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Maceina atskleidžia naują galvojimo apraišką Sovietuose

Antanas Maceina, SOWJETISCHE 
ETHIK UND CHRISTENlUM.
Zum Verstaendnis dės kommunisti- 
schen Menschen. MCMLXIX Ecart 
Luther-Verlag. Witten.

STASYS YLA

Filosofinis A. Maceinos žvilgs
nis per pastaruosius keliolika me
tų telkėsi į dvi sritis: religiją ir 
marksizmą. Marksizmo filosofiją 
j'is dėstė (nuo 1956) Freiburgo 
ir Muensterio universitetuose. 
Pastarajame dar dėsto religijos fi
losofiją ir iš šios srities paskelbė 
keletą veikalų. Naujasis jo veika
las, skirtas “suprasti sovietiniam 
žmogui”, pavadintas Sovvietische 
Ethic und Christentum, yra kaip 
tik minėtų dviejų sričių suvesti
nė. Veikalas atsirado iš paskaitų, 
skaitytų liuteronų studijų dienose 
Bochume, papildytas naujausia 
literatūra ir praėjusį rudenį išleis
tas Luther-Verlag Wittene.

problema. Abu šie dalykai kelia 
klausimą, ar komunizmas neartė- 
ja į krikščionybę, ar jis neieško 
savo paties gilesnio pagrindimo? 
Jeigu komunizmas nebeišsiverčia 
be etikos ir gyvenimo prasmės, tai 
kuriuo požiūriu — taktiniu, poli
tiniu, filosofiniu ar pseudo religi
niu?

— paliečianti žmogų ir visą žmo
niją. Antra, etikos prireikė susi
lietus komunizmui su Azijos tau
tomis, kurios jautrios dvasinėm ir 
etinėm vertybėm. Su savo etika 
sovietai tikisi šiom tautom duot 
naują pakaitą ir sėkmingiau į- 
veikti jų savitą spiritualizmą. Tre 
čia, primityvioje savo fazėj komu
nizmas vertėsi įstatymais, admi
nistracija, diktatūra, dabar jam 
prireikė ir motyvacijos.

Didis kultūros uždavinys
Tur būt, visi esame girdėję, 

kad Vatikano ir kituose Itali
jos archyvuose tūno sukaupta 
daug rankraštinių dokumentų, 
liečiančių Lietuvos istorijos 
praeitį nuo karaliaus Mindau
go iki paskutinių laikų. Jie 
mums labai mažai arba ir visai 
nežinomi. Atėjo laikas juos iš
rinkti ir išleisti viešumon 
spausdintų knygų pavidalu, 
kad jie ten nebaigtų trūnyti ar 
kokiu nors kitu būdu nežūtų.

Šį rūpestį turi ir kitos tau
tos: vokiečiai, lenkai, pran
cūzai, ukrainiečiai, latviai. Bet 
jie nesnaudžia. Jie turi jau iš
leidę arba įpusėję leisti savo 
tautų istorinių šaltinių doku
mentinę medžiagą. Vokiečiai 
turi išleidę jau per 100 tomų, 
lenkai — anie 60 tomu, ukrai
niečiai katalikai per 50 tomų, 
latviai keletą tomų. O lietu
viai?.. Iki šiol nėra dar išleidę 
nė vie^o šaltiniu tomo (pir
mas tomas baigiamas sioaus- 
dinti). Gal čia Lietuvą liečian
čiu dokumentų nėra tiek daug, 
kaip kitų tautų? Priešingai, 
L’ehp'os ist.oriios šaltiniu do
kumentacijos yra daugiau ne
gu latvių jr nemažiau negu uk
rainiečiu. Tai gal lietuviai ne
turi nritvrusiu mokslininkų 
archyvuose slypinčiai medžia
ga1' surasti ir Ją išekaitvti?

Tiesa, kad senų rankraščių 
rašvmo būdas, iu stilius, iš
blukęs ar išt.runėięs ponierius 
sudaro labai daug sunkumo 
iuos tiks1’ai ^oi'-aity’-i ir nu
prasti. Tam tikslui reikalingas 
specialus pasiruošimas ir, be 
to, sugebėjimas juos atrasti ir 
išskaitvti. I ab°i retas kuris iš 
mūsų tam darbui vra tikęs ir 
atitinkamai pasiruošęs. Bet vis 
dėlto galime didžiuotis, kad ke
letą tokių specialistų turime. 
Jie ne tik Romoje, bet ir kitur 
mokslininkų tarpe yra žinomi.

Būtent, Gregorianum universi
teto profesorius Paulius Rabi
kauskas, SJ, prel. Paulius Ja
tulis, kun. Rapolas Krasaus
kas, kun. Juozas Vaišnora, 
MIC. Savo patarimais jiems 
daug padeda žinomas mūsų is
torikas, Bonnos universiteto 
prof. Zenonas Ivinskis.

Prof. P. Rabikauskas ir prel. 
P. Jatulis yra senų rankrašti
nių dokumentų skaitymui pa
tys stipriausi. Dėl to pirmasis 
yra pakviestas i Gregorianum 
Universitetą atitinkamo kurso 
dėstyti, o antrasis — ukrainie
čių katalikų redaguoti jų tau
tos istorijos šaltinius. Jis su
redagavo jau aštuonis tomus 
ir dar turi medžiagos kitiems 
keturiems tomams, kuriuos jis 
greitai baigs ruošti.

