
mo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.

viškojo įstatymo, slypinčio kūri
nijoje ir kalbančio per jos pri
gimtį. Jokia psichologija negali 
pasakyti, kas yra žmogus kaip 
Viešpaties kūrinys ir kame glūdi 
jo panašumas į Dievą, sudarąs 
giliausią jo esmę. Todėl išves
ti kovon psichologiją su Bažny
čios doriniais nuostatais yra iš 
tikro kova Don Kichoto su vėjo 
malūnais. Ginčuose dėl “Huma
nae vitae” šis donkichotizmas 
apsireiškė visu savo juokingumu 
ir kartu visa šiurpia savo tragi
ką, nes Don Kichotas yra giliai 
tragiška asmenybė, kaip ir visi

mažieji donkichotai mūsų lai
kais. Aiškindama prigimties įsta
tymą, Bažnyčia aiškina ne psi
chologiją ar kosmologiją, o onto
logiją, vad.' žmogų ir pasaulį 
kaip Dievo kūrinį, kuriame spin
di Kūrėjo paveikslas bei Jo valia. 
Tai šiandien kaip tik pamiršta
ma arba nenorima suprasti.

Ir vis dėlto dieviškasis įstaty
mas nėra vienintelė kat. doro- 
bės norma. Kodėl? Todėl, kad 
mūsoji tikrovė, kurioje gyvename 
bei veikiame, yra stipriai blogio 
aptemdinta, taip kad ne visur ir 
ne visados pajėgiame dieviškąjį 
įstatymą aiškiai paregėti. Ne- 
kiekviena mūsų padėtis leidžiasi 
būti dieviškojo įstatymo be nie
kur nieko apsprendžiama. Die
viškasis įstatymas yra galutinė 
dorinių mūsų veiksmų norma. 
Tačiau kaip tik todėl jis nėra 
artimiausioji norma (Norma pro 
xima). Konkretūs mūsų veiksmai 
dažnai yra tiek susipynę vienas 
u kitu ir su visokiomis juos ly

dinčiomis aplinkybėmis, kad 
juos išpainioti pagal dieviškąjį 
įstatymą labai dažnai neįmano
mą. Kas to primygtinai reikalau
tų, paverstų žmogiškąją egzis
tenciją abstrakcija ir nužudytų 
žmogaus asmenybę. Štai kodėl 
Krikščionybė ir skelbia, kad ar
timiausioji dorinių žmogaus veik
smų norma yra jo paties sąžinė. 
Sąžinė jam pasako, ar kuris kon
kretus jo veiksmas sutaria su die
viškuoju įstatymu ar nesutaria, 
vad. yra geras ar blogas. Kitaip 
tariant, sąžinė yra ne kas kita 
kaip dieviškojo įstatymo aiš
kintoja konkrečiu mano paties 
atveju.” Ji nuostabiu būdu ats
kleidžia tą įstatymą”, kaip sako 
U Vatikano Susirinkimas (1 t.a

New Yorkas

Lilijos Šukytės koncertas 
New Yorke (1969 m. rugsėjo 
mėn. 14 d.), rengtas Laisvės 
Žiburio radijo programos, bu
vo didelis įvykis. Ne tik dėl 
patrauklaus, gyvo, įvairaus 
repertuaro, ne dėl solistės 
tikslaus kiekvienos gaidos per
davimo, ne dėl tobulo visų ari
jų, dainų ir muzikinių poemų 
nuotaikų iš scenos pervedimo 
į auditoriją, šis koncertas yra 
didis ir savo darniu įtilpimu to 
didmiesčio kultūrinio gyveni
mo mozaikon. Tai nebuvo dar 
vienas etninės grupės suspur- 
dėjimas, kokių visuose mies
tuose pilna kiekvieną sekma
dienį. Tiesa, šio koncerto klau
sytojus sudarė beveik tik lie
tuviai, tai,gi, etninė grupė, ta
čiau vietos parinkimas, kon
certo organizavimas ir rūpes
tis juo solistei sudarė rėmus, 
kuriuose dainuojant, buvo ga
lima sulaužyti ‘etniškumo’ 
lukštą. Įvykis tapo viso mies
to įvykiu, ką matėme ir iš 
New York Times recenzijos. 
Klausytojų tautinė spalva dar 
lab'au išryškino koncerto ver
tę. Kultūringa auditorija ir šil
tas priėmimas kritikams neži
nomų kompozitorių solistės ta
lentui padėjo atskleisti ne tik 
muzikinius, bet ir dvasinės ši
lumos turtus, šis įvykis buvo 
naudingas solistei, klausyto
jams, mūsų visuomenei, pa
čiam New Yorkui, ir labai no
rėtųsi, kad jis liktų naudin
gas rengėjams.
Philadelphija

Artėja kitas, panašiai orga
nizuojamas įvykis. Reikia ma
nyti, kad ir jo rezultatai bus 
panašūs. Tai Clevelando Gran
dinėlės pasirodymas Philadel- 
phijoje (1969 m. spalio mėn. 
18 d., 8 vai. vakare, Town 
Hali).

Šiam tautinių šokių koncer
tui parinkta miesto centre pla
čiausiai žinoma salė. (Tiesa, 
ne pati geriausia.) Apie jį pla
katai paskMsri universitetuo
se, meno ir muzikos mokyklo
se tiek Philadelphijos mieste, 
tiek ir artimesnėse New Jer- 
sey vietovėse. Įvykis pristato
mas ne kaip tautinės grupės 
pasirodymas, bet kaip reikš
mingo tautinių šokių vieneto 
retos progos koncertas, pri-

183 p.), ir tai todėl kad jos bal
sas “reikale tiksliau kalba šir
džiai: tai daryk, to venk” (t. p.). 
Sąžinė pritaiko bendrą, visiems 
galiojantį ir amžiną dieviškąjį 
įstatymą manam reikalui, nuro
dydama man šio reikalo dorinę 
vertę ar nevertę. Štai kodėl sąži
nė ir yra artimiausioji mano 
veiksmų norma doriniu atžvilgiu. 
Patekęs į tokią padėtį, kurioje 
man dieviškasis įstatymas daro
si neaiškus, ašen pasiklausiu sa
vos sąžinės. Nužudyti nekaltą 
žmogų yra bloga tiek prigimties, 
tiek Dievo įsakymu. Tačiau jei 
medžiodamas nušoviau draugą.

tygsfci8 kitiems iš Europos ar 
iš kitų šio krašto miestų at
vykstančių menininkų vizi
tams. Bilietai parduodami 
agentūrose ir P. O. Eox adre
su. Painformuoti amerikiečių 
šokių klubai. Trys VHF tele
vizijos kanalai perduoda ’spot 
announcements’ kaip apie ki
tus miesto įvykius. Data 
įtraukta abiejų didžiųjų laik
raščių kultūrinio gyvenimo ka
lendoriuose. Rimtoje, stiprioje 
radijo stotyje parengtas pusės 
valandos pokalbis apie koncer
tą.

Grandinėlei Philadelphijoje 
fonas sudarytas. Ji atvyksta 
koncertuoti ne dviem L. B-nės 
apylinkėm: (jos įvykį ruošia), 
bet miestui. Tiesa, ir čia, kaip 
Šukytės koncerte, žiūrovų dau
gumą sudarys lietuviai. Bet tai 
nesvarbu. Esmingiausia žymė 
yra etninio lukšto nuplėšimas. 
Ir, žinoma, yra labai svarbu, 
kaip pati Grandinėlė pasiro
dys.
Atsiskleidimas

Seniai kalbėta apie atviros 
scenos kelius. Bet ilgai jų rei
kėjo laukti. Reikėjo laukti iki 
Manyland leidyklos atsiradimo, 
iki Vardžio “Lithuania under 
the Soviets” ir kt. Dabar pa
našūs įvykiai padažnėjo. Poli
tine prasme buvo reikšmingi 
Lietuvos nepriklausomybės ju
biliejinių metų įvykiai Phila
delphijoje, visuomenine pras
me Ekumeninė diena, kul
tūrinę paskirtį atliko Šukytės 
koncertas, dabar laukiame 
Grandinėlės egzamino.

Žinoma, čia išvardinti įvy
kiai sudaro tik dalį tų reiški
nių, kuriais rimtai džiaugia
mės. O rimtai džiaugiamės vi
sais, kurie mus atskleidžia, ku 
rie mus daro gyvenimo dali
mi, bet ne muziejaus ekspona
tais.

Užsimintai temai konkrečiai 
pailiustruoti pateikėme dviejų 
miestų pavyzdžius. Jie pasek- 
tini ir kitų didesnių lietuviškų
jų kolonijų, tais atvejais, kada 
scena praskleidžiama tikrai 
aukšto lygio dalykui. Savuotės 
uždaruma ir menkavertiškumo 
kopleksa.; tokiomis progomis 
mums yra mirtinai kenksmin
gi. Lietuviško veržlumo ir lie
tuviško išdidumo (gerąja pras 
m e) čia niekada nebus per 
daug. Vt. Virt.

tai tik mano sąžinė gali pasaky
ti, kiek buvau neatsargus ir to
dėl kiek esu kaltas už jo mirtį. 
Gali teismas mane paskelbti ir 
nekaltą, bet tiktai mano sąžinė 
man pasakys, ar iš tikro esu ne
kaltas. Pavyzdžių, kur tiek die
viškasis, tiek prigimties įstaty
mas esti apsprendžiamas sąžinės, 
gyvenime esama begalės.

Šios dvi normos — dieviškasis 
arba prigimtasis įstatymas ir są
žinė — kaip tik ir sukuria etinį 
dualizmą krikščioniškojoje do
rovėje. Krikšč. dorovė nėra nei 
grynai objektyvi, nei grynai sub- 
____ {Nukelti 1 2 p»L).
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Sąžinės
perteklius

(Atkelta iš 1 o«l.)
jektyvi. Ji yra objektyvi, nes ga
lutinė jos norma yra amžinasis 
dieviškasis įstatymas, paskelbtas 
Apreiškime ir įdiegtas į žmogaus 
esmę. Bet ji yra kartu ir subjek
tyvi, nes artimiausioji jos norma 
yra asmeninė kiekvieno sąžinė, 
apsprendžianti konkretu žmo
gaus veiksmą amžinojo įstatymo 
akivaizdoje.

Lengva tačiau suprasti, kad 
tarp šių dviejų normų esama vi
dinio ir būtino ryšio. Dieviška
sis įstatymas ir sąžinė nėra to
kios dorinės normos, kurios sto
vėtų šalia viena kitos. Esmėje 
jos yra vienas ir tas pats daly
kas. juk sąžinė, būdama dieviš
kojo įstatymo taikintoja konkre
čiu mano paties atveju, nėra tuš
čia forma: ji yra pilna turinio, 
o šis jos turinys kaip tik ir yra 
dieviškasis įstatymas. Sąžinė 
sprendžia apie mano šio ar kito 
veiksmo dorinę vertę ne palaidai, 
bet kaip tik dieviškojo įstatymo 
akivaizdoje. Ji taiko, kaip minė
ta, dieviškąjį įstatymą manam 
atvejui. Todėl ji visados yra pa
lenkta šiam įstatymui. Ji tik šį 
įstatymą sukonkretina ir suindi- 
vidualina, bet niekados jo neat
meta ir aukščiau jo neiškyla, 
nes tai reikštų aną pirmykštį 
gundymą “būsite, kaip dievai”. 
Tiesa, sąžinė gali klysti, dieviš
kąjį įstatymą taikydama manam 
reikalui. Bet ir tokiu atveju die
viškasis įstatymas yra tai, kas są
žinei vadovauja. Kas tad many
tų, jog sąžinės laisvė reiškia jos 
nepriklausomybę nuo dieviškojo 
įstatymo, tas galvotų nekrikščio

Rugsėjo 22 d. Kaune mirusį buvusį laisvosios Lietuvos prezidentą Alek
sandrą Stulginskį prisimenant. Viršuje — prezidentas A. Stulginskis 
(centre) valstybinėse iškilmėse mūsų ir svečių latvių karininkų tarpe; 
dešinėje — prezidentas A. Stulginskis 1923 metais; apačioje Aleksand
ras Stulginskis su čtrrana Ona, juodviesn grįžus iš Sibiro tremties 1958 
metais; nuotrauka daryta 1957 metais Lietuvoje.

(Iš Br. Kviklio archyve)

niškai, nes tai reikštų žmogaus 
kaip kūrinio nepriklausomybę 
nuo Dievo kaip Kūrėjo.

Visos šios pastabos, gana ben
dros ir atitrauktos, būtų nereika
lingos, jei negyventume sąžinės 
pertekliaus metą. Tačiau dabar, 
kai šaukiamasi sąžinės ten, kur 
jos neprivalu šauktis ir kur ji ty
li lyg pelytė po šluota, reikia vi
sa tai priminti ir padaryti konkre 
čių išvadų. Ir štai, šios išvados 
kaip tik ir parodo, kaip labai da
bar sąžinė atpigusi.

a. Visų pirma sąžinė yra es
mingai asmeninis dalykas. Tai 
“slapčiausioji vietelė žmoguje; 
tai šventovė, kurioje jis esti vie
nas su Dievu”, — šitaip apibū
dina II Vatikano Susirinkimas 
sąžinės asmeninį pobūdį (I. t, 
183 p.). Ir kitaip nė būti negali. 
Juk jeigu sąžinė suindividualina 
dieviškąjį įstatymą mano atve
ju, tai ji tegali būti tiktai mano 
vieno reikalas: mano vieno spren 
dimas. Iš šio mano asmeninio 
sprendimo negalima daryti jokių 
bendrų išvadų. Jeigu mano sąži
nė man sako taip ar kitaip, tai 
dar anaiptol nereiškia, kad šis 
jos balsas galėtų virsti princi
pu — net ir man pačiam. Sąži
nė yra dorinė mano veiksmų nor
ma manoje situacijoje. Betgi nė
ra dviejų lygių situacijų — net 
ir man pačiam, todėl negali būti 
nė sąžinės sprendimo kaip prin
cipo. Sąžinė yra vienkartinis 
sprendimas, kuris savo vienkarti- 
škumu ir išsisemia. Štai kodėl ir

>, . J,

(Lietuvių liaudies skulptūra)Šv. Jonas Nepomukas

yra sakoma,, esą sąžinė būdi vi
sados ir esą jos balsas yra nenu
slopinamas. Ji yra sargė, bet ji 
nėra bendra taisyklė. Kalbėti tad 
apie sąžinės primatą mūsų lai
kais (tai daroma net ištisose tuo 
reikalu parašytose knygose) 
reiškia nuasmeninti sąžinę, pa
verčiant ją bendrybe ir tuo pačiu 
iškreipiant jos esmę arba teikiant 
jai visai kitos prasmės. Kas kal
ba apie sąžinę kaip principą, tas 
sujaukia ją su pažiūromis; įsiti
kinimais, tikėjimu ir kitais vidi

nio žmogaus gyvenimo dalykais. 
Kaip “slapčiausioji, vietelė žmo
guje” sąžinė niekad negali virsti 
bendrybe. '

Kaip tik dėl tos pačios prie

ĮU..

