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Literatūra mokslo ir 
kūrybos simpoziume
Paskaitininkų ir kalbėjusiųjų mintys bei nuomonės, 
atpasakotos korespondento žodžiais

KERTINĖ PARAŠTE

KRITIŠKUMO DAUG, 
O KRITIKOS TROKŠTA

Kaip ir buvo galima laukti, 
paskaitos apie literatūra, nors j- 
vykusios kiek neįprastoje vietoje 
(Midway House), sutraukė be
ne daugiausia publikos. Nedide
lę saliukę sausakimšai užpildė 
maždaug pora šimtų klausyto
jų. Eiliniam žmogui, tur būt, me
nai visada liks artimesni negu 
mokslai. Jausti yra lengviau ir 
paprasčiau negu galvoti.

Veik visos paskaitos, liečian
čios literatūrą, buvo skaitytos 
lapkričio 28 dieną. Tarpšventi- 
nis penktadienis daugeliui buvo 
patogus nusiimti nuo kasdieni
nio darbo. Popiečio turinį suda
rė trys paskaitos ir simpoziumas. 
Juos čia savais žodžiais ir atpa
sakosiu.

“Naujos mintys ir išraiškos 
priemonės lietuvių literatūroje”.

ILONA GRAŽYTĖ (jai neat
vykus, paskaitos tekstą skaitė dr. 
Elona Vaišnienė): Vadovausiuo
si lietuviškais kriterijais, nes tai, 
kas mums dar nauja, bendruo
ju mastu būtų jau atgyventa... 
Literatūra nėra rungtynių arena, 
kurioje stiprūs jaunesnieji nurun 
gia pasenusius. Egzodo literatū
ra visada lieka daugiau tradici
nė, taigi ir nauji bandymai joje 
turi didesnę prasmę.

— Paskutinio dešimtmečio 
poezijoje (o tai periodas, kuria
me pradėjome daugiau apsipras
ti ir susigyventi su svetima ap
linka) ryškiausiai išsiskyrė Al
gimantas Mackus. Su savo “Ne
ornamentuotos kalbos generaci
ja” jis davė naują kryptį. Emo
ciniai A. Mackus dalinai yra že
mininkų įpėdinis. Žemininkai 
irgi buvo vieniši, bet žinojo, ką 
prarado. A. Mackaus vienišumas 
yra jau savotiška “alienation” 
(atsiribojimas). Tai pirmas egzi- 
lės poetas, kuris nebegalėjo grįž
ti. Jo poezijos žodis nunuogin
tas, įvaizdžiai — nelygūs, forma 
— suprastinta. Tai savotiška ir 
nuolatinė kova dėl žodžio. Reikš
mingiausi A. Mackaus pasekėjai 
yra Liūne Sutema ir Vitalija Bo
gutaitė. Jo įtaka jausis ir atei
nančioms kartoms, kurioms rei
kės rašyt su dar mažiau žodžių.

— Jonas Mekas paskutiniuo
siuose rinkiniuose pasuko mini- 
malinės poezijos keliu. Jo kalba 
paprasta, tiesi, lyriška. Jono Me
ko eilėraščiai yra nuotrupos jo 
vidinio pasaulio, į kurį jis skai
tytojo užsispyręs nekviečia. J. Me-
nniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiHiiuiiiiiiiiiii^ ,
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kas pas mus dar egzotiškas pauk
štis. Jis daugiau reikalauja iš 
skaitytojo. Jonas Mekas, kaip ir 
Mgimantas Mackus, tiki į apnuo
ginto žodžio prasmę.

— Paskutinio dešimtmečio e- 
ttiigracinėje prozoje žymesnių po 
sūkių nėra. Su Antanu Škėma 
Žuvo mūsų prozos atsinaujini
mo galimybė .. Antanui Škėmai 
‘Baltoje drobulėje” pavyko ras
ti dviejų tikrovių — sąmonės ir 
pasąmonės — sintezę. Dalinai 
tas pavyko ir Algirdui Lands
bergiui “Kelionėje”. A. Škėmos 
pastangos matyti charakterį iš 
vidaus mūsų prozoje pasekėjų 
nesusilaukė. A. Škėma atmetė 
sentimentalumą ir erotinių — 
seksualinių santykių vaizdavime, 
kuris mūsų romane daugumoje 
tebėra toks, koks buvo karalienės 
Viktorijos gadynėje. A. Škėma 
davė ryškiausią tremtinio išeivio 
portretą. Jo kūryboje ryškiausios 
ir Vakarų pasaulio įtakos.

— Geriausias bandymų para
šyti “bestsellerius” pavyzdys y- 
ra Jurgio Gliaudos dokumenti
nis romanas “Agonija”. Jis, ta
čiau, naujų išraiškos priemonių 
neieško.

— Kazys Almenas yra naujas 
siužetų, situacijų ir mūsuose dar 
neįprastų veikėjų pasirinkime, 
bet į romano formą jis nieko

Tik tvirtai sujungus rankas darbui, buvo galima įkūnyti mokslo ir kūrybos 
simpoziumą. Iš kairčs į dešinę: JAV Lietuvių Bendruomenės Centro valdybos 
pirm. taž. Bronius Nainys, simpoziumo programos vicepirmininkas dr. Ar
vydas Kliorė ir simpoziumo programos pirmininkas prof dr. Algirdas Avižie- 

ini* 1...................... “

Amerikos ir Lietuvos himnais atidaromos Mokslo ir kūrybos simpoziumo dienos lapkričio 27 Jaunimo centre, Chi
cagoje. Nuotr. Antano Gulbinsko
inimiifflffliiiiiiiiiniiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiinniiwiiiiniini!iHiiį!niiHiniu!iĮiiiiiiiiiiiiiniinniiiiiiiiijiiiim

naujo neįnešė. Iškeltina jo pas-I lankelėj”. “Meilės mokykla”, kad taforos, šalia kasdieninės, turi ir 
tanga sudominti ir užintriguoti
(ypač jauną) skaitytoją.

— Juozo Kralikausko istori
niai romanai būdingi stiliumi, į- 
vedant senovišką, menamai 
Mindaugo laikų kalbą. Prancū
zišką terminą naudojant, jojo 
“Titnago ugnį” ir “Mindaugo 
nužudymą” būtų galima pava
dinti “gerais nepavykusiais ro
manais”.

I — Efektingiausiai naujų ke- 
! lių ieško ir randa dramaturgai.
Betgi ir čia turtingesni buvo ke
li pirmieji, o ne paskutinieji ap
kalbamosios dekados metai, ka
da išėjo A. Landsbergio “Meilės 
mokykla” ir “Barzda”, ar Kosto 

j Ostrausko “Pypkė”, bei “Žaliojoj

kitą prasmę. Vis dėlto jų poeti
niame pasaulyje tebėra būdingas 
žodžių tikslumas. Persilaužimas 
mūsų poezijon ateina su Algi
mantu Mackum ir Jonu Meku. 
Prasmė jau nebūtinai glūdi 
transcendencijoje. Ji gali glūdėti 
nieke ir būti nieku. Jie protestuo
ja prieš žodžių iškilumą ar ne- 

: paprastumą. J. Mekas paskuti
niuose rinkiniuose jaučia, kad iš 
kiliais žodžiai* jis .jau. nebegali 
nieko pasakyt. Jis ieško papras
tų žodžių, o taipgi suprastėja ir 
eilėraščio struktūroje. Jis atsisa
ko prakalbinės poezijos, atsisako 
ilgų sakinių, ar net žodžius pra
deda skaldyt.

— A. Mackus ieško poetinio 
vaizdo, kuris būtų savotiškas an- 
ti-vaizdas. Iki tol vartotiems po
etiniams įvaizdžiams jis išdirba 
naują prasmę.

— Kai kurie Lietuvoje rašan
tys poetai, kaip Janina Deguty
tė ir Judita Vaičiūnaitė, emoci
niai tebeturi mūsiškių žeminin
kų pasaulėžiūrą. Dvi minėtosios 
ypač artimos K. Bradūnui. J. Vai
čiūnaitės kūryboje nors emoci
jos lieka intymios, tačiau jas iš
reiškiantys daiktai jau yra kon
kretūs. Pradedama išeit iš įpras
tinio poetinio žodyno. Aprašo
mi daiktai jau tą patį reiškia ir 
išimti iš eilėraščio. Poezija juos 
padaro jausmo įtampa. Augantis 
jausmo antplūdis paskiau išbrau
kia tikrąsias realybines sąvokas. 
J. Vaičiūnaitė, kaip ir žeminin
kai, rašo ir apie duoną ir apie

(Nukelta į 2 psl.)

ir nebūdama visai originali šio 
krašto dramaturgijos prasme, y- 
ra mums dar naujas bandymas. 
K. Ostrausko dramos neveikia 
raminančiai. Absurdo teatras at
sisako kelti ir šviesti. Egzisten
ciniai klausimai žmogui kelia 
baimę, jie žiūrovą sukrečia ir ver
čia pagalvoti. K. Ostrauskas nau
doja absurdo teatro priemones.

— Susumuojant: per paskuti
nį dešimtmetį /^arijoje nutilo 
arba pritilo žemininkai, atėjo gi 
“neornamentuotos kalbos gene
racija”. Prozoje tradicinę kaimo 
tematiką pakeitė šių dienų ak
tualijos. Romanas prasiplėtė siu
žeto, bet ne vidaus gelmės atž
vilgiu. Pati atmosfera (skaityto
jai, leidėjai etc.) naujų bandy
mų neskatina.

“Poetinio vaizdo ieškojimai 
naujoje lietuvių poezijoje”

RIMVYDAS ŠILBAJORIS: Tra 
diciniai poetinis vaizdas rėmėsi 
kalbos iškilumu, skambumu. 
(Pavyzdžiai — Bernardas Braz
džionis, Jonas Aistis). Metaforos 
šaknys glūdėjo metafizinėj di
mensijoj. Vaizdai buvo paremti 
jausmų, o ne daiktų logika. Hen
riko Radausko metaforoj, kurios 
šaknys grimsta istorijon ar mi- 
tologijon, būdingas dviprasmiš
kumas ar daugiaprasmiškumas.

— Žemininkai aprašo daly
kus, egzistuojančius jų poetinia
me pasaulyje, kurie realybėje ne
beturi tos pačios prasmės. (Ci
tuojamas Alfonsas Nyka-Niliū- 
nas ir Kazys Bradūnas). Jų me-

Po keturių įtempto darbo dienų ir mjkslininkai ir simpoziumų publika lapkričio 30 d. nuotaikingai atsipalaiduoja Margučio rengtoje Clevelando Grandinėlės 
Nuotrauka Antano Gulbinsku šokių popietėje Marijos aukštesniosios mokyklos auditorijoj, Chicagoj. Nuotr. Antano Gulbinsko
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Sunku išskirti kritiškumą ir 

kritiką, bet skiriasi. Pirmasis 
turėtų vesti į antrąją, bet daž
niausiai neveda, kažkur įstrin
ga ir sustoja. Kas yra ginčai ir 
polemikos, kurių bodimės ir 
juos plakame, jaudinamės — 
jau kuris laikas — ir, atrodo, 
perdėtai. Norim visuomeninės 
taikos ir vienybės, ir užmer
kiam akis natūraliem skirtu
mam, pažiūrų priešybėm, nuo
monių įvairumui. Vieno siek
dami, kita užgniaužtame. Ko
dėl?

Norim gyvos visuomenės ir 
gyvo kultūrinio gyvenimo, bet 
ar gali būti gyvybė be skirtin
gų požiūrių ir interesų, be jų 
apykaitos, derinimo, lyginimo? 
Ar išvengiama, kad toje apy
kaitoje ir derinime, nebūtų 
įtampų ir neškiltų nesusipra
timų ? Tik diferencijuota visuo
menė yra tobulėjanti, dėl to 
kas ieško “šventos ramybės ir 
vienybės”, tas pameta iš akių 
tobulybę. Vienybės nekuria 
vieno bėgio galvojimas, vienas 
stilius, viena forma ar unifor
ma. Vienybei reikia daugybės, 
įvairumo, skirtingumo.

Ar ne keista, kad ginčą, po
lemiką, diskusiją mes greit va
diname nesutarimu, asmeniš
kumu, užsikirtimu. Šie dalykai 
berods yra pripuolami esmi
niams skirtumams išreikšti. 
Be reikalo vieną dalyką mai- 
šom su kitu — formą supla- 
kam su turiniu, stilių ir to
ną su esme. Jei mes tų dalykų 
neskiriam, kaip skirs jauni
mas?

Esam perfekcionistai, teisy
bės ieškotojai ir moralistai. 
Tokia mūsų lietuviška prigim
tis. Bet ar dėl to ji peiktina? 
Man regis, blogiau yra su to
kia prigimtimi, kuri apatiška 
kriminalui, negerovei, nesąmo
nei. Ar mus nepradeda veikti 
svetima prigimtis ir aplinka, 
kur žmonės dangstosi tokiais 
skydais, kaip “man nesvarbu”, 
“manęs tai neliečia”, “nenoriu 
būti įveltas”, “kam jaudintis 
ir ginčytis dėl niekų”? Juk 
daug kam, o ypač jaunimui, 
darosi “niekai” ir tie lietuviški 
kultūros, politikos, švietimo 
reikalai, dėl kurių dažniausiai 

polemizuojame ir diskutuoja
me.

Jeigu žmogui darosi “vis 
tiek”, kas bevyktų jo tautinės 
grupės darže ar tame krašte, 
kur gyveni, kas gi tada besu
daro jo žmogiškąsias reakci
jas ? Kur tokio žmogaus verty
bių pajautimas? Kas jis iš vi
so yra — manekenas, robo
tas? Koks jis pagaliau krikš
čionis? Argi krikščionis turi 
niekam neužkliūt, visiem viską 
leist, viską pakęst, nesupykt 
ir nesusierzint? Kaip galima 
nepykt ir nesusierzint, jei tu
ri sąžinę, jausmus ir protą? 
Kaip tu save gali laikyt geru, 
ar bent gėrio siekiančiu, jei 
nesiteiki net reaguot prieš blo
gį, neteisybę, netvarką?

Ar ne klaidingas principas, 
tariamai krikščioniškas, kurį 
skelbė Tolstojus ir kurį dabar 
atstovauja hippinis “pacifiz
mas” — viską užglostyti meile 
ir gėlėm? Krikščionybė reika
lauja meilės ir pagarbos akme
niui ir neleidžia prieš jį liet 
tulžies. Bet ar ji reikalauja 
meilės, pagarbos ir pakantos 
blogam elgesiui, skandalui, pa
piktinimui? Kristus neparodė 
pakantos šventyklos pirkliams 
ne dėl jų asmens, bet dėl jų el
gesio. Kristus neglostė ir gė
lių nekaišiojo fariziejams, o 
tiesiai juos vadino veidmainias 
dėl jų elgesio.

Mūsų polemikos ir ginčai, 
esą, prasilenkia su kultūringu
mu, tad kiti mano, jog pasi
tarnausią kultūrai, vengdami 
polemikų ir ginčų. Bet argi 
mūsų tarpe nėra kultūringų 
polemikų, diskusijų, ginčų? 
Argi daug mes turime, ypač 
kultūrinėj spaudoj, tokių, ku
rie pameta kontrolę žodyje? 
Kas kontrolę pameta, tas ne 
kitą, o save nuplaka. Kultūrin
ga visuomenė pati geba skirti 
tuos dalykus. Tad ar verta pa
neigti polemikų ir minties apy
kaitos reikalą vien dėl to, kad 
ji kartais pakaitina smegenis 
ar nervus?

Kritiškumo pas mus daug, 
bet kodėl neišauga kritika — 
sveika, blaivi, pagrįsta, įžval
gi? Ar jos mums nereikia?

(Nukelta į 2 psl.)
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žemę, tik ji tiems žodžiams duo
da daugiau konkretumo. J. De
gutytė turi išsidirbusi vaizdų si
stemą, kurioje daiktai išvirsta į 
aiškius simbolius. Tuo ji artima 
A. Mackui.
— Sigitas Geda, Albinas Ber
notas ir mūsiškis Vladas Šlai
tas nebeturi tradicinio poetišku
mo supratimo. Iš pirmo žvilgs
nio atrodytų, kad jų kūryba yra 
netgi nepoetiška. S. Geda pasi
renka net humoristiškai grotes
kiškus įvaizdžius. O vis dėlto ta 
jo aprašoma “baudžiavinė Lie
tuva” jausmo įtampoje apsilieja 
specialia magika... Bernoto me
taforos pagrinde yra laiko ėji
mas. ' Laikas yra distancija nuo 
vienos metaforos iki kitos. Vaiz
das išsako laiko perėjimą. Vla
das Šlaitas dargi sujungia tą lai
ką su amžinybe, su metafizika. 
Jo vaizduose išsilieja amžinoji 
poetinio išgyvenimo dabartis, i 
Kas dar bus, aprašoma tuo kas 
jau buvo, ir taip sudaromas am
žinas ratas. Tai nauji ieškojimai 
Vaizdo pastatyme.

— Išvados vietoj: juo mes pa
tys labiau nykstam ir mažėjam, 
tuo labiau plinta ir gilėja piū- 
sų poezija. < . t

i j ii-‘■s* u • ii jf

“Partizanai sovietinėje lietuvių 
literatūroje”

BRONIUS VAŠKELIS: Parti
zanai skirtingais laikais skirtin
gų žmonių buvo įvairiai vadina
mi. Oficialus temimas — ban
ditai —šalia “žaliukai”, “miš
kiniai” etc., buvo vartojamas ir 
grožinėje literatūroje. Iki 1960 
metų partizanai buvo vaizduo
jami gana trafaretiškai. Dabar 
jie pamažu pradeda įgauti ir in
dividualinius bruožus.