Prel. P. Jatulis, rinkdamas 
Ukrainos istorijos šaltinių me
džiagą, kartu surinko nemažai 
ir Lietuvos istorijos šaltiniams 
leisti medžiagos, neg tos dvi 
tautos yra tampriai susiie vie
na su kita istorinių šaltinių 
atžvi’giu. Daug tos rūšies do
kumentu vra io jau nurašyta, 
o dalis mikrofilmuose. Jau nu- 
rašv+a beveik vria bažnytinių 
procesu dokumentacija. kurios 
bus trvs tomai, ir Medininku 
(Žemaičiui vvskupiios is+ori-ė 
dokumentą cOa — d” tomai. 
Toliau seks Vilniaus ir Vv«rriu 
(Seinų) ir apskritai Lietuvą 
liečianti dokumentacija, kurios 
jau nemažai surinkta ar nufil
muota. Žinoma, reikės dar ge
rokai ia papildyti, išskaitvti ir 
nurašvti Tš to v“1 fmoMsvog 
ei’ė tomu, kuriuos dabar tiks
liai apskaičiuoti dar trūksta 
duomenų Kaip matome, tik 
bendros T iotuvos istoriku šsl- 
tiniu medžiagos susidar,™ r>er 
dešimt tomu. Prie to pridėkime 
dar specialių sričių istorijos

(Nukelta į 6 paL)

Įdomu, kuria parsme Maceina 
randa galima kalbėti apie sovie
tinę etiką, kai patys sovietiniai 
autoriai, kaip A. šiškin, teigia, jog 
marksizmo kūrėjai niekad akade
miškai nesvarstė etikos klausymo. 
Marksas tik neigė “buržuazinę eti
ką”. Leninas taip kalbėjo ir rašė, 
tarsi etikos klausimo komunizmui 
nebūtų. Pirmosios komunistų par
tijos programos šio klausimo taip 
pat nelietė. Pagaliau komunizmo 
vertintojai, tokie žinomi vardai,

1. KAIP IR KODĖL IŠKILO 
ETIKOS REIKALAS 

KOMUNIZME?

Savo veikale Maceina atkreipia 
dėmesį, kad etikos klausimu ėmė 
“sirgti” ne sovietiniai ideologai, o 
pedagogai. Pirmasis iš jų buvo A. 
S. Makarenko, dirbęs su palaidais 
jaunuoliais (bezprizorninkais), 
kurių masės buvo atsiradusios po 
1917 m. revolbiios. Jis įsitikino, 
kad be etikos negalima išsiversti. 
Apie tai jis rašė ir 1939 m. vie
šai Maskvoje iškėlė reikalą kurti 
bei formuluoti sovietinę etiką. Jo 
raštai buvo išleisti tik po jo mir
ties (1946 ir 1949). Po to dar 
praėjo geras dešimtmetis, kol so
vietinė administracija leido žur
nalui Voprosy Filosofii rašyti eti
kos klausimais, o nuo 1951 m. ir 
filosofijos fakultetuose dėstyti eti
kos kursą. Pagaliau 1961 m. 22-

kaip G. Fedotov šį sąjūdį vadino sis komunistų partijos suvažiavi- 
nemoraliu, R. Trucker — pseudo | mas, peržiūrėjęs partijos progra-
moraliu, o 
liu.

W. Sombert amora-

Maceinai tie dalykai buvo žino
mi, tačiau jį domino du nauji 
reiškiniai, iškilę prieš gerą dešimt
metį sovietinėje literatūroje ir 
komunistų partijos posūkyje. Vie
nas iš jų buvo staiga atsiradusi 
“sovietinė etika” ir antras — su
sidomėjimas gyvenimo prasmės

mą, pirmą kartą prabilo apie “eti
nį komunizmo statybos kodeksą”.

A. Maceina pateikia tris prie
žastis, kodėl komunistams šis 
klausimas pasidarė svarbus. Vie
na, įsitikinta, jog neužtenka re
voliuciniu keliu keisti išorinę tvar 
ką bei padėtį; reikia keisti ir žmo
gaus galvojimą bei elgseną. Re
voliucija turi būt totalinė, atseit

Šis naujas posūkis kai kam ga
li sukurti įspūdį, kad komuniz
mas daro pažangą ir, ko gero, ar
tėja prie krikščionybės. Krikščio
nybė antikiniame pasaulyje at
kreipė į save dėmesį kaip tik tuo, 
kad ji buvo labai stipri savo eti
niu charakteriu. Krikščionybė sie
kė keisti pasaulį, pakeisdama žmo 
gų išvidiniu būdu. Tuo tarpu ko
munizmas keičia tik gyvenimo 
formas. Komunistinis galvojimas 
su savo dialektiniu ir istoriniu 
materializmu neigia spiritualiz
mą ir aukštesnę žmogiškos bui
ties prasmę. Komunizmui pradi
nis dalykas yra medžiaga ir gam
ta, o dvasia ir idėja tik išvestinis, 
kaip “medžiagos savybė”. Pana
šiai išvestinis dalykas iš socialinės 
—ūkinės tvarkos jam yra ir žmo
gaus elgsena, ir papročiai, ir do
rovė. Keisdamas išorinį gyveni
mą, komunizmas tikėjosi pakeis
ti ir žmogaus sąmonę bei sąžinę. 
“Racionalus gyvenimo organiza
vimas yra sąlyga ir doriniam at
gimimui” — teigia prancūzų 
marksistas A. Comu. Panašiai ir 
naujoji Rusijos komunistų parti
jos programa skelbia, jog “nau
jasis žmogus formuojasi, dalyvau
damas komunizmo statyboje”. O 
statyba, technika, industrija yra 
išorinis, struktūrinis dalykas, ir 
visa tai yra pirmaeilės, pagrindi-

Prof. dr. Antanas Maceina Nuotrauka Opltz

lt
komunizmo sistemoje. Dėl to ir 
kyla klausimas —

2. KUO IR KAIP
GRINDŽIAMA SOVIETINĖ 

ETIKA?