žasties ’ sąžinė negali nieko pasa
kyti nė apie kito žmogaus veiks
mų dorinę vertę. Prabilus sąži
nei, žmogus “esti vienas su Die
vu”; tai yra: jis stovi vienas Vieš
paties akivaizdoje. Todėl jis gali 
spręsti tik apie savo paties, o ne 
apie kito veiksmą. Apie kito gi 
žmogaus veiksmo dorinę vertę jis 
gali spręsti tik pagal savo pasau
lėžiūrą, pagal viešąją nuomo
nę, pagal papročius, pagal įsta
tymus,) bet tik jau ne pagal savo 
sąžinę. Kito* žmogaus veiksmo at
žvilgiu mano sąžinė yra absoliu
čiai nekompetentinga. Šia pras
me vai ‘prisiekusiųjų teismai’, 
kurių nariai yra ne teisininkai, 
bet paprasti visuomenės atstovai, 
sprendžiu ne pagal įstatymus, 
bet pagal savo sąžinę, yra ryš
kiausias. sąžinės pertekliaus pa
vyzdys. Prieš, keletą metų Liežo 
mieste (Belgijoje) buvo prisieku
siųjų išteisinta moteris, nužu
džiusi du savo vaikus, iš pri
gimties buvusius nesveikus. Ga
limas daiktas, kad ši moteris bu
vo nekalta; galimas daiktas, kad 
ji manė, esą būsią šiem vaikam 
lengviau nebegyventi, negu gy
venti invalidais. Ta.iau apie tai 
galėjo spręsti tik jos pačios sąži
nė, o ne sąžinė anų keletas ar 
keliolikos asmenų. Jau F. Dosto
jevskis savo metu kovojo prieš ši
tokią svetimos kaltės apsprendi- 
mą pagal savą sąžinę (plg. jojo 
straipsnį “Aplinka”, 1873 m.). 
Iš tikro, reikia didžios drąsos tar
ti: mano sąžinė sakanti, esą tas 
ar anas yra kaltas ar nekaltas! 
Tai įžūlumas tikra prasme, nes 
tokiu atveju sprendėjas manosi 
galįs įsibrauti į aną slapčiausią- 
ją kito žmogaus vietelę, kuri pri
einama tik jam pačiam ir Die
vui.

b. Toliau: sąžinė yra esmin
gai konkretus dalykas. Tai reiš
kia, kad ji sprendžia ne apie ben
drybes, ne apie principus, nuos
tatus, įstatymus ar įsakymus, bet 
apie mano paties visiškai konk
rečius veiksmus, kuriuos aš da
rau ar noriu daryti. Todėl sąži
nė niekad nėra tiesos mastas, nes 
tiesa yra bendrybė, tinkanti vi
siem, o sąžinės sprendimas tin
ka tik man pačiam ir tai tik 
šiam ar kitam konkrečiam mano 
veiksmui. Apie tą patį mano 
veiksmą kitose mano gyvenimo 
sąlygose sąžinė spręs, galimas dai 
ktas, visiškai kitaip. Jeigu tad 
mano sąžinė man ką nors lei
džia, tai šis jos leidimas anaip
tol nereiškia, kad man leistas ob
jektas ir savyje yra teisingas, fr 
priešingai, jei mano sąžinė ko 
nors vengia, tai dar nereiškia, 
kad tai ir savyje yra bloga. Taį 
tik reiškia, kad man pačiam kon
krečiu atveju sąžinė šitaip pritai
ko dieviškąjį įstatymą, anaiptol 
nespręsdama, ar dieviškasis įsta7 
tymas kaip principas toje bei kiy 
toje srityje apskritai galioja arba 
negalioja. Sąžinė man tik pasa- 
ko, kad jis manam veiksmui ga
lioja ar negalioja. Jokių teisių į 
tiesos mąstą sąžinė neturi ir ne
gali turėti.

Tai reikia ypatingai pabrėžti, 
nes mūsų dienomis ši sąžinės sa
vybė yra beveik visiškai pamirš
ta. Šiandien manoma, esą sąži
nės sprendimas yra sykiu ir tei
singas sprendimas principialiai, 
o ne tik individualiai; esą sąžinė 
atskleidžianti mums tiesą. Gin
čuose dėl “Humanae vitae” ši? 
sąžinės piktnaudojimas kaip tik 
ir išėjo aikštėn. Šioje encikliko
je popiežius paskelbė bendrą 
principą, kuris kat. tradicijos vi
sados buvo skelbiamas. Jis tik pa
kartojo tai, ką ir pop. Pijus XI 
buvo aiškiai išdėstęs enciklikoje 
“Casti connubii” (1930 m.) Bet
gi anuo metu nė vienam vysku
pui, kunigui ar teologui neatėjo 
nė į galvą šauktis sąžinės ir en
cikliką atmesti. Nes tuo metu, 
atrodo, dar buvo katalikam aiš
ku, kad sąžinė apie bendrus prin
cipus nesprendžia. Be abejo, kie
kvienas yra laisvas Bažnyčios 
sprendimą priimti arba jį neigti 
ir tuo atsidurti šalia Bažnyčios. 
Tačiau niekas neturi teisės šauk
ti sąžinės ten, kur ji yra nekom
petentinga pačioje savo esmėje. 
Niekas neneigia, kad katalikas 
žmogus konkrečiu savo paties at
veju “Humanae vitae” principų 
gali neprisitaikinti ir nebūti už
tai kaltinamas, jei jo sąžinė jam 
tai leidžia. Tai nuspręs tik jis 
pats ir Dievas, nes juodu sąžinės 
sprendime kaip tik ir susitinka 
vieriudu anoje “slapčiausioje vie
telėje”. Tačiau reikia griežtai pa
sisakyti prieš visus — vis tiek, 
ar jie būtų vyskupai ar kunigai, 
— kad asmeninis enciklikos prin
cipų neprisitaikymas konkrečiu 
atveju dar anaiptol nerodo šių 
principų klaidingumo. “Huma-

9H. anna baliunas
XIŲ AUSŲ, NOSIES rp 

GERKLES LIGOS
■KITAI KO AKINIUS 

:s58 YVeut 43rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Tręšia 
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
šita rus.

Ofiso telefonas; PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rezld. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pnlaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-aol)

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

Tek 695-0533 - Eigln 
425 No. Libert> Street 

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 5S-člos Ir Callfornla 

Vai. kasdien nuo 6—S vai vas 
Šeštadieniais 2—4 vai 

Crečlad Ir kitu laiku pagal sutari' 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

rel. ofiso HE 4-5849. rez 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS rR CHIRURGAS 

2434 West lįst Street
Vai.; pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
vntr., penktad. 1-5, treč. Ir iešt. tik 
nusitarus.

nae vitae” paskelbti dorovės 
principai nieku nesiskiria nuo vi
sų kitų kat. dorovės principų, a- 
pie kuriuos visus sąžinė konkre
čiai sprendžia ir kurių milijonai 
(kaltai ar nekaltai) nesilaiko. 
Bet ar dėlto šie principai nus
toja galios? Argi vysk. Shannon 
priekaištas “Humanae vitae”, e- 
są “Dievas negalįs žmogaus įpa
reigoti neįvykdomom normom” 
netinka visom kat. normom? Ar 
aukščiausias kat. dorovės įsaky
mas mylėti artimą kaip pats sa
ve yra labiau vykdomas negu 
“Humanae vitae” reikalavimai? 
Galimas daiktas, kad milijonų 
sąžinė leidžia jiem konkrečiais 
jų pačių atvejais savo artimo 
nemylėti ir net jį skriausti, kaip

MII

DR. M. BUDRYS
t i .KRi; 11 -■»

2751 West 51st Street
Valandos antradieniais penktadu 

•ai* *» v tefttadlenini* • p j
f.tgroniai priimami pag-ai mini ta Hm

Rudoki* kabinėta perint 
»ptbmeti istas

CR. EDMUND E. CIARft
2709 W 51 «t Streel
Tel GR 6-2460

Vai pagal susitarimą; Pirmad Ir 
keti 1 4 Ir 7—;9: antrad Ir penk
tad m 4; šeštad 10—2 vai

Ofs. 735-4477. Rez PR 8-690<

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBE — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

Crawford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitari ma

Rez. Tel. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija Ir motera ligos 
Ginekologine Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė.. WA 5-2670 
Valandos pagal 3usitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001

Ofiso tel. PR 8-2220 
Narai) rez. PRoepect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIAIUS
J O K š A 

2656 VVesl 6Srd Street
Pirmad., antram. ketvlrt. Ir peukl 
nuo 12 Iki 8 vai Ir nuo 5 Iki S v. v 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
OR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
H. idi. praktlli;

2815 W 71st Street
Jflso vai kasdien nuo 7 Iki 8 v. v. 

nuo .• z uit arba Husitu

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

0R. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.4844 V\ 03 r d Streel

Vai. Kasdien nuo l—4 p p n e*• '•■••'R’ -'1hn » AeAbul iždaryta

Ofiso Ir buto tel. Obympic 2-1381

OR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 m, 49th t ourl. (ii-en,
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad 
Ir šeštad tik susitarus.

Tel. — REUanee 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTU*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas;
8925 West 59th Street

vai. pirmad. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12 -4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1938 W. I5th Street. Cicero
Tasdlen 1—S vai. Ir 6—8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IB VAIKU LIGŲ 
SPECIALI 8TE 

MEDICAL BUILDING
7156 South YVestern Avenue 

■Irmad antrad ketvtrl Ir penai 
įuo lt vai. tkl i vai. p. p. U nuo
I — 8 vai vakare. Trečiad. nui 

i vai. ryto Iki l vai p.p šeštad
II vai. ryto Iki S vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
________ Rez. tel. 239-2919_________

DR. MARIJA LINAS
\KL serija MOTERŲ lJGOS

2817 Mest 71st streel 
telef HEralock 6-3545 

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarlma

Ofiso teL PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
Z858 West 63rd Street

Valandos: pirmad.. ketv., 5—8 vai. 
antrad. Ir penkt. 1—4 vai 

Priimtnflia tik misi tam a

Remkite “Draugę”.

tai regime kapitalistiniuose kraš
tuose, ypač Pietų Amerikos san
tvarkose. Betgi kas galėtų teigti, 
esą Dievas negalįs įpareigoti žmo 
gaus artimo meilei, nes šio įpa
reigojimo beveik niekas nevyk
do?

c. Galop: sąžinės sprendimas 
yra visados įpareigojantis. Net ir 
tuo atveju, jei sąžinė dieviškąjį 
įstatymą klaidingai taikintų ma
nam atvejui, aš turiu jos klau
syti. Tai skelbia ir II Vatikano 
Susirinkimas, sakydamas: “Nere
tai atsitinka, kad iš nepakaltina
mo nežinojimo sąžinė klysta, tuo 
neprarasdama savo vertės” (liet. 
vert. I t., 183 p.). Todėl žmogus 
“jos balso privalo ištikimai klau-

(Nukelta į 4 pusi.)

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spcddlybė vidaus ligos 
2454 IVi-hI 7lst Streel

II oe Ir Campbell Avė kampas 
Vai kasdien 9- 1 i rytu Ir 4—8 v t 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v popiet

ASSOCIATE OPTOMETKIKTS 
Lietuviška kaliui

OR. FRANK PLECKAS, Opt.
1424 W «3rd SI GR 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
‘‘contacl lenses”

Valandos pagal susitarlma 
Uždaryta trečiadieniais

0R. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

. Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. lt
Senktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ir 

eštad 8 v, r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOK 

2745 IVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appolntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai antrad nuo 2—5 popiet 
ketvirtad nuo 6—8 vaka-' 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
akių ligos lr chirurgija

PRITAIKO AKINIUS 
•5542 So. Cicero rtak Forert. III

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

VIZtta) pasai -unitu, liną

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tdresas 1255 M 63rd Streel
Hlts, lel KEIIanc A-t4th 
Rez. GRovclhlll 6-0617

Valandos pirm Ir ket nuo 12 vai 
Iki .,1 p v t, . uu. ih ' ,ak 
antį u penkt nuo 12 tkl 2 vai. p.p 
■ r vakarais pagal susitarlma.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Henri r* praktika Ir .hlrnrglJs 
Ofisas 2760 YV. 71st Street.

Telefonus 9‘!5-829b 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—>2 
v r 2-8 v vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo Sekmad Ir trečiad. uždarytu

Rezld. tel. YVĄ 5-3099

OR. VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGO8

Ofisas Ir rez, 2652 W. 59th 8t 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarlma.
Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

Prlimlnčja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai vak 

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta
Tol PROospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So Albati) Avenue 

Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt,. ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimą 
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3130

Oh h C WINSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 7lst Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So Pulaski Road
Vai.: pirmad.. antrad.. penktad 1-4 
Ir 6-8 v. v.. ketvJrt 6-8 v vakaro 
šeštadieniais 11-1 vai ooplet



Okupuotos Lietuvos rašytojai
ALOYZAS BARONAS

(Tęsinys iš praeito šeštadienio) 

Poezija

Poezija pas mus, ir reikia ma
nyti pelnytai, buvo visos litera
tūros karalienė. Šiaip jau litera
tūroj karališkuoju žanru laikoma 
drama, tačiau pas mus lyrika bu
vo vis daugiausia iškilusi, kas bu
vo akivaizdu jau nepriklausomo 
gyvenimo metais. Išeivijoje lyri
ka taip pat, manau, ar neprašo
ko mūsų prozininkų. Okupuotoje 
Lietuvoje, aišku, labai daug ta
lentų, tačiau dėl uždarumo, dėl 
vertimo ribotis tam tikra temati
ka, poezija nebeiškilo aukštai ir 
tradiciškai nebepralenkė bele
tristų. Šiaip jau talentų netrūko ir 
jų yra gana ryškių. Jeigu prozoje 
dar liko iš senųjų Paukštelis, Gru 
šas, Venclova, Cvirka, Boruta, tai 
poezijoj, j Vakarus pasitraukus 
Aisčiui ir Brazdžioniui, Miškinį 
ir Ineiūrą suėmus, liko iš tos ge
neracijos poezijoj tik vien Salo
mėja Nėris, kuri irgi greit mirė. 
1920 m. gimimų poetų karta Va
karuose: Niliūnas, Nagys, Bradū 
nas, Šlaitas, Kėkštas, būdami lais 
vėje, dar aukščiau kilstelėjo mū
sų nepriklausomybės metais iš
keltą poetinę vėliavą, gi likusieji 
Lietuvoje ne tik buvo mažiau ta
lentingi, bet, būdami pajungti so 
cializmo statybai, beveik nieko 
gero nesukūrė. Tiek Mieželaitis, 
tiek Mozūriūnas,' Macevičius, Ši r 
vys ir eilė kitų, buvo vien eiliuo
tojai, mokėję sklandžiai išsakyti 
partinę programą. Tik Stalinui 
mirus, atėjo nauja poetų karta, 
nepabijojusi ieškoti tikrosios poe
zijos kelių. Bet toli gražu nepavi
jo mūsų vakariečių, 1920 m. gi
mimo poetų poezijos, tikriau ta 
jau 1930 m. Lietuvoje gimusi po
etų karta bandė čionykščius sek
ti. Tokių sekimo žymių yra la
bai apstu. Tačiau vis dėlto ši po
ezija yra viena geriausių Lietu
voje. Iš autorių 'čia galima pa
minėti tą patį J. Marcinkevičių, 
Alfonsą Maldonį (į’’m 1929). 
Algimantą Baltakį, (gim. 1930 
m.), Dalią Umevičiūtę (1932 
m.), Janiną Degutytę (1928 m.), 
Vyt. Karalių (1931 m.), Juditą 
Vaičiūnaitę (gim. 1937 m.), Vla
dą Šimkų (gim. 1936 m.), Viole
tą Palčinskaitę (gim. 1943 m.), 
Vytautas Bložė (gim. 1930 m.), 
Marcelijus Martinaitis (g. 1936). 
Pastaruosiuose jaunųjų eilėraš
čiuose matyti mėginimas ieškoti 
tikrojo poetinio išsireiškimo, atsi
palaiduoti nuo socialistiniam rea 
lizmui būdingų frazių ir plakati- 
nių deklaracijų, kuriomis apsčiai 
buvo perpildyta prieš juos ra
šiusiųjų, 1920 m. gimimo poetų 
poezija. Tos generacijos ryškiau
sias poetas, daugiausia prirašęs 
ir didžiausią kompartijoj svorį tu
rėjęs Edv. Mieželaitis bandė rašy
ti moderniai, tačiau visas tas mo
dernizmas ir patosas buvo ne poe

zija, bet dažnai naivi komunisti
nė deklaracija. Jo eilėraščių rin
kinys “Žmogus” (išleistas bent 
keletą kalbų, tiesa, pirma pasiro
dęs rusiškai 1961 m., o paskui 
1963 m lietuviškai) kelia vien 
šypsnį, o ne estetinį pasigėrėji
mą. Tai pozavimas ir naivi, pre
tenzinga maniera, bet ne poezi
ja:

Mano dvi kojos remiasi į
žemės rutulį,

mano dvi rankos paremia

■H* i

Poetė Janina Degutytė

saulės kamuolį, 
o tarp žemės rutulio 
ir tarp saulės kamuolio 
stoviu aš.
Arba:
“Mano galva apskrita kaip

žemės rutulys”.
O toliau:
“Mano galva apskrita — kaip 

saulės kamuolys”.
Mieželaitis daug keliavo, ta

čiau ir tie iš kelionių išaugę eilė
raščiai gana nepoetiški. Štai, pa
vyzdžiui, posmelis eilėraščio iš 
“Sfinksų simbolikos”.