— Pirmieji daugiau partizanų 
judėjimą užgriebę veikalai, kaip
J. Dovydaičio romanas “Didieji 
įvykiai Naujamiestyje’’, Justino 
Marcinkevičiaus poema “Dvide
šimtas pavasaris” ar Algimanto 
Baltakio eilėraščių ciklas “Vel
nio tiltas” jokio ryškesnio gyvo 
personažo — partizano dėr ne
duoda. Aleksas Baltrūnas parti
zanų charakterius sukerpa sche
matiškai ir juos nemotyvuotai 
nužmogina, bet jis duoda dau
giau aspektų iš pačio partizanų 
judėjimo: jų programą, jų atsi
šaukimų ištraukas etc. A. Balt
rūnas prakiša mintį, kad į parti
zanus ėjo nebūtinai nusikaltė
liais gimę; bet taipgi ir kitų su
vedžioti žmonės. Išsiskiria ir My
kolas Sluckis (“Vėjų pagairėje”
— 1958), literatūriniai stipriau 
sukurdamas situacijas, o taipgi Į 
parodydamas, kad partizanus su-I

KULTŪROS TEMOMIS KITUR
Kai nesiskaitoma su savaisiais menininkais išeivijoj

Apie atvykstančius menininkus iš 
okupuotos Lietuvos pastaruoju me
tu pastebime Įvairių užuominų 
spaudoje, dar daugiau ši tema ke
denama privačiuos pokalbiuos. Jkai-
tusiose kalbose neretai nuklystama 
ir gana toli nuo realybės, o nuk
lydus, žiūrėk, ir visai pasiklystama., 
Tokioje situacijoje, manome, bus čia' 
naudinga skaitytojui susipažinti su! 
jausmais neperkrautu ir į realybę
atremtu “Nepriklausomos Lietu- vaidinant?) 
vos” redaktoriaus Henriko Nagio 
lapkričio 26 d. “N.L.” vedamuoju. 
Jį čia ištisai ir pateikiame. Tema 
įvardinta “Verta žiūrėti atvirom a-
kim”.

“Neseniai paskelbtas VLIKO raš
tas apie atvykstančius menininkus
iš okupuotos Lietuvos ragina tokių 
koncertų rengėjus būti akylais ir at
sargiais. Pats raštas parašytas nuo
saikiai ir rodo, kad mūsų politi
niai veikėjai labai gerai įžvelgia vi
sas tokio kultūrinio bendravimo ga
limybes. Jame įsakmiai skiriama 
bendravimas asmens su asmeniu ir 
organizacinių vienetų su kitais or
ganizaciniais vienetais. Kol kas ne
teko pastebėti jokios reakcijos dėl 
to pasisakymo mūsų spaudoje, bet

žverėjusiais padarė aplinka, bai
mė, o ne prigimtis.

— Alfonsas Bieliauskas (“Ro
žės žydi raudonai” — 1959) par 
tizanų judėjimą pristato su kar
čia ironija. Jo partizanas, kad ir 
karjeristas ar ydingas, vis dėlto 
yra neturtingų tėvų vaikas. Vy
tauto Rimkevičiaus pjesėje “Van 
dens lelija” ir stribai ir partiza
nai kovoja už tą pačią tėvynę. 
Vienos jaunos veikėjos akimis ne 
vienų, nė kitų veikimo metodai 
nėra priimtini.

— Paskutiniajame dešimt
metyje didelių pasikeitimų bu
vo

jaučiasi lygiai nusikaltę, nors ir 
teisinasi aplinkybėmis. Jo temos 
traktavimas gal ir yra šviežiau
sias bent iš humanistinio taško.

— Dalios Umevičiutės dra
moje “Vadink mane motina” 
(1966) partizanai irgi yra žiau
rūs ir sadistai, bet nėra susche- 
matinti. Idealistas partizanas iš
siskiria savo tvirtu tikėjimu į ko
vą. J. Dovydaičio trafaretiniuo
se aprašymuose išryškėja parti
zanų drausmė, stipri organizaci
ja, jų bunkeriai, laikraščiai, teis
mai, etc.

— Pastaruoju metu į pokario 
ne tik Lietuvoje, bet ir viso- į meto įvykius jau žiūrima kaip į
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je Sovietų Sąjungoje. Iškilo eilė tautos tragediją, nors kaltinami i logijos jis neturi. H.
naujų rašytojų. Jų partizaninės tėra tik tie, kurie ginklu išdrįso i kaltės problematiką pasižiūri iš 
tematikos kūrybą būtų galima pasipriešinti sovietų režimui. Ra- žmogiškumo ir heroizmo pozici- 
suskirstyti į tris grupes: 1) kaimo šytojų dėmesys nukrypsta į kai- jos. Žmogus, nušovęs ^partizaną, 
žmonių pergyvenimai, atsidūrus tės jausmo problematiką. Šis mo-! pajunta sąžinės griaužimą. Kie- 
tarp stribų ir partizanų, lyg tarp 
kūjo ir priekalo, 2) partizanų 
vidiniai išgyvenimai ir naujos si 
tūacijos, 3) buvusių partizanų 
dabartinė dvasinė būsena. Bazę 
šitokiam sugrupavimui duoda ir 
kai kurios J. Apučio, A. Pociaus, 
J. Mikelinsko ar VI. Dautarto 
novelės ir V. Petkevičiaus roma
nas “Apie duoną, meilę ir šau
tuvą”. Taigi jau atsiranda kūri
nių, pašvęstų vien partizanų ju
dėjimui; kuriuose partizanai yra 

■įiagrindiniai veikėjai.
, — Algirdo Pociaus novelėse 
partizanai įgauna naujų bruožų. 
Pvz., partizanų vado portrete 
pabrėžiamas ne jo žiaurumas,bet 
vaidyba; kitur iškeliamas parti
zano ištikimybė savo idėjai iki 
mirties. V. Petkevičius, romane, 
aprašydamas visą partizanų būrį, 
suponuoja, kad širdyse jie nėra 
priešingi režimui, o tik suklai
dinti, ar materialinių gėrybių 
pažadais suvilioti žmonės. J. Mi
kelinskas novelėje “Kūdikėlis” 
prieš vienas kitą pastato du bro
lius iš priešingų lagerių. Abu jie

privačiuose pasikalbėjimuose nuo
monės svyruoja nuo šimtaprocenti
nio pritarimo iki gana atšiauraus 
atsiribojimo. Yra mūsuose žmonių, 
kurie labai griežtai nori tvirtinti, 
jog bet kokie koncertai, atliekami 
menininkų iš Lietuvos, nieko bend
ro su politika neturį ir negalį pa
kenkti išeivijos politinei kovai už 
savo šalies nepriklausomybę. Taip, 
beje, tvirtino ir rimtai (o gal tik 

pasipiktinę tokių kon
certų palydovai. Argi taip iš tiesų 
yra? Argi tikrai mes esame tie, ku
rie maišo meną bei kultūrą su po
litika? Juk, iš tiesų, vienas pačių 
pirmųjų komunizmo (ir kitų pa
našių izmų) išradimų ir buvo me
no palenkimas politinei propagan-
dai. Jeigu šiandien tai nebedaroma 
sovietijoje šimtu nuošimčių, tai vis 
dėlto joks menininkas už geležinės 
uždangos nėra laisvas. Nesakome, 
kad kiekviena daina, tokiu būdu, 
tampa propagandinė, bet iš kitos 
pusės negalima sakyti, kad tokie 
koncertai atliekami be sovietinių 
pareigūnų bei institucijų žinios. Ki
taip tvirtinti —būtų naivu.

Verta taip pat labai kategoriš
kai pabrėžti, kad tarp menininkų

mentas itin ryškus V. Rimkevi-1 no turėjo būti viršus: idėjos ar 
!čiaus prozinėj kūryboj. Aneliaus žmogiškumo? Tai gal vienintelis 
Markevičiaus novelės reabilituo- tokio pobūdžio kūrinys. Nė Šluo
tas partizanas parodomas kaip kio, nė Dovydaičio, nė Baltrū- 
Silpno charakterio ir susidėjusių no stribai tokių konfliktų netu- 
aplinkybių auka. Žudiko psicho-[ri.

ir kūrybos simpoziumo dienomis Chicagoje. Sekmadienį, Iapkri-Mokslo
čio 30 d., po pamaldų lietuvių jėzuitų koplyčioje, padedamas vainikas 
prie paminklo žuvusioms už laisvę. Vainikų neša Bronė Nainienė ir dr. 
Adolfas Damušis. Nuotrauka Antano Gulbinsko

išeivijoje ir sovietinės Lietuvos val
dytojų jokio kultūrinio bendradar
biavimo nėra. Jokiam mūsų meni
ninkui nebuvo leista laisvai koncer
tuoti Lietuvoje. Nei vienam išeivi
jos lietuviui rašytojui (nekomunis- 
tui) nebuvo leista nuvykti Lietuvon 
ir laisvai skaityti savo kūrybą. Nei 
viena laisvo rašytojo lietuviška kny 
ga, išleista išeivijoje, dar nėra par
davinėjama pavergtos Lietuvos kny
gynuose. Kol kas mes tegalime sė
dėti salėse, JAV-se ir Kanadoje, ir 
klausytis jų dainos, jų žodžių ir 
ploti arba neploti. Galime į tuos 
koncertus eiti arba neiti į juos, ga
lime juos ir piketuoti — ir tai yra 
mūsų teisė. Kitaip tariant, mūsų 
kultūra sovietinės Lietuvos valdo
vų ir jų viršininkų Maskvoje yra 
absoliučiai atmesta, ir kol taip bus 
— kalbėti apie kultūrinį bendradar
biavimą yra nesąmonė.

«

Visa tai turėtų įsidėmėti karštes
nieji koncertų organizatoriai. Visa 
tai turėtų gerai apgalvoti tie, ku
rie jau tariasi matą atvertus vartus 
į platesnį bendravimą su Lietuvos 
menininkais.

Nesako VLIKAS (ir nesakome 
mes), kad reikia bėgti nuo atvyks
tančių iš tenai, kaip nuo maro, nes 
jų tarpe yra nemažesnių patriotų 
už mus. Galima ir į koncertus nei

ti arba nueiti, nes tai yra asmeniš
ko apsisprendimo reikalas. Tačiau 
tokių koncertų rengėjai neturėtų 
angažuotis atstovaują bet kokią iš
eivijos grupę ar organizaciją. Orga
nizuotas pritarimas tokios rūšies 
vienašališkai kultūrinei akcijai yra 
tolygus nematymui tikrosios situa
cijos. Dar daugiau — toks patarna
vimas yra nesiskaitymas su savai
siais menininkais išeivijoj, yra įžei
dimas viso to, kas buvo atlikta, pa
rašyta ir sukurta išeivijoj. (O ši
tai buvo padaryta Chicagoje, solis
to Kaniavos koncertą rengiant tą 
pat dieną ir tomis pačiomis valan
domis, kada čia vyko seniai skelb
tasis iš Anglijos atvykusio poeto 
Vlado Šlaito rečitalis. Red.) įžeidi
mas, nes prieš kiekvieną tokį kon
certą reikėtų labai aiškiai atvyku- 
siems pasakyti, kad tai, kas jiems 
čia leidžiama, dar nėra — ir vargu 
ar kada nors bus — leidžiama iš
eivijos menininkajns pavergtoje Lie 
tuvoje. Meilė lietuviui atvykusiam 
iš Lietuvos, meilė lietuviškai dai
nai iš anapus — perą ir negali bū
ti meilė komunistų partijai, kuri 
šiandien neteisėtai valdo mūsų 
kraštą. Kaip tiktai tuodu dalyku ne
sumaišyti kviečia VLIKo raštas. 
Todėl ir mes sakome, kad verta 
žiūrėti atviromis akimis.”

Prof. Ina Užgirienė Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo Rytojaus mokslo krypčių posėdyje lap
kričio 30 d. Jaunimo centre, Chicagoje, skaito 
paskaitų apie psichologijos mokslų ir rytojaus 
žmogų.

I

I

Klausytojų pastabos, klausimai 
ir papildymai

KUN. JUOZAS PRUNSKISiKo 
kie yra mūsų poezijos laimėji
mai, lyginant ją su kitų tautų 
literatūra?

R. ŠILBAJORIS: Lyginant su 
rusų poezija, mūsų poezija sto
vėtų gana aukštai.

Kun. V. BAGDANAVIČIUS:
Ar yra toks dalykas, kaip “poe- 

(Nukelta j 4 pusi.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63ril 'Street 
: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.Vai.: ___ ___

vak. šeštadieniais 10—i vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus.

(5fiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

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

AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos lr California ■

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p.p 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabineto porSmč

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

(Atkelta iš 1 pai J
Manau, kad reikia, ypač besi
vystant visuomeniniam ir kul
tūros gyvenimui. Ar mes nesu- 
kliudome kritikai išaugti kaip 
tik tuo būkštavimu, tuo ne
sveikos ramybės ir vienybės 
ieškojimu, falšyvu krikščioniš
kumu ar kultūringumu ? Netu
rėdami sveikos kritikos ir jos 
neugdydami, priešingai ją pa- 
raližuodami, mes savo kritiš
kumo anaiptol nemažiname, 
tik jį paliekame žaliu, primi
tyviu, daugiau reaktyviniu, 
rūgstančiu viduje ir dėl to pra
siveržiančiu kaitresniu tonu. 
Bet ar reikia bijotis tono, jei 
pro jį veržiasi teisybė? Ko 
mums trūksta, tai gerų vado
vų, kurie diskusijose ar pole-

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namij-rezid. — PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., kevirt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VVest 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lki 9 v. 
šešt. nuo 9 lki 12 vai.: arba susita
rus. »

V.,

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd. 

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

Valandos pagal susitarimą
Skambint 585-2525 
Telef. veikia 24 vai.

Tel. — REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 VV. 59 Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vaL vakare. Trečiad. nuo 
11 
11

antrad., ketvirt ir penkt.

vaL vakare. Trečiad. ___
vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad. 
vai. ryto iki 3 vaL p.p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso lr rezidencijos)

Valandos pagal susitarimą

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

DR. A, MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad.. ketv. 5—8 

antrad. ir penkt. 1—4 vai. 
Valandos pagal susitarimą

vai..

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v.

šeštad. 9 Y, r, — 2 „v. popiet. 2 v. popiet.
♦

mikose gebėtų atskirti kaitrų 
toną nuo pasakytos tiesos. 
Trūksta ir redaktorių, kurie 
trečiuoju smuiku pamoderuotų 
kaitresnius ginčus bei polemi
kas. Jei šeimoj vaikai, besipeš
dami, lygina charakterį, deri
na požiūrius bei interesus, ko
dėl kitaip turi būti visuome
nėje ir bendruomenėje? Pro
tingi tėvai leidžia vaikams peš
tis ir įsiterpia tik tada, kai yra 
reikalas. Kiti tiesiog bando už
gniaužti bet kokius vaikų ne
sutarimus arba be reikalo 
būkštauja, skundžiaši sve
čiams, kad vaikai pešasi. Ap- 
sižiūrėkim, ar mūsų tarpe ne
gausėja antrojo tipo visuome
niniai “tėvai”?

Stasys Yla. .

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"contact lenses”.
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

5159 South Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Tričladlenta-is uždaryta

Telef. — 423-2660
D R. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS,
9760 South Kedzie Avenue

lr 
V

Vai., pirmad. antrad,, ketvirtad. 
penktad. 8 v r. iki 9 v. v. Treč. 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popĮęt.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appolntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostata 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 7 lst Street

Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6 - 8 vakaro.

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, DL 
Kabineto tel. 687-2020 

Namu tel. 839-1071
Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovelhUl 6-0617

Valandos: pirm, lr ket. nuo 12 vai. 
Iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 lki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
lr vakarais pagal sueltarlmą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TELEFONAS 928-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad, 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr.. treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. tr nuo 8 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą. ■ '

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6198

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

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

Trečlad. ir šeštad uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 tai 
vak., ponkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

tr kitu laiku pagal susitarimą

TeL ofiao PR 6-6446. rez. HE 4-3180

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lki 4 v. p. lr 7 lki 8 v. įr. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141 Namu 686-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvirt. 6-8 v. vakare. 
Šeštadlentals 1.1 1. vs) noplef

PIRKITE APSAUGOS BONUS



Mokslas ir kultūra 
mūsų periodikoj
Redaktorių ir publikos dialogas mokslo ir kūrybos 
simpoziume (

A JUOZAS PRUNSKIS
*■

Nei mokslas negali būti vie
nas sau, nei kūryba, -—pradėjo 
savo įvadinį žodį kun, K. Tri
makas, S.J. atidarydamas forumą 
"Išeivijos lietuvių periodinės 
spaudos uždaviniai mokslinėje 
srityje” ir pakviesdamas eilę re
daktorių simpoziuman apie spau
dą, kaip mokslo ir kūrybos per- 
teikimo būdą. Simpoziumas įvy
ko lapkr. 28 d. Jaunimo centre.

Informuoti ir formuoti

“Draugo” kult, priedo red. K. 
Bradūnas išryškino spaudos už
davinį: informuoti ir formuoti. 
Formuoti patį mokslą ir meną 
bei skaitytoją. Mokslo formuoto
jais pirmoje eilėje pavadino iš
spausdintus L. Kat. mokslo aka
demijos darbus ir metraščius. Ki
ta spauda šioj srity daugiau tik 
patį skaitytoją formuoja.

Atžymėti lietuvių laimėjimus

Bem. Brazdžionis, “Lietuvių 
Dienų” red., apibūdino savo re
daguojamo žurnalo siekį — 
žymėti kuo lietuviai gyveno, kaip 
reiškėsi. Jei už geležinės uždan
gos spauda tai lyg cirke ant pa
vadžio ratu bėgas arkliukas, tai 
laisva Vakarų spąuda yra kaip 
laisvas, eiklus mustangas. Turi
me saugotis, kad nesuklystume ir 
netiestume priešui rankos, o 
draugui — ginklo. Dabartinėje 
mūsų spaudoje kaip redaktoriai, 
taip leidėjai ir skaitytojai yra pa
siaukojimo žmonės.

Lietuvių periodika dar neįsten 
gia duoti spalvotų nuotraukų. 
Kai kas sako, kad juoda balta 
tai tik “žėlabas”. Jei tik gedulas 

"• vaidinasi, tai tokie yra mirę...
Buvo šūkis “laukiniai spaudos 

neskaito”. Kaip dabar suformu
luoti šūkį, kai mūsiį spaudos ne
skaito inteligentai ir mokslinin
kai?