Krikščioniškoji etika grindžia
ma nelygstamąja žmogaus ver
te. Krikščionybei nesvarbu žmo
gaus kilmė, padėtis, išsilavini
mas, gabumai. Etinis mastas krik
ščionybėje pastatytas aukščiau te
orinių, ekonominių ar techninių 
vertybių. Pati asmeninė žmogaus 
būtis neša savyje aukščiausią eti
nę vertę. Tuo tarpu komunizme 
pirmoj eilėj stovi klasinis ir eko
nominis. momentas. Komunisti
niams autoriams moralė yra so-
dalinės sąmonės forma. Betgi to- 

nės reikšmės reikalas sovietinėje I kia forma jiems yra ir filosofija,

Elena Gaputytė
Iš joniškiečių dailininkų meno parodos, atidaromos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj, gegužės 29 d. 
(i psl

menas, religija, teisė,politika. Kuo 
tad moralė išsiskiria iš kitų socia
linių sąmonės formų? Į šį klau
simą marksistinėj literatūroj nė
ra atsakymo.

a. Socialinė sąmonė vietoj 
sąžinės

Pagal žymiausią sovietinę eti
ką A. Siškin, moralę sudaro pap
ročiai bei įpročiai, kurie išreiškia 
apibrėžtus žmonių santykius kas
dieniame jų bendravime. Tuos 
papročius bei įpročius betgi nu
stato visuomenė arba visuomenė 
susikuria tam tikrą sąmonės for
mą' žmonių bendravimui. Čia ir 
slypi marksistinės etikos ribotu
mas. Žmogus turi vadovautis so
cialine sąmone vietoj sąžinės. Jis 
turi remtis normatyviniais nuro
dymais, kurie išplaukia iš visuo
menės. Tuo tarpu visuomenės są
monė, pagal marksizmą, yra įta
kojama ir apsprendžiama ekono
minio gyvenimo, tiksliau sakant 
— ekonominės produkcijos for
mos. A. Šiškinas teigia, kad “do
rinių žmogaus pažiūrų šaltiniai y- 
ra ekonominė visuomenės san
tvarka”. Ir Marksas teigė, kad mo
ralė, nors nebūdama materiali
niu dalyku, kyla iš materialinio 

1 gyvenimo pagrindo ir nuo jo pri- 
| klauso. Dėl to moralė nėra sava- 
į ranki, savita, kaip daugeliui va
kariečių vertybinės filosofijos ats- 

1 tovų. Ne. Marksistams ji yra ant- 
jrinė, išvestinė, priklausoma nuo 
produkcijos, jos sąlygojama, dėl 

j to reliatyvi. Moralė keičiasi pagal 
besikeičiančias ekonomines sąly- 

Igas. Moralė, pasak amerikiečio 
| marksisto H. Selsam, neturinti 
j pati savo istorijos ir savo vysty- 
j mosi eigos; ji esanti ekonominės 
, istorijos vystymosi apraiška. Kaip 
1 kapitalizmui moralė tarnavusi į- 
1 rankiu, taip ir komunizmui ji e- 
Isanti faktorius stiprinti socialisti- 
jnę visuomenę ir akstinti jo pa- 
, žangą.

Sovietiniai autoriai nevengia 
kalbėti apie sąžinę, tačiau ji ne
santi individualus moralinis bal-

Be namų (bronza) ° aukštesnis principas, kuris 
Plačiau apie skulpt. Sieną Gaputytę. žiūr. žmoguje prabyla. Kas tas princi- 

. (Nukelta į 2 psl.)
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pas, kuris pakeičia sąžinę arba jo
je prabyla ir kuo jis grindžiamas? 
Jis grindžiamas ne absoliučia i- 
dėja, ne abstrakčiu protu, ne am
žina prigimtimi, ne kokiom nors 
vertybėm. Visus tuos “grindi
nius”, kuriuos vartoja vakariečiai 
filosofai, marksistai atmeta. Vie
nintelė vertybė, kurią jie pripa
žįsta etikoje, yra interesas, socia
linis bei kolektyvinis klasių inte
resas. Visa kita, ką teigia “buržu
azinis pasaulis” kaip moralines 
vertybes, esąs reakcionierių išmis- 
las. Šį “išmislą” sovietiniai bei 
vakarietiniai marksistai griauna 
neątlaidžia kritika, kurią A. Ma
ceina plačiau pristato.

b. Interesas ir kova kaip 
etinės vertybės

Sovietiniai autoriai teigia, kad 
žmogus siekiąs kolektyviškai išsi
laikyti, apsiginti, išsiplėsti. Tam 
esą reikia bendro darbo, kuris bū
tų bendruomenės produktas. 
Žrųogus esąs tiek žmogumi, kiek 
jaučiasi ir laikosi kaip bendra bū
tis. Buvimas kartu su kitais esąs 
žmogui pirmesnis, negu buvimas 
sau, atskirai. Dėl to marksistams 
nėra asmens šalia bendruome
nės ir nėra tokio dalyko, kaip 
individualizmas bei personaliz- į 
mąs. Visuomenė nesanti atskirų! 
asmenų suma, o socialinių bū-I 
čių, bendražmogių. Dėl to ir in- [ 
teresai esą bendri, ne asmeniški.