Ir dabar naktimis į žemę 
granito nagus suleidę 
ir ištroškę aukų jie remia, 
ne laisvių, o despotų raidę.
Visai tenka sutikti su dr. Gri

niumi, kad tai žongleravimas ne 
ritmuotomis iškalbos priemonė
mis. Eilėraštyje atsiskleidžia di
delė banalybė, kad jis nemėgstąs 
sfinksų, nes prie jų statybos žuvo 
daug žmonių. Be abejo, tai yra 
faktas ir be tos Mieželaičio nai
vios filosofijos, liudijančios ne po 
eziją, bet pasipūtusiojo pozą.

Tačiau jaunieji, kaip minėjo
me, yra sukūrę gerų posmų, liu
dijančių talentų autentiškumą. 
Bet posmuose naujų klodų neat
kasama, o kasinėjamasi tik toje 
dirvoje, kuri jaunesniųjų laisvo
jo pasaulio lietuvių poetų buvo 
atidengta čia jau prieš keliolika 
metų. Jeigu negąsdintų komparti 
jos pareigūnai su socialistiniu re
alizmo botagu, iš ne vieno jaunų
jų okupuotos Lietuvos poetų su
lauktume tikrai gerų kūrinių, 
nors ir šiaip jau iš keliolikos poe
tų, ypač gimusių apie 1930 m., 
galima būtų sudaryti gana ne- j

Poetas Alfonsas Maldonis .

ir nepiktai, iš mūsų bankininkų, 
klebonų ar gydytojų. Tuoj bū
tų grasinimai, teisybės ieškoji
mai, laikraščio atsisakymai ir 
plūdimai. Vakariečiai nori, kad 
humoristika kutentų papades, gi 
pavergtoje Lietuvoje ji tas papa
des degina. Net ir šįmet, 1969 m., 
miręs Teofilis Tilvytis, Stalino 
laureatas, nebijojo pasisakyti 
kartais ir prieš komunistines įstai 
gas, uždainuodamas, kad ir taip:

Daug pridygo kombinatų,
Tiktai batų nesimato.
Kurpiau, kurpiau, po paraliais,
Pasirodyk su kurpaliais,
Atiduosiu kombinatą,
Tik pasiųk padorų batą.

Iš kitų felejetonistų, be taip 
pat mirusios Liunės Janušytės, y- 
ra Petras Skodžius (gim. 1927 
m.), Pranas Raščius ir labiausia 
populiari ir tikrai talentinga Vy
tautė Žilinskaitė (gim. 1930 m.). 
Jos paskutinis rinkinys išleistas 
1968 m. “Romantikos institutas” 
yra tikrai giedrių ir gana taikliai

blogos poezijos rinkinį, bet vis 
tiek jis dar nepralenktų mūsų, 
taip vadinamos, žemininkų kar
tos poetų poezijos. Mano nuomo 
ne, dabartiniai Lietuvos prozinin 
kai lenkia dabartinius Lietuvos 
poetus, nors poetams gal ir leng
viau išvengti socialistinio realiz
mo reikalaujamų uždavinių.

Feljetonas

Humoro žanras gana stiprus, 
nes feljetonų rašytojams leidžia
ma gana daug pasisakyti, taip va
dinamos, savikritikos vardan. Hu 
moristika dažnai ten tarnauja ir 
prokurorui ir ne retai matome, 
kad “Šluotai” ar kitam kokiam 
laikraščiui išspausdinus feljeto
ną, po kiek laiko pasigiriama, 
jog feljetono pagalba išaiškinta 
išeikvojimas ar apsileidimas ir 
kartais įkirpta, kaip jie sako, net 
po keletą metų. Tačiau net ir po
litinius pareigūnus ir net pačią 
sistemą galima šiek tiek pajuokti 
ir, manau, ne mažiau negu mes 
čia Vakaruose lietuviai. Įsivaiz
duokime, kad “Spygliuose Dyg
liuose” būtų pasityčiojama, nors

VAKARIENĖS DOMAS
KAZYS BRADŪNAS

SUSITINKANT 

Baugaus mėlynos akys 
Susitiko su žemės juodom —
Žvilgsiu perskrido baltos plaštakės,
Ir ašaros džiaugsmo pabiro 
Žvaigždėmis ir rasom.

Bangaus mėlynos akys 
Susitiko su mano aklom —
Žvilgsnį perskrido rudenio naktys, 
Vasnodamos vėjo sparnais,
Kaip mirties vėliavom...

Kas gi aš — visuma ar skeveldra 
Žemėje ir danguje,
Kur ūkuose žvaigždynai verda,
O skauda man širdyje?..

ŽEMĖS IKONA

Jau nemesiu Į žiemę akmeniu —
Ji vis tiek atgrąžina duona,
Aš tik eilėraščio sakiniu 
Lenkiuos prieš juodą. Madoną.

Apnuogintą rudenio,
Pridengęs sakralinių žodžių rūbu,
Tave užmigdau ir pabudinu —
Ir lempos liepsnų sidabru 
Prieš tamsųjį veidą drebu.

VAKARIENĖS DŪMAS 

Kai saulelė leisdamosi palenda 
Po juodųjų debesų skara,
Tokią šventą, tokią trumpą valandą 
Nežinai, ko ieškai, ko nėra...

Georgės Rouault (prancūzas, 1871-1958) Saulėleidis

Nežinai net laimė ar baugumas 
Praeito tyliajam blėsime — 
Tiktai kyla vakarienės dūmas, 
Jungdamas padangę su žeme.

dabartinį gyvenimą atskleidžian 
čių feljetonų rinkinys. Kadangi 
komunistai įvairius darbus sten
giasi komunizmo labui sukilnin
ti, viskas turi skambėti pakiliai ir 
išdidžiai, romantiškai, tai feljeto
ne “Romantikos institutas” kal
bama šitaip apie statybų roman
tiką, kuri skirstosi į girgždančio 
krano romantiką, dainuojančio 
ekskavatoriaus romantiką, prie 
plytos dedamos plytos romantiką 
ir statybininko silueto tekančios 
saulės fone romantiką. Na ir dar 
daugiau romantikų, kaip bekonų 
penėjimo romantika, karvės mel
žimo romantika, vištų lesinimo 
romantika ir t. t. Atrodo, kad hu
moras, nors ir negausus yra te
nai pati laisviausia lietratūros ša
ka.

Vaikų literatūra

Mažiesiems vaikams okupuo
toje Lietuvoje yra tikrai labai ge
rų knygelių, spalvotomis iliustra-, 
cijomis pasakų. Vaikam rašė ne 
vienas ir didiesiems rašęs rašy
tojas, tačiau paaugliams ir tenai, 
kaip ir čia, gerų knygų nėra per
daug, ir ne kartą teko skaityti 
spaudoje, kaip vaikai už pinigus 
nuomojasi įvairias senas nuoty
kių knygas, piliponiško turinio. 
Nemaža vaikams rašė Sluckis, 
Mieželaitis, Reimeris. Daug vai
kams rašė Anzelmas Matutis

(gim. 1923 m.), Janina Deguty
tė (gim. 1928 m.), Raimondas 
Kašauskas (gim. 1934 m.), ta
čiau bene daugiausia ir sėkmin
giausia vaikams rašė Kostas Ku
bilinskas (gim. 1923 m.). Ligi 
jo mirties, 1962 m., išleista 19 vai 
kams knygučių, gi po to išleista 
dar 11, taip kad iš viso su pa
kaitiniais leidiniais išleista 30 
knygų. Jo dvi pasakos įskaitytos 
plokštelėsna ir čia Vakaruose. 
Viena pasakėlė įskaityta Montre- 
alio teatralų išleistoje “Žirginė
lių” plokštelėje, o kita įskaity
ta Jadvygos ir Broniaus Jarų, 
plokštelėje “Sigutė”.

Poetas taip puikiai eiliuoja, 
kad skambumu vargu ar jam kas 
gali prilygti. Jo eilėraščių tema
tika yra daugiau liaudies pasa
kos, vaikų pasaulis, tėvynės mei
lė, tačiau, žinoma, kad, kas be 
ko, reikėjo atiduoti tam tikras ei
lėraščių kiekis ir “socialistinei 
statybai”. Jo eiliavimas tikrai re
to skambumo. Pavyzdžiui čia pos 
mėlis iš pasakėlės “Piemenėlis 
Trivainėlis”.

Piemenėlis Trivainėlis,
Ankstų rytą atsikėlęs,
Apsivilko skrandele,
Uždūdavo dūdele,
Ir po šaltas raseles,
Ganė baltas aveles.

Dėl to skambumo ir grakštu
mo ne vienas jo eilėraščių yra 
buvę perspausdinti ir Vakaruose. 
Tenka pasakyti, kad poeto gyve
nimas buvo tragiškas: buvęs par
tizanų žmogus, vėliau juos išda
vė. Teko skaityti “Pergalėj”, kur 
komunistinis pareigūnas apgailės 
tavo, kodėl už talką komuniz
mui, poetui nesuteikta dar gy
vam komunistinio herojaus var
das. Autorių partizanai už akių 
nuteisė mirti, poetas tai žinojo ir 
graužėsi. Mirė staiga, sutrikus 
širdžiai.

Apskritai, vaikų literatūra pa
vergtoje tėvynėje dėl jai tinkamo
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FeijetonistS Vytautė Žilinskaitė

dėmesio yra gana nebloga. Ap
valius ją nuo leninistinių nešva
rumų, ne vienu kūriniu, kad ir 
to paties Kubilinsko, galės nau
dotis dar ne viena generacija.

Vertimai

Lietuvoje pateikiama nemaža 
gana gerų vertimų. Yra priaugę 
tikrai gerų vertėjų. Tiesa, nema
ža knygų yra verčiama iš rusų ir 
kitų kalbų, kurios yra menko li
teratūrinio lygio, propagandinės. 
Yra verčiamas koks nors partinis 
ukrainiečių poetas Maksimas Ryl 
skis, dainuojąs “šviesk amžiams 
broliška saule, partijai, liaudžiai, 
draugystei šlovei”, bet šalia to 
verčiami vakariečių veikalai, 
nors daugiausia kairesnieji auto
riai, tačiau yra verčiama ir kitų 
autorių. Buvo verčiamas ir ameri 
kietis Steinbeck, bet jis nustotas 
versti, kai paskelbė komunistus 
demaskuojančių reportažų iš 
Vietnamo. Taip pat gausiai bu
vo verčiamas amerikietis drama
turgas Arthur Miller, bet dabar 
ir jo Vertimai kiek sumažėjo, kai, 
būdamas pasaulinės rašytojų or
ganizacijos PEN pirmininku, pa
smerkė rusus dėl Čekoslovakijos 
rašytojų persekiojimo. Buvo la
biau verčiamas italų rašytojas tik
rai kairus Alberto Moravią, kol 
šis nepaskelbė eilės straipsnių,
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Vienos universiteto (Austrijoj) pagrindinis pastatas,. kuriame įvyko 10-tasis pasaulinis onomastikos kon
gresas.

Dešimtasis pasaulinis onomastikos
Lietuvio dalyvio įspūdžiai iš VienosKas treji metai yra šaukiamas 

pasaulinis onomastikos (vardų, 
pavadinimų mokslo) kongresas. 
Šiemet toks kongresas įvyko Vie
noje rugsėjo 8-13 d.

Šį kongresą iškilmingai atidarė 
Austrijos prezidentas Dr. Jonas. 
Visos paskaitos vyko gražiame 
Vienos universiteto pagrindinia
me pastate, netoli Vienos mies
to centro. Dalyvavo kalbininkai 
iš pasaulio kraštų, po vieną net 
iš Japonijos ir Australijos... Rei
kia pažymėti, kad šis kongresas 
įnešė vieną labai svarbų naują 
dalyką: visos paskaitos buvo jau 
iš anksto pilnai išspausdintos 
dviejuose dideliuose tomuose. 
Taigi daugelis paskaitininkų, ga
vę po 30 min. laiko, savo pas
kaitų neskaitė, o padarė tik trum
pus įvadus, po kurių vyko klau
simai ir diskusijos, o tai ir yra 
pati įdomiausia kongreso dalis.

Kadangi kongresas vyko kalnų 
krašte — Austrijoje, tai pagrindi
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kongresase

nė kongreso tema buvo — kai-| 
nų pavadinimai (vardai), arba 
oronymika (gr. oros ‘kalnas’). 
Bet darbas vyko dar ir sekančiose 
sekcijose:

I. Bendrieji klausimai, meto
dika, sistematika.

II. Germanų kalbų onomasti
ka (vardotyra).

III. Vokiečių vardotyra.
IV. Romanų kalbų vardotyra.
V. Slavų ir baltų vardotyra. 

VI. Indoeuropiečių ir anksty- 
vesnioji vardotyra.

VII. Europos vardotyros proble
mos.
VIII. Neindoeuropiečių k. vardo
tyra.

IX. Asmenvardžiai ir jų socia
linis pasiskirstymas.

X. Vardotyra ir kartografija: 
standartizacija, transkripcija ir 
transliteracija.

XI. Hydronimika (vandenų, 
upių vardotyra).

V-je sekcijoje nebuvo nė vie
no pranešimo apie baltų vardo- 
tyrą, nes nei lietuviai, nei lat
viai iš savo tėvynių negalėjo at
važiuoti... Šias eilutes rašančiojo 
pranešimas buvo IX-je sekcijoje, 
nes jo tema buvo apie lietuvių 
pavardes... Bet daugelyje kitų 
paskaitų buvo operuojama ir lie
tuvių k. duomenimis; kai kuriuos 
iš tų duomenų šias eilutes ra
šančiajam teko kiek pataisyti ir 
patikslinti...

Sovietų rusai į kongresą neat
vyko, nors kai kurių darbai jau 
buvo kongreso aktuose išspaus
dinti...

Kongresas buvo iškilmingai 
priimtas Vienos burmistro puoš 
nioje didžiulėje Vienos miesto ro

tušėje, taip pat ir kitų aukštų 
austrų valdininkų ekskursijų me
tu.

Vienoje pernai įvyko 200 tarp
tautinių suvažiavimų, o šiemet 
— 250 . Austrai nuolat pabrė
žia, kąd jie yra tarpininkai tarp 
Rytų ir Vakarų, Šiaurės ir Pietų. 
Net Albanija dalyvauja dabar 
(9.7-10.14) vykstančioje Vienos 
mugėje. Miestas pilnas turistų iš 
viso pasaulio. Vieniečiai atrodo 
gerai apsirengę, o merginos net 
labai puošniai. Auto judėjimas 
labai gyvas — automobilių daug. 
Ir galvoji žmogus: tai kad mū
sų vargšė tėvynė būtų čia...

Kongreso darbai (2 tomai) 
kainuoja net 25 dol. Vardas (lo
tyniškai): Disputationes ad mon 
tium vocabula aliorumųue no- 
minum significationes pertinen- 
tes, t.I ir II., Wien, 1967. Išlei
do: Verlag der Wiener Medizi- 
nischen Akademie.

Antanas Klimas
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syti, bet ką veikdamas” (II t., 
291 p). Čia ir glūdi pagrindas, 
kodėl niekas neturi teisės versti 
žmogaus elgtis prieš savo sąžinę. 
Sąžinės laisvė glūdi jos įpareigo-) 
jančiame charakteryje. Jeigu aš 
privalau kiekvienu atveju savos! 
sąžinės klausyti, tai savaime aiš-1 
ku, kad turiu turėti laisvės elg-1 
tis taip, kaip mano sąžinė mane 
įpareigoja.