Liudyti savąją gyvybę

Dr. J. Girnius, “Aidų” redak
torius, spaudos uždavinį mato: 
liudyti savąją gyvybę. Jei laisvi- 
nimo procesas ilgiau užsitęs, mū
sų kūrybinis darbas gali pereiti 
tik į vegetaciją. Kol dar yra kur 
rašyti, reikia panaudoti galimy
bes. Skaitytojų skaičius tirpsta, 
biologinių nuostolių nebegalime 
papildyti. Didelis uždavinys — 
laimėti spaudai jaunuosius. Lie
tuviškoji spauda turi informuoti, 
ką mūsų mokslininkai daro, bet 
ir tam reikia mūsų mokslininkų 
talkos.

Mūsų spaudos lygis bus toks, 
koks mūsų pačių lygis.

Būti kultūriniame avangarde

Dr. Vyt. Kavolis, “Metmenų” 
redaktorius kėlė mintis, kad kul
tūros žurnalas turi dalyvauti nau 
jo žmogaus, naujų idėjų forma
cijoje. Kult, žurnalas neturi pa
sitenkinti senų pozicijų gynimu, 
o būti kultūriniame avangarde. 
Žurnalo uždavinys išeiti iš kasdie
nybės, eksperimentuoti ateities 
galimybes, kurios Lietuvą gal pa
sieks vėliau. Būdami atsipalaida
vę nuo žemės, mes galime geriau 

? išbandyti įvairius variantus.

fuotas. Iki šiol.“Lituanus” redak
cijoje yra dirbę apie 50 asmenų. 
Prašė siųsti straipsnius “Litua
nus”. Kai demonstruojame už 
kitų laisvę, nepamirškime Lietu
vos. Vysk. Reinio žodžiais, pasa
kytais Vladimiro kalėjime, “pa
laiminti, kurie nenusilenkė ne
teisybei”.
Ar esame moksluose avangarde?

Dr. V. Kavolis kėlė klausimą, 
ar mes socialiniuose moksluose 
esame pakankamai avangarde, 
kad galėtume ką naujo duoti sa
vo žurnaluose. Atsakė, kad pa
čioj Lietuvoj socialiniai mokslai 
beveik neegzistuoja. Išeivijoje e- 
same geresnėj padėty, bet ir iš
eivijoje socialinėje srityje nesame 
avangarde. Savų intelektualinių 
disciplinų lyg neturime, duoda
me tik komentarus.

Kodėl mūsų žurnaluose 
daugiau dominuoja menas 

ir literatūra?

K. Bradūnas pasidžiaugė, kad 
mokslo ir kultūros akcentavimas 
šiame suvažiavime teikia vilčių, 
jog ir kultūrinės periodikos pus
lapiuose šioms sritims rasis gau
sesnės medžiagos.

Išeivijoje neturint specialiųjų 
mokslų žurnalų, nelengva griež
tųjų mokslų studijinius straips
nius periodikoje sutalpinti, ypač, 
kad sunku rasti raštingų (huma
nitarine prasme) mokslininkų, 
kurie galėtų populiariau rašyti. 
Dėl to mūsų kultūriniai priedai, 
kult, žurnalai darosi daugiau me 
no ir literatūros žurnalais. Tam 
pritarė ir dr. Kavolis.

Dr. Klimas pasidžiaugė, kad 
“Lituanus” eina į 94 valstybes, dradarbis pats apspręstų

Poetas Bernardas Brazdžionis kalba periodinės spaudos kultūrinių uždavinių 
simpoziume, Jaunimo centre^ Chicagoje. Nuotrauka Antano Gulbinsko

I keliolika numerių net į tėvynę.
Iškėlus literatūros, meno, kri

tikos klausimą, K. Bradūnas gė- 
į rėjosi, kad šios srities bendradar- 
: bių netrūksta. Skatino daugiau 
■ įtraukti naujus talentus, kurie 
į pvz. taip gražiai ėmė reikštis 
teitininkų “Gaudeamus”.

a-

iš-

Išlaikyt reikiamą kritikos 
poaukštį

Dr. Kavolis ypač skatino, 
laikyti reikiamą poaukštį kritikos
standartų, nes išgirtas kūrėjas 
dažnai nustoja progresuoti ir vi
są laiką pasilieka “daug žadan
tis”. Siūlė bandyt įtraukti ben
dradarbiais mūsų kultūrininkus 
Lietuvoje, eksperimentuojant ta 
kryptimi. Mūsų žurnalai vis dau
giau skiria dėmesio Lietuvai.

K. Bradūnas paklausė, ar to
kiu atveju anas iš Lietuvos ben- 

savo

Mokslo ir kūrybos simpoziume — Lietuvių kalbotyros posėdyje paskaitą 
skaito prof. William Schmalstieg. Už jo sėdi prof. Antanas Salys, priekyje 
— posėdžio pirmininkas prof. Antanas Klimas.. Nuotrauka Antano Gulbinsko

Iš kitos pusės, reikėtų žinoti, 
kas darosi Lietuvoj ir ruošti, ką 
jiems pasiūlyti. Jei mūsų jėgos ri
botos, leiskime žurnalus rečiau, 
bet nežeminkime jų lygio.

"Palaiminti, kurie nenusilenkė 
neteisybei”

Dr. Ant Klimas, “Lituanus” 
redaktorius, nupasakojo apie įs- 

■y teigimą šio žurnalo. Juo buvo no
rima perteikti informacijas apie 
Lietuvą ir atitaisyti apie Lietu
vą skleidžiamas tendencingas ži
nias. “Lituanus” pasirodė 1954 
m. lapkr. mėn. “Lituanus” mok
sliškomis priemonėmis pasisakys 
prieš okupantus. Visas “Litua
nus” komplektas yra nufotogra-

I dalyvavimą, ar kitur turėtų atsi
klausti...

Dr. Kavolis pareiškė, kad tuo 
tarpu jis tenorįs patirti mūsų pa
čių nuomonę tuo klausimu.
M

Ar mes ne per minkšti 
komunizmui?

Procuta prisiminė kaltini- 
“Lituanus” žurnalui, kad

G. 
mus 
pasidarėme per minkšti komuniz
mui. Bet mokslininkas negali bū
ti nei minkštas, nei kietas, o 
moksliškai objektyvus. “Litua
nus” neturi didelio tiražo, užtat 
daugiau įtakos turės, jei bus auk
što mokslinio lygio ir didžio ob
jektyvumo.

Lietuvoje komunistai manė, 
kad jei bus kieti Vakarų ideolo
gijai, jaunimą išaugins komunis
tinėj dvasioj. Ir jų kelias buvo 
nesėkmingas.

ti

Dėmesio lituanistinei 
enciklopedijai anglų kalba

Kun. J. Prunskis skatino rody- 
daugiau dėmesio ir skirti dau

giau talkos anglų kalba leisimai 
lituanistinei enciklopedijai. Taip 
pat siūlė pasvarstyti, ar neverta 
jungti giminingų žurnalų, kurie 
turi savų rūpesčių kąip “Aidai” 
ir “Liet. Dienos”.

Dr. Avižienis pabrėžė reikalą, 
kad griežtieji mokslai rastų 
kiamą redaktorių dėmesį.

rei-

Apie bendradarbius 
iš Lietuvos

V. Kutkus kalbėjo: gyvename 
laisvame krašte ir remkimės lais
vę turinčiais bendradarbiais. 
Bendradarbiai iš Lietuvos turės 
atsiklausti ir net gauti instrukci
jas. “Esu pritrenktas tokiu “Met
menų” linkimu”.

A. Skirius priminė, kad juk 
Lietuvoje nėra galima nė mūsų 
žurnalų parodyti, kaip gi galime 
kviesti iš ten bendradarbius.

Technologinė revoliucija

Dr. Remeikis pasidžiaugė iš
klausytomis techniškosios sekci
jos paskaitomis. Pergyvename te
chnologinę revoliuciją ir tai sri
čiai reikia rodyti dėmesį. Paga
liau klausė, ar tikrai mes turime

Nukelta ) 4 psl.)

Gausi publika Jaunimo centro didžiojoj salėj dalyvauja sim pozlume, kurto tema yra “Išeivijos lietuvių periodinės 
spaudos uždaviniai mokslinėje ir kultūrinėje srityje”. Nuotrauka Antano Gulbinsko

Iš amerikiečių poezijos
Žymesnieji šių metų sukaktuvininkai

EDGARI) ALLAN POE

ELDORADO

Linksmai, su dainom,
Nakt.m ir d.enom
Vilts šaunų riterį vedė: 
Ant žirgo smagus 
Mekais, per laukus 
Jis jojo surast Eldorado.

Paseno visai
Tuos žygiuos jisai, 
Šešėlį į širdį jam meta 
Skaudus liūdesys, 
Kad žemės tos vis 
Neranda jis, to Eldorado.

Keliaut jau sunku, 
Netekęs jėgų. 
Keleivį Šešėlį pamato. 
Šešėli, šįsyk 
Tu man pasakyk, 
Kur būtų tasai Eldorado.

Ji ten už kalnų, 
Mėnulio kalnų 
Šešėlių Slėny, sako, rado. 
Jok drąsiai tenai, 
Atsako tasai, 
Jei ryžais surast Eldorado.

ELENAI

Elena, tavo grožis panašus 
J tąją valtį nikinę,*) 
Kuri gražiai per vandenis kvapsnius 
Pavargusiam keleiviui kelią skynė 
Į jojo brangiąją gimtinę.

Ilgai klajojus po klaikias marias, 
Tas veidas klasiškas, kaip hiacintas 
Plaukai, najados formos parsives 
Ten, kur Graikijos garbę vėl pažinsiu. 
Kur Romos vėl didybė suspindės.

J puikią lango nišą atsirėmus, 
Antai, švieti man statula dailia, 
Agato lempa rankoj šviesdama! 
O, Siela iš Palaimos Žemės, 
Atkilus čia!
*) Nikė — graikų pergalės deivė.

MOKSLUI

Žinau, kad Seno Laiko tu sūnus. 
Kurs vieką perveria akim aštria! 
Kam, realybės skęsdamas sparnus, ' 
Žaidi poeto širdimi jautria? 
Kaip jis tave mylės? arba laikys 
Didžiai protingu, jei manai, 
Kad nuo žvaigždžių nugręžt jis tur akis. 
Nors kėlėsi drąsiu sparnu tenai. 
Argi ne tu Dianai atėmei ratus, 
Driadą gi etuo topolių senų 
Trėmei į svetimus dangaus kraštus, 
Najadą pavarei nuo vandenų, 
Iš žalio miško Elfą, ir mane 
Nuo tamarindo vasaros sapne.

WALT WHITMAN

AŠ TIKIU

(Iš "Žolės lapų”)

Aš tikiu, kad žolės stiebas nėra menkesnis už žvaigždžių 
kelionės darbą, 

Ir skruzdė yra lygiai tokia pat tobula, ir smėlio grūdas, 
ir nykštuko kiaušinis, 

Ir medžio roplys yra Aukščiausiojo šedevras, 
Ir gervuogių atžalos gali puošti paties dangaus hales, 
Ir siauriausia mano rankos riešo dalis suniekina visas 

mašinas, 
Ir karvė, kuri gromuluoja galvą nuleidus, pralenkia bet 

kokią statulą 
Ir pelė yra pakankamai nuostabi atversti sekstilijonams 

netikėlių.

KAI AŠ KLAUSIAUS ASTRONOMO

Kai aš klausiaus astronomo paskaitos,
Kai korektūros ir skaičiai buvo sudėti eilėm prieš mane, 
Kai man parodė žemėlapius ir diagramas, kaip padalyti, 

sudėti ir išmatuoti, 
Kai sėdėjau klausydamas aš astronomo, kurs skaitė, 

aploduojamas garsiai, paskaitą salėj, 
Kaip greitai ir neapskaičiuojamai aš pavargsiu, darės 

bloga, 
Kol pakilęs iš ten išslinkau aš į laisvę,
J mistinį drėgną nakties orą, ir metas nuo meto 
Kėliau akis tobuloj tylumoj į žvaigždes.

PASKUTINĖ INVOKACIJA

Pagaliau gi maloniai
Iš dienų galingai įkurdinto namo,
Iš po ranktų, gerai sunituotų, iš už durų, gerai 

uždarytų, 
Leisk man išsivaduoti.

Leisk be triukšmo išslinkti, 
švelnumo raktu atrakink užraktus — šnabždesiu 
Atverki duris sau, o Siela.

Maloniai — nebūk nekantri 
(Galingai laikai tu, o kūne mirtingas, 
Galingai laikai tu, o meile).

EDWIN ARLINGTON ROBINSON

LAPKRIČIO VĖJAS 
Negailestingas*: lapkričio vėjas 
Atlekia plyniom su šiurpo gandu: 
Protėvių įpročiu klykia keistu,

Vienišuos prieangiuos daužos atskriejęs.
Senas žmogus klausos jo, nenorėjęs, 

būt, išgirst lyg iš lūpų šaltų:
Baimė taip nusravi žmogui skruostų,
Mirusio žingsniam grindim nuaidėjus. 
O paskum lapei — kaip jie neramina!
Ploni, rudi, ant akmens kai nusėda, 
Ką kalba jie šnabždėsiu lediniu?
Kartais sustoja jie, tartum priminę, 
Kai negyvi, o jo ašarom riedant, 
Šnabžda lyg vystančios sielos žmonių.

I 
CREDO

Aš kelio nerandu: nėr nė žvaigždės, 
Ir dangūs tartum gedulu dengti. 
Ore nė gyvo balso negirdi, 
Tik štai suaidi tartum iš gelmės 
Paskendus muzika šaunios giesmės, 
O pirštai angeliški, nekalti 
Slaptingai pina, kai jų nematyt. 
Tuos vainikus, kur rožės nežydės.

Ne, čia nėra šviesos paguodos tam,
Kurs baimę nešasi krūtinėj, 
Ir žiojasi klaiki nakties duobė.
Bet ten toliau — ten danguje aukštam — 
Girdžiu, kaip metai siunčia naują žinią. 
Jaučiu, kaip artinas šviesos garbė!

EDGAR LEE MASTERS

KAIMO ATEISTAS

Jūs jaunieji, kurie debatuojat, 
Ar siela mirtinga, ar ne 
Aš, kurs guliu čia, kaimo buvau ateistas, 
Daug kalbėjau ir ginčijau*, iš netikėlių daug 

argumentų išmokęs. 
Bet kai užklupo ilga liga, 
Tas kosulys neraliuotas,
Ėmiau skaityt Upanišadas ir Jėzaus poeziją. 
Ir jos uždegė man vilties ir intuicijos degalų, 
Ir troškimą, kurio Šešėlis, 
Kurs vedė greit pro tamsos kavernas, 
Užgesint negalėjo.
Klausykit manęs jūs, kur gyvenat jusnim tik 
Ir jusnim tik galvojat: 
Nemarybė nėra dovana. 
Nemarybė yra užsipelnymas;
Ir tik tie, kurie to uoliai siekia, 
Laimės ją.

CONRAD AIKEN

PALIKIMAS

Daugiau buvo nei muzika, kai su tavim klausiaus jos. 
Daugiau buvo nei duona, kai ją laužėm kartu; 
Dabar, kai esu be tavęs, o, kaip tuščia visur; 
Ir niekur grožio — jis mirė — daugiau nerandu.

Tavo rankos lietė šį stalą ir šį sidabrą, 
Tavo pirštai laikė šį stiklą, mertu. 
Tavęs neatmins tie daiktai, mylimoji, 
Bet aš su tuo lietumu ir dabar gyvenu.

Nes mano širdy tu buvai, kai juos dėstei 
Tu juos laiminai savo akim ir ranka, 
Ir mano širdy jie atmins visados, — 
Jie pažino tave, o graži, o gera.

Vertė A. Tyruolis

Edgar Allan Poe (1809—1849), romantinio me
to poetas, kilęs iš Bostono. Laikomas amerikiečių 
novelės (short story) tėvu. Gyveno tuo metu, kai 
it Amerikoj per Herderj, Mickevičių susidomėta ir 
baltų liaudies kūryba (plg. Longfellow, Poets and 
poetry of Europe): Muzikalios, imažistinės poezi
jos atstovas (himnai "Annabel Lee” ir "Lllalume ' 
jo anksti mirusiai žmonai). New Yorke, prie Ford
hamo, tebėra namas, kur Poe gyveno. Mirė ir pa
laidotas Baltimorėje. Namas, kuriame poetas gyve
no, taipgi čia paverstas muziejumi. Jo poezijos vers
ta ir į lietuvių k. (K. Binkis, V. Mačernis ir kt.). 
Poe prozinis eilėraštis "Eureka” turi atominės teo
rijos motyvų.

Walt VVhitman (1819—92), amerikiečių demo
kratijos dainius, stovįs tarp romantizmo ir realizmo, 
kilęs iš Long Island, N.Y., ūkininkų. Pasaulinio gar
so susilaukė savo rinkiniu "Žolės lapais", iš dalies 
kontroversiniu, laisvais ritmais parašytu kūriniu, 
kurį papildinėjo visą gyvenimą, kaip ir mūsų Mai
ronis savo "Pavasario balsus”. Verstas ir j lietuvių 
k. (A. Miškinis ir kt.).

Edwin Arlington Robinson (1869—1935), žy
miausias amerikiečių 19—20 amžiaus sąvartos poe
tas, kilęs iš Maino valstybės. Jo kūrybą žymi inte
lektualinis pesimizmas ir intuityvus tikėjimas su an- 
timaterialistiniu nusiteikimu. Jo poezija susidomė
jęs prez. T. Rooseveltas jam buvo išrūpinęs tarnybą 
New Yorko muitinėj. Muzikalios, mąslios poezijos 
atstovas.

Edgar Lee Masters (1869—1950), daugiau rea
listinio pobūdžio amerikiečių poetas, kilęs nuo 
Šaukštupės (Spoon River), III. Chicagoj teisę prak
tikavo 25 metus. Persikėlęs į New Yorką, ten dau
giausia vertėsi rašytojo bei poeto darbu, ypač pa
garsėdamas "Šaukštupės antologija", kur to mies
telio gyventojai iš kapų deklamuoja savo biografi
nes epitafijas (versta ir j liet. k.). Laisvojo eiliavi
mo atstovas.