Šalia interesų, marksistai ypa
tingai pabrėžia kovą. Žmogus eg
zistuojąs kovodamas nuo pra
džius ligi galo. Kova yra struktū
rinis komunizmo principas, išves
tas dialektiškai iš prieštarybių. 
Komunistų žodyne nuolat varto
jamos tokios sąvokos, kaip gink
lai, frontas, taktika, strategi
ja. Komunizme nėra taikos, kaip 
tikslo, tik pergalė. Komunizmas 
kovą supranta ne kaip krikščio
nybė — kovą prieš blogį arba už 
gėrį, atseit, dvasinę kovą. Komu
nizmo kova yra reali ir su realiu 
priešu. Dėl to buvimas kartu arba 
interesų bendrumas bei solidaru
mas neišplečiamas į visus žmo
nes, bet skaldomas į du frontus
— saviškių ir priešų. Priešai turi 
būt nugalėti ir sunaikinti mora
liškai bei psichologiškai. Jie turi 
būt nekenčiami. Komunizme nė
ra brolybės nei artimo meilės 
kaip tokios. Yra tik kovos draugai 
ir priešai, gerieji ir blogieji.

Pastaroji komunistų parti
jos programa pabrėžia, kad “žmo
gus žmogui yra draugas”, bet čia 
pat skelbia "nepermaldaujamą 
kovą komunizmo priešams”. Tad 
artimas ir draugas komunizmui 
yra tas, kas yra interesų bendru
me. Gėrio savyje nėra, nei neas- 
meninio intereso savyje nėra, nei 
žmonių bendro buvimo bendrai,
— viskas konkretu, apspręsta ko
lektyvinio kovos intereso.

Sovietuose vis dėlto, kalbama 
apie sąžinę, tačiau, pagal Mark
są, tėra partinė sąžinė; pagal ki
tus, sąžinė — tai klasių pasi
skirstymo atšvaitas. Sąžinė esanti 
žinojimas atsakomybės ribų vi
suomenėje ir tai gali būt ugdoma 
tik kolektyve. Juo didesnis kolek
tyvas, juo geriau esanti išvystyta 
sąžinė. Sąžinė — tai kolektyvo 
balsas mumyse. Komunizme dėl 
to nėra konflikto tarp kolektyvi
nės sąžinės ir kolektyvo įstatymo. 
Ko nori kolektyvas, to ir indivi
duali sąžinė. Savo elgesį žmogus 
matuoja ne pagal individualų 
protą, bet pagal socialinio ugdy
mo nustatytą logiką, kaip sako 
Plechanovas. Elgesio normos sly
pi socialiniame, valstybiniame a- 
parate ir jos tarnauja klasių ko
vai. Aukščiausia komunistinės 
moralės norma yra komunizmo 
pergalės tikslas. Kas šiai pergalei 
kliudo, kas prieštarauja partijos 
ir sovietinės struktūros įsta
tymams, tas yra nemoralu. Ko
munizmo pažiūra į žmogaus elge

sį yra legalistinė ir sovietinė eti
ka yra ne kas kita, kaip logizmu 
bei legalizmu pagrįstas partijos 
interesas.

3. KO SIEKIA SOVIETINIS 
ATEIZMAS?

Sovietiniam žmogui komuniz
mas nustato gyvenimo formą ne 
tik pagal “socialinio ugdymo lo
giką”, bet ir pagal marksistinį a- 
teizmą. Marksas pasisavino Liud
viko Feuerbacho tezę, pagal ku
rią pats žmogus susikūręs Dievą į 
ir dėl to pasivergęs iliuzijai. To
kia iliuzija perkelianti žmogų į 
jam svetimą pasaulį ir nukrei
pianti jį nuo šio pasaulio. Dėl 
to komunistinio ateizmo tikslas 
esąs žmogų išlaisvinti iš to sve
timumo. Kita panaši žmonių su
sikurta iliuzija esanti privatinė 
nuosavybė, iš kurios komuniz
mas taip pat siekia išlaisvinti 
žmoniją.

a. Ateizmo tikslas — realizuoti 
laisvę žemėje

A. Maceina lygina N. Hart- 
mano ir Markso ateizmo sampra
tas ir randa jas labai tapatiškas, 
būtent, Dievo egzistencija ati
manti žmogui laisvę. Jei Dievas 
Kūrėjas egzistuotų, žmogus nebū
tų laisvas; tad norint žmogų iš
laisvinti, reikia paneigti Dievą. 
Ši mintis sutampa ir su istorinio 
materializmo teze, kad žmonijos 
raidos tikslas esąs realizuoti lais
vę žemėje. Gamta esanti suvaržy
ta bei determinuota įstatymais, 
tik žmogus esąs laisvas ir tik jis, 
civilizacijos pagalba, galįs kurti 
žemės karalystę. Civilizacijos dė
ka žmogus apgalėsiąs nusikalti
mus, nelygybę, netgi ligas. Civi
lizacija padėsianti išvystyti pro
dukciją, sukurti gerbūvį, pasiekti 
žmonijos aukso amžiaus. Šito 
siekti kaip tik ir kliudo dvi mi
nėtos svetimybės.

Svetimybės sąvoką Marksas pa
ėmė iš Hėgelio ir ją perkėlė iš 
ontologinės plotmės į istorinę. Is
toriškai bei egzistenciškai žmogus 
dėl to esąs svetimas savo pasau
lyje, kad savo fantazijoje kūręs 
kitą anapusinį pasaulį. Žmogus 
jautęsis šiame pasaulyje bejėgiu, 
beveik vergu, dėl to norėjęs iš jo 
pabėgti, o ne jį apvaldyti. Ir juo 
žmogus labiau įtikėjęs į anapusę, 
juo mažiau buvęs savimi. Taigi 
ateizmas gražinąs žmogų į save, 
į jo paties savimonę, į savąją eg
zistenciją. Komunizmas išvaduo
jąs žmogų ir iš kitos “svetimos 
jėgos” — privatinės nuosavybės. 
Religija iškreipusi ir pavergu
si žmogaus sąmonę, o privatinė 
nuosavybė paraližavusi laisvą 
žmogaus vpikimą. Abu dalykai 
—• ateizmas ir kolektyvizmas — 
marksistinėje “išlaisvinimo” siste
moje pasidaro neatskiriami. Jei 
Leninas bandė lengvinti kolekty
vizacijos varžtus privatinės nuo
savybės labui ir Chruščiovas švel
nino antireliginės kovos metodus, 
tai buvo ne principinis, o tik 
taktinis žingsnis sumažinti įtam
pas ir pasirengti naujam smūgiui.