Šis įpareigojantis sąžinės pobū
dis kaip tik šiandien esti pamirš-, 
tarnas arba jam neteikiama di
desnės vertės. “Humanae vitae”, 
ir šiuo atveju yra pamokantis į 
pavyzdys. Jeigu vyskupui Shan- 
non, teologui H. Kuengui ar a- 
niem 41 kunigui sąžinė iš tikro 
neleidžia enciklikos principų pri
imti ir juos tikintiesiems skelbti, 
tai jie turi šventos pareigos sa
vo sąžinės klausyti ir Bažnyčią 
palikti, nes Bažnyčia šių princi
pų laikosi ir jų skelbimo reika
lauja. Įvykus konfliktui tarp 
Bažnyčios ir savos sąžinės, reikia 
klausyti sąžinės. Tai kėlė aikštėn 
jau prieš 45 metus jėzuitas M. 
Pribilla savo diskusijose su pro
testantu prof. A. Messeriu, šį net 
nustebindamas: mat, Messeris 
kaip evangelikas manė, esą kat. 
Bažnyčia savoje dorovėje sąžinę 
nuslegianti autoriteto naudai. 
Tačiau Pribilla jam atsakė, kad 
jei katalikas savo sąžinėje apsi
sprendžia kitaip negu Bažnyčia 
moko, jis nusidėtų, pasilikdamas 
Bažnyčioje, nes eitų prieš savo 
sąžinę, kuri visados yra konkre
čių mūsų dorinių veiksmų nor
ma (plg. Katholisches und Mo- 
dernes Denken, Stuttgart 1924 
m. p. 62-64).

Betgi mūsų dienomis tokio 
nuoseklumo nematyti. Vienas

vienintelis teologas anglas Davis- 
išstojo iš Bažnyčios, vedamas sa- > 
vos sąžinės. Tuo tarpu visi kiti, 
net ir vysk. Shannon po savo j 
vedybų, manosi esą pasilikę Baž
nyčioje, nors jų sąžinė ir neigian
ti Bažnyčios dorinį skelbimą. Čia 
kaip tik ir pasirodo anas aukš
čiau minėtas tragiškas donki- 
chotizmas dorinėje srityje. Iš vie
nos pusės eilė dvasiškių (bei pa- 
sauliškių) išveda savą sąžinę į 
kovą su bendru kat. moralės prin 
cipu, iš kitos pusės jie savos są
žinės, kurios patys šaukiasi, ne
klauso, pasilikdami Bažnyčioje 
ir net reikalaudami leisti jiem 
eiti ir toliau ganytojų pareigas. 
Tačiau šiuo atveju jie daro dvi 
klaidas: 1. sąžinė niekad, kaip 
sakyta, nesprendžia apie bendro 
dėsnio teisingumą ar neteisingu
mą; 2. “Humanae vitae” reika
lavimai dvasiškių gyvenimo vi
siškai neliečia (bent tol, kol jie 
gyvena celibate) ir todėl su jų 
sąžine nesusiliečia, nes sąžinė, ir
gi kaip sakyta, sprendžia tik apie 
mano konkretų asmeninį veiks
mą. Štai kodėl dvasiškių kova 
prieš “Humanae vitae” sąžinės 
vardu 'virsta juokinga Don Ki
choto kova su vėjo malūnais. Šį 
juokingumą gražiai vienu saki
niu išreiškė viena Muensterio di
ecezijos laikraščio “Kirche und 
Leben (Bažnyčia ir gyvenimas)” 
skaitytoja, atsiliepdama į H.
Kuengo, Tuebingeno dogma
tikos profesoriaus, kovą prieš
celibatą: “Kam reikia plėšytis te
ologiškai, jeigu niežti žmogiš
kai”.

Sąžinės perteklius ir tuo pačiu 
jos atpigimas mūsų laikais, kaip 
matome, reiškiasi jos iškreipi
mu: 1. sprendžiant pagal savo są

žinę apie kito žmogaus dorinių 
veiksmų vertę, 2. paverčiant są
žinę tiesos mastu ir sprendžiant 
apie bendrus principus, 3. nau
dojant sąžinę ten, kur tas ar ki
tas Bažnyčios sprendimas mano 
gyvenimo visiškai neliečia, 4. 
šaukiantis sąžinės ir vis dėlto jos 
neklausant. Šis daugiariopas iš
kreipimas kaip tik ir rodo, kad 
sąžinės Vardu šiandien vadina
ma visai kas kita, būtent: nekrik
ščioniškas pasaulėžiūrinis nusi
statymas arba žmogiškas noras 
išsivaduoti iš krikščioniškosios 
dorovės. Tačiau kadangi neretai 
neturima drąsos visa tai įvyk
dyti asmeniniu sprendimu, tai 
šaukiama, esą Bažnyčia turinti 
sankcionuoti šiuos troškulius bei 
nusistatymus, paskelbdama juos 
leistinus visiem. Užuot mušęsis į 
krūtinę ir sakęs Dievui, “Vieš
patie, atleisk man nusidėjėliui, 
nes esu silpnas žmogus”, dabar
tinis žmogus nori tarti: “Viešpa
tie, aš nesu nusidėjėlis, nes po
piežius man tai leido”. Didžiojo 
Inkvizitoriaus pataisa Kristaus 
moksle iškyla dabar prieš mūsų 
akis visu savo šiurpumu. Inkvi
zitorius juk sako apie savo kara
lystės žmones: “O, mes leisime 
jiem net nusidėti —juk jie to
ki silpni ir bejėgiai... Mes leisi
me ar uždrausime jiem su savo 
žmonomis ar mylimosiomis san
tykiauti ar nesantykiauti, vaikų 
turėti ar neturėti, ir jie šūkaus 
iš džiaugsmo ir paklus mums” 
(Broliai Karamazovai, V,5). Ko
voje prieš “Humanae vitae” šis 
noras, kad popiežius perimtų Di
džiojo Inkvizitoriaus vaidmenį ir 
leistų žmonėm nusidėti, kaip tik 
ir iškilo visu ryškumu, atskleis
damas kartu nuostabų krikščio
niškosios sąmonės nuosmukį.

šv. Jurgis (Lietuvių liaudies skulptūra)

Aš ir mano vaikai norime šian-1 sėkmingumas priklauso nuo ta-fbas, tai sunkus, daug žmogaus 
valios pareikalaująs procesas, ta
čiau lietuvių tautos genijus vis 
švystelės kūrybinės ugnies prasi
veržimais, kol galų gale išsilais
vins iš komunistinių, varžančių

Okupuotos Lietuvos rašytojai
(AtkelU iš 3 psl.)

tvirtindamas, kad komunistiniuo 
se kraštuose menas nėra laisvas. 
Tačiau yra išversta gana nemaža 
gerų Pietų Amerikos rašytojų, ku 
riuos čia pas mus verčia P. Gau- 
čys, vokiečių autorių, graikų Ka- 
zantzakis ir italų ne vienas au
torius. Teko abiem kalbom ly
ginti Hemingvėjaus “The Sun 
Also Rises”, ir reikia pasakyti, 
kad knyga nuostabiai puikiai iš
versta. James Joyce, airių rašyto
jo romaną “Ulysses” vertė A. 
Venclovos sūnus Tomas. Tai la
bai sunkus ne tik versti, bet ir 
skaityti romanas. Kiek girdėti, lie 
tuviai daug labiau mėgsta skai
tyti vertimus negu savo origina
lius rašytojų kūrinius, ir tai žino
ma nėra ko labai džiaugtis, bet, 
iš kitos pusės, vertimai leidžia 
žmonėms susipažinti su naujau
sia literatūra. Nors veikalų pasi
rinkimas versti gana ribotas, ta
čiau vis tiek vertimai ugdo lietu
vių skaitytojų skonį.

Kritika

Kritikos srityje taipgi užaugo 
visa eilė naujų žmonių. Ryš
kiausi bene Vytautas Kubilius 
( gim. 1928 m.), Vytautas Gali
nis (gim. 1924 m.) ir Jonas 
Lankutis (gim. 1925 m.). Jie pa
skelbė visą eilę kritikos straips
nių, iš kurių matyti, kad moka 
rašyti, tačiau, norėdami pasakyti 
teisybę ir norėdami kūrinį ver
tinti pagal marksistinę liniją, su
siduria su daugybe kliūčių. Pas
taruoju metu nepatenkintieji jau 
pradėjo kovoti prieš kritikus, pa
sikviesdami talkon vėl kompar
tiją. Toks ryškiausias atvejis yra 
bolševikams stipriai užsitarnavu
sio Mieželaičio, tur būt, įakymi- 
nis išpuolis “Literatūroj ir Me
ne”, kur kritika taip kaltinama: 
“Pastaruoju metu kritikos žodis 
kelia tam tikrą susirūpinimą. Iš
augo kritikos profesinis lygis, bet 
-susilpnėjo ir apsiniaukė miglo
mis jos kriterijai. Ar ne per to
li nuėjo kai kurie kritikai? Visai 
neseniai A. Gudaičio - Gu- 
zevičiaus, J. Baltušio, M. Sluc-

kio, A. Bieliausko ir kai kurių;ki
tų komunistų rašytojų pavardės 
vieno kritiko (V. Kubiliaus) 
straipsnyje jau buvo atsįdūrusips 
skliaustuose, atseit, už litera
tūros ribų. Kritikas aiškiai 
davė suprasti, jog vedama lietu
vių nacionalinės literatūros “gry
ninimo” revizija ir norima apsi
valyti nuo jai nepageidaujamo 
“svetimo elemento”.

Žodžiu, čia aiškiai sakoma, 
kad kritika pasuko grynosios kri
tikos kryptimi, norėdama atsi
palaiduoti nuo marksistinio ver
tinimo varžtų. Ilgame straipsny
je Mieželaitis reikalauja mesti 
buržuazinio objektyvumo ten
denciją ir vertinti raštus marksis
tiškai. Anot jo, laiko reikalavi
mas yra kovoti prieš reakciją, 
“kuri norinti atplėšti literatūrą 
nuo klasinių ir partinių pozici
jų, atskelti formą nuo turinio, su
koncentruoti visą dėmesį į grynai 
formalų eksperimentinį herme- 
tizmą, į estetizmą. Reakcija žino 
gerai į ką reikia taikyti”. Šie kal
tinimai reakcijai laisvame pa
saulyje neturėtų iš viso būti kal
tinamai, kadangi čia literatūra 
nėra niekam pajungiama. Mieže 
laitis gi šaukia, kad rašytojai turi 
būti komunizmo statyboje. Nes: 
“Dviejų pasaulių ideologinėje ko 
voje, kovoje už pažangą ir pa
saulio atsinaujinimą lietuvių ra
šytojai užima ir užims svarią vie
tą progresyvaus humanistinio me 
no pusėje, kartu su savo liaudimi 
ir su gyvenimu, kartu su dina
mišku laiku ir kartu su Komu
nistų partija.”

Kaip matome iš šių 1969 m. 
liepos 12 d. paskelbtų žodžių, Lie 
tuvoje kritika buvo užėmusi ga
na tikrajam menui reikšmingas, 
atsipalaidavusias nuo komunisti
nės linijos pozicijas ir, be abejo, 
tai teigiamai paveikė pastarųjų 
metų literatūrą, bet dabar linija 
kietinama, kritikai vėl turės rei
kalauti, kad literatūra vis dau
giau tarnautų, taip vadinamai, 
komunizmo statybai, o tai reiš
kia vien tik literatūros smukdy
mą.

’^Noras išsilaisvinti . ”

į Kbjkvięnąs kūlėja? tačiau nori 
pasakyti,, ko jis nori, nori išsi
laisvinti lįiš.tkomunistinių varžtų 
ir neretai pasisako, kol paskui 
apsižiūrėjusi partija pradeda au
torius griebti. Literatūros žmo
nės, redaktoriai, dažnai pralei
džia vieną ar kitą sakinį ir net 
kūrinį, kol pagaliau užkietėję po- 
litrukai perskaito ir pradeda gal
voti ar čia neįžeidžiama “švento
ji Rusija” arba “palaimintoji 
kompartija”. Tada autoriai teisi
nasi, baudžiami, o po to vėl vis
kas po senovei, nors kai kuriems 
autoriams tenka prarasti ir gana 
neblogus materialine prasme pos 
tus.

Kritikas Vytautas Kubilius

Jono Avyžiaus romane “Kai
mas kryžkelėje” yra ir toks saki
nys: “Visi vagia. Mes iš valsty
bės, valstybė iš mūsų. Pats sakei, 
kad gerai dirbu, o gaunu už dar
bą? Grašius. Poros kojinių už sa 
vaitės darbą nenuperku. O vals
tybė laikosi savo. Jai nesvarbu, 
kiek tu gauni už darbadienius. 
Užėjus į krautuvę — mokėk”.

Arba vėl: “O kai dėl tavo ko
lektyvo, tai ką jis man davė? Dėl 
jo būčiau išdvėsusi badu su vi
sais vaikais. Ubagų maišas, dau
giau nieko. ‘Rytoj bus geriau, ry
toj bus geriau’. Kada tas rytojus 
ateis? Tur būt, kai mūsų nebe
bus. Šuniui į uodegą tokį rytojui

dieną gyventi.” i lento ir nuo atsitiktinių sąlygų.
Vyt. Žilinskaitė viename felje- i Mes tikime, lietuvių tautos gaju- 

tone, piešdama kompartijos reika i mu, jos kūrybingumu ir jos no- 
lavimus degti komunizmo laime, I ru laisvėti ir tikime, kad, nors ir 
rašo: “Melžėja žvangindama tuš-i varžoma, tenykštė mūsų litera
čių kibiru, artinasi prie atrajo-* tūra paliks vertingų kūrinių atei- 
jančios karvės. Ji žengia rami,' čiai. Kūryba nėra lengvas dar-
nes žino, kad palieka paskui sa-Į —■ — -----
ve ryškiai įspaustas pėdas — nak |
tį pažliugo. Štai ji pritupia prie! 
žaliosios, akimirka, kita — ir iš Į 
tvirtai sugniaužto spenio čiukš- Į 
teli balta, kaip kalnų sniegas sro
vė. Melžėja vėl čiurkšteli ir ty
liai nušijuokia. Kokia ji dabar 
graži. Graži tuo, kad duoda žmo
nėms pieno.” Poetas Korbosovkis 
yra taip pasakęs apie traktori
ninką Kolyličių “Jis visas save a- 
tidavė traktoriui”. Taip ir melžė
ja. Ji visą save atiduoda tešme- 
niui. Jos darbo chalato kišenė
je yra bloknotėli?. Jame įrašyta:
“Ar viską padariau? Ar viską iš- 
melžiau? Ar degiau melždama?
Puikiu, nepakartojamu metu 
mes gyvename. Viskas skeltana- 
giams”.

Įdomių pasisakymų yra ir vers
tinėse komedijose. Pvz. lenko Ma 
reko Domanskio pjesėje “Atėjo 
naujas”, šitaip rašoma apie lenkų 
pareigūnus: “Reikia nusiųsti mū
sų administracijos specialistus, 
tai jie per tris mėnesius pavers į 
nieką Amerikos gerovę”.

Komunistai bijo savo šešėlio, 
jie įtaria visus visur, o dažnai net

natūralų
pančių.

literatūrinį augimą

Naujas PEN pirmininkas jr 
lietuviai 36-tajame kongrese

Rugsėjo mėn. 15 d. Mentone mi, jeigu tik buvo pajusta, kad 
(Prancūzijoje) prasidėjo 36-tasis kongresas pasisakys prieš rašyto

jų areštus bolševikinėje Rusijo
je.

Šiame 36-tame PEN kongrese 
dalyvauja rašytojai iš 40 kraštų.

Įdomu, kad šį kartą kongrese 
yra ir laisvųjų lietuvių rašytojų 
atstovai. Kaip rugsėjo 16 dienos 
“New York Times” rašo: “For- 
ty countries, including delega- 
tions from Estonia and Lithua- 
nia in exile, are represented at 
the congress”.

tarptautines rašytojų organizaci
jos, taip vadinamo PEN klubo, 
kongresas. Jį atidarė ligšiolinis 
PEN klubo pirmininkas, žino
mas amerikietis rašytojas, dra
maturgas Arthur Miller. PEN 
klubas buvo įkurtas 1920. Šian
dien organizacija apjungia 51 
krašto rašytojus. Visame pasau
lyje yra įsikūrę 80 PEN klubo 
centrų — židinių, kuriems pri
klauso 8500 narių.