Conrad Aiken (g. 1889), naujesniojo meto ame
rikiečių poetas, romanistas ir literatūros kritikas. 
Baigė Harvardo universitetą kartu su T. S. Eliotu 
ir kurį laiką gyveno Anglijoj, laviruodamas ir vė
liam (kaip iš dalies ir Eliot) tarp abiejų kontinentų. 
Jo poezija muzikali, primenanti Šopeno nokturnus.

A. T.



4 DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. gruodžio mėn. 6 d.

Literatūra mokslo ir 
kūrybos simpoziume

(Atkelta iš' 2 psl.)
tinė kalba?” Ypač kada moder
nūs poetai vis labiau krypsta į 
realizmą. Kuo poetinė kalba ski
riasi nuo prozinės?

R. ŠILBAJORIS: Poetinės kal
bos, kaip ontologinės realybės 
nėra. Yra poetinė tradicija, kuri 
nėra statiška, o dinamiška sąvo
ka. Poetinę kalbą tokia padaro 
vidinis išgyvenimas, to išgyveni
mo įtampa.

Kun. V. BAGDANAVIČIUS: 
Norėčiau definicijos. Kas ji yra?

R. ŠILBAJORIS: Sunku būtų 
duoti abstraktų apibrėžiantį at
sakymą. Gal tai būtų atskirų me
taforų santykiavimas jausmo cen 
tre.

BERNARD. BRAZDŽIONIS: 
Šilbajoris — didesnis poetas negu 
filosofas. Tai, kas buvo cituota 
iš mano poezijos jo paskaitoje— 
nebuvo mano kūrybai charakte
ringa. Reikėjo paimt kad ir mano 
“Mūrininką”.

—‘ Kiekviename krašte poezi
ja turi savo specifinę paskirtį. Iš
imta iš konteksto, ji nebedaro 
įspūdžio. Kiek matyti iš pavyz
džių, dabartinė poezija Lietuvo
je atėjo į tikrąjį kelią — savo 
tautos kelią.

ANTANAS RŪKŠTELĖ: Me
ne yra skirtumas tarp to, kas bu
vo prieš dešimt metų ir yra da
bar. Bet tikrumoje tekyla tik ver
tės klausimas. B. Brazdžionio ir 
K. Bradūno negalima statyti vie
noje linijoje su Algimantu Mac
kum. Pirmuosius aš laikau tik
rais lyrikais, o daugumoje nau
jųjų poetų jokios poezijos nema
tau. Kai skaitau Algimanto Mac
kaus eilėraščius ir randu “homo
seksuališkus angelus” ir “lesbija- 
niškas Teresėlės”, man tai tėra 
tik vulgarus įžeidimas kito jaus
mų. Ar čia poezija? Ar čia me
nas?

Simpoziumas: “Lietuvių ir 
lyginamoji literatūra”

KOSTAS OSTRAUSKAS (mo
deratorius): Kitų tautų literatū
rų studijos sovietinėje Lietuvoje 
tėra labai menkai kultyvuoja- 
mos. Brošiūros ar straipsniai pe
riodinėje spaudoje yra žemo ly
gio, parašyti nespecialistų dau
giausia paremti pasenusia me
džiaga. Beveik visas dėmesys ski
riamas rusų literatūrai. Iš nau
jųjų vakariečių autorių linksta
ma pasirinkti komunistus arba 
kairiuosius, kaip Aragonas, Sart
re etc. Mūsų literatūros ryšiams 
su pasauline ar kitų tautų lite
ratūra nagrinėti šiandien išeivi
joje turime itin geras sąlygas, 
nes čia išsiauginome daug ir ge
rų kitų kraštų literatūrų specia
listų.

— Nepriklausomoj Lietuvoje 
nemažai prirašyta apie lietuvių 
—lenkų literatūrų santykius 19 
amžiuje, apie K. Donelaičio kū
rybos ryšius su vokiečių literatū
ra, apie Oskarą Milašių ar Jurgį 
Baltrušaitį.

— Daktarė Viktorija Skrups- 
kelytė, negalėdama čia šiandien 
dalyvauti, parašė laišką, siūly
dama šiame simpoziume nedary
ti primityvaus priėjimo, pakal
bant apie lietuvius, rašiusius 
prancūziškai ir panašiai. Ji siū
lė laikytis platesnio požiūrio.

ELENA TUMIENĖ: Palygina
moji literatūra yra studijos, ku
rios peržengia ne tik tautų ar 
valstybių sienas, bet taipgi iške
lia ir literatūros santykį su kitais 
menais ar mokslais literatūros 
kritikos rėmuose. Ji nagrinėja 
žanrines ypatybes, vartodama pa 
lyginamąjį metodą.
— Nagrinėjant Kristijono Do

nelaičio “Metus”, palyginamo
sios literatūros šviesoje iškiltų 
jų santykis su Hesiodu. K. Do
nelaitis yra epo pranokėjas. “Me
tai” pasaulinėje literatūroje yra 
trečias didaktinį-agrikultūrinį e- 
pą atstovaujantis kūrinys.... UC- 
LA universiteto Fullertono sky

riuje organizuojamas visų K. Do
nelaičio “Metų” vertimų į kitas 
kalbas, bei kitokios medžiagos a- 
pie šį kūrėją sutelkimo punktas.

R. ŠILBAJORIS: Rimtas klau
simas: Ar iš tikrųjų lietuvių ir 
pasaulinės literatūros yra kokie 
nors ryšiai. Didžioji kliūtis: lie
tuvių parapijietiškas nenoras da
lyvauti visai žmonijai reikšmin
guose įvykiuose. Tokia sąvoka, 
kaip lietuvių kalba pasaulinių 
specialistų yra rimtai svarstoma, 
bet lietuvių literatūros sąvokos 
dar nėra... Į klausimą, ko verta 
mūsų literatūra pasaulinės lite
ratūros kriterijais, mes patys dar 
nedrįstumėm atvirai atsakyt. Ne
galima stengtis prakišt vidutinio 
lygio veikalų arba net šlamšto 
vien tik patriotiniais sumetimais.

RIMVYDAS ŠLIAŽAS: Dir
bant germanistinės literatūros 
studijose teko vokiečių literatūro
je ne kartą užtikti lietuvių per
sonažų. Vokiečių autoriai apie 
Lietuvą dažniausiai rašo kaip a- 
pje užkampį, o apie lietuvius — 
kaip primityvius žmones. Vokie
čiams trūksta objektyvesnio lie
tuvių pažinimo.... Galimybių lie 
tuvių ir vokiečių literatūras ly
ginti yra. Iš jaunųjų mokslinin
kų tai jau yra darę Skrupskelis, 
Matulis ir dar vienas-kitas.

BRONIUS VAŠKELIS: Vienos 
literatūros specialistui lietuviui 
visada kyla noras surišti savo ob
jektą su lietuvių literatūra. Bet 
čia reikia plataus ne tik savo da
lyko, bet ir visos lietuvių litera
tūros pažinimo. Paviršutiniškas 
vieno kurio aspekto iškėlimas 
čia nebūtų pakankamas.

— Dabar lietuvių literatūra 
gimtajame krašte yra uždaryta 
slaviškame pasaulyje. Rusų įtaka 
labai didelė.

Naujieji mūsų rašytojai labai 
artimai seka rusus. Net ir vaka
rietiškosios įtakos ateina iš rusų 
ir per rusus.

BIRUTE CIPLIJAUSKAITĖ: 
Aš šiame simpoziume jaučiuosi 
kaip oželis, įšokęs į rūtų darže
lį, nes tarp lietuvių ir ispanų li
teratūrų tai tikrai jokio ryšio nė
ra. Vienas ispanų poetas gyveno 
16 amžiaus Lietuvoje ir rašė is
paniškai. Gerai Pulgio Andriu- 
šio atliktas “Don Kichoto” ver
timas priartino lietuviams ispa
nų literatūrą... Bet tai beveik ir 
viskas.

KOSTAS OSTRAUSKAS: Kal
bėti reikėtų apie tai, ar iš tik
rųjų yra kokie nors ryšiai tarp 
lietuvių literatūros ir kitų litera
tūrų. Ar iš tikrųjų, sakysim, Al
fonsas Nyka-Niliūnas yra pran
cūzų, o Henrikas Nagys vokiečių 
įtakojamas... Kada skaitau Romą 
Lankauską, man matosi aiški 
Hemingvvay įtaka... Ar iš tikrų
jų mūsų dramą įtakoja naujoji 
amerikiečių drama?

E. TUMIENĖ: Palyginamajai 
' literatūrai gali pasitarnauti ir 
vertimai autorių, kurie nebūti
nai jau stiprūs pasaulinės litera-

a.t.a.
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tūros prasme. Galima kai ko pa
siekti dargi be didesnių kompro
misų su grynuoju mokslu.

K. OSTRAUSKAS:... Pasvars
tyti kai kurias galimybes... Pa
vyzdžiui: ar Lorca turėjo įtakos 
lietuvių poezijai?

B. CIPLIJAUSKAITĖ: Ne.
R. ŠILBAJORIS:Algimanto Mac 

kaus neviltis išplaukia iš gamtos 
peizažų. Tai kontrastas Becketui, 
kurio neviltis iškyla miesto ar 
dykumų peizažais. A. Mackus vis 
dėlto seka lietuvių literatūros tra 
diciją... Tai jau yra lietuvių li
teratūros indėlis, kurį galim ap
tarti, praplėsti ir išvystyti.

R. ŠLIAŽAS: Rytų Vokietijos 
literatūra sovietinėje Lietuvoje 
yra lengviau prieinama. Gaila 
tik, kad ji nėra stipri.

B. VAŠKELIS: Negalima šian
dien plačiau kalbėti ir apie nau
josios rusų literatūros santykį su 
naująja lietuvių literatūra, nes ir 
toji rusų literatūra nėra pakan
kamai pasauliui pristatyta.
E.TUMIENĖ:Į kitas kalbas rei

kėtų pirma versti poetinę dramą, 
Vinco Krėvės “Šarūną” ar “Skir
gailą”, Balio Sruogos veikalus. 
Reikėtų gal net reabilituoti Mai
ronio dramas. V. Krėvė galėtų 
būti dėstomas universitetuose ne 
tik dramos, bet ir romantikos sky
riuose. Savo universiteto dramos 
skyriui pristačiau A. Landsber
gio “Penkis stulpus”. Labai susi
domėjo. Justino Marcinkevičiaus 
“Mindaugas” dar neturi psicho
loginės gelmės, nors veikalo kal
ba labai graži... Poezijos turime 
geros, bet jai vertėjų trūksta.

B. VAŠKELIS: Medžiagą žur
nalui “Lituanus” atrinkdamas, 
daviau savo studentams ameri
kiečiam paskaityt devynis trum
pus lietuvių dramos veikaliukus. 
Visus labiausiai sužavėjo Anta
no Škėmos “Kalėdų vaizdelis”.

K. OSTRAUSKAS  :Pavyzdžiui 
— ir pati Amerika vienaip eg
zistuoja senojoje mūsų literatūro
je, kitaip — išeivijos, o dar ki
taip naujojoje gimtojo krašto li
teratūroje. Vien šia tema būtų 
galima netrumpą disertaciją pa
rašyti... O kažin kokią vietą at
siminimų kacetinėje literatūroje 
užima Balio Sruogos “Dievų miš 
kas”?

VANDA SRUOGIENĖ ( iš 
publikos): “Dievų miškas” Lie
tuvoje buvo labai išcenzūruotas. 
Toksai jis buvo išverstas į rusų 

kalbą, iš kurios išversta į lat
vių, prancūzų ir į kitas kalbas. 
Sitai gerokai sugadino patį vei-

KAZYS BRADŪNAS (iš pub
likos): Jau kelinti metai egzis
tuoja dvi lietuvių literatūros: vie 
na gimtajame krašte, o kita čia 
išeivijoje. Būtų pats laikas paly
ginti ir šias dvi literatūras ir pa
žiūrėti kiek jos viena kitą įtako
ja. R. Šilbajoris minėjo poečių J. 
Degutytės ir J. Vaičiūnaitės san
tykį su žemininkais. Įtakos bazė 
jis ima Vilniaus universitetą, ku
ris išaugino ir žemininkus ir tą
sias dvi poetes, Mano supratimu, 
giminingumo pagrindas yra 
šiandieninė, čionykštinė žemi
ninkų literatūra. Ir kaip tik dėl 
to toks palyginimas būtų nau
dingas ir įdomus. Ne paslaptis, 
kad čionykščių autorių knygos 
gimtajame krašte yra skaitomos.

VYTAUTAS ALANTAS (iš 
publikos): Ar Oskaro Milašiaus 
kūrybos nėra galima panaudoti 
lyginamojoje literatūroje?

K. OSTRAUSKAS: O. Mila
šiaus kūrybą savo disertacijose 
naudojo jau ne vienas iš jau
nųjų literatūros daktarų.

Architektė KOVIENĖ (iš pub
likos) : Pasigedau moderniosios 
mūsų literatūros pristatymo ir at 
sakymo į klausimą, kur ji stovi 
viso šių dienų moderniojo me
no kontekste.

L. DAMBRIŪNAS (iš publi
kos): Simpoziume buvo kalbama 
apie viską, tik ne apie- tai, ką rei
kėjo. Kokioj vietoj yra lietuvių 
literatūra, lyginant ją su pasau
line? Ar mūsų romanas atsilikęs 
ar praaaugęs kitus?

B. VAŠKELIS: Pasirodo, kad 
mes, specialistai, nieko tąja kryp
timi nedarėm. Nesitikėjom nė 
čia tiek daug publikos. Manėm 
tik susirinkti, pasidalinti minti
mis ar idėjomis...

VYTAUTAS ....KUTKUS (iš 
publikos): Kodėl R. Šilbajorio 
knygoj anglų kalba, apie keturio
lika lietuvių autorių nebus Vin
co Krėvės ir Bernardo Brazdžio
nio. Ar ir apie juos neverta kal
bėti?

K. OSTRAUSKAS: Mes tota- 
liškai nukrypome nuo temos... 
Čia buvo ne vertės ieškojimo ga
limybės, bet ryšių ieškojimo 
klausimas...

E. TUMIENĖ: Galima kalbė
ti ir specifinėmis temomis, bet

periodikoj
(Atkelta iš 3 pusi.)

laisvą kultūrinę spaudą.

Mūsų spauda ideologinė

y- 
ar

V. Meškauskas: žurnalizmas 
ra atskiras mokslas ir nuo to, 
turėsime žurnalistų pareis kokius 
turėsime žurnalus. Mes turime i- 
deolognę spaudą ir jei kas au
kojasi savo ideologinei spaudai, 
tai tam, kad skelbtų savo tiesą, 
o ne kito netiesą.

Jaunimas

Juodvalkytė —negalvokite, 
kad jaunimas neturi įsitikinimų. 
Jis nenori būti lepinamas. Nebi
jokite jaunimo atstumti kritika. 
Kurie kritikos bijo, niekada ne
bus įtakingi vadai. Kartais gera 
įspirti, kad žmogus pajudėtų.

K. Bradūnas — kaip gi spau- 
laisvę suprasti? Jei dėti vis
kas parašoma, tai nereikėtų 
redaktorių. Jei du susipeša ir 

dos 
ką, 
nei

pirmiausia tam reikia padėti pa
grindus.

R. ŠILBAJORIS: Nebuvom iš 
anksto susitarę apie ką kalbėsi
me... Pirmiausia reikia ką nors 
padaryt, o tada bus galima ir a- 
pie tai pakalbėt. Dėl V. Krėvės: 
jo didieji veikalai parašyti ne
priklausomoje Lietuvoje. Savo 
knygoj kalbėjau tik apie kontem 
porarinius išeivijos rašytojus.

K. OSTRAUSKAS: (baigda
mas) Ko pasigedome šiame sim
poziume, bus galima padaryti a- 
teityje, jei panašių suvažiavimų 
bus daugiau...

Chicago Savings
and Loan Association

Ant visą knygelio 
įskaitą, •

NUOŠIMČIAI ^RISKAITOMI 
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TRYS MENESIAI
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jiems duoti peštis iki nualpimo, mas turėjo būti kontaktas tarp 
kas gi iš to išeitų? mokslininkų ir spaudos. N erei-

Ant. Rūkštelė prašė spaudą bū- ^'a kelti klausimų, kurių nėra 
ti objektyvia visiems, ypač kul- Prasmės kelti. Neįsivaizduoju aš 
tūriniams klausimams, kuriems i mokslininkų suvažiavimo, kur
gvildenti kviestini specialistai.

Prof. Z. Rekašius vėl kėlė spau
dos laisvės klausimą “Apšaukia 
tave komunistu ir negalima pasi
teisinti”.

Kur daug žiežirbų skyla...

Užbaigiant simpoziumą K.Bra- 
dūnas džiaugėsi gausiai susirin
kusiais dalyviais. Simpoziumas, 
kur daugiau žiežirbų skyla, įdo
mesnis.

B. Brazdžionis: “Liet. Die
noms” nereikia mokslo straips
nių, o reikia pačių mokslininkų, 
kuriuos iškelsime į pirmą pusla
pį. Ateidamas maniau, kad bus 
lamentacijos dėl spaudos sunku
mų, o čia po kelių pastabų per
ėjome prie perkūnijos. Su tuo to
li nenueisime. Kieno pasisakymo 
neįdeda vienas laįkraštis, galima 
eiti į kitą. Čia laisvė. Svarbu, 
kad lietuviška kultūra būtų pri
statoma ir lietuviams, ir pasau
liui.

Ideologija ir laisvė

Dr. Girnius — šis simpoziu- 

Dr. Jonas Valaitis Mokslo ir kūrybos simpoziume kalba apie medicinos 
ateitį. Nuotrauka Antano Gulbinsko
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KNYGA YRA GERA DOVANA 
KALĖDŲ PROGA

I

susidarytų dvi partijos. Vieni plo
ja vieniems, kiti kitiems. Klausi
mas, ar turime laisvą spaudą — 
įžeidimas. Negi redaktorius tironi
jos vykdytojas. Neįmanoma spau 
dą nelaikyti laisva, jeigu ji lai
kosi tam tikros ideologijos. Kai 
sprendžiame lietuviškus klausi
mus, turime ieškoti bendradar
biavimo, o ne vieni kitiems prie
kaištauti. Mūsų šnekėjimas turi 
būti draugų šnekėjimas.