Komunistinė idėja siekianti 
žmogų padaryti pasaulio viešpa
čiu ir gamtos apvaldytoju, prime
na Genezės idėją. Skirtumas tik 
toks, kad Genezės ir krikščiony
bės idėjoj žmogus yra Dievo vie
tininkas, o marksizme pats dievas 
ir viešpats. Kai krikščionybėje 
gamtos apvaldymas yra priemo
nė, tai marksizme tai pasidaro 
tikslas. Ties šiuo gamtos ir žmo
gaus santykiu marksizmas ne
sustoja; jis peršoksta į gamtos ap
valdymo priemones ir jas suab
soliutina. Technikos ir mašinų 
kultas pasidaro neišvengiamas, 
siekiant žmogiškos pergalės gam
toje. Komunizmas svaigsta, kur
damas dirbtines marias, dirbti- 

! nius satelitus, milžiniškas elek
trines. Žmogui nebereikėsią Die
vo, nes jis pats galėsiąs viską pa
daryti.

b. Poateistinio tarpsnio 

klausimas

Maceina iškelia klausimą, ar 
bus reikalingas ateizmas, kai 
žmogus supras savo paties jėgą ir 
ją realizuos technikoje? Ar berei- 
kės tada kovoti už žmogaus iš
laisvinimą iš religinės sveti
mybės? Ar tada neateis' poateis- 
tinis komunizmo tarpsnis? Ar jis

Motinystė (bronza)

neateina dabar po 50 metų in
tensyvios kovos prieš “religines 
liekanas” ir ypatingų pastangų 
sukurti tikėjimą technika bei in
dustrija? Autorius mano, kad 
tam tikra prasme galima kalbė
ti apie poateistinį tarpsnį, nes vi
sa eilė išaugusių žmonių sovie
tuose ir satelitiniuose kraštuose 
praktiškai nieko nebežino apie re
ligiją. Tačiau ir nežinodami ar 
mažai žinodami, žmonės slapta 
dar krikštija vaikus, ieško bažny
tinės santuokos ir ypatingai pri
simena savo mirusiuosius. Net 
sovietinėje literatūroje nestinga į- 
vairių religinių užuominų, są
vokų bei paralelių su bibliniais 
momentais. Iš to autorius daro iš
vadą, kad ateistinės tuštumos ru
sų tautą nepakelianti; ji ieškanti 
“dingusio Dievo”. Kitais žodžiais, 
rusų tauta dar nėra pajutusi, kad 
ateistinis komunizmas ją išvada
vo iš transcendentinio svetimu
mo. Lygiai rusų tauta nesijaučia 
išvaduota iš vienumos tuo primes
tu kolektyvizavimu, tuo “buvimu 
visų kartu”. Šitai jausdama ir pa
stebėdama, sovietinė sistema ne
mažina kovos prieš religiją ir ne
daro nuolaidų individualiems 
žmonių poreikiams. Ateizmas ir 
kolektyvizmas tebėra tie du didie
ji marksizmo varžtai, kurie “iš
laisvinimą” paverčia vergija.

4. GYVENIMO PRASMĖS
KLAUSIMAS KOMUNIZME

Naujas dalykas, kurį iškelia 
Maceinos veikalas, yra bena pats 
jautriausias komunistiniame pa
saulio ir žmogaus supratime. Ofi
cialiuose pasaulėžiūros bei mark
sizmo vadovėliuose apie tai ilgą 

' laiką nebuvo visai prisimenama. 
Šis klausimas pirmiausia ėmė gy- 
vėti beletristinėje literatūroje, 
klausimas — kam gyvename ir 
kam dirbame? Tai buvo psicho
loginės realybės klausimas. Tik 
1958 metais Rytų Vokietijoje pa
sirodė Robert Schulzo veikalas a- 
pie istorinės buities prasmę. Po 
to lenkų marksistų folosofas Ad. 
Schaff prabilo tiesiogiai apie gy

venimo prasmę. Šiuo klausimu 
mažesnėm studijėlėm bei straips
niais pagaliau atsiliept1 ir sovieti
niai autoriai, kaip Tugarinov ir 
Egides. Pastarasis 1963 m. paskel
bė veikalą “Marksistinė etika apie 
gyvenimo prasmę”, kuriame pa
brėžia, kad “centrinė problema 
etikoje yra prasmės klausimas”.

a. Gyvenimo prasmė kolektyvo 
tiksluose

Iš to matyti, kad sovietai neiš
siverčia su logistine struktūra ir 
ieško būdų kurti marksistinę on
tologiją. Bet tai esąs, pagal Macei
ną, sunkiausiai kandomas riešu
tas. Sovietai ir čia išjungia as
meninį momentą, nes atskiras