PEN klubai yra labai įtakin
ga ir žmogaus kūrybinę laisvę gi
nanti daugelio tautų rašytojų 
organizacija. Ne kartą jos įtaka 
ir jos veikla intelektualiniame 
žmonijos klode visiems modernių 
laikų tironams buvo skaudi ir 
neiškrapštoma rakštis. Sakysim,

Tačiau kongrese nėra čekų ra
šytojų. Bet vengrai, rumunai, ry
tų vokiečiai, lenkai ir bulgarai 
atvyko. Rusų taipgi nėra. Spė
jama, kad pabijota, jog kongre
se gali būti kalbama apie rusų 
rašytojų prievartavimus ir trėmi
mus, ką Vakarų pasauliui pla
čiai atskleidė neseniai iš Rusijos 
pabėgęs rašytojas A. Kuzneco- 
vas.
Naujuoju pasaulinių PEN klu

bų pirmininku kongrese išrink
tas Prancūzų akademijos narys, 
53 metų poetas Pierre Emmanu- 
el. Naujasis PEN pirmininkas y- 
ra lankęsis ir JAV, kurį laiką 
skaitydamas paskaitas Harvardo 
ir John Hopkins universitetuose.

Prancūzų dabarties literatūro
je Pierre Emanuel yra laikomas 

vienu žymiausių katalikiškojo 
sparno rašytojų. Savo kūryboje, 
šalia religinių temų, dažnai iš
sakąs ne tik dabarties tironų su
luošinto žmogaus skausmą, bet 
ir nepavergiamos dvasios didybę. 
Jo poezijos pastaraisiais metais 
esame vertimuose paskelbę ir 
“Draugo” kultūrinio priedo pus
lapiuos. Štai kaip poetas kalba a-
pie laisvę ir tironiją:
O mano broliai kalėjimuos, jūs 

esate laisvi,
Laisvi išdegintam akim, sukausty

tam rankom ir kojom,
Sužalotais veidais ir lūpom

sudraskyt oon,
Jūs esate tie prievartaujamieji

'medžiai kankiniai,
Augą dar stipresni, nes apgenėjami. 
Jūsų — tikrų žmonių yra beribis 

žvilgsnis.
Jūsų tyla — garsioji eterio ramybė.

Viršum tironij — užkimusių nuo 
nebylystės,

Yra dar tylūs jūsų rankų skliautai. 
Aukščiau menkos diktatorių

tvarkos
Yra plačių padangių, debesų rimtis, 
Yra žydrių kalnų alsavimas,
Yra maldos laisvieji toliai 
Ir kaktos, nesilenkiančios prieš

■t nieką,
Yra žvaigždynai laisvėje esmės,

Yra beribiai tapsmo vaisiai,
Yra tironams pražūtinga baimė —

Baisioji Dievo laisvė.
(P. Gaučio vertimas)
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be reikalo. Štai dar praėjusių me-| PEN klubo tarptautinių kongre- 
tų, 1968 m., gruodžio mėnesio i sų progomis sovietiniai rašytojai, 
“Pergalėje” Jonas Mikelinskas iš < tai gaudavo leidimus ten išvyk- 
spausdino apysaką “Trys dienos ti, tai vėl prieš pat kongreso ati- 
ir trys naktis”. Apysaką redakto-į darymą leidimai būdavo atima- 
riai praleido, bet vėliau ji susi
laukė iš politrukų didelės kriti
kos. Rašytojas turėjęs gerą postą, 
kaip jaunųjų rašytojų patarėjas, 
buvo iš to posto pašalintas. Apy
sakoje beveik įrodoma, kad žmo
gui labiau kenkia komunistinės 
sistemos biurokratija, negu kuni
gai. Štai kun. Aloyzas sako ko
munistui: “Dieve padėk jums at
eičiai, bet šiandien toje jūsų dir
voje, deja, ne blogiau tarpsta kū
kaliai ir piktžolės, negu kvie
čiai.”

“Jei atsirastų, kas mano abejo
nes išblaškytų, tai dar šiandien 
nusivilkčiau sutaną. Bet tokio nė 
ra. Ir neatsiras, Vytautai. Ne — 
mes būsim reikalingi tol, kol žmo 
gus bus mirtingas, vienok svajos, 
veršis į nemirtingumą. O jeigu, 
jis mokslo dėka, savo paties ne
laimei, pažabos nemirtingumą, 
mes nemurmėdami nueisime 
nuo scenos. O kol to nėra, mū 
sų šventa pareiga jam sakyti: Sur 
sum corda. (Širdis aukštyn).

Daugelis nuliūsta, jog, kada 
rusų rašytojai veržiasi į Vakarus, 
patys bėga, persiunčia savo kūri
nius, lietuviai rašytojai yra taip 
prisitaikę ir taip patenkinti ko
munistiniu socialistinio realizmo 
botagu, kad nieko nebenori, o 
gyvena tik, kaip partija įsako. 
Lietuvis rašytojas, kaip ir kiek
vienas rašytojas pasauly, norėtų 
išsimušti iš rėmų, tačiau visas tas

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!
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Kiekvienas įsipareigojimas 
reikalauja daug pastangų
Pasikalbėjimas su soliste Dalia Kučėnione

Po savaitės, spalio 4 d., Jau
nimo centre Chicagoje įvyksta 
sol. Dalios Kučėnienės dainų re
čitalis. Ta proga “Draugo” ben
dradarbis pateikė solistei keletą 
klausimų.

— Jūs esate baigusi universi
tetą magistro laipsn:u, rašote ei
lėraščius ir domitės šiaip Jitera- 
tūra, kodėl pasukote dainos ke
liu, kas, be abejo, reikalauja 
daug pastangų ir rūpesčių?

— Manau, kad domėtis dau
giau nei viena meno sritimi yra 
gan natūralus reiškinys. Praeitis 
liudija nemaža sėkmingų pavyz
džių. Michelangelo buvo ne vien 
tapytojas, bet kartu skulptorius, 
architektas, poetas. Ispanų poe
tas Garcia Lorca rašė ne vien 
poeziją, bet kartu pasižymėjo ir 
kaip liaudies dainų, “cante hon- 
do”, puoselėtojas ir įdomus kom
pozitorius. Mūsų tautoj, kalbant 
apie Čiurlionį, kalbame apie jį, 
ne vien tik kaip apie muziką, bet 
ir kaip apie grafiką ir sėkmingą 
dailininką. Šių dienų garsusis ita 
las dainininkas Tito Gobbi, atei
nančiame Lyric operos sezone, 
ne vien tik dainuos, bet kartu 
režisuos operą Don Giovanni.

Nepretenduoju į išvardintųjų 
menininkų aukštumas — tik 
šiais pavyzdžiais, manau, netie
sioginiai atsakau į klausimą, kad 
pasišventimas vienai meno sri
čiai dažnai išugdo sėkmingą dvi- 

r- lypumą ar net kai kuriais atve- 
vejais trilypumą. Anaiptol vie
na meno sritis nebūtinai turi ri
boti menininką.

Kiekvienas rimtas ir nuošir
džiai gilus įsipareigojimas reika-! 
lauja daug pastangų ir rūpesčių, 
be abejo, dainos kelias — nėra 
išimtis.

— Kada pradėjote dainuoti ir 
kada pajutote, taip sakant, pa
šaukimą į dainą? į

— Sakoma, kad nei knygos, j 
nei universitetai neišaugina po
eto, nes poetu reikia gimti. Tur 
būt, tą patį būtų galima pasa
kyti ir apie dainininką, nes be 
tos įgimtos vidujinės jėgos, kuri 
prašosi būti išrašyta arba išdai
nuota neįmanoma būtų nė pra
dėti. Sunkoka uždėti laiko ant
spaudą ant tos jėgos ar ant, taip 

*? Jūsų vadinamo, pašaukimo pa
jutimo. Galiu tik pasidalinti kai 
kuriais įvykiais, kurie sąmonin
gai yra palikę įtakos vagas.
Prieš pat antrąjį pasaulinį ka

rą gyvenome Šiauliuose. Atsime
nu, kaip vesdavosi tėveliai į jė
zuitų koplyčią. Buvau ketvertų 
metų. Labai patikdavo, kai kun. 
J. Borevičius apsirengdavo spal
vingais liturginiais rūbais, bet vis 
dėlto visas dėmesys nukrypdavo 
ne į altoriaus, bet į vargonų pu
sę, kur mama giedodavo. Labai 
pykdavau, kai drausdavo atsukti 

jfį galvutę. Tada pyktelėjus priža
dėdavau, kad užaugusi būsiu tik 
ten viršuj, iš kur visa muzika 
plaukia.

Karas ir gyvenimas Vokietijoj 
bei Šveicarijoj nusiaubė norma
lias vaikystės dienas. Apsigyve
nus Argentinoje, kai jau buvau 
dvylikos metų, per vieną pianis
to A. Kuprevičiaus koncertą, bu
vau taip sužavėta jo Chopino 
interpretavimu, kad sekančią 
dieną jau pradėjau lankyti pia
nino pamokas. Dainavimo pa-

' mokos prasidėjo vėliau.

— Kada pirmą kartą išėjote į 
sceną, kokia buvo savijauta ir 
kaip buvot priimta kritikos ir 
publikos?

— J sceną išėjau vėlai, būda
ma septyniolikos metų, jau Chi- 
cagoj. Tada paskutiniuosius me
tus lankiau Marijos gimnaziją. 
Dainavimą mokiausi pas komp.

~ seselę Bernardą. Jos paruošta per 
tradicinį mokinių koncertą atli
kau Alabieff “The Russian Nigh- 
tingale” su fleitos palyda. To 
pirmo pasirodymo daugiau lau
kiau ir mažiau jaudinaus negu 
dabar ruošiantis L.D.K. Birutės 
— koncertui. Tuo metu lydėjo 
jaunatviškas dar moksleiviškas 
nerūpestingumas, pagrįstas ma

žesniu muzikiniu subrendimu, 
atlaidesne autokritika, bei žy
miai blankesniu atsakomybės 
jausmu sau bei auditorijai.

Kritika buvo labai skatinanti, 
publika ypatingai šilta.

Kokį kompoz'torių jūs labiau
sia mėgstate?

— Dažniausiai tą, kurį tuo 
metu interpretuoju. Taip kaip 
nėra realu tikėtis rasti viename 
asmenyje, ar tai būtų rašytojas, 
dainininkas ar dirigentas -— su
telktas absoliučiai visas idealias 
ypatybes, taip ir su kompozito
riais. Yra lengviau pasakyti, dėl 
kokios specifinės individualybės 
kūrėjas mėgstamas. Aplamai kal
bant, dainininkam yra lengviau
sia atsakyti, kad mėgsta Verdį, 
nes jo genialiame išradingume 
yra sutelkti įvairius skonius pa
tenkinantys žanrai: yra ir daug 
lyrizmo ir daug dramos, daug 
skausmo ir daug juoko, daug jė
gos, bet taipat ir daug subtilu
mo.

Dėl jų specifinių bruožų ne
paprastai mėgstu Debussy, Mo- 
zartą, Schubertą, Donizetti, Bar
toką, Čiurlionį, Gruodį, Brahm- 
są, Mahlerį ir dar daug kitų... 

Šiame koncerte dainuosiu ir La
pinsko liaudies dainų. Turiu pri
sipažinti, kad esu jas labai pa
mėgus.

Po gilesnės studijos, premijuo
tam Jakubėno kūriniui “Gėlės iš 
šieno” jaučiu tai dainai daug ši
lumos.

Kaip matot, atsakymas šako
tas, manau, kad ir jums būtų 
sunku atsakyti kokį rašytoją la
biausiai mėgstate?

— Jus dainuojančią labai en
tuziastingai priėmė šią vasarą 
Lietuvių fronto bičiulių bendri
nėje stovykloje Dainavoje. Ar tai 
buvo jūsų dainos iš dabar ruo
šiamo rečitalio ar visai atskirai 
paruošta programa?

—t Lietuvių fronto bičiulių 
koncertui Dainavoje buvau pa
kviesta savaitę prieš koncertą. 
Per tris repeticijas su Darium 
Lapinsku teko pasiruošti dešim
ties kūrinių programai. Savaime 
aišku, tokiais atvejais yra tik lai
ko pakartoti iš “sandaros sky- 
nioje” sukrauto repertuaro. Sto
vyklos programai parinkome, a- 
not Lapinsko, “fireworks”.

Ruošiant klasikinio tipo reči
talį, tenka ilgai apmastyti prog
ramos atitinkamą sustatymą, y-, 
ra nepaprastai, sakyčiau neatlei
džiamai, svarbus tradicinio sti-

Dalia Kuėčn.enė tarnaitės Serpinos rolėje su ponu Uberto_ V. Naku
operoje “La Sena Padrona”. (Lietuvių foto archyvas.')

liaus išlaikymas. Šiam koncertui 
kūriniai yra specifiškai atrinkti, 
tad, atsakant į klausimą, kon
certui yra atskirai paruošta pro
grama.

Toks yra sol. Dalios Kučė
nienės pasipasakojimas apie jos

Dar apie solistą A. Kirtkų
Prisiminimuose apie Aleksą 

Kutkų (Kultūrinis priedas, rug
sėjo 20 d.) esu suklydęs, nuro
dęs klaidingą A. ir J. Kutkų ame
rikinę odisėją. Iš tikrųjų jiedu 
pirmiausia sustojo Detroite, iš, 
kur pasuko į Nevv Yorką, po to j 
pastoviam apsigyvenimui atvyko 
į Chicagą.

Esu išgirdęs lyg ir priekaištą- ' 
vimą, kad tiek nedaug apie ve
lionį papasakojęs. Man rodos, jog 
prisiminimais pasidalinti turėtų 
su juo scenoj bendravę, artimiau 
operiniame darbe pažinę. Man te
rūpėjo retas, gilus ir neeilinis 
žmogus.

Prie to, ką priminiau, duosiu
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asmenišką kelią į dainą ir apie 
kitas, su daina siejamas temas. 
Tenka palinkėti solistei sėkmės, 
o svečiams gausaus atsilankymo, 
nes tie, kurie girdėjo solistę dai
nuojant, gali paliudyti, kad atsi
lankiusiųjų laukia įdomus daini
ninkės rečitalis.

P. Svilius

dar vieną epizodą. Kauno opero
je buvo statoma Antonin Dvor- 
žako “Undinė” (Rųsalka). Įp
rastu būdu solistai gavo su įra
šytu lietuvišku tekstu klavirą, 
kuriame numatomų kupiūrų pus 
lapiai buvo susagstyti segtukais. 
Solistas A. Kutkus panoro.su vi
sa opera susipažinti, peš toks bu
vo jo įprotis. Ir stąiga,,puslapius 
bevartydamas, užtipka... gerai 
žinomą chorinę mūsų kompozi
toriaus Juozo Tallat Kelpšos 
dainąl Kaip originalus kūrinys, 
jau nuo Petrapilio laikų ji buvo 
energingai mūsų chorų inter
pretuojama.

A. Kutkui kyla abejonė: ku

riuo gi būdu daug anksčiau gy
venęs čekų kompozitorius galėjo 
nuplagijuoti lietuvio muziko kū
rybą?! Repeticijai pasibaigus ir 
dalyviams išsiskirsčius, nekaltą 
veidą rodydamas, kreipiasi miste
rijai išaiškinti į dirigentą J. Ta
llat Kelpšą, šios populiarios dai
nos tariamą autorių. Iš pradžių 
kiek sumišęs, net priekaištauda
mas, kaip Kutkus išdrįso “nerei
kalingais” klaviro puslapiais do
mėtis, Tallat Kelpša prisipažįsta, 
kad studentaudamas turėjęs sku
biai Petrapilio lietuvių chorui 
parūpinti repertuarą, tada ir pa
sinaudojęs čekų kompozitoriaus 
kūryba. O vėliau, girdi, tos dai
nos kilmę užmiršęs ir davęs savo 
vardu spausdinti. “Tik tu, bro
lau, niekam nesakyki” — prašė 
anas A. Kutkų. O anas tik nusi
šypsojo. (Istorija tačiau fakto 
nėra užmiršusi).

Kaip veik visų, sunkiai anąsyk 
į pasisekimą prasiveržusių žmo
nių, ir Alekso Kutkaus rašysena 
buvo kaligrafinė, tikras dailyraš
čio pavyzdys. Laiškuose apstu hu
moro, bičiuliškos šilumos ir rea
lių minčių. Korespondencijoje 
prasiverždavo rašiusio charakte
rio šviesybė.