• t \. • * v
Neignoruot kultūros žurnalų 

Dr. Kavolis nusiskundė, kad 
laikraščiai dažnai ignoruoja kult 
žurnalus. “Draugas” šiuo atžvil
giu rodo daug dėmesio.

Dt Klimas: vakaras įdomus. 
“Lituanus” gavo pylos. Gerai. 
“Lituanus” nėra mokslo žurna
las. Tai ” kultūrinis informacijų 
žurnalas.' '■ Jis nėra atmetęs strai
psnių, o tik prašo jų daugiau.

Tėv. Trimakas: medis yra toks, 
kokių vaisių atneša. Iš to, kiek 
mokslininkai gausiau rašys, ma
tysime, kiek simpoziumas atnešė 
vaisių.

SHI & rtsleem U.S Bonds 
Twu ląrge free park'g lot> 
Navt—by-Mail Kit» 
Travelers Checks
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Moderniojo žmogaus blaškymasis
Filosofinės mintys visuomeninių apraiškų temomis 

Jaunimo pasimetimas ir naujoji kairė

JUOZAS DAUGAILIS

Visuomeniniams mokslams bu 
vo pašvęsta Mokslo ir kūrybos 
suvažiavimo Chicagoje lapkr. 29 
d. popietės pirmoji sesija. Pirmi
ninkavo prof. V. Vardys.

Modemus žmogus socialinių 
kitimų įtakoj

Pirmasis paskaitininkas buvo 
prof. V. Kavolis. Tema: “Post — 
modemus žmogus: socialinio ki
timo tendencijų įtaka asmeny
bei”.

Modernizuotas žmogus žymus 
savo tikėjimu mokslui. Jei atsili
kusieji modemėja, tai mūsų tar
pe daug kas numodemėja. Kai 
visuomenė sumodemėjusi, atei
na antra fazė — numodernėji- 
mas. Modernizacijoj dvi pusės: 
racionalizmo iškėlimas ir impul
so atpalaidavimas. įtampa tarp 
racionalumo ir impulso momen
tų vis didėja.

Asmenybės struktūra yra įta
kojama socialinių kitimų tenden
cijų.
Modernizmo paveldėtojams jau 

neužtenka materialinių gėrybių. 
Amerikoj 80 proc. studentų pri
sipažįsta pergyvenę egzistencinę 
tuštumą.

Visuomenės praturtėjime išsi
vysto vartotojų mentalitetas, ku
riame ne tik automobiliai, bet ir 
vedybos ir kitkas tampa verty
bėmis suvartojimui, kur niekas 
neturi išliekančios vertės,net pa
tys jausmai ir asmenybė. Šis nu
sistatymas neturės išliekančio pa
stovumo. Palaipsniui išryškės dar 
bo vertė.

Pats mokslas daugeliui teteikia 
kaskart mažiau intelektualinio 
pasitenkinimo. Kitimo tempas 
greitėja. Žmonės nebepajėgia il
gai laukti. Iškyla noras eksperi
mentuoti dalykus vien dėl to, 
kad jie neišbandyti. Ši dilema la
biau domino Škėmą, Lapinską, 
užtat jie daugiau suprantami jau
nimui.

Iš televizijos ekranų išsivysto 
šešėliškos asmenybės. TV išpro
vokavo vidinio sustingimo bai
mę. Naujoji kairė bei hipiai ir 
kilo iš vidinio sustingimo bai
mės. Eksperimentuojama tuo 
kas naujausia, vien dėl to, kad 
naujausia, ir nepaisoma išdavų.

Imama pasitikėti tuo, kas sub
jektyvu. Šio žmogaus pasaulis — 
pojūčių fragmentai.

remtis rusais, kurie pamažu įgi
jo privilegijuotą poziciją.

Rusijos pirmavimui tapus tik
rove, imta siekti sukurti vienaly
tę naciją, susiliejant su rusų tau
ta. Šis planas įvestas į progra
mos sistemą. Yapč tą vienos tau
tos sąvoką išryškino Chruščiovas. 
Jį nuvertus, kilo tautybių ata
tranka, kuri Kremliui atrodė pa
vojinga. Po Čekoslovakijos oku
pacijos ir Baltijos valstybėse li- 
beralizacija sustabdyta. Rusifika
cija vykdoma palaipsniui: inte
gracija į Sovietų Sąjungą, tada 
integracija į ekonominį procesą, 
kultūrinė ir pagaliau lingvistinė 
asimiliacija.

Paskutinių laikų pavyzdžiai ro
do, jog įmanoma perkelti tautos 
lojalumą kitai tautai. Paskutiniu 
laikotarpiu rusiškasis elementas 
yra Sovietų Sąjungoje sustiprėjęs. 
Kultūrinė rusų įtaka dabar didės 
nė negu caro laikais. Vis dėlto 
sovietams yra labai daug kliūčių 
eiti užsibrėžtu keliu. Statistika ro
do, kad natūralaus prieauglio ke
liu negalima laukti didelio rusų 
procentų padidėjimo. Toliau — 
tautinės respublikos sėkmingiau 
gina savo tautinius reikalus ne
gu autonominės sritys. Kolekty
vinė Brežnevo-Kosygino valdžia 
tautybėms yra lengvesnė. Kyla 
konfliktas tarp tautinių tenden
cijų ir rusifikacijos pastangų, ir 
dar neaišku, kur tai nuves. Li
beralų ir nacionalistų koalicija 
nuvertė carą. Ji gali ir dabar pa
siekti naujų rezultatų, bet kur vis
kas nukryps, parodys ateitis.

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. gruodžio mėn. 6 d. 5

Tautu lydymas Sovietuose

— Prigimimas yra jautresnis 
už visus sargus, 
patariė).

— Paežeriškių mįslė: Dvejos 
(Mažeikiškių marios ant kaklo kaba. (Kibi

rai ant naščių).

DAILĖS PARODA CHICAGOJE

Mokslo ir kūrybos simpoziumo išvakarėse susitinkant ir sus'pažjstant. Iš kairės į de inę: inž. Juozas Gra
bauskas, simpoziumo technikinės komisijos narys Kazys Barzdukas, žurnalistas Jurgis Janušaitis, simpe-I 
ziumo programos vicepirmininkas dr. Arvydas Kliorė, Lietuvių katalikų mokslo akademijos pirm. prof. 1 
dr. Antanas Laima, S. J., simpoziumo programos . pirmininkas prof. dr. Algirdas Avižienis, JAV Lie- i 
uvių Bendruomenės Centro valdybos ir simpoziumo. technikinės komisijos pirmininkas inž. Br. Nainys. 1 

Nuotr. Antano Gulbinsko
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Čiurlionio galerija Chicagoje ruošia tradicinę dailės parodą 
1970 m. vasario mėn. 14-22 d., kurioje kviečia dalyvauti visus 
Šiaurės Amerikos (JAV ir Kanados) lietuvius dailininkus.

Pramatocnos premijos už geriausius kūrinius bus skiriamos 
nepaisant meninio stiliaus. Kūrinių atrinkimui ir premijavimui yra 
kviečiama jury komisija. Kūrinius parcdon pristato patys dai
lininkai; parodai pasibaigus, neparduotų kūrinių grąžinimu pasirū
pina galerija (už Chicagos ribų).

Da lininkai suinteresuoti šia paroda, informuoja Čiurlionio gale
riją iki 1969 m. gruodžio mėn. 10 d., užpildydami žemiau paruoštą 
kuponą ir jį pasiųsdami: ČIURLIONIS ART GALLERY

5620 So. Claremont Avė.
Chicago. Illinois 60636

arba skambindami Petrui Aleksai telef. (312) 776-1798.

Po registracijos tuoj bus išsiuntinėta pilna' informacija:

ftinn Dareiškiu. kad dalyvausiu Čiurlionio Valerijos rengiamoje I 

I 

I 

I 

I 

I 

I

V

Šiuo pareiškiu, kad dalyvausiu Čiurlionio galerijos rengiamoje 
tradicinėje dailės parodoje, įvykstančioje 1970 m. vasario mėn. 
14-22 d. 5620 So. Claremont Avė., Chicago, Illinois 60636, USA.

Dail Vardas ir pavardė ....................................................................
Adresas ...............................................................................................

alinio kitimo tendencijos įtakoja, į 
sudarydamos post —moderniam 
žmogui linkimą pasvirti naujon 
kairėn, taipgi į hipius, tačiau vi
same pasaulyje kylantieji koordi
nuoti jų pasireiškimai, ir tai vie
nu metu, ar nerodo, kad užku
lisy čia organizuota revoliucinė 
ranka?

Kavolis Ne. Tai tik emocijų 
sąmokslas, sukvaiĮėjimas.

Dr. Pikūnas priminė, kad JAV 
visuomenė yra sumasėjusi. Tai: 
sudarė sąlygas atsipalaiduoti im
pulsams. To poveikyje atsirado 
jaunimo be kaltės pajutimo, gi
lesnio išgyvenimo, bet ieškančio 
išliekančių vertybių. Be išliekan
čių vertybių jaunas žmogus ne
randa savo identiteto. Kaip ga
lima tiems jauniems žmonėms 
padėti?

Dr. Kavolis patikslino savo 
pareiškimus, kad jaunieji revo
liucionieriai ne viską atmeta. Jie 
bijo savo jausmų prarasti. Jaus
mai yra visko centre ir jie bijo, 
kad tai gali ištuštėti. Atsineštiniai 
dalykai jaunuose neišlieka. Sie
kiama kažko apčiuopiamo ir ką 
pasiekus, darosi drąsiau —susi
daro jausmas, kad randama kaž
kas, kas išlieka.

Dr. Pikūnas: Jei žmogus kurių 
galių neišvysto, jis nepilnas. Ne
sudaręs pasaulėžiūros — nepil
nas. Žmogus turi išugdyti save 
iki harmonijos.

V. Trumpa: Kas geriau lietu
vių tautai —Chruščiovas ar 
Brežnevas? Chruščiovas siekė iš
ugdyti vieną naciją. Brežnevas 
nuėjo kita kryptim: suvaržyti 
laisvę, spaust, bet leist lenciūgė- 

Kun. Prunskis paklausė: soči- lį pašokt. Ši taktika artima caro

i taktikai, kada lietuviai išliko ne
surusėję.

Vardys: Chruščiovas — mano niversiteto docentas, filologijos 
herojus. Jis Sovietų Sąjungą vedė; mokslų kandidatas Ričardas Mi- 
nykimo kryptimi.

• Vilniuje parengtas sanskri
to kalbos vadovėlis. Vilniaus u- '

, tronas parašė originalų “Sanskri-
Dail. A. Rūkštelė: Modernėji- j to vadovėlį”, kuris skiriamas auk- 

mo procese vyksta jaunimo su- 
beprotėjimas. Toks suprimityvė- 
jimas veda į sukomunistėjimą. 
Rusijoje rašytojai, rizikuodami 
laisve ir gyvybe, reiškia protestą 
prieš prievartą. Pas mus gi de
monstruodami iškelia raudonas 
vėliavas. Toks jaunimas yra ak
las, agitacinių įtakų paveiktas.

Kavolis: Beprotybės demons
tracijų dabar ne ką daugiau, kaip 
seniau. Daug kas daroma be rei
kiamo rimtumo. Metimosi į ko
munizmą net naujosios kairės 
tarpe nėra jokio Dabartinėje stu
dentijoje yra išsivysčiusi morali
nio jautrumo galia ir visokie pre
tendentai iš šalies —atkrenta.

Dialektikos kritika
Trečias prelegentas —prof. V. 

Doniela, negalėjęs atvykti iš Au-, 
stralijos, prisiuntė savo paskaitą 
raštu. Ją perskaitė stud. M. Drun 
ga. Tema: “Kritinis žvilgsnis į 
marksistinę dialektiką”. Autorius 
peržvelgęs įvairius dialektinius 
dėsnius, juose randa nepagrįstu
mo ir prieštaravimų. Marksistų 
gyrimasis, kad dialektika yra ge
ras veiklos vadovėlis, neturi pa
grindo. Dialektikos dėsniai nėra 
universalūs. Mėgėjiškai neapval
dytoms išvadoms marksistai su
teikia dogmatinį autoritetą.

Paklausimai

I 
I

Prof. V. Vardys kalbėjo tema 
“Sovietinės tautos kūrimas”.

Matoma, kad Sovietų Sąjun
goje tautos išlaiko etninį savitu
mą. Marksizmo skelbimas, kad 
tautos palaipsniui ištirps, susilies, 
nepasitvirtino. Net JAV mokyk
lose sužinoma, kad Sovietuose y- 
ra bent 22 tautos, ne mažesnės 
kaip 1 milijonas.

Sovietų tautybių politika api
būdinama kaip imperializmas, 
kolonializmas,, ekoniminė eksplo 
atacija, kultūrinė ir ūkinė pries
pauda, siekiant rusifikacijos ir so
vietizacijos.

įžvelgiamas komunizmo impe
rializmas, siekiant įvesti komuniz 
mą pasaulyje.

Yra mokslininkų, manančių, 
kad, jeigu Sovietai neįves stiprios 
tautybių autonomijos, Sovietų 
Sąjunga subyrės.

Dar viena perspektyva — So
vietų pastangos sulieti tautas į su
lydytą sovietinį vienetą.

Savo pagrinde Sovietų Sąjun
ga yra rusų tautos statytoja, ug
dytoja. Marksizmas Maksvai da
vė didelį operatyvinį instrumen
tą. Leidžiama tautybėms vartoti 
savo kalbas, leidžiama tautybių 
vadovaujantiems žmonėms atlik
ti tikras funkcijas, vis dėlto na
cionalizmas pažabojamas. Masi
nė industrializacija, priverstinė 
kolektivizacija reikalavo palauž
ti kitų Sovietų tautų atsparumą 
ir Stalinas ėmė kaskart daugiau

Dr. Razma: Ar Kavolis nema
no, kad jaunimo apraiška yra 
veidmainiavimo išdava. Vietna
me nešame laisvę, o nuplovėme 
rankas Vengrijos sukilimo metu. 
Jaunimas neturi kantrybės lauk
ti, nori revoliuciniu keliu viską 
pakeisti.

Kavolis: Veidmainiavimas čia 
yra paveikęs.

štųjų mokyklų filologijos specia
lybių studentams bei lyginamo-1 
sios kalbotyros specialistams. Va ' 
dovėlyje yra platus įvadas į in- 
dianistiką, sanskrito kalbą ir li
teratūrą, supažindinama su san-1 
skrito kultūros studijavimu Eu-1 
ropoję, taip pat ir Lietuvoje. Mo-; 
komoji vadovėlio dalis susideda 
iš 45 pamokų, kur sanskrito kal
bos mokoma, lyginant pastarąją 
su jai gimininga lietuvių kalba. 
Be to, vadovėlyje pateikiama ir 
sanskrito literatūros ištraukų, o 
taip pat 6,5 tūkstančio žodžių 
sanskrito-lietuvių kalbų žodynė
lis.

“Sanskrito vadovėlį”, kaip mo
kymo priemonę, rengiasi išleisti 
Vilniaus universitetas.
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PARDUODAMI

IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. 

Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

6200 S. Western TeL GR 6-4421 
....................................

(p

Kūrinių technika ............................................................
(Tapyba, grafika, skulptūra, ir kitos)
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NUO GRUODŽIO MĖN. 11 D. IKI KALĖDŲ 
I ATDARA KIEKVIENA VAKARĄ.

NORCROSS KASPINĖLIAI ir 
DENNISON PREKĖS
DOVANŲ ĮPAKAVIMO
POPIERIS * SEALS *
TAGS * KREPE POPIERIS 
ŠVENTIŠKAS IŠDEKORAVIMAS 
STALUI — NAMAMS IR SALĖMS. 
Puikus pasirinkimas
PRAKTIŠKŲ DOVANŲ

KIEKVIENAM, įskaitant vienuoles 
ir mokytojas. 1970 metų kalendoriai 
ir užrašams knygos.
RUSTCRAFT ir NORCROSS 
KALĖDINĖS KORTELĖS.

“Tokia rūšis, kurias Jūs norėtumėt 
pasiųsti ir gauti.” Didelis pasirin
kimas kitomis kalbomis. Gražus 
kortelių rinkinys dėžutėse nuo $1.00 
ir aukščiau.

ODOS IŠDIRBINIAI
DIENYNAI
WHITINGS PUIKIOS
DOVANOS “STATIONERY”.
NAUJA! Cross Desk Pen Sėt 
Parker Touche Pen ir Parker “45” 
ir “75” plunksnakočiai.

MES APTARNAUJAME JAU 46 METUS

IAMA STATIONERS
•“THE SHOP U-NEED”

; y 6305-07 So. Kedzie
Dovanos, Kortelės, Knygos, Rašt. Reikmenys ir Dennison Prekės

“THE SHOP U-NEEK”

Tel. PR 6-9102

GREIČIAU... PIGIAU... GERIAU
Ir tikrai padėsite savo artimiesiems 

užsakydami dovanų siuntinį per

BALTIC STORES, LTD
421 Hackney Rd., London, E. 2. England 

( Z . JURAS)
TELEF. — 01 - 739 - 8734

Šį rudenį siūlome 3 dovanų siuntinius, sudarytus iš tokių dalykų, 
kas labiausiai Lietuvoje reikalinga ir naudinga.

Rudeninis (1) 1969
3 jardai vilnonės veliūro medžiagos vyriškam arba moteriškam 

paltui 3J4 jardo puikios kostiuminės, angliškos vilnonės medžiagos 
vyriškam arba moteriškam kostiumui, 2 jardai crįmplene medžiagos 
puikiai suknelei, vyriškas arba moteriškas aukštos rūšies megstukas. 
išeiginiai nailono marškiniai, arba bliuskutė, 1 p. vyriškų arba mote
riškų kojinių, vilnonių arba nailoninių, 20 geriausios rūšies cigarečių.

Kaina $90.00.
Rudeninis (2) 1969

Nailoninis itališkas, vyriškas arba- moteriškas lietpaltis, 3J4 jardo 
vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, 2J^ jardo vilnonės moteriš
kai suknelei medžiagos, 1 vilnonė gėlėta arba su ornamenta's skarelė, 
1 vyriškas arba moteriškas labai geras megstukas, 1 kaklaraištis, 
arba dėžė šokoladinių saldainių 2 šilkinės arba nailoninės skarelės.