žmogus nesąs pajėgus nei savo 
gyvenimo prasmės pažinti, nei jos 
realizuoti. Gyvenimo prasmė iš
ryškėjanti, tik esant su kitais vi
suomenėje bei kolektyve. Tačiau 
ir kolektyvas neturįs universalių, 
visiems tapatiškų tikslų. Tikslai 
priklausą nuo tų istorini” aplin
kybių, kurias sukuriąs laikas ir 
žmonių veiklos uždaviniai. Tai 
grynai antropologinis ir socialinis 
prasmės sprendimas, priešingas 
daugelio vakariečių mintytojų pa
žiūrai. Vakariečiai ieško prasmės 
šalia ir aukščiau žmogaus bei lai
ko aplinkybių. Kaip Marksas 
žmogaus sąmonę kildino iš reika
lų bei santykių su kitais žmonė
mis, taip dabar kiti marksistai iš 
to paties dalyko išveda gyvenimo 
prasmę. Žmogus gyvenąs kolekty
ve ir siekiąs bendrom jėgom ap
valdyti pasaulį. Kas šio tikslo ne
siekiąs, tas atsiduriąs beprasmybė
je ir nebeturįs tikslo gyventi. Ko
munizmas dėl to akstiną optimiz
mą ir heroizmą, pasididžiavimą ir 
aukos reikalą, nes to reikia sie
kiant visuomeninių — kolektyvi
nių tikslų. Komunizmas žadina 
kovą, kursto energiją ir tai daro 
planingai bei sąmoningai visais 
auklėjimo bei propagandos kana
lais.

Šioj gyvenimo prasmės sampra
toj vėl matyti tas pats logistinis, 
dialektinis sprendimas, išplaukiąs 
iš bendros logistinės pasaulio rai
dos sampratos. Gyvenimo pras
mės komunizmas neatranda, nes 
ji jam nėra virš žmogaus ir netu
ri visuotinės prasmės. Komuniz
mas tą prasmę pats sukuria pa
gal kolektyvinius laiko tikslus. 
Tuo būdu prasmė toli nenubėga 
ir beveik nesiskiria nuo tikslų, o 
tikslus nustato kolektyvai ir jie 
juos vykdo. Atskiriems individam 
neleidžiama net galvoti apie as
meninę savo gyvenimo prasmę 
bent tol, kol reikia įgyvendinti 
komunizmo tikslus pasaulyje. Bet 
kas bus juos įgyvendinus? Kokia 
tada bus žmogaus gyvenimo pras
mė? Pagaliau žmogus gyvena gi 

, trumpą gyvenimą, tad ar gali jį 
patenkinti kolektyviniai tikslai?

b. Mirtis Sovietuose yra mirusi
Būdinga, kad komunizmas ne

atsisako spręsti amžinybės klau
simo šioj žemėj. Jis tikisi apgalė
ti mirtį techniškom priemonėm. 
Asmeninė mirtis komunistams y- 
ra atsitiktinumas, ir apie tai jie 
nekalba, sakytume, ją ignoruoja. 
Jie kalba tik apie gyvenimą ir gy
venimo pergalę. Sovietai erzina
si dėl vakarietinės literatūros, 
poezijos, netgi filosofijos pasine- 
šimo kalbėti apie mirtį; jie tai lai
ko dekadentinės galvosenos ap
raiška. Proletariam galvojimui, e- 
są, labiau rūpi gyvenimas, dar
bas, statyba, nes prieš jo akis esą 
neriboti laimėjimai istoriniame 
vyksme. NJirtis jiems yra gyveni
mo neigimas ir kartu pažeidimas 
to optimistinio utopizmo, kuriam 
komunizmas tarnauja.

Komunizmas skelbia gyvenimo 
pergalę prieš mirtį ne asmenine 
prasme, bet biologine, kaip žmo
nių rūšies, kaip gamtą apvaldan- 
čios ir pasaulį keičiančios jėgos. 
Žmogaus amžius per 150 metų e- 
sąs jau dvigubai prailgintas. 
Marksistai tiki, kad mokslas eis 
dar toliau — pratęs gyvenimą ne 
senatvėje, bet pajėgiausiame žmo
gaus amžiuje, tarp 30-40 metų. 
Kokia tada bus prasmė individu
aliam žmogui, komunistiniai fi
losofai nesvarsto, nes išvada sa
vaime peršasi ta pati: tada bus 
našesnė produkcija, kūryba ir 
statyba.

5. DU VEIKALO PRIEDAI

Maceinos veikale yra du prie
dai, arba du išvadiniai straipsniai, 
kurių pirmasis sprendžia dialogo 
klausimą tarp krikščionių ir mar
ksistų. Šiuo klausimu Maceina bu 
vo rašęs 1967 m. Aiduose ir sa
vo tezių vokiškoj studijoj nepa
keitė, tik jas labiau pakaustė nau
jesne literatūra. Dialogas, pagal 
Maceiną, marksistams yra gali
mas, netgi naudingas, tačiau jis 
negali būti vaisingas krikščionim. 
Marksistai gali kalbėti apie žmo
gaus sukurtą religiją, ją pakęsti, 
netgi žaisti su pokalbininkais — 
religininkais; tačiau savo tezių 
keisti ir savo kovos prieš religi
ją atsisakyti jie negali.

Antrame priede Maceina svars
to dvi marksistines sroves, būdin
gas rusuose, būtent: Dievo ieško
tojų (Bogoiskateli) ir Dievo kūrė
jų (Bogostvoriteli). Pirmieji mar
ksistai, vėliau tapę konvertitais 
ortodoksais, buvo : N. Berdiajev, 
S. Gulgakov, S. Frank, P. Struve. 
Jie yra didžiausi kovotojai prieš 
ateizmą. Kiti, priėmę feuerba- 
chinę tezę ir atmetę objektyvią 
religiją, patys kūrė žmogaus — 
dievo religiją ir patys save per
kėlė į Dievo poziciją. Šia prasme 
Maceina plačiau komentuoja A. 
Lunačarskio veikalus: Apie ate
izmą ir Religija ir socializmas.