Gal kas dar prisimena, kaip 
Chicagoje teatriniame baliuje A. 
Kutkus su Simu Velbasium šoko 
linksmą baletinį numerį? Šoko,

ACROSS AFRICA SAFARIS, Ltd.
kviečia

Atvažiuoti į Rytų Afriką ir prižada Jums įdomiausias ir niekuomet
neužmirštamas atostogas 
Dėl daugiau informacijų rašykite — kad ir lietuviškai

T. Gugis, ACROSS AFRICA SAFARIS, ltd. P.0. Box 9420, Nairobi, Kenya
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DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 27 d.

nes stengėsi sukelti sceniniam 
veikimui lėšų. Tokios išdaigos, 
berods, niekad anksčiau nekrėtė. 
Tačiau jam rūpėjo scena ir jos 
išeivijoje gyvybė.

Ankstyvesniame rašiny, beje, 
esu praleidęs vieno Vilniaus o- 
peros solisto vardą, dainavusio 
pirmuose čikaginės lietuviškos
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kas restoranas, kuriame gaminami lietu
viški valgiai.

Atdara nuo 6-tos valandos ryto iki 8-tos 
valandos vakaro.

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

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

1538 BEDFORD AVĖ. IN 7-8465
78 SECOND AVENUE — OR 4-1540
378 MARKET STREET — MI 2-2452
48 VVHITEHEAD AVENUE — OU 7-6320
983 BUEECKER STREET — RE 2-7476
FREF.IVOOD ACRES — 363-0494
831 VV. GIRARD AVENUE — PO 9-4507
120 THZiHMAN STREET — HE 5-1654
558 HUDSON AVENUE — 232-2942
159 SO. VERMONT AVENUE — DU 5-0550
1241 NO. ASHLAND AVENUE — HU 6-2818
1900 PUEET STREET — Dl 2-4240
701 mLMORE AVENUE —- TX 5-0700
11801 JOS OAMPAU AVENUE — 365-0780
122-126 HTUBSIDE AVENUE —a 249-6216
219 MONTGOMERY ST. — HE 5-6308
515 MARCEUUUS STREET — 475-0746
1028 KEN1UVVORTH AVENUE — PR 1-0096
11339 JOS CAMPAU AVENUE — 305-8740
398 VV. BROADVVAY AN 8-1120
1152 DEUTZ AVENUE — EX 2-0308
717 VV. GRAVI) AVĖ — 381-8997

Z

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas

(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake Ser
vice), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois 

Telef. — GRovehili 6 • 7777
Vai.: kasdien 7 v. r—7 v v., šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p 

Sekm. uždaryta Kitu laiku pagal susitarimą.
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MOŠŲ SKYRIAI:

operos spektakliuose, faktiško 
šios institucijos iniciatoriaus Vla
do Baltrušaičio.
Pabaigai noriu prisipažinti, jog 

žodį CIAO (atitinkantį maždaug 
anglų bye-bye sąvokai) buvau 
parašęs teisingai, be mano noro 
bei valios tas “ciao” virto “ciau”.
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panoro.su
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Julijos Rajauskaites - Šušienės piano koncertas 
Čhicagoje

BALYS CHOMSKIS

Ko muzikos mylėtojai eina į 
piano koncertus, negailėdami iš
laidų ir laiko, nors jau ne vieną 
kartą susitiko su tais pačiais 
kompozitoriais namuose ir salė
se? Juos vilioja savita, origina
li menininko interpretacija, tem
peramentas, technika, proto ir 
širdies pulsas, prieštaravimai. 
Šiandie klausytojas trokšta ne 
tik džiaugtis muzikine kūryba, 
užsimerkus skęsti jos garsuo
se, bet jis taipgi ir dega, kad 
po koncerto viduje atsivertų 
ginčų versmės tarp jo ir atli
kėjo — menininko ir kūrėjo. 
Jei tokia “kova” įsiliepsnojo, tai 
reiškia, kad vakaro koncertas— 
naujas ir įdomus.

Julijos Rajauskaites menas— 
paprastas, nuoširdus. Iš pirmos 
Scarlatti E-d'ur sonatos, praei
tą šeštadienį, rugsėjo 20 d. Jau
nimo centre, Čhicagoje, buvo aiš
ku, kad nekils aistringi ginčų 
pokalbiai, nes pianistei rūpi pir
mame plane iškelti kompozito
rių ir pasilikti ištikimai jo teks
tui, o publikai ji pati prisista
to kaip kūrybos plano vykdyto
ja be jokių artistinių pozavimų. 
Turint dekoratyvinę garsų tech
niką, pianistei sekasi skambinti 
impresionistinius, susietus su

romantiniu atodūsiu, kūrinius: 
Banaičio “Ryto belaukiant”, 
Gaidelio “Lietuviškas šokis” ir 
Debussy “Džiaugsmo sala”. Čia 
klausytojus žavėjo ramumas, 
šviesa ir spalvos.

Tačiau Beethoveno variacijos 
C-molI kėlė ir kai kurių techni
kinių abejonių. Masinės “scenos”
— lygiai išbalansuotos ir apval
dytos, o mažos formos, lengvi 
pirštų pasažai — ne visada iki 
galo ryškūs. Bet vėliau įtarimų 
abejonės išsisklaidė, kai antro
je koncerto dalyje išgirdome 
Liszto “Laidotuves”, “Dvi le
gendas” ir “Prie fontano”. Bū
dinga Liszto kontrastų stichija
— didelių bangų lūžiai ir ramūs, 
žybčiojantys burbuliukai sklei- j 
dėsi pianistės atlikime. Populia-1 
rioje “Kampaneloje” pasirodė 
Rajauskaites tikrasis veidas ir 
atsiskleidė jos grojimo paslap
tys: gyvas piano, crescendo ir 
diminuendo efektingai išlyginti. 
Pianistė, be jokio savęs pabrėži
mo, ieškojo išpildyme aukso vi
durio, palikdama klausytojams 
labai malonų įspūdį.

Koncertą rengė Lietuvių mo
terų klubų federacijos Chicagos 
klubas.

Pianistė J. Rajauskaitė . šušienė savo koncerto metu Jaunimo centre, 
Chicagoj. Nuotr. K. Kauno

Kultūrinė kronika
• Prof. Antanas Klimas, grįž

damas iš Vienos, kur jis dalyva
vo Europos Kalbininkų draugi
jos suvažiavime ir 10-me pasau
liniame Vardotyros kongrese, 
buvo sustojęs Stockholme. Čia pa 
simatė su dr. J. Lingiu, kuris jau

. keliolika metų dėsto lietuvių kal
bą Uppsalos universitete. Taip 
pat aplankė tik ką išėjusį į pen- 
siją Stockholmo univ. prof. estą 
P. Arumaa ir Stockholmo univ. 
prof. dr. V. Ruke-Dravinią. Ir

~ prof. Arumaa (estas) ir prof. Ru- 
., ke-Dravinia gražiai ir laisvai kal-

ba lietuviškai.
į? „.Tikimasi, kad Stockholmo u- 

nlversitete bus ir baltistikos stu
dijų sekcija.

'<• • Lietuvi” Velt jį
universitete, Vakarų Vokietijoje. 
Praėjusiais metais Saarlando u- 
niversitete Saarbueckeno mies
te buvo pirmą kartą dėstoma lie
tuvių kalba. Klausė 5 studentai 
— visi vokiečiai. Dėstė indoeu
ropeistas prof. dr. P. Strunk. Nau 
dojo vadovėlį “Introd. to Mo- 
dern Lithuanian”, jo “raktus” 
ir juosteles. Prof. Strųnk vadovė
liu yra labai patenkintas.

• Jonai Miltėn- i, žinomam 
keramikui, suėjo 70 metų am
žiaus. Nuo 1940 m. jis dėsto dai
liosios keramikos technologiją 
Kauno meno mokykloje (dabar 
Taikomosios ir dekoratyvinės dai 
lės institutas); vėliau buvo do
centu Vilniaus dailės institute, 
dabar šio instituto vakariniame 
skyriuje Kaune. Jo sūnus Alg. Mi 
kėnas garsėja kaip architektas, 
akvarelistas, o brolis Juozas — 
garsus skulptorius.

• Washingtono laikraščiai a- 
pie V. K. Jonyno kūrinius. Wa- 
shingtono dienraščiai “The Eve- 
ning Star” ir “The Washington 
Post” š.m. rugsėjo 13 d. savo 
puslapiuose, aprašydami naujai 
pašventintą modernaus stiliaus 
Sv. Jurgio episkopalų bažnyčią 
^Vashington, D.C., 2 and U Str. 
N.W., tarp kitko pastebi, kad 
modernaus meno stiliumi alto
rius ir Kryžiaus kelius sukūrė 
New Yorke gyvenantis meni-

‘ ninkas V.K. Jonynas (laikraš
čiuose Joynas). “The Washing- 
ton Post” įdėjo Jonyno projek
tuoto ir įvykdyto altoriaus bei jo 
-najjonu šauniau hųmap hųtap 
kas, su prierašu — modernizmas

' religijoje. Nuotraukoje prie mo
demiško altoriaus nufotografuo- 
tas kunigas pamaldų metu, už 
kurio sienoje matyti V. K. Jony
no įvykdytų reljefų kontūrai.

“The Evening Star”, rašyda
mas apie Jonyno modemų Šv. 
Jurgio bažnyčios dekoravimą, pa

žymi, kad menininkas buvo iš
puošęs savo darbais Vatikano pa
viljoną pasaulinėje New Yorko 
parodoje, o taip pat jam esą pa
vesta atlikti darbų Vatikane — 
Šv. Petro bazilikoje.

• J. Tumo-Vaižganto gimimo 
100-ųjų metinių minėjimai Lie
tuvoj. Iškilmingas sukakties mi
nėjimas rugsėjo 18 d. įvyko Vil-

niaus dramos teatre. Be oficia
lių kalbėtojų, platesnį žodį apie 
Vaižganto kūrybą čia tarė Peda
goginio instituto docentė Aldo
na Vaitiekūnienė. Rašytojas Juo 
zas Paukštelis papasakojo prisi
minimų apie J. Tumą-Vaižgantą. 
Ištraukas iš Vaižganto raštų mi

nėjime skaitė aktoriai: K. Ky
mantaitė, M. Mironaitė ir S. No- 
sevičiūtė. Koncertinę minėjimo 
dalį atliko sol. J. Stasiūnas, sty
ginis kvartetas ir liaudies ins
trumentų kamerinis ansamblis 
“Sutartinė”.

Rugsėjo 15 d. Vaižganto gi-

i Komu.iistai Rusijoje yra jve- 
J dę tokią pat kietą d.ktatūrą,
■ kaip buvo nacių Vokietijoje ir 

fašistų Ita'ijoje, gal > et dar kie- 
i tesnę, nes perėmę anų di'k atū- 

rų metodus, dar 'uos papėdė sa-
į vale aziatiškumais.

Reikšminga, kad net ištiki
mas komunistų tarnas Ani. 
Venclova savo naudai iš s-pau- 

i dos išėjusioje aTimi im kny
goje “Vidurdienio vėtra” 255 p. 

j ” ’o, kad išleidžiant Susanos 
i Mar atshnnimns a.pi Lietuvą 

“Vst.reča s Litvoj”, ie t velėjo* 
nas’rodyti tik su kupiūromis 
reiškia — su cenzūros ’šbrau- 
kimais.

Venclova pats pasakojasi

mimo šimtųjų metinių minėji
mai buvo dar Vilniaus univer
sitete ir Kaune. Šio miesto se
namiestyje, prie namo, kuriame 
kadaise gyveno Vaižgantas, ati
dengta paminklinė lenta su įra
šu: “Šio namo antrame aukšte 
1920-1933 metais gyveno rašy
tojas Juozas Tumas- Vaižgan
tas”.

Čhicagoje Vaižganto šimtųjų 
gimimo metinių minėjimą rengia 
Pedagoginis lituanistikos insti
tutas gruodžio mėn. 27 d.

• Bali. Adomo Galdiko tapy
bos kūrinių paroda atidaryta M. 
K. Čiurlionio dailės muziejuje, 
Kaune. Parodoje išstatyta prieš
karinio laikotarpio šiuo metu 
New Yorke gyvenančio mūsų 
dailininko darbai.

(431—432 p.), kaip jis buvo 
Maskvos cenzorių torturuoja- 
mas. Buvo paruoštas vertimas 
Venclovo eilėraščių į rusu kal
bą. Rinkinys buvo pavadintas 
“Rodnoje nebo” (Gimtinė'- dan
gus). Knygai šiltą jvada parašė 
rusų rašytojas Josifas Utkrnas. 
bet rinkinys vis nesirodė. Kar
tą Venclovai paskambino vyres
nysis redaktorius ir paprašė 
užeiti į leidyklą. Tarp ių vyko 
toks uas’k-lhėi’mas: “Rinkinvs, 
atrodo nedidelis bet gana įdo
mus.. T:k, žinote. 1d nega’ime 
''leisti...

— Negalite? Kodėl?
— Negalime tokio, kokį pa

ruošė redaktorė Ohitarova...
— Bet pa’auhit.. J k im-s

abu d šimt's kartų...
— Taip, taip bet rinkiny nė

ra nė vieno eilėraščio, skirto 
Stalinui.

— Kad aš tokio eilėraščio ne
turiu.

— Galite gi parašyti”.
Ir Venclova prisipažįsta : “Ra

šiau kažką ‘reikalingo’ ir jau
čiau, kad eilėraštis išeina nevy
kęs, nenaujas, neįdomus”. Bet 
vistiek, kai tą nevykėlį eilėraštį 
diktatoriaus garbei įjungė j rin
kinį, knyga greit išėio. Anks
čiau reikėjo garbinti Staliną, da
bar partija ir ios Unitą. Taip su 
kūryba yra. raudonosios dikta
tūros šaly. J. Žvilb.

M1DUAND H-v6 puuu 
nauja taupant Ir duoda 
namams Jatg-yti paskolas 
Dėkojamo už pasitikėjimu 
Ir esame pasiruoš© Jums 
patarnauti ateityje. ANO LOAN A8SOCIA71ON 

4M AftCHC* AVEMUC
CHICAGO, ILLINOIS 

PHONE. 234-447*rrsokZogs*, Pmklant
r'

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAM: 
IR MĖGĖJAM“

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatingai proga 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
Aptarnavimas. Atidarą pirmad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telei. PRospect 6-8998

VVAGNER & SONS
Typewrtters — Addtng Machines — 

Checkwrlters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 60 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE 
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

M o v j N G
Perkrausto baldus iš arti ii toli

A. BENIULIS
Chicago, IU. 60629. Tel. RE 7-7083

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME G0MPANY

Manufocturera

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
Ir skelbimams rėmai — metalu 
aplieti rėmai.

2400 S. Oakley Avė,, Chicago 
Tek Vlrginia 7-7258 - 50

43/A . Sf/,%
PASSBOOK SAVINOS 

— o —
Ali Aocounta Paid and lak 
Compouuded Ouarterly

• vestuvės. »|iai»i»ta u juoda balta (gali vvkt. ir i kitus mv-tus
• portretūra
• mene rlnrhii nuotraukos ir kiti foto patarnavimo

Tel. _ HY 7 • 4677
iZZ M1AA1IAN STREET — KlDGEHtHMl. V V 11281

I

LUIZ AUTO REPA!R
6643 8. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 60629

TELEF. — 436-3699
KAROSERI.IOS, SPARNŲ (FENDER) 

TAISYMAS IR DAŽYMO DARBA]
Atliekami tiksliai ir nebrangiai. 
Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

16

aint 
nthonv 
' avings

beduinui oone white 
pc. sėt of fine dishes

Jums patiks ši naujausia dovana Sv. Antano Taupymo ir 
skolinimo bendrovės. Tai tokios rūšies dovana, kurios jūs ne
sitikite gauti iš bet ko, bet tik iš ‘‘prieinamų” (pasiekiamų). Jūs 
galite gauti šį pilną komplektą iki spalio 15 d. atidarydami 
naują taupymo sąskaitą su $500.00 arba įdėdami $500.00 į jau 
turimą sąskaitą. Šv. Antano Taupymo B-vė turi platų taupy
mo planą, įskaitant ir 5%% certifikatą, įmokant vienu kar
tu (minimumas $7,500.) ir patarnaus jums pagal jūsų pa
geidavimo taupymo planą, ši dovana duodama tik viena šei
mai, ir paštu nesiunčiama. Atvykite dabar ir pasiimkite šią 
dovaną.

1447 South 49th Court, Cicero 60650 
Phone: 656-6330

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, EXEC. SEC'V

Member Federal Savings and Loan Insurance Corporation, Washington, D.C.

i4usų eiuviose patalpose 
turime didžiausi pasirinkimą 
visu moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ STAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO
F A. RAUDONĖS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki *:30 vai. po pietų.