Kaina $90.00.
Maisto siuntinys 1969

6 sv. geriausių kanadiškų miltų, sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 2 
sv. ryžių, 14 sv. pipirų, % sv. lapelių J4 sv. geriamo šokolado, 1 dė
žutė Nescafes 2 sv. geriausių kiaulinių taukų, 1 dėžė šokoladinių sal
dainių

Kaina $30.00
Į kiekvieną rūbų siuntinį galima dadėti šiuos labai Lietuvoje nau

dingus ir pageidaujamus dalykus.
Nailoniniai lietpalčiai $11.00, geriausios vilnonės skarelės $4.50, 

vyriški arba moteriški megstukai $12.50, Parkerai $6.00, vilnonės arba 
nailoninės kojinės $2.00.

Taip pat, priimame užsakymus: auto mašinoms, motociklams, dvi
račiams, televizijos aparatams, foto aparatams, radijo aparatams, šal
dytuvams ir t. t. Mūsų sąskaitos suteikia Jums teisę gauti mokesčių 
mokėjimo sumažinimą.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas

■ ■ ■
We Offer To Sovers

SAVINGS CERTIFICATE

nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltillllllllllllllllllllllllllllln:

per annum

Passbook Savings 
Accounts

6 or 12 
MONTH 
$10,000 
or MORE

F
6 or12 
MONTH 
$5,000 
or MORE

Sninga cnHictM mued 
for iix months or on. 
y.ar—ln minimum 
■mounts of $10,000,00, 
■ nd th.r.aft.r in 
multiplM of $1,000.00. 
Evnings are paid at 
maturity.

Paid Quarf erly
Computed and Paid 

as oft ,
Mar. 31 — June 30
Sept. 30 — Dec. 31

Savings certificates isiued 
for $ix months or ona 
yaar-in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and tharaaftar in 
multiplcs of $500,00. 
Earnings are paid at 
maturity.

PETER KAZANAUSKAS, PRESIDENT

erai
avings
AND LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD.
Chicago, |||. 60608 

Vlrginia 7-7747

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875
J. LIEPONIS

Pirmadieniais Ir ketvirtadieniais nuo » Iki 8:80. Kitom dienom nuo 
. Iki C vaL vak. Sekmadieniais nuo 12 Iki 5 T. v.
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Nauji leidiniai
ATSIŲSTA P A M IN fc I' 11 tore Henrieta Vepštienė. Dai- 

i lės priežiūra: dail. Vytautas O. 
Virkau. Administracija: Ramojus 

! Vaitys, Marija Paškevičienė, Gin
tautas Vėžys, 4726 Russet La- 
ne, Apt. R. — 109, Skokie, III. 
60076. Šio numerio kaina — 2 
dol., keturių numerių prenume
rata —7 dol., garbės prenume
rata — 15 dol.

Šiame numeryję rašo: Henri
kas Radauskas, František Halas, 
Miroslav Holub, Miloš Macu- 
rek, Vladimir Justi, J. Žemkal
nis, Alfred Erich Senn, Leonas 
Lėtas, Rimvydas Šilbajoris, J. Ja
navičius, Al. N. Dičpetris, Kęs
tutis Gaidžiūnas, Vytautas Kavo
lis, A.J. Greimas, Juozas Kazlas, 
Z. Papečkys, Vytautas A. Jony
nas, Titas Guopis, V. Trumpa.

• VARPAS, 1969 m. Nr. 9. 
Žurnalas tautos ir žmogaus lais
vei, tautinei kultūrai ir lietuvy
bei. Redaktorius Antanas Kučys, 
9032 Utica, Evergreen Park, III. 
60642. Administratorius — Titas 
Briškaitis, 1214 N. 16 Avė., Mel- 

rose Park, III. 60160. Žurnalą lei
džia Varpininkų filisterių drau
gija. Šis numeris yra 224 psl. Lei
dinys iliustruotas. Numerio ben 
dradarbiai: Juozas Audėnas, Ba-

• Henrikas Narys, BROLIAI 
BALTI AITVARAI. Tai nauja 
Henriko Nagio poezijos knyga. 
Išleido Algimanto Mackaus kny
gų leidimo fondas 1969 metais. 
Viršelis ir iliustracijos Prano Gai 
liaus. Tiražas 500 egz. Leidinys 
didelio formato, įrištas į tikros 
drobės viršelius, labai puošni 
knyga, tinkanti ne tik sau pasi
džiaugti, bet ir pradžiuginti kitą, 
įteikiant rinkinį kaip dovaną kad 
ir artėjančių Kalėdų proga. Rin
kinys 72 psl., kaina 5 dol., gau
namas “Drauge”.

• TILTAI IR TUNELIAI 
Jaunųjų poezijos rinkinys. Išlei
do “Ateitis” 1969 metais. Reda
gavo “Ateities” leidyklos redak
cinė komisija. Spaudė lietuvių 
pranciškonų spaustuvė Brookly
ne. Viršelis Giedrės Žumbakie
nės. Knyga yra “Ateities” leidyk
los Literatūros serijos leidinys 
Nr. 2. Leidinys yra pačios jau
niausios mūsų poetų generacijos 
jaunatviškas žodis. Vien tik Jau 
šia prasme tokia antologija turė
tume susidomėti visi, kuriems rū
pi kultūrinė ir kūrybinė išeivijos 
ateitis. "Tiltuos ir tuneliuos” tel 
pa dešimties autorių kūryba. Tai lys Auginąs, Pranas Čepėnas, Vac 
vis pavardės, kurios pastaruoju 
metu jau matomos jaunimo ir 
aplamai mūsų spaudoje. Antolo
gijoj randame eilėraščius šių au
torių: Remigijaus Bičiūno, Jurgio 
Bradūno, Indrės Damušytės, Kęs 
tučio Gaidžiūno, Marikos Kviet- 
kauskaitės, Mirgos Pakalniškytės, 
Teresės Pautieniūtės, Ramūnės 
Sakalaitės, Laimos Švėgždaitės ir 
Aldonos Zailskaitės.

• METMENYS, 1969 m. Nr.
18. Jaunosios kartos kultūros žur 
nalas. Leidžia Metmenų bendro
vė. Vyr. Redaktorius — Vytau
tas Kavolis, Dickinson College, 
Carlisle, Pennsylvania. Redakto
riai: Algirdas Titus, Antanaitis ir 
Karolis Drunga. Techninė reak-

Trumpoje simpoziumo paskaitų pertraukoje. Iš kairės į dešinę: inž. Bronius Nainys, dr. Arvydas Kliorė, dr. 
Bronius Nemickas, dr. Petras Daužvardis, prof. dr,. Algirdas Avižienis ir Stasys Barzdukas.

Nuo'.r. Antano Gulbinsko

• Solistės Stempužienė kon
certas Chicagoje įvyks 1970 me
tų vasario mėn. 1 d. Jaunimo 
centre. Solistės dainos vakarą šį 
kartą rengia ateitininkų meno 
draugija “Šatrija”.

• Dviejų čikagiečių paroda 
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
juje (4012 Archer Avė., Chicago
je) atidaroma šį sekmadienį 
(gruodžio 7 d.) 4 vai. popiet 
Paveikslus muziejuje išstato du

nima sekmadienį, 11 vai. ryto
T nįjL Jt* YA 1 Pama^omis tėvų jėzuitų koply-

• Rašinys apie kompozitorių 
Vladą Jakubėną Chicagos kon
servatorijoje įvertintas labai ge
rai. Ignas Malcius, chemikas, iš 
pat jaunų dienų turėjo gražų 
balsą, kurį laiką studijavo Kau-

.lovas Cižiūnas, Liudas Dovydė
nas, Kęstutis Gaidžiūnas, K.________ _______ ~
Grinda, dr. Petras Jonikas, Vy- Amerikoj subrendę ir Amerikoje 
tautas A. Jonynas, dr. Kazys Kar- iĮjsjmokslinę vyresniosios kartos 
velis, Antanas Kučys, Liūne Su- mūSų dailininkai: Mikas J. Silei- 
tema, dr. Juozas Pajaujis, Alek- kjs ir Antanas J. Skupas (Coo- 
sandras Pakalniškis, Balys Pa- per). Šileikis parodoje išstato 15 
ramskas Antanas Ramūnas, darbų> atliktų aliejine tapy. 
Danguolė Sadunaitė, Vladas Šiai-į ba> akvarele, tempera ir kt. Sku
tas ir dr. Vanda Sruogienė. Į pas roc[0 25 aliejiniais dažais ta-tas ir dr. Vanda Sruogienė. | į_ • ■ - ■

• MOTERIS, 1969 m. rugsė- , pytus savo paveikslus. Paroda 
jo spalio mėn. Nr. 5. Lietu- muziejuje vyks iki sausio mėn. 
vių moterų žurnalas. Leidžia Ka-j 
nados Lietuvių katalikių mote
rų draugija. Redaktorės: Z.Daug 
Vainienė ir N. Kulpavičienė. Ad 
ministratorė—B. Pabedinskienė. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: 1011 College St, Toron-

to 4, Ont Canada. Metinė pre
numerata 5 dol. Šiame numery
je rašo: Br. Zumeris, M. Slavė
nienė, G. Tulauskaitė, E. Vydie- 
nė, R. Raslavičienė ir kt. Įdo
mūs žurnalo skyriai: Šeima ir au
klėjimas, Moterys pasaulyje, Bu
to įrengimas, Madų ir grožio pa
saulis, Šeimininkių kampelis. 
Žurnalas iliustruotas dailininkų 
darbais ir nuotraukomis.

17 d. Lankymo valandos nuo 1 
iki 4 vai. 30 min. popiet kas
dien ir sekmadiehiais.

• Dail. Pauliaus Augiaus 
mirties devynerių metų sukaktis 
sueina šį sekmadienį, gruodžio 
7 d. Velionis buvo gimęs 1909. 
9.2 Ž. Kalvarijoje. 1935 m. baigė 
Kauno meno mokyklą, 1938 m. 
Paryžiaus Ecole Nationale Supe- 
rieure dės Beaux-Arts ir Conser- 
vatoire Nationale dės Arts et Me- 
tiers. Lietuvoje ir užsienyje yra 
laimėjęs keletą premijų. Grafiš
ku būdu iliustravo Žemaitės “Pet 
rą Kurmelį”, M. Valančiaus “Že 
maičių vestuves”, S. Nėries “Žal
čio pasaką”, Vyt. Mačernio po
mirtinę poezijos knygą ir kt. Pau 
liūs Augius mirė 1960.12.7 Chi
cagoje, kur ir palaidotas. 1967 m. 
žmonos Danutės Lipčiūtės-Augie- 
nės rūpesčiu išleista puošni ir 
gerai paruošta monografiją Pau
lius Augius, 80 psl. teksto ir 284 
psl. iliustracijų — grafikos dar
bų. Čia sutelktas beveik visas jo 
kūrybinis palikimas. Grafikas T. 
Valius čia pateikė žinių apie au
torių, A. Kurauskas analizavo jo 
kūrybą. Rankraštyje tebėra leidė
jo tebelaukianti" spalvota “Pupos 
pasaka”. Dailipinko devynerių 
metų mirties sugąjctis kukliai mi-

WAGNER & SONS
Typevriters — Adding Machines - 

Checkwrlters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS 
Virš 50 m. patikimas patarnavlma 

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

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacfurera

Rankomis išpiaustytl paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams rėmai — metalu 
aplieti rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
TeL VIrginia 7-7258 - 59

I

M O V I N G
Perkrausto baldus iš arti ii tol 

A. BENIULIS
Chicago, 01. 60629. Tel. RE 7-7083

— .r. .T. ^P

» r. r. *1 H. v 
0 y. r. iki 0 V. v. 
Trečlad uždaryta

SAVINGS

CORPORATION
45 West 45th Street 
New York, N. Y. 10036 
Tek: (212) CI 5-7905

Naujas aukštas dirt- 
(lendąs mokamoji uj 

investavimo sąskaita*.
D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D

MARQUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

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 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

Arba Į tndsų prisljungiusias firmas:

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL COSMOS PARCELS EXPRESS 
AGENCY 
1776 Braadvvay
Neu York, N. Y. 10019
Tei.: (212) 581-7729

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 VValnut Street
PhiladelpMa, Pa. 19106
Tel.: (215) WA 5-8455

8-MONTH SAVINGS

Minimum S 1.000)

CRANESAVINGS
AKO LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 VVest 47th Street
PLENTY OF

Tel. LAfayette 3*1083
FREE PARKING SPACE

..MIDLAND B-ve patar
nauja taupant Ir duoda
namams įsigyti paskolas. 
Dėkojame už pasitikėjime 
Ir esame pasiruošę Jums 
patarnauti ateityje.

no konservatorijoje pas prof. Ma
rini.

Dabar, nors jau per penkias
dešimt metų amžiaus, netekęs 
žmonos, jis studijuoja dainavi
mą, kaip “degree student” Chi
cagos konservatorijoje. Ši mokyk 
la sutiko priimti, kaip privalo
mą rašto darbą, rašinį apie lie
tuvių kompozitorių Vladą Jaku- 
bėną, kuris yra jo korepetitorius 
konservatorijos 
nys priinjtas su 
gerai”.

lio spalvų. Knyga bus spausdina' 
ma Italijoje.

studijose. Raši- 
pažymiu “labai

Tričvs kuria i-• Dail. Jonas 
liustracijas B. Voveraitės (P. Jo
nutienės) knygai “Lietuva — 
graži tėvynė”. Tai eiliuota istori
nė Lietuvos poema. Iliustracijų 
bus apie 30 ir knyga bus pana
ši į dailų albumą. Nežiūrint 
gausių darbų, dailininkas Tričys 
jau yra paruošęs apie tris ket
virtadalius iliustracijų. Stengiasi 
išstudijuoti aprašomą laikotarpį, 
kad iliustracijos būtų ne tik me
niškos, bet ir istoriniu atžvilgiu 
teisingos. Iliustracijos bus dauge-

• I ietuvių fpiko—'os’o d^’lčs 
paroda buvo surošta Bratislavo- 

I je, Ostravoje ir Prahoje. Išstaty- 
j ta 150 darbų, daugiausia daili
ninkų kūrinių, gintaro dirbinių. 
Parodą nugabeno ir ją tvarkė 
arch. A. Kibrancas ir Laima 
Cieškaitė. Parodos pobūdis dau
giau propagandinis —parodyti 
rusų pavergtiems čekoslovakams, 
kad ir okupuotos tautos gali 
“laisvai «avo meną kurti”.

• Spalio 18 d’en? 70 metų 
amžiaus susilaukė Antanas Ku
čingis Lietuvos operos solistas 
(bosas) nuo 1924 metų rudens, 
neskaitant kelerių metų “gastro
lių” kalėjimuose ir Sibire privers
tinio darbo stovyklose. Paleistas 
iš tų “gastrolių” buvo vėl priim
tas į operų Vilniuje, o 1961 me
tais buvo išleistas į pensijų. Da
bar gyvena Kaune, retkarčiais 
dainuoja Kauno Muzikinio teat
ro spektakliuose ir koncertuose.

Diamond Head 
RESTAURANT & LOUNGE

3321 WEST COLUMBUS AVĖ. (Arti 79th ir Kedzie Avė.) 
Savininkas Edmundas Mačiulis

RESTORANAS & LOUNGE 
PASIŪLO JUMS DIDELĮ PASIRINKIMĄ 

AMERIKIETIŠKŲ VALGIŲ 
O JEIGU JUMS PATINKA EGZOTIŠKI VALGIAI, 

pasirinkite JAPONIŠKA MENIU. 
Tropikiniai gėrimai — mūšy specialybė

Padavėjos apsirengę “kimono” rūbais
Jums Ir jūsų draugams čia patiks sustoti prieš ar po teatro. 

Priešpiečiai (LUNCH) duodami nuo 11 vai. ryto, 
šeštadieniais atdara 4 v. popiet. Sekmadieniais 12 vai. dieną 

Pirmadieniais uždaryta. Dėl rezervacijų — 
TELEFONUOKITE 925-1678

*

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų modemiškų baldų, elek- 
‘rinių krosnių, radijo ir tele- 
izijos aparatų, šaldytuvu ir 

dtų namams reikmenų

LIETUVIŲ STAIGA

FURNITURE CO
f. A. RAUDONIS 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 A:30 vai po pietų.

ROOSEVELT

• BERNINA
NECCHI 
KENA 
VIRINO 
PFAFF 
SINGER

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

. , , PIRMAD. ir KETVIRTAD. .VALANDOS ANTRAD. ir PENKTAD. ...
ŠEŠTAD » T r Iki 13 v. 4.

—i....... . ■ ■■ ■■ ■ - ———■—  ——

PASKUTINE PROGA!
Mūsų Automobilių Kvota 

MOSKVICH 4O8-E 
užsibaigia gruodžio mėn. 31 d., 1969 

(Automobilį “Volga” daugiau nebegalima užsakyti.) 

Jūsų paskutinė galimybė dovanoti savo 
giminėms Lietuvoje ir U.S.S.R. gražią 

dovaną švenčių proga.
SKUBĖKITE SU SAVO UŽSAKYMU Į:

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH NEW YORK, N. Y. 10003

Tel. — 212-228-9547

OERTII'IOATES

ELECTROLUX 
HOOVER 
EUREKA 
KIKBY 
ROYAL 
IR KT.

Parduodame, nuomojame ir taisome siuvimo mašinas, 
dulkių siurblius prieinamomis kainomis ir sąlygomis. 
Turime dalis. Aptarnaujame Chicagoje Ir priemiesčiuose.

B and B DISTRIBUTING COMPANY
A to Z Setving machines and Vacuum cleaners

4081 ARCHER AVĖ. (Prie California Avė.), Chicago, I1L Tel. 927-4702
Vedėjas Arvydas M. DIKINIS

Siuvimo Mašinos - Dulkių Siurbliai

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)
NATIONWIDE 

G U A R ANTEE 
No-Limit 'on MILĖS.. 
No-Limit on MONTHS

FULL LIFETIME GUARAN. 
TEE against defeots ln work- 
manahlp and materlals and 
all normai road hazard in- 
Juries encountered ln every- 
llfeday pessenger car ūse tor 
the lite of the origlnal tread 
design in acoordance wlth 
terma of our printed gua- 
rantee certificate. Prlce of 
replacement pro-rated on 
orlg-lnal tread depth wear 
and baaed on Firestone ad- 
Justment prlce for replac
ement tire at tlme of adjust- 
ment. Firestone adjustment 
prices are lntended to, būt 
may not, represent approx- 
lmate current average sei
lins prices and are subject 
to change wlthout notloe.