Žiūrint iš čionykščio kontinen
to, būtų gal pravertęs trečias prie
das, jeigu autorius būtų jį parašęs, 
būtent: kiek marksistinis galvoji
mas randa atgarsio liberaliniame 
pasaulye arba kaip vieno ir kito

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 YVeet 68rd Street 
VoL: kasdien 10—12 vai. Ir 7—t ▼. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiai 
uždaryta Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3228 
Rez. telef. WAlbrook B-5O78

Rerid. Telef. 238-4383
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CTIIRURGIJ8 

6449 So. Pulasid Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą, 
iel neatsiliepia, skambinti 174-8011

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 West 83rd Street 
Kampas 68-čios ir Callfornla 

Vai.: kasdien nuo S—8 vai. vok
Šeštadieniais 2—4 vai. 

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

Rezld. tel. WAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų b Slapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-6533 — Elgin
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

sampratos susiliečia bent kai ku
riais būdingais atvejais. Nežiūrint 
individualistinės opozicijos mark
sizmui, Vakaruose yra tas pats si
tuacinis moralės supratimas, ta 
pati optimistinė — utopistinė pa
žiūra į gyvenimą, pagaliau tas 
pats tikėjimas produkcijos ir tech
nikos visagalinčia jėga. Šia pras
me “buržuaziniai Vakarai” per 
daug nesiskiria nuo “proletarinių 
Rytų”, dėl to jų dialogas turi dau
giau galimybių, negu marksistų 
ir krikščionių.

Kuo Maceinos veikalas mums 
pravartus, tai tuo iškristalizuotu 
komunistinės dialektikos nekinta
mumu ir vienalytiškumu. Nežiū

Tel. ofiso HE 4-5848 na. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
5YDYTOJAS TR CHIRURGĄ^ 

2434 kVest 71 «1 Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4. vakare 7-s 
antr., penki i -6. treč Ir Šeši tiktarijp.

>r. Ant. Rudoko kabinetu perkmr

0R. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAf 

8709 VVest 5lst Street
TEL. GR 3-2400 

Vai pagal susitarimą t’lrmad.
,etv. 1—4 Ir 7—8: antrad. Ir pen. 
iad. 10—4: šeštad. 10—2 vai

Ofz. 735-4477. Rez. PR 8-3000

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGf 
SPECIALYBE — NERVU (R 

EMOCINES LIGOS
HAWFORD MEDICAL BUIi.l.ING 

6449 So. Pnlaaki Road
Valandos pagal susitarimo

Bez Tel. GI 8-0873

W. M EISIN-EISIH"«
Akušerija Ir moterų Ugor 
Glnekologlnč Chirurgija

6182 S Kedzie Avė., Wa
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
itslllepia, skambinti: M1 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu-rerid. —- PRospect 8-9081
«R. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K a A
VAIKU LIGOS

2656 West 63rd Street
Ptrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez. OA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1467 So 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. 
r šeštad. tik susitarus.

DR. ALG KAVALIŪNAS
5546 S. Pulaskl Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

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

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 W. 59 Street

Vai.: ptrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p„ 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South W ėstom Avenue 
Plrmad.. antrad.. ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad.
11 vai. ryto Iki S vai. p.D.

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

Tel. ofiso Ir buto OLymplo 2-4158

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 Weet 7lst Street
Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso Ir reatdencllos) 

Valandos pagal susitarime

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 West 6Srd Street
Priima tik susitarus 

Valandos plrmad., ketv. 6—8 vai 
antrad 2—4 vai.

RBMKITE “DRAUGĄ”.

rint ką nauja besugalvotų mark
sistiniai mintytojai, kokias naujas 
sąvokas įvestų ar senąsias palies
tų, jos niekad nepakeis marksis
tinės galvojimo logikos ir komu
nistinių tikslų. Visa tai gali su
kurti komunizmo kaitos iliuziją 
tik tiems, kurie marksizmo nepa
žįsta arba neima jo visumoje.

—' 1969 m. New Yorke nuo 
narkotikų mirė 224 jaunuoliai, 
1960 m. tik 15.

— Šv. Raštas yra išverstas 
j 1,413 kalbų ar dialektų.

— Vokietijoj praėjusiais me
tais keliuose žuvo 16,584 asme
nys, sužeista 471,215.

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligtjs
2454 Weet 71st Street 

.71-oh ir Campbell & ve kampai
Pirm. n penki * d p
Antrad. ir ketv. 9 — 11 v. r. 

ir 4—8 p, p. šeAtad. 9 v. r. iki 12 d.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. __  Tel. 737-5149
tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“eoatact lenses”
Vai. pagal susitarimu. Uždaryta treč

DR. A. PL'STF.LNiKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Otiso PR 6-7800; Namu 925-7607 

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimu 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2666
0 R. E. RINGU S

RENTGENOLOGAS 
9766 South Kedzie Avenuv

Vai., plrmad. antrad ketvlrtad ii 
penktad. 8 v r. Iki » v t Treč. Ii 
šeštad 8 v r iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. ORTHOPEDLIOS LIGOS 

2745 West 69tb Street 
Tel. 737-2296: ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius liktai susitarus —

(By appolntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostatų 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Ofiso tel. 776-2886; Rez. 448-5545

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

Ofiso tel. RKliance 5-4410 
Rez. GRovelliilI 6-0017

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai p.p. Ir nuo 7 iki 8 v vak. 
antr. Ir penkt nuo 12 Iki 2 vai. p.p 
ir vakarais pagal ausitarlrna.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—11 
v. r.. 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 
______ Rerid. tel. WA 5-3099______

DR. VYT. TAURAS”
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2052 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223

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

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

Prilmingja 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 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-0446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3167 West 71 st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. Ir 7 Iki 8 v. v.