Siuvimo Mašinos - Dulkių Siurbliai
• BERN1NA
• NECCHI
• ELNA
• VIKING
• PFAFF
• SINGER

✓

ELECTROLUX
HOOVER
EUREKA
KIRBY
ROYAL
IR KT.

Parduodame, nuomojame Ir taisome siuvimo mažinai, 
dulkių siurblius prieinamomis kainomis ir sąlygom!*,.
Turime dalis. Aptarnaujame Čhicagoje ir priemiesčiuose.

B and B OISTRIBUTING GŪMPANY
A to Z Sewing machines and Vacuum cleaners

4081 ARCHER AVĖ. (Prie California Avė.), Chicago, m. Tel. 927-4702 
Vedėjas Arvydas M. BIKINIS

Pasinaudokite Draugo „Classified" skyriumi.



EUROPOS OPERAS LANKANT
Kelionės ir spektaklių įspūdžiai (II)

SAULĖ JAUTOKAITĖ

Milano operos La Scala puošnioji ir daugiaaukštė vidaus erdvė

peros spektaklis 
i vai. vak.

Sėdime Miuncheno aerodro- j Iš viršaus pastatas labai pap
ine ir laukiame, kol atskris Ali- rastas, niekuo nesiskiriąs iš kitų

Milanas. prasideda 9:15nizavo, ne tik su choru ir solis
tais, bet ir su šokėjais.

Prancūzų kompozitorius Hec- 
tor Berlioz, didelis Shakespearo

talia lėktuvas mūsų pasiimti. Iš- aplinkinių, daugiau primenąs gerbėjas, labai pergyveno, kad
laukėme dvi valandas, o mūsų banką, negu operos rūmus. Fa- 

lėktuvas dar tebeskraido kažin sadinės durys nedidelės, papras- 
kur po Alpes, audros užkluptas, tos. Fojė irgi gana mažas, lygi- 
o svarbiausia — jau šiandien va- nant su Miuncheno. Bet pati sa- 
kare turime eiti į La Scala. Pa- lė tikrai grandioziška. Didelė, 
galiau, pavėlavę dvi valandas, talpinanti 3000 žiūrovų, pasa- 
atskridome į Milaną. Mūsų Mi- gos formos. Penki aukštai bal- 
ląno viešnagės vadovas pasiskun- konų papuošti su gulinčiais liū-

Milano La Scala operos rūmai ir aikštė

dė, kad tiek ilgai turėjęs mūsų 
laukti ir pranešė, kad mūsų šio 
vakaro bilietus pakeitė j sekma
dienio vakarą.

Milano La Scala — tai kiek
vieno operos mėgėjo svajonė, tai 
visų operų karalienė. Čia tiek 
daug itališkos operos istorijos, 
tiek daug,operų premjerų, nepa
sisekimų, laimėjimų. Čia Verdi 
triumfai iškai sugrįžo į operos pa
saulį su savo “Otelio”, čia ir Pu- 
ccini paskutinė opera “Turan- 
dot” išvydo operos sceną.

La Scala (ital. laiptai) istori
ja šitokia. Keturioliktame šimt
metyje Veronos didikė vardu Re
gina della Scala, 1381 m. Mila
no centre pastatė bažnyčią var
du Santa Maria della Scala. Po 
400 m. ši bažnyčia sudegė ir ant 
jos pamatų buvo pastatytas teat
ras ir pavadintas La Scala. La 
Scala, kaip ir Miuncheno ope
ra, per karą buvo subombarduo
ta. Sakoma, jog Toscanini, su
grįžęs iš Amerikos, verkė pama
tęs La Scalos griuvėsius. Beveik 
jo vieno pinigais ji buvo atstaty
ta ir vėl atidaryta 1946 m.

Su nekantrumu laukėme tojo 
vakaro, kada išvysime šią Mila
no įžymybę. Sekmadienio vaka
rą specialiai užsakytu autobusu 
nuvažiuojame prie pat teatro du
rų. Nors atstumas nuo viešbu
čio iki operos buvo tiktai kokie 
penki blokai, tačiau mūsų ben

drakeleivės atsisakė eiti naktį 
siauromis gatvelėmis, nes čia o-

tais ir muzikos instrumentais su
kasi aplink. Visur balta, auksinė 
ir raudona. Nepaprastai vienin
gas ir užburiantis vaizdas. Mus 
veda atsisėsti jaunas vyrukas su 
keista uniforma ir su dideliu si
dabriniu medaliu ant krūtinės.

Mūsų vakaro spektaklis buvo 
Hector Berlioz “Romeo ir Giu- 
lietta”. Šis muzikos kūrinys nėra 
nei opera, nei kantata, bet, kaip 
pats kompozitorius pavadino, 
simfonija su choru. Ji dažniau
siai yra atliekama koncertinėje 
formoje, bet La Scala ją insce-

jis nemokėjo angliškai ir jo vei
kalus turėjo skaityti vertimuose. 
Nepasitikėdamas nė vienu libre- 
tistu, kuris galėtų parašyti tokį 
stiprų libretą, kaip originalo tra
gedija, Berlioz nedrįso rašyti o- 
peros, bet jis šią garsią meilės 
tragediją perkėlė į pasakojimo 
formą (prancūzų kalba), kurią 
atlieka orkestras, choras, tenoras,

, mezzo-sopranas ir bosas, o jos 
į pagrindinius veikėjus, Romeo ir 
Giuliettą, vaidino baleto šokėjai. 
Tai," tur būt, labiausiai pasise
kęs Shakespearo tragedijas “Ro
meo ir Giuliettą” perkėlimas į 
muzikos rėmus.

La Scala šį veikalą insceniza
vo be priekaištų. Didingos deko
racijos, gražūs rūbai, skoningas 
choro išskirstymas scenoje, dra
matiškas Romeo ir Giuliettą ro
lių atlikimas šokiu. Visas svoris 
čia krenta ant spektaklio gran-! 
dioziškumo, į smulkmenas ma
žiau kreipiama dėmesio.

Apie La Scalos publiką sun
ku ką nors pasakyti, nes čia ap
link buvo daugiau kalbančių an
gliškai, negu itališkai. Tačiau 
publika buvo labai entuziastin
ga, daug plojanti, neskubanti. Iš
ėjus į gatvę, pilną žmonių, at
rodo, kad čia apie 12 nakties tik 
gyvenimas prasideda.

La Scala yra ne tik operos mė
gėjų, bet taip pat kiekvieno o- 
peros solisto svajonė. Ji garsi sa
vo tarptautinėmis žvaigždėmis.
Čia dainavo visi garsiausi operos 
pasaulio solistai. Pati garsiausia 
(ne italė) buvo Maria Callas, 
pajėgusi ir Renata Tebaldi “at
baidyti” nuo La Scalos, kuri ra
miai pasitraukė į šalį ir daugiau 
čia nebedainavo.

Kitą dieną ėjome apžiūrėti La 
Scala pastate esančio muzikos

1970 PLYMOUTH
BARRACUDA

VISIŠKAI NAUJI “6” ir “8” 

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT-BARRACUDA, RO.AD RUNNER 

G T X, FURY — DUSTEK

4030 ARCHER AVENUE — TEL- VI 7-1515

• Okiip. Lietuvos geologai 
dalyvauja Londone vykstančia
me XI Europos mikropaleonto- 
logų tarptautiniame ..suvažiavi
me. Lietuvius atstovauja Al
gimantas Grigelis. Karpatų 
— Balkanų geologų kongrese 
Lenkijoje lietuvius atstovauja ge
ologas Algirdas Jurgaitis. Lietu
vių geologų darbų galima rasti 
Lenkijos, Vengrijos, Anglijos, R. 
Vokietijos mokslų darbuose.

• Suvenyrų gamyba Lietu
voje plečiama. Šiam reikalui 
Plungėje įsteigta “Minijos” liau
dies kūrybos gaminių įmonė, ga
minanti medžio ir tekstilės suve
nyrus. Dauguma jų išvežama į 
Japoniją, Meksiką, Angliją.

NEVELUOKITB
Užsakykite išanksto

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 27 d.

CRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIA T 10 N

B. B. PIETKIEVV1CZ, l’rez
2555 VVest 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

I'LEMTY OF FREE PAREINU SPACl

iįzEO
'iW.

Nauja* aukštas divi
dendas mokama* ui 
na e*i avinio sąskaitas.

Mokamaa ui VienŲ Me
tų Certificatų sąskaitas

Minhnuin $5,000.00

muziejaus. Šiame muziejuje ma
tėme ne tik eksponatų iš prieš 
Kristaus laikų, bet ir iš mūsų, gy
vą, vaikščiojantį “eksponatą” 
Metropolitan operos tenorą Ri- 
chard Tucker su žmona.

La Scala teatro muzikos mu
ziejus turtingas ne tik savo mar
muriniais kambariais, bet ir mu- i 
zikine medžiaga. Čia visur pri- J 
kabinėta kompozitorių ir solistų 
paveikslų, biustų, muzikos instru
mentų iškasenų, įdomi muzikos 
biblioteka, pianinai. Daugiausiai i 
vietos skirta kompozitoriui Ver-1 
di. Čia matėme jo pirmąjį laik
rodį (jau surūdijęs), o paskutiny
sis tebeblizga auksu. Matėme jo 
žilų plaukų garbaną, Reųuiem' 
mišių originalą, jo pasą, pirmo
sios ir antrosios žmonos portre
tus ir t.t. . ;

Prie kompozitoriaus Rossini, 
portreto mūsų vadovas pasakoja: j 
“Kada Rossini buvo 37 metų, pa
rašęs savo paskutinę operą “Wi- 
lliam Tell”, sugalvojo daugiau 
operų neberašyti, bet užsiimti 
pačiu mėgiamiausiu savo ama
tu — virimu. Ir užtat Italijoje 
beveik kiekviename restorane vai 
gysite spaghetti alla Rossini, pi- 
zza alla Rossini, lasagna alla Ro 
ssini, kad turėtumėte figūrą alla 
Rossini.”

Kur tik mes Milane ėjome, vi
sur mus sekė muzikos istorija. 
Toscaninį nusekėme iki pat kapi
nių, kur apžiūrėjome visos jojo 
šeimos mauzuliejų.

Ir taip mūsų svajonė išsipildė, 
pamatėme Italijos muzikos cen
trą Milaną ir jo garsiąją La Sca
la operą.

(Bus daugiau)

— šoka (kaip gaidys, o negal 
-kaip višta. (Kretingiškių patar
lė).

— Juo dvesia, juo spardos, 
(lietuvių patarlė).

LANGAI
DURYS
STOGELIAI 
TVOROS —
ĮVAIRIŲ METALŲ RŪŠIŲ 

IR KAINŲ

KOSTAS BUTKUS 

Telef. PR 8-2781

IVe Offer To Sovers

SAVINGS CERTIFICATE

51rn
6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

Savings certificates issued 
for six nionths or one 
year— in minimum 
amounts of $10,000.00, 
and thereafter in 
multiples of $1,000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

PINIGAI ĮNEŠTI IK* 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D

DiV’d^ndai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d
X 11 • MUM \ t •

\ NTRA I ■
5P'ftT a i'

N »,TV I H’l a i 
PUNKTAI)

V v ,H1 9 V V
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PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAl HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 Wesl 7 Ist Street Tel. 476 2345 1
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

4....^‘‘1
* | KRPTEtniS j

PIRK* TE DABAR TIESIOG 
*R. N E L S 0 N

SAVININKO

SA4NT CASIMIR 
MONUMENT CO

lt 14 Wėst 1 11 th Street
ItMraiftpafo- Paminklam- Planu 

‘"'".iruikiina* Visame Mieste

relel - CEdarcrcst * - 633?
anas blokas nuo k i,—.i,

NUO

per annuin

Passbook Savings 

Accounts

Paid Ųuarterly
Computed and Paid 

as ofi
Mar. 31 — Juue 30 
Sept. 30 — Dec. 31

'HiiiiiuimuiiuuiHiiiiiiniiHiiiti  iiiiiiui

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos. Transmisijos 
Tnne-np ir Motoru Remontą*

5759 So. Western Avė.
Kampas 58 th Street 

Telefoną- - PKospect 8-9533 
lUIlIlIliiiiiHUIIIIIHUIlUllllllllllllllllil

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

Ir kitokioms progoms
GU2AUSKŲ 

BEVER1V OTUIjS GPT.TNTdIA 
2443 W. flSrd Street. Glilcuco. Illinois 

Tel. PR 8-0833 — I’R 8-0834

sKELBKrnta “dra.ugb’ .

or MORE
Savings certificates isiued 
for six months or one 
year—in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiples of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

ederal 
avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RO. 
Chicago, III. 60608 

Vlrginia 7-7747

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parkiag Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ REpublic 7-8600

MAZHK&EVANS
FUNERAL HOME

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas - Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 South Galifornia Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas ~ YAias 7-1741-2 j

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNUS
(LAOKAW1OZ)

2424 W. 69tb Street TeL REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place_______ Tel. Virgin,a 7-667-

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S, Cnlifomia Avė Tel LAfayeto 1-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Litnanics A ve • Tel. * Artis 7-3401

POVU \S J. RIDIKAS
4354 S. Halstee <reet Tel. VArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
4319 8. Lituanica tve. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAJ ris - BUTKUS
1446 S. 50th Av«s, Cicero, fll. Tel. OL 2-1003
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M,otcrų

yvonimas
Hedaguoja St sememene, 0507 S. Troj St. Ciucag-j Ui , 6062V 

Tel. 025-5988

........................................................................................................................................................................................ llllllllil... .

Mergaičių miestas
JUOZAS DAUGAILIS

Visame pasaulyje plačiai žino-patarėjo pareigoms. Studentija 
mas yra berniukų miestas Omą- čia atlieka savo uždavinį prie
itoje, bet galime pasidžiaugti, žiūroje seselės, kuri pati yra bai- 
kad yra įsteigtas tame pat mieste gusi klinikinės psichologijos mok 
ir mergaičių miestas, kurio ad- slą.
resas: Girls Town, 653 So. 40th
St., Omaha, Nebr. 68105. Čia kai Auklėjimas ir mokymas 
kurį laiką yra buvęs lietuvis ka-i Mergaičių mieste ir 
pehonas - kun. L. Musteikis. aukgtesni •; mok ykla> kur č 
Šio miesto g^entojos yra mer- kreipiamas dė į ru0_
gaites nuo 13 iki 18 m. am- ŠQS jr komercinį paruošimą) 
žiaus. Jos buvo gyvenimo palauž
tos ar dėl skurdo, ar dėl šeimos 
pairimo, ar dėl tėvų - apsileidimo
ar kitų priežasčių, čia jas stengia- ivačios mok -os atsiliekančių
masi vėl padaryti gero būdo, dar 
bingom mergaitėm, to siekiant
auklėjimu, specialistų patarimais, vės moks,o pamokas Ateina ČJa
jei reikia, ir gydymu.

Seimų pairimas — didžioji 
mergaičių paslyd'mo priežastis

I tą miestą dažniausiai pak
liūva mergaitės dėl jų nesuval
domumo, dėl seksualinių nusi
kaltimų, dėl pabėgimų iš namų. 
Peržvelgus 3,000 tokių mergai
čių, atėjusių ten iš 26 miestų, is
torijas, atrasta, kad 43 procen
tus jų sudaro kilusios iš šeimų, 
kurių tėvai persiskyrę, 15 pro
centų pusiau našlaitės, 7 procen
tus gimusios neteisėtoje moterys
tėje, 5 procentus turėjusios bent 
vieną psichiškai pakrypusį tėvą. 
Kitos jų kilusios iš, alkoholikų 
šeimų, iš šeimų, kur buvo kri-, 
minalinių nusikaltėlių, kur buvo 
sunkių ligonių. Šios aplinkybės 
palaužė gležną mergaičių būdą, 
kai kurios iš jų pasidarė agresy
vios, sunkiai sugyvenamos, su 
slegiančiomis vidaus problemo
mis.

Naujai priimamosios
Prieš priimant mergaitę į šį 

mergaičių miestą, surenkamos 
žinios apie jos elgesį, mokymosi 
sugebėjimus, sveikatą, emocin
gumą, ir tada auklėtojų komisi
ja nutaria, ar bus priimta ir ka
da.