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. — GRovehill 6 - 7777
Vai.: kasdien 7 v. r — 7 v. v., šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p. 

Sekm. uždaryta. Kitu laiku pagal susitarimą.
Savininkas MIKAS CESAS
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CURRENT RATE

4.75%

J. DAINAUSKAS
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Šeštadienį (XI 29 d.) iš ryto kitokiu būdu ir kitu laiku negu 
Midway House šaleje, Chicagoje, baltų, o ypač lietuvių kalboje, 
įvyko lietuvių kalbotyros posėdis, Baltų kalboms būdinga balsių 
vadovaujamas prof. dr. Antano kaita slavų kalbose išmirė labai 
Klimo, kuris įvade pateikė kelias anksti. Jau vien todėl galima at- 
pastabas apie. “.Baltų bei slavų 
kalbų Santykius”. Nežiūrint įvai
rių kalbininkų pastangų, anot 
jo, nepavyko atstatyti, taip vadi
namos, “balto-slavų prokalbės”.

mesti teoriją apie baltų ir slavų 
kalbų vienybę. Iš viso reikėtų nu
stoti vartoti net ir patį terminą 
“balto -slavų”, nes jo vartojimas 
galįs kai kam sudaryti įspūdį, 

“'Prof. Osvald Szemerenyi (ban- kad tokia “vienybė” gal kada ir 
dęs įrodyti tą tariamą “baltų - yra buvusi. Baltų prokalbė iŠsi- 
$lavų” kalbų bendrumą) nepa- skyrė iš indoeuropiečių prokal- 
tęikė jokių įtikinančių įrodymų. 
Rekonstruojant vis ankstesnę bal
tų bei slavų kalbų praeitį priei- Jo į vakarų baltus (prūsai ir gal 
narna prie tokių modelių, kurie kuršiai) ir rytų baltus (lietuviai, 
jau aiškiai yra indoeuropiečių latviai, žiemgaliai, sėliai). Apie 
prokalbės modeliai, bet neužtin- 800-1000 po Kr. jau pradėjo at
kąrate jokių kokios nors balto-į siskirti lietuvių ir latvių kalbos, 
šlavų prokalbės modelių. Kirčio 
panašumas visiškai neįrodytas, 
gi tie prileidžiami kirčiavimo pa
našumai gali būti paveldėti jau 
iš indoeuropiečių prokalbės. Pa- 
latalizacija (priebalsių samplai
kos minkštėjimaS) slavuose vyko

— Illinois valstija, 21-oji, pri- — Abel Tasmain atrado Nsu- 
imta i Jungtinių Amerikos Vals jąjj Zelandiją. 1642 m. gruodžio 
tybių tarpą 1818 m., gruodžio 13 d. Jo vardu praminta Tas- 
3 d. manijos sala.

Prof. Tcttno Remeikio vadovauto simpoziumo “Mokslo išsivystymas sovietų okupuotoje Lietuvoje” daly
viai. Iš kairės j dešinę: Vincas Trumpa, dr. Vacys Šaulys, Ginutis Procuta, Leonardas Dambriūnas, inž. 
Donatas Šutas ir dr. Kostas Ostrauskas. Simpoziumas vyko lapkričio 27 d. Jaunimo centre, Chicagoje . .

Nuotr. Antano Gulbinsko
uiiiuumuitiii>i;<i.j ■miniHiuiiiiiMaiMnHKnfflinMiiiiniiiiM^
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Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuv.š- 
kas restoranas, kuriame gaminami lietu
viški valgiai.

bės apie 2500 pr. Kr. Apie 500-
300 pr. Kr. baltų prokalbė suski-

Pensilvanijos valst. universit. 
prof. William Schmalstieg pas
kaitoje “Baltų ir slavų kalbų gi
miningumo klausimas” daugiau
sia sustojo prie indoeuropiečių 
prokalbės, baltų-slavų, rytų bal
tų, lietuvių, slavų prokalbės ir

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

R A TĘS

PER ANNUM 
ON INVESTMENT 

BONUS 
$1,000 MIN

PER ANNUM 
ON REGULAR

SAVINOS
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois G0632

ankstyvosios proslavų kalbos bal-j gų lingvistas Stang 1966 m. pa- • Rašytojo Marijaus Katiliš- 
sių sistemos palyginimų. Palies- teikė artį 100 žodžių išskirtinai kio (gyvenančio Lemonte, neto- 
damas tų sistemų raidos stadijas, 
prof. W. Schmalstieg pasakojo 
kuo skyrėsi indoeuropiečių pro
kalbės, baltų ir slavų balsių kiti
mo eiga. Baltų ei priebalsių de- 
palatalizacija yra būdinga vien

i baltų kalboms. Kiekvienas balsis 
turi viena pagrindinį toną ir tam 
tikrą skaičių nevienodo aukštu
mo šalutinių tonų, vadinamų 
būdingaisiais balsio tonais. Pas
tarųjų pasikeitimai baltų kalbo
se vyko skirtingai negu slavų.

Prof. Antanas Salys Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo Lietuvių kalbotyros posėdyje skaito pas
kaitą apie baltų ir slavų kalbų raidos skirtybes. 
Priekyje sėdi kalbininkas prof. William Schmal
stieg. Nuotr. Antano Gulbinsko

v

EARN

Prof. Antanas Salys, kalbėda
mas apie “Baltų ir slavų kalbų 
raidos skirtybes”, pirmučiausia 
palietė negalimumą nustatyti ta
riamos baltų-slavų prokalbės ski
limo datavimo. Esame per daug 
vien tik baltams būdingų ypaty
bių, kurių nepažįsta slavų kalbos. 
Baltų būdvardžių linksniavimas 
skiriasi nuo daiktavardžių links
niavimo, gi slavų kalbose ne. Bal
tų kalbų daugiskaitos 3 asmuo 
neturi atskiros galūnės. Baltų 
būdvardinės priesagos “inga” nė
ra slavų kalbose. Baltų mažybinių 
priesagų elementas “l” svetimas 
slavų kalboms, Yra visa virti
nė slavų kalbų ypatybių, kurios 
nepažįstamos baltams. Kai kurių 
mokslininkų pateikiamos baltų 
bei slavų bendrybės, nuodugniai 
jas patikrinus, nėra tokiomis. 
Kalbininkas V. Pisani 1932 m. 
tokių bendrybių buvo priskaičia
vęs net 26, bet prof. A. Sennas 
1954 m. iš jų tikrų terado tik 6.' 
Prof. O. Szemerenyi 1957 
m. nurodė tokių bendrybių 14, 
bet prof. A. Sennas 1966 m. iš 
jų atmetė 8. Priedui, pvz. norve-

baltiškų (prokalbinių), kurių ne- Ii Chicagos) 1956 m. premijuo- 
pažįsta kitos indoeuropiečių kai- tas romanas “Miškais ateina ru- 
bos, kaip pvz. liet ąžuolas, latv. duo” šiomis dienomis išleistas ir 
uozols, prūsų ansolis; liet, žirgas, 
latv. žirgs, prūsų sirgis; liet, pei
lis, latv. peilis, prus, peile.. Da
bartinėje Lietuvoje, neabejotinai 
Maskvai spaudžiant, vis pasigirs
ta balsai, kurie bando rasti įrody
mų tam tariamam baltų slavų 
kalbų vienumui, kuris esą pradė
jęs irti apie II tūkstantmetį pr. 
Kr., tačiau jokių naujų duome
nų nepateikiama.

v
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“Vagos” leidyklos Vilniuje.

• Jono Avyžiaus romanas 
“Kaimas kryžkelėje” išleistas ru
sų ir estų kalbomis: rusų kalba 
net 100,000 tiražu, o estų kalba 
—30,000 tiražu.

• Justino Marcinkevičiaus 
poema “Siena” išversta rusų kal- 

i bon, išleista 20,000 tiražu.

LUIZ AUTO REPAIR
6643 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 60629

TELEF. — 436-3699
KAROSERIJOS, SPARNŲ (FENDER) 

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

SKIP'S Self Service 
LIQUOR STORES

1) 5515 SO. DAMEN AVĖ.
2) 5996 SO. ARCHER AVĖ. $
1)

Ali Phones WA 5-8202

Telef 735-2345

PER 
ANNUM

01X1 

$1000 
INTEREST COMPOUNDED DAILY.

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii
LEO'S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANOKU8 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tnne-up ir Motorų Remontas 

5759 So VVestern Avenue 
Kampas 58tb Street 

Tel. — PRospect 8-9533
'iimiimiiiiiliiiiiiĮltlllIliilllllllIllIlllIlIll

U WHITE CR0WN ALCOHOL Fifth $5.19

U V.S.O.P. COGNAC
Bottled in France

Fifth $4.98

GIN & VODKA Quart $3.39 I 
3 for $10-00 I

□ STRAIGHT BOURBON 90 Proof Quart $4-^9 1
U FULL LINE Of Prepared COCKTAILS each $2-98 Į

■ CALIFORNIA BRANDY $3-79 1
3 for $10-50 I

H BEAM COLLECTOR BOTTLES, now only — $9-95 I

n CALIFORNIA CHAMP.
Fifth $1.69 I

Standard Federal pays 5’/4% interest per annum on 
savings certificates of $1,000.00 or more. Issued for 
6 months.
A 90 day gold eagle passbook account which pays 
5% per annum ($50.00 minimum) is also available. 
Regular passbook savings earn 4%% per annum. 
Interest is compounded daily, paid quarterly.
Savings In by the lOth earn Irom the 1sL

STANDARD 
FEDERA
Savings and Loan Association oi Chicago
Assets over $141,500,000.00 ■ Reserves and Surphis ovtr $12,000,000.00 (more than twica the legal requtremerrts> 
Federal Charter • Federal Sup.rvl.lon

4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI7-1140
HOURS: Mon. Thura.» PM • Tuos. FrL 8 A.M.-4 PJ4. • SaL 8 AAL-U Noon • Wad.-No Buslnaaa Trareactad RKMKTTE “DRAUGĄ”

FUNERAL HOME

I

t

■■ M11 v
THREE

AIR-CONDITIONED CHAPELS
Partinę Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

Tel. 476 2345
Tel. TO 3-2108-09

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

3914 West lllth Street 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIK !S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimld 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330-34 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741-2

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia 
2448 W. H3rd Street. Chicago. Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILL1PS
3307 S. Lituanica Avė, Tel. YArds 7-8401

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

VASAI1TS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, UI. Tel. OL 2-1003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICT)

2424 W. 69th Street Tek REpublic 7-1218 
2314 W. 28rd Place Tel Virginia 7-6672

If PETRAS BIELIŪNAS
Ė 4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572
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Redaguoja dr. S. ALIŪNAi.

AR TIK NE OSTRAUSKO 
PYPK®

“Drauge” buvo paskelbta to
kia žinia: “Tabakininkas Jack 
Schvvartz savo krautuvėje South 
Dearborn gatvėje, miesto centre, 
turi parodoje išstatęs septynias 
pypkes, kurios kainuoja 10,000 
dol.”

Mūsų klausia, ar viena tų pyp
kių nebus ta, apie kurią Ostraus
kas rašo savo dramoje “Pypkė”, 
kuri irgi buvo brangi, nes cibu- 
ke buvo brangakmenis.

Prahos gyventojai kalba 
linksmai

Rūpesčiai Kalėdų eglutes bestatant

n • c

it

MOKSLAI IR MENAI
Kas gi būtų iš šio pasaulio, jei

gu nebūtų mokslo ir kūrybos. Sa
koma, kad puodų pramonė nepa
darė pažangos, nes iš molio puo
dus lipdė jau prieš 17,000 metų 
ir juos ir dabar tebelipdo. Bet 
mokslas daro nuostabius žygius, 
net ir mėnulio romantiką suga
dino, niekas nebegalvoja, kad ten 
kokia bobulė su naščiais sėdi. Ži
noma, amerikiečių technika yra 
paprasta, gi Sovietų Rusijos tai 
jau vadinama priešakinė techni
ka. Juk jie savo spaudoj rašė, kad 
jei išlips kada žmogus mėnulyje, 
tai jis bus būtinai ruskis. Na, ži
noma, niekas net iš Lenino barz
dos plauko negalėjo lažintis su 
tokiais priešakinio mokslo teigi
mais. Amerikiečiai radijo komen
tatoriai teigia, kad į mėnulį So
vietinė Luna 15 paskui Apollo 11 
lėkė todėl, kad norėjo ameriko
nų batus pasigrobti. Žinoma, 
priešakinės technikos herojams 
basiems kaip ir nepritinka vaikš
čioti.

Mokslo ir kūrybos simpoziumas 
irgi buvo sušauktas Chicagoje, 
kad žmonės įsitikintų, jog ne vi
si lietuviai “paipinėj” ir “bresi- 
nėj” plūkiasi, bet yra ir tokių, 
kurie tas “bresines” projektuoja 
arba, taip sakant, 
žada keliauninką 
ten jau priešakinės 
rojai nebesirengia 
jau geriau Lenino 
mėžimo soclenktynes įvykdys.

Neseniai po koncertų, kur dai
navo iš priešakinės technikos ša
lies globos atvykęs menininkas, 
“Vilnis” lapkričio 12 d. laidoje 
parašė, kad daugelio požiūris ge
rėja kas link Tarybų Lietuvos. 
Na, žinoma, kai kam tas požiū
ris niekada nebuvo pablogėjęs, 
nes tie, kurie iš tokio rojaus bė
ga yra niekšai. Tokios pat nuo
monės buvo amerikietis rašytojas 
Tyron apie pabėgusį rašytoją 
Kuznecovą, esą šis vyras pabėgi
mu gyvenimą apsunkinęs pali- 
kusiems. Į tai Kuznecovas atsa
kė, kad esą Tyron tegu važiuo-

į kokį Marsą 
pasiųsti, nes 
technikos he- 
keliauti. Jie 
garbei mėšlo

— Karo nebus, bet ir taiką 
beginant, galima pasaulį sudra- 
palinti.

— Optimistai teigia, kad ru
sai visus išveš Sibiran, pesimis
tai, kad pėsčiomis varys.

— Rusai pasitrauks arba nor
maliai, arba per stebuklą. Pir
mu atveju, nusileis dangaus an
gelai, pasiims po ruskį už ran
kos ir nulydės namo. Bet tikras 
stebuklas būtų, jeigu rusai pasi
trauktų savu noru.

— Rusų sargybinių trijulės 
Prahoje tokios sudėties: vienas 
moka skaityti, kitas rašyti, o tre
čiam pavesta sekti abu intelektu
alus.

— Atsibudęs Brežnievo skilvy, 
Dubčekas klausia šalia gulintį1 
barzdylą: “Tai, vadinasi, jis i 
tave prarijo?” “1 
galą!”, — atsako Ulbrichtas.

VIRĖJA AR KŪRĖJA
apsidairau, jaunas

ja į Sibirą padirbėti už rašytoją 
Danielių, tai šis galės, atvykęs į 
Ameriką, parašyti eilėraščių apie 
supuvusį kapitalizmą. Būtų ma
lonu, kad ir tie, kurie labai jau 
link Tarybų Lietuvos atsinešimą 
gerina, nuvyktų į Sibirą pakapo
ti už ten dirbančius lietuvius mal 
kelių, o iš ten atvažiuotų šie į A- 
meriką koncertų pasiklausyti, nes 
priešakinės technikos kraštas ne
leidžia ten anų lietuvių pralinks
minti, o tik tuos buržuazinius na
cionalistus linksmina. Tegu sau 
nuvažiuoja lapiniuotos ir min- 
kuotos ponios ir kerta malkeles, 
stori ponai kasa anglelį, o anie 
į čia atvykę sau muzikėlių klau
sosi, iš priešakinių technikų kraš 
to atsiųstų

Be abejo, mokslas nėra leng
vas reikalas, nes sakoma, kad 
priešakinės šalies politrukinis 
profesorius kartą paklausęs treje
tą asmenų, kiek bus du kart du. 
Vienas atsakęs, kad šeši, kitas kad 
penki, o dar vienas, kad’ keturi. 
Pirmam atsakiusiam uždėta reko
mendacija, kad kvailas, bet pro
gresuoja, apie antrąjį pasakė, kad ir paklausė: 
kvailas, bet laikosi savo nusista
tymo, gi apie trečiąjį, kuris tei- ganto, jo žmona! 
gia, kad du kart du bus keturi, 
pasakė, kad šį reikia ištirti, nes niekaip negalėjo atspėti, kokiame 
tikriausiai šis niekšas yra intelek- žemyne yra Airija. Galiausiai nu- 
tualas.

Taigi mokslo reikalai pasauly
je nėra lengvi, ir todėl suprart- i 
tarnas visų kūryba susirūpinimas, i 
kad net A. Gustaičio eilėraščio' 
jautis, tur būt, priešakine tech
nika besirūpindamas sako:

Kai aplink
poras vis matau. Visi skuba ves
ti ir šeimyniniam gyvenime sau 
laimę rasti. Niekas kitaip negal
voja ir vien tik apie vedusiųjų 
rojų svajoja.

Dar neseniai vienas jaunikai
tis, perskridęs marias, palikęs to
limus krantus — atskubėjo pas 
mus. Čia jis tikėjosi laimę rasti 
ir vesti.

Gal ir įspėjo jį kas nors, kad 
kai tik apsives —savo laisvę pra
ras. Kad apsivedus laukia jo ver
gija ir kad nebus jo valia, bet 
žmonos paskutinis žodis ir galia.

Bet jokie įspėjimai jo neįbau
gino ir jisai vesti pamėgino. Ir 

i galima sakyti, kad neapsiriko: 
_____ ; j j* žmona nei karto ant jo nesuri- 

Ne“ aš per kitą ko; nesubarė> pinigų daug nelei-

Pokalbis apie Vaižgantą. . 
Vilniuje

Pokalbiai su studentėmis

Ketvirtakursei parodė retą gru
pinę nuotrauką, kurioje buvo 
Vaižgantas. Ji įdėmiai pažiūrėjo

do, bet už tai vieno niekur ne
išleido: mokėjo taip prie jo priei
ti, kad vyras nejautė pančių ir 
pats nenorėjo niekur išeiti. Jau-

— O ta moteris, greta Vaiž-

Kita ketvirtakursė, chemikė,

sprendė, kad, tur būt, Afrikoje. 
“Ten daug visokių-valstybių”— 
paaiškino.

“švyturys”

Vynas posėdžio sklandumui
“Vakare prel. Aviža pakvietė 

Pridėk, jaunyste, man sparnus, atvykusiuosius kunigus pokalbiui 
su vyskupu. Kad jis būtų sklan- 
desnis, Sielovados direktorius vai 
šino vynu.”

“Darbininkas” nr. 73

t

<

•j

Prie uodegos motorą, 
Ir šis pasaulis nuostabus 
Rytoj pakils į orą.

Juodos kavos simpoziumo 
balti issireiskimai

“Po Lapinsko pastatymų vis skas nori pasenti — kartojasi”, 
būna diskusijos. Vieni sako:man Akt. St. Pilka
patinka Lapinskas, kiti — Ma
černis, šiame minėjime miręs”.

“Kartą Kauno seminarijoj bu
vo minima Maironio sukaktis. 
Prof. Brazys ta proga pasakė: pa
gerbiant Maironį, paskaitysiu pa
skaitą apie Palestriną. Ir Mairo
niui toks minėjimas nepatiko”.

I
“Programoje — vos pradeda

ma deklamuoti Mačernį, jį tuoj 
nustelbia įvairūs garsai. Mačer
nis liko Lapinsko šešėlyje”.

Akt. A. Dikinis
“Kalbėtojai važinėja su senais 

leidimais ir neišskaito ameriko-
Muz. kritikas B. Chomskis niškų užrašų”.

| “Ar jūs skaitėte visą Mačer
nį? Ar Mačernis turi būti toks, 
kokį mes matome portrete paka
bintą?”

“Ne viską modernizme būtina 
priimti Ir pateisinti. Kartą nuė
jau į išgarsintą parodą. Ant grin
dų — plytos. Maniau, kad čia 
remontas, ėjau tomis plytomis. 
Mane sulaikė — ką darai, gi čia 
skulptūra”.

“Kai vis 
galvą, tada 
girsti”.

du 
nei

būgnu muša per 
fleitos negali už-

Dail. A. Valeška

avangardinė mu- 
be jausmų, belie-

“Dabartinė 
zika kuriama 
ka iš jos kažkas panašaus į or
ganizuotą triukšmą”.

“Karalienei atvykus į Austra
liją, buvo pakviesti aboridžinai, 
kurių klykavimai priminė La
pinsko pastatymą.”

Muz. J. Zdanius

Gabus kūdikis

“Tėvynė” spalio 24 d. paskel
bė, kad SLA išrinko naują sekre
torių Alg. Budrecką ir ta proga 
rašo: “Nuo 1937 metų su tėvais 
savo vaikystės kelis metus (1937 
—1940) praleido Lietuvoje ir pa
žino senosios tėvynės nepriklau
somą gyvenimą. J jo tolimesnius 
brendimo metus tai turėjo di
džiausios įtakos”.

Kadangi Al. Budreckas gimęs 
1937 m. tai labai malonu, kad, 
būdamas naujagimis, jau sugebė
jo gilintis į nepriklausomą gy
venimą.

Muz. D. Lapinskas 

P.A.

Draugiška bausme
“Apvalę aplinkinius kaimus 

nuo besislapstančių raudonarmie 
čių ir paėmę vieno pabėgusio ko
munisto paliktą motociklą (kaip 
tik tuo pačiu laiku išgirdome, 
kad pradedami formuoti tautinės 
apsaugos daliniai), išvykome į 
Kauną. Negaliu pamiršti, kai tų 
valymų metu, netikėtai, sugavau 
vieną tautietį, įžūlų komunistų 
berną, tik prieš pora mėnesių 
man grasinusį ir mane įžeidusį. 
Kaimynui J. Steponavičiui (labai 
malonus senelis, dar ir dabar te
begyvenąs J.A.V.) prašant, šitą 
niekšą nubaudžiau tik keliais 
skambiaias antausiais ir geru pa
mokslu”.

Jurgis Skaržinskas - 
Gedaininėnas 
Karys”, Nr. 3

T . KalCdų senelis prie kavos užtfjn.
Esu Lapinsko draugas. Lapm-1 ir stoiko.

iar.e
i

— Visuose aerodromuose ham- 
burgeriai tie patys.

Dr. V. Kavolis (iš pranešimo 
Mokslo ir kūrybos simpoziume) 

Hipis

Laimėjimai balių ruošimo 
fronte

Vienas didžiausių užmojų yra 
balių ruošimai. Štai “Lietuviai 

Vakaruose” rašo: “LB Los Ange
les apylinkės valdyba savo pas
kutiniame posėdyje apsisprendė 
Naujųjų Metų sutikimą ruošti 
šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Salė bus gražiai išdekoruota. Ta- s 
riamasi dėl apvalių stalų pasta
tymo, nes tai palengvintų sve
čiams nuo savų vietų patogiau 
pakilti ir vėl atsisėsti, sakysime, 
einant šokti ar lankantis prie 
baro.”

Ką tu pasakysi, koks palengvi
nimas! I

Gi “Darbininke” rašoma apie 
inžinierių ir daktarų balių šitaip: 
“Dėl pačio baliaus galima pasa
kyti, kad ateityje reikėtų numa
tyti šokių vadovą, kuris pravestų 
keletą šokių, kaip valsą, polką.

Nepertrauk kai aš kalbu; to pa
kęsti negaliu... Toks piktumas 
mane ima: kas gi valgyt tau ga
mina? Na, kartais ir pats tai pa
darai, bet ar tu nors vieną kar
tą dulkes nuvalei. j ■ ----- .. - - •

Dulkių tai aš nevalau, bet ant Būtų gera ir kokia^ loterija su 
dulkių užrašyti, užrašau “švara”; -—r---- -------------- —r ------- -*
kai tu tą užrašą tik pamatai, tuo- paįvairintų ir įneštų daugiau 
jau paėmus nuvalai. Vyrai dul
kių juk nevalo — žmonos tai da-1 
ryt privalo.

Na gerai, o ką gi tu darai?
Aš? Iš darbo sugrįžęs esu pa

vargęs; turiu patogiai kėdėj pasė
dėt ir televiziją pasižiūrėt; pas- j 
naust, po kambarius pasidairyt 
— ar kur dulkių nematyt ir lai-

šampano dovanom. Taip vakarą

linksmumo”. “Žmonės buvo 
gražiai apsirengę, ypač moterys”.

I Malonu, kad baliaus rengėjai 
i pasiekia tokių triuškinančių lai
mėjimų ir kur žmonės ir 
rys gražiai apsirengia.

mote-

stu... Nykstu, kaip tas lapas ne
šamas vėjo: niekad ji manęs ne
pagailėjo!
Ima vis daugiau rašyt, oi saky
kit, kas daryti?

Mano sielvartą pažinkit; ma
no teisę pripažinkit —mano 
žmoną man grąžinkit! Dieną 
naktį jinai rašo, retkarčiais van
dens paprašo. Kai sakau, kad lai
kas pailsėti, tuomet pradeda pik
tai žiūrėti ir panosėn sau miurnė 
ti: Juk žinai, kad noriu premiją 
laimėti!

Bet, žmonele, paklausyk: sa
vo rašymą nors trumpam laikui ’ 
atidėk ir su manim pasikalbėk. 
Juk tiek daug bendrų reikalų,
kurių aš vienas išspręsti negaliu! kraštį pasiskaityt. Juk apsišvietęs 

Tokiems niekams laiko netu- žmogus esu, tad laikraščius skai- 
riu! Juk matai, kad rašau, tad tau ir daug skaityt turiu, 
užimta esu ir, be to, dar repeti- Laikraščiuose rašo, kad vaikš- 
ciją turiu. ' čiot reikia kuo daugiau, tad išei-

Tai matai. Tu ne vien rašai, nu į kiemą, apžiūriu parką, seku 
bet dainuoji chore ir oktetus dar futbolo rungtynes, o kai jau pa- 
valdai! Pasakyk, kam į chorą tu1 vargstu, tuomet pasėdžiu prie na- 
eini, ar be jo gyventi negali? Irimų; po to — miegot einu! 
kiek oktetų tu turi?

Oktetus turiu du: vienas iš jų žmona, turiu dirbti namie ir fab- 
nesiskaito, nes skiriu mažai jam rike? Aš turiu tau viską paruošti, 
laiko. Juk žinai, kad visos vyrus stalus gražiai papuošti; pagamin- 
turi tenai, kurie savo žmonoms tais valgiais apkrauti, šokinėti a- 
neleidžia nei veikt, nei į repeti- ' pie atėjusius svečius ir raginti 
cijas ateit. Nori, kad jų žmonos juos visko paragauti... Be to dar, 
vis namie sėdėtų —juos ir jų Į turiu šypsotis, kad visi matytų,
vaikus žiūrėtų! Mano, kad jie yra 
namų viešpačiai ir jiems turi būt 
paduoti laiku pietūs ir priešpie
čiai. Su vakariene ne taip svar
bu, nes ir jie kiek gali — sprun
ka iš namų.

Tai, kaip matai, vyrą turėti 
blogiau nei svorį pridėti: svorį 
numesti gali, o vyrą — vis turi 
ir turi. Ir negalim pasakyt, kad 
norėtumėm savo vyrais nusikra
tyt: kas gi tuomet bus ir kas gi 
čekį atneš į namus? Iš kur gi 
minko kailiai atsiras, jei žmonos 
savo vyrus praras?

Norėdamos visą tai turėti, tu
rim pakentėti ir nors retkarčiais 
vyrams nusileisti ir patylėti. No
rėdamos veikti, turim kaip nors 
paveikti: ar gerumu, ar meilumu, 
ar lapės gudrumu!

Na, žinoma, jūs griebiatės suk
tybės ir gudrybės, o mes vyrai, 

, neturim ramybės! Taip ir dabar: 
| tu vėl pradėsi rašyt, o aš su vai- 
■ kais likęs vienas, neturėsiu ramy
bės per dienas. Nežinau, ką pa- 

, darysiu, jei tavęs nesutvarkysiu? 
. Vargšas aš esu! Apsakyti juk 
| sunku... Mieli vyrai — nesives- 
i kit ir visi mane supraskit: jūs ir- 
Į gi žmonų neturėsit ir namie vie
ni sėdėsit Su veikėjom ir rašyto
jom blogai: vyrais ir vaikais jos 
nesurūpina visai. Ir jūsų žmonos 
vis laiko neturės: jos rašys, posė
džiaus ir į repeticijas skubės!
Tad visi dar nesuspėję vesti, pa

sistenkit tą mintį mesti. Bet jei 
aš jus įtikint negalėsiu, tai tuo
met pridėsiu, kad jei jau norit 
būtinai žmonos, tai ieškokit tik 
tokios, kuri verda, kepa, šoka, bet 
už tai rašyt nemoka! Jei tokią 
žmoną rast galėsit —namie ro
jų jūs turėsit! Aš kol kas jo ne-

Tai tu pavargęs! O aš, tavo

Virėja ar kūrėja
tesi laimingas ir stiprus, mylė
damas žmoni ir vaikus.

Bet ne visuomet taip atsitinka. 
Kartais, dviejų žmonių, suėjusių 
į porą, būdai visai neatatinka: 
vienas mėgsta šokti ir dainuot, 
antras moka vien dejuot. Vienas 
per daug veikia, skaito ir rašo — 
antras vien ramybės prašo.

Kartais žmona padangėmis 
skraido; nusibosta jai vaikus ir 
vyrą dabot, nori kurt ir visuo
meniniam veikimui atsiduoti.

Ir taip mano rašiny; susitiko 
dvi būtybės, dvi skirtingos asme
nybės; jokios išeities abu neran
da, tad ir paklausykit kaip visa 
tai skamba.

Kartą vyras dėl savo žmonos 
rašymo ir visuomeninio veikimo 
tiek sielvarto turėjo, kad, niekad 
savo gyvenime nedainavęs, stai
ga dainuoti pradėjo:

Mieli žmonės! Prašau balso: 
Žmona vyro nebeklauso! 
Sugalvojo veikt, rašyt.. 
Oi sakykit, kas daryt, 
Kaip man žmoną sutvarkyti!
Pasakykit, kur teisybė,
Kaip išgelbėt šią būtybę?

Neturiu žmonos! Neturiu dau
giau aš jos! Vargšas vyras vienas 
liko: žmonai jo rašyt patiko. Ne
benori ji daugiau šeimininkauti; turiu ir tik šitaip vis girdžiu: 
nebenori būt daugiau šeimai vi- i Netrukdyk! Netrukdyk man 
rėja, sugalvojo būt kūrėja! kurti. Netrukdyk ateitį sau burti.

Viskas jai jau atsibodo. Vai- Man įr taip sunku! Juk namuo- 
gyti daugiau neduoda; skuba vis jg vjsa ruoša; kas gi kambarius 
tiktai rašyt, o valgyt * 
riu pasidaryt!...

Neturiu žmonos! Negaliu gy
vent be jos! Be žmonos man sau
lė temsta; be žmonos visai aš sen-

pats tu-■ tau. pU0Jia? Kas gi prosina, maz
goja; valant kambarius, baldus 
kas kilnoja? Kas gi viską pirkė- 
nėja ir po miestą bėginėja? Kas 
gi neša tau gandus apie įvykius 
visus? Visur tvarka būti turi... O 
kas gi vaikus tavo žiūri? Perdaug 
sau laiko neeikvoju: kartais ir aš 
vaikus daboju.

Tikrai, bet tai būna labai re
tai! Juk visiems žinoma yra, kad 
tau su vaikais pabendrauti, blo-

Jei ne žavi kūrėja, tai žavi šokėja1 giau nei dantį ištraukti.

—J_____ 1—
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Spaudos apž'ūrinėjimas

Suabejojo

Skautų “Vytyje” fil. Liūtas 
Grinius rašo: “Galvojome, kad 
Sąjūdis yra gajus ir niekad ne
klysta, nes nariai yra sveiki ir 
sąmoningi. Šiandien mūsų narių 
ir vienetų pomiškiai šį tikėjimą 
ir galvoseną dažnai griauna.

Taikus miestas
Clevelandas buvo garsus sa

vo karais lietuvių tarpe ir net‘z 
šaudymais, bet pasirodo nėra jau 

nes spalio 15 d. 
“The Plain Dealer” įsidėjo ko-

jog tavo žmona yra “vedybinio 
rojaus” pilna! Bet dabar jau ga
na! Nenoriu daugiau šeiminin
kauti; nenoriu daugiau virtuvėje 
sėdėt ir puodų dangčius darinėt.. taip blogai, 
Nenoriu gyventi taip ilgiau, — ir ~'
ne tam juk aš gimiau, ne tam j vos už taiką šalininkų štabo būs- 
mokslus aš baigiau.

Vargšė aš esu! Apsakyti nega
liu. Jūs, mergaitės, netekėkit! Ma 
no žodžiais patikėkit; jau paju
sit ant rytojaus, kad vedybos — 
tai ne rojus; kad užnugary tasai, 
nuo kurio jau priklausai. Iš pir
mos dienos ims viską drausti: jei 
norėsit veikt, rašyt, tai turėsit pir
ma savo vyro paprašyt.

Tad mergaitės, netekėkit, tos 
klaidos — nepadarykit. Bet, jei 
kurios jau ištekėjot ir už vyro jau 
išeiti paskubėjot, tai kariaukit ir 
nepasiduokit, savo jaunas dienas 
išnaudokit.

Aš gi, visus vyrus noriu papra
šyti: pasistenkit savo žmonoms 
veikt ir kurti netrukdyti Duokit 
laisvę, duokit kelią, mes nušok- 
sim nuo to tako, žengsim dide
liu keliu: ne tuo siauru 
namų ruošos takeliu. Mūsų 
rankos mums padės; mūsų žvaig
ždė — sužibės. Nebebūsim mes 
daugiau savo šeimos virėjos, bet 
— kūrėjos!

' tinės nuotrauką, kurioj už apa
rato sėdi ir Daiva Ramonas.

Trys kalėdinio laikotarpio kūmutes

B. V-nė

sąskaitųDidžiausia kūryba yra 
vedimas.

Leninai ir velniai
Vilniaus komunistinė “Tiesa” 

spalio 11 d. laidoje pranešė, kad 
Istorijos etnografijos muziejuje 
Vilniuje buvo liaudies meno pa
roda, skirta Lenino sukakčiai pa
minėti. Tarp visų darbų daugiau
sia buvo velnių ir Lenino droži
nių. Gediminas Jurėnas esąs su
kūręs net 450 kipšų. Tikrai ver
tinga paroda, liudijanti nuosta
bų velnio ir Lenino glaudumą.

Linksmi paaiškinimai 
okupuoto) Lietuvoj

“Šių metų birželio mėn. 23 d.’' 
iš po pietų negrįžau į darbą. Prie 
žastis buvo tokia: buvau susita
ręs apsivesti, bet pabėgo sužadė
tinė, ir aš iš sielvarto pasigėriau, 
o girtam dirbti prie staklių ne
leidžia saugumo technikos taisyk-

(Iš Šilalės ATK tekintojo 
pasiaiškinimo)

Iškritusį iš valties draugą bū
čiau tuoj gelbėjęs, bet tuo metu 
man išslydo iš rankų puslitris, ir 
aš šokau iš valties paskui jį. O 
tada ir aš pradėjau skęsti...”

(Iš paaiškinimo milicijai)

I§ KARŠČIO J KARŠTI

— Džimi, tu karšty gyvenai, 
karšty mirei ir dabar, tur būt, pa
togiai jautiesi pragare”.

J. P. Palukaitis, 
iš “Mirties slėnio kronikų”

klaidą dažniau atidaroma bur-Per 
na negu kišene.
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