Naujai priimtosios 2-4 savai
tėms apsigyvena specialiame pri
ėmimo centre, o paskiau perke
liamos į bendrabutį. Priėmimo 
namuose mergaitės lyg įvedamos 
į bendrą mergaičių miesto gy
venimą, atliekamas jų dantų ar 
kitoks gydymas, socialinės tarny
bos žmonės apklausinėja jas, įsi
gilina į jų problemas.

Mergaičių mieste yra kliniki
nės psichologijos specialistų, gy
dytojų, kurie, panaudodami nau
jausius mokslo duomenis, pade
da joms savas problemas išspręs
ti. Reikale pasikviečiami ir psi
chiatrai.

Gyvenimas grupėmis

Mergaitės gyvena grupėmis: 
nuo 15 iki 20. Čia jos turi va
dinamą grupės motiną. Randa
ma, kad toks bendras gyvenimas 
daug padeda mergaitėse išugdy
ti socialinį jausmą ir sugyvenimo 
sugebėjimus. Kas savaitė daromi 
grupės posėdžiai, kurie daug pa
deda mergaičių perauklėjimui. 
Čia išsprendžiami kai kurie sa
vaitės bėgyje iškilę ginčai, nesu
sipratimai.

Tokioj grupės gyvenvietėj yra 
mergaičių miegamieji, rekreaci
jos kambariai, užkandinės, vo
nios. Didesniems sporto ar kul
tūriniams parengimams jungiasi 
mergaitės iš viso jų miesto. Ne- 
braskos universitetas tiek susido
mėjęs šiuo mergaičių miestu, 
kad net čia atsiunčia savo stu
dentes praktikuotis psichologinio

rengiant jas šeimai ir tarnyboms 
verslo įstaigose. Tarpais mergai
tės pačios išeina talkinti kaip

mokykloje vaikų. Ir katalikės, ir 
ne katalikės mergaitės turi doro-

ir įvairių tikybų kapelionai re
liginiam mergaičių aptarnavi
mui.

Ypač stengiamasi paruošti 
mergaites savarankiam pragyve
nimui, išmokant jas amatų, na
mų tvarkymo, drabužių laidymo, 
priėmėjų darbo kabinetuose ir 
raštinėse. Naudojamos visos 
priemonės išugdyt mergaičių ta

Baigusi Mergaičių miesto aukštes
niąją mokyklą

lentus. Net mokamas joms mė
nesinis atlyginimas už geriau at
liktus darbus.

Globoja ir išėjusias

Už savo gerą elgesį mergaitės 
gauna teisę išvykti apsilankyti į 
namus, į pažįstamas šeimas. Net 
ir išėjusios iš šios įstaigos mer
gaitės neužmirštamos, o stengia
masi joms parūpinti darbą, seka
ma jų tolimesnį gyvenimą, rei
kale, padedama joms išspręsti ky
lančias problemas. Prieš mergai
tę išleidžiant iš to miesto nuola
tiniam gyvenimui pas namiškius 
būna pirma aplankomi namiš
kiai, aptariamos galinčios kilti 
problemos, patariama, kaip jie 
su grįžtančiomis mergaitėmis tu
ri elgtis.

85 proc. pasitaisančių

Šis mergaičių mietas yra sese
lių vienuolių globoje. Viena se
selė parašė studijinį darbą gauti

Sutinkama naujai atvykualoji į Mergaičių miestą

Mergaičių miesto gyventojos nori būti tvarkingos ir grąžos...

Kolumbuos spauda apie lietuvaitę
Medellino dienraštis EI Co- 

lombiano, bal. 15 d. laidoje įdė
jo fotografiją ir ilgą aprašymą 
bei pasikalbėjimą su Dalia M. de 
la Cuesta (Oželyte), einančia 
direktorės pareigas Investigacijų 
centre prie Administracijos ir fi
nansų mokyklos.

Ten pat duodama jos gyveni
mo apybraiža. Dalia gimė Lie
tuvoje Nuo 13 m. amžiaus gy
veno JAV-ėse, kur baigė moks
lus. Illinois universitete speciali
zavosi Marketing ir Marketing 
Investigation srityse. Ištekėjo A- 
merikoje už inž. Hernan de la 
Cuesta ir jau 9 metai kai gyve
na Medclline, Kolumbijoje. Au
gina vieną dukrą, Adrianą Ma
ją, 3 skyr. mokinę Marymount 
olegijcje. Dalia kalba keliomis 
vetimomis ka'bomis. Ji mėgsta 

žaisti tenisą. Amerikoje buvo Ju- 
nior čempionė, laimėjusi daug
turnyrų.

socialinės tarnybos laipsniui, ste
bėjusi, kaip 500 mergaičių tvar
kėsi per 5 metus nuo jų išleidi
mo iš mergaičių miesto. Suse
kė, kad net 85 procentai jų bu
vo visiškai susitvarkiusios. Pla
čiau apie tai galima rasti “The 
Marian” žurnale š.m. rugp. ir 
rugsėjo numeriuose.

Ar gėrimas yra asmeniškas 
reikalas?

Ne, nevisai. Gėrimas yra tiek
Pianistė Julija Bajauskaitė - šušie-l socialinis, tiek asmeniškas daly- 
nė po piano koncerto apdovanota
rengėjų ir draugų rožėm s.

Nuotr. K. Kauno

kas. Psichologai sako, kad suau
gusio gėrimas turi įtakos į jau
nuolius, o ypač vaikus, kurie ko
pijuoja suaugusį ir elgiasi patys 
panašiai. Tai tiesiogiai rišasi su 
geriančiojo socialiniu gyvenimu, 
jo piniginiu stoviu ir išlaidomis, 
o taipgi šeimos gyvenimu. Jei esi 
alkoholikas, tai jau pavirtai so
cialine problema ir kiekvieną 
kartą, kai įgėręs vairuoji auto
mobilį, virsti kelyje tikru pavo
jumi kitiems. Jei nusigeri ir nesi
laikai tvarkos, turėsi reikalų su 
policija, teismais ir krašto įsta
tymais. Toks valdžios įsikišimas 
rodo, kad gėrimas nėra vien tik 
geriančiojo asmeniškas reikalas. 

Vaikai ir laisvė

Ar vaikai vystosi tada geriau
siai, kai jiems duodama pilna 
laisvė? Netiesa. Rūpestingi tyri-

! nėjimai rodo, kad vaikai, jiems 
■ leidus daryti, ką tik nori be rū
pestingų direktyvų, dažnai tam
pa grynu nepasisekimu. Taipgi 
gyvenimo nevykėliais virsta tie, 
kurių namuose tėvai “daro ,kas 
geriausiai patinka vaikui”. Ge
riausias “receptas” čia būtų: lais
vė tam tikrose ribose. |

MAISTINGAS SALDUMYNAS VAIKAMS
Daugelis tėvų nusistatę prieš saldumynus vaikams. Tai yra 

labai teisinga. Tačiau, jei kas nori duoti savo vaikams maistin
gą saldumyną, tinkamą 3-čiam patiekalui, ar tiesiog pasmagu- 
riavimui, tepamėgina sekantį receptą.

Imti: puoduko pusiau saldžių ar pieninio šokolado trupi
nių (milk ohocolate bits), t/> puod. “butterscotch bits”, 1 valg. 
šaukšt. augalinių riebalų (shortening), 30 didelių propušių 
(marshmallows), 2 ar 2^ puod. susmulkintų kviečių biskvitų 
(vartojamų pusryčiams — shredded wheat biscuit), pailgų ar 
vieno kąsnio didumo.

Pirmas 3 sudedamąsias dalis sumaišyti mažame sunkiame 
puode. Uždėti ant laibai menkos ugnies ir leisti tirpti; labai at
sargiai pamaišyti. Kiekvieną propušę užsmeigti ont ilgo virbalo 
ar ilgos “fondue” vartojamos šakutės ir mirkyti šokolado miši
ny, kol visos pusės bus ištisai juo padengtos. Išvolioti tada tuo
se susmulkintuose javuose — “cereal’’ (shredded wheat bis- 
cuits). Jei reikia, daugiau tų susmulkintų javų užspausti ant 
viršaus. Nuimti nuo šakutės ir atšaldyti ant sviestu išteptos skar
dos ar vaškinio popierio. Galima įsmeigti švarų pagaliuką vaikui 
laikytis valgant. Sudaro 30 sveikų, maistingų saldumynų vai
kams, tinkamų ir piknikuose.

Dalia Oželytė - de la Cuesta

Dalia taiįjgi yra to paties cen
tro Public Relations direktorė, 
Antioluijos universiteto Econo- 
mic Investigations centro direk
toriaus padėjėja bei to paties u- 
niversiteto ekonomijos assistant 
profesorė. Jos diriguojamas cen
tras paruošia nacionalinius bei 
regioninius projektus miestų ad
ministracijoms, o korporacijoms 
finansines analizes ir kainų ap
skaičiavimus. Jos vadovaujamas 
centras, jo atlikti darbai ir jos 
asmeniškas įnašas į krašto eko
nominį gyvenimą yra valdžios 
didžiai vertinami. Apie jos veik
lą irgi rašė kitas Medellino dien
raštis EI Correo.

Kurios rimtesnes: prancūzės 
ar amerikietės?

Pagal paskutines tarptautines 
studijas, amerikietės yra labiau
siai linkusios įvairioms lengva
būdiškoms avantiūroms. Pavyz
džiui, Vance Packard praneši
me sakoma: “Mano tyrimai ro- 

I do, jog plačiai pasklidusi reputa- 
tacija apie prancūzų mergaites,

. kad jos neva esančios lengvo el- 
, gesio, o ypač prieš vedybas, yra 
| visai nepagrįsta. Priešingai, ben- 
; drai imant, prancūzai, kaip žmo- 
I nės, yra daug labiau prisirišę 
prie nekaltybės idealų, kaip, sa
kysime, amerikiečiai ar net ang
lai. Jie susilaiko ir nuo viešų dis
kusijų apie intymius dalykus”. 

Mėsa p’giau už cigaretes

Čia nenorima propaguoti ci
garečių kenksmingumo. Nors 
džiugu, kad tiek daug rimtų kom
panijų atsisako jų reklamavimo, 
gydytojams įrodžius, jog rūky
mas siejasi su vėžiu.

Viena didžiulė maisto parduo
tuvė (Supermarket) Šalinos mies 
te, Kansas, savotiškai sprendė 
tą problemą intriguojančioj nau 
joj perspektyvoj: “Jei jūs mano
te, kad jautiena yra brangi, tai 
cigaretės yra 6.59 dol. už svarą!” 

Apie pamiršimus

Nemalonūs pergyvenimai, y- 
pač tie, kai asmuo pasijuto esąs 
žeminamas, yra “pamirštami”, 
nustumiant juos į pasąmonę. E- 
są, mes pamirštame vardą žmo
gaus, kurio nemėgstame. Taipgi, 
anot to paties gydytojo, mes pa
mirštame sumokėti sąskaitą, ku
rios nenorime mokėti. Tuo tar
pu, jei mes pamėgstame kurią 
vietą, tai stengiamės tyčia pa
miršti ten savo pirštines ar ku
rį kitą nieką palikti, kad turėtu
me progos sugrįžti. Kai kurie tie 
“pamiršimai” eina net kur kas 
giliau.

Dvi solistės n© dainavusios, bet kalbėjus’os pianistės J. Ra'suskaitės pa
gerbime. Iš k.: I. Motekaitienė ir A. Kalvaitytė - Velbasianė,

Nuotr. K. Kauno

Pratinkime mažiukus 
padėti

Ar 4 m. vaikučiai yra per ma
ži padėti namų apyvokoje, klau
sia jaunos motinos.

Ne, atsako specialistai.
Kai mažasis priešmokyklinio 

amžiaus sako: “Aš tai galiu pa
daryti”, nežiūrint kas bebūtų, tai 
yra geras ženklas, kad vaikučiui 
kyla mintis, jog jis pats sugebė
tų tai įvykdyti.

Tai svarbus žingsnis jo vysty
mosi, kuris tūrėtų būti pripažin
tas su padrąsininančiu: “Žino
ma, kad tu gali tai padaryti ir 
taip pat visiškai vienas”.

Šitokį vaiko augantį supratimą 
apie savo paties atsiekimus rei
kia skatinti, stebint jo pasiektą 
progresą ir duodant jam naujų 
uždavinių, jo sugebėjimo ribose. 
Nežiūrint, ar kiti jo amžiaus vai
kai tai sugeba, ar ne. Kiekvienas 
mažas vaikas turi pajusti ir su- 

i prasti savo pajėgumą ką nors 
naudingo nuveikti.

LDK Birutės draugijos Centro valdybos narės tariasi su Dalia Kučėnie- 
ne rengiamo koncerto, spalio 4 d. Jaunimo centre reikala s. Iš kairės j 
dešinę: pirm. M. Babickienė, D. Kučanicnė ir stovi V. Kulikauskienė:

Nuotr. I. Kulikaus'kaitėa

IŠ MO TERŲ PASAULIO
— Lietuvių moterų klubų fe- 

derac'jos Chicagos klubas suruo
šė pagerbtuves pianistei J. Ra- 
jauskaitei-Šušienei po jos pasi
sekusio koncerto. (Muzikinė re
cenzija šios dienos kultūriniame 
priede). Klubo veiklioji pirm. M. 
Krauchunienė, po trumpo svei
kinimo, įteikė pianistei federaci
jos išleistą knygą “Lithuanian 
Woman”. Pianistę sveikino ko
legės sol. I. Motekaitienė ir sol. 
A. Velbasienė. Dar kalbėjo klu
bo valdybos narė M. Pėteraitie- 
nė. Trumpą padėkos žodį tarė 
J. Rająuskaitė.

— Amerikos Liet. inž. ir arch. 
sąj. (ALIAS) Moterų pagelbi- 
nio vieneto metinis susirinkimas 
įvyks spalio.5 d., sekmadienį, 3 
v.p.p. vicepirm B. Briedienės

namuose, 2901 W. 73 St. Kvie
čiamos narės su viešniomis gau
siai dalyvauti. Bus rodomas spal 
votas filmas iš Lietuvos. Spalio 
25 d., šeštadienį, 7 v.v. vienetas 
ruošia pobūvį su šokiais Jauni
mo centre. Visas pelnas skiria
mas labdarybei. Rytoj vieneto 
valdyba ruošiasi skaniai pavai
šinti visus atvykusius į ALIAS 
Chicagos skyriaus valdybos, ku
rio pirm. yra inž. R. Šiaudikis, 
suruoštą tradicinę golfo dieną, 
virtusią šeimos švente. Inžinie
riai su šeimomis ir svečiais tu
rės savo išvyką rytoj ponų Lie- 
ponių ūkyje. Laukiama gausaus 
atsilankymo pabendrauti po ą- 
žuolais tyrame ore prie vandens 
baseino, o atžalynui pasportuoti 
ir pažaisti su savo tėvais.

• Dr. Marija Alseikaitė-Gim
butienė, Los Angeles univer
siteto Europos archeologijos ka
tedros vedėja, šią vasarą pralei
do Makedonijoje (Graikijoje ir 
Jugoslavijoje) vadovaudama ne
olito (6-3000 m. pr. Kr.) sodybų 
kasinėjimams. Vieni šių pamink
lų yra šiaurės Graikijoje, kiti Ju
goslavijos pietrytinėje dalyje. 
Jos rūpesčiu Los Angeles univer
sitete kuriamas Archeologijos in
stitutas. Universitete yra ir etno
grafinis skyrius su lietuvių liau
dies meno dirbiniais. Šiuo metu 
mūsų archeologė ruošia veikalą 
apie 7-3000 m. pr. Kr. Europos 
kultūrą, kuris būsiąs išleistas ke
turiais tomais. Jos moksliniuose 
darbuose bus pavaizduota ir ano 
meto Lietuva, ypač šiam reikalui 
panaudojant paskutinius Lietu
vos pajūrio (Šventosios) srities 
kasinėjimus. Grįždama iš Make
donijos, archeologė buvo ir į Lie
tuvą užsukusi, kur rinko reikia
mą medžiagą.

ir
- Klausykis kito rodos, ate 
savo razumo nepamesk. 

(Anykštiškių patarlė).
— Geriau (be galvos, negu be 

mados. (Kaudoniškių patarlė).
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