Treč Ir šeštad. pagal susitarimą 

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaskl Road
Vai.: plrmad.. antrad. penktad. 1-4 
It G-8 v v ketvlrt fl-R v vakarot 1 ’ nnMt-

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.
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POEZIJOS PILNATIS Bernardas Brazdžionis

Bernardo Brazdžionio rinktinės sulaukus
Bernardas Brazdžionis, POEZIJOS 
PILNATIS. Išleido Brazdžionio po
ezijos rinktinei leisti komitetas me
cenatų lėšomis, Lietuvių Dienų lei
dyklai bendradarbiaujant, 1970 m 
Los Angeles, Dailininkas Alfonsas 
Docius. Knyga 59(2 psl.. kaina $10. 
gaunama ir “Drauge”.

*

Nors tai jau kitų pasakyta, 
bet, manau, galima pakartoti ir 
dar kartą patvirtinti, kad Ber
nardo Brazdžionio pasirodžiusi 
“Poezijos pilnatis” yra gražiau
siai ir puošniausiai išleista lietu
vių poezijos knyga visoje mūsų 
rašto istorijoje. Tikrai yra tai la
bai džiuginantis ir didžiai padrą
sinantis reiškinys, kad tokios pra
bangos knyga dar gali pasirodyti 
po beveik trijų dešimtų tautos 
nelaimės metų tremties, arba, jei 
norite, emigracijos sąlygose.

Bernardas Brazdžionis yra 
pats populiariausias šių laikų po-
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Poetas Bernardas Brazdžionis su žmona Aldona Nuotr. D. Cibo

etas. Nei vienas jo bendralaikių 
nesulaukė tiekos rinktinės poezi
jos laidų, nei vienas jo kartos po
etas nesulaukė tiek muzikinių 
kompozicijų, nei vienas jo bend
ralaikių neturėjo tiek sekėjų.

“Poezijos pilnatis” yra pačios 
Bernardo Brazdžionio poezijos 
visumos esencija. Tai parinkto
sios poezijos knyga. Joje yra tai, 
kas, paties poeto išmanymu, yra 
geriausia visoje jojo poetinėje kū
ryboje. Tuo atžvilgiu eilinių po
ezijos mylėtojų knyga turėtų būti 
itin branginama. Specialistas li
teratūros tyrinėtojas, aišku, pasi
ges visos Bernardo Brazdžionio 
poezijos knygos. “Poezijos pilna
tis”, atrodo, buvo taikoma ne

| brangi Bernardo Brazdžionio
“Poezijos pilnatis” dėl to, kad tai 
yra, sakyčiau, mano gyvenimo, 
mano svajonių ir mano lūkes
čių dalis. Mūsų buvo didelis bū
rys poetų pradėjusių reikštis pir
mojo nepriklausomybės dešimt
mečio antroje pusėje. Iš to dide
lio būrio netrukus išsiskyrė ketu
ri: Nėris, Brazdžionis, Miškinis 
ir šiuos žodžius rašantis. Visi e- 
same labai skirtingi, bet skirtin
gi taip, kaip skiriasi tiktai vienos 
ir tos pačios šeimos nariai. Ta 
ketveriukė yra gimus pustrečių 
metų tarpe. Iš čia ir plaukė, sa
kyčiau, kartos kompaktiškumas. 
Nėris greitai pasuko savais ke
liais; atidavė didelę duoklę plokš'

jiems, o plačiajai skaitytojų ma
sei.

Nesiimu šios knygos aptarti, 
nes tai yra neįmanoma padaryti 
trumpame laikraštiniame raši
nyje. Knygos kūrimas apima dau
giau negu keturiasdešimt tirštų 
dramatiškais įvykiais poeto, lietu
vių tautos ir visos žmonijos me
tų. Nebus per daug pasakyta a- 
pie poeto gyventą laiką, tvirti
nant, kad niekad visoje žmonijos 
istorijoje nebuvo taip ryškiai pra
žydusi žmogaus garbė ir menkys
tė, pradedant primityvia so
džiaus idilija ir baigiant bran
duolio skaldymu ir jungimu, bai
giant erdvių kelionėmis, bai
giant koncentracijos stovyklomis 
ir genocidu.

Man asmeniškai ypatingai

čiai propagandai, tačiau mirė 
poetė. Miškinį koncentracijos 
stovyklos ir ypač, taip vadinama, 
“reabilitacija” visiškai sunaiki
no. Likome du atitrūkusiu nuo 
gimtosios žemės. Galime džiaug
tis, kad niekas mūsų neprievar
tavo, niekas nevertė niekinti pa
tį save ir viešai maitoti savo į- 
sitikinimus, tačiau ir mes, netek
dami gimtosios žemės, beveik vis
ką praradome. Deja, • kūryboje 
užskaitoma tik tai, kas duota. 
Bet net ir taip galvojant, Bernar
das Brazdžionis nebus veltui lai
ko tremtyje praleidęs. Tremties 
metas šioje knygoje užima be
veik pusę puslapių skaičiaus.

Mūsuose įsivyravusi gana keis
ta nuomonė, kad rašytojas turi 
nuolatos ir visą gyvenimą keis
tis kaip chameleonas ir būti kaž
kokia permanentinė sensacija. 
Tai, nėra jokios abejonės, yra ne 
itin aukšto kultūringumo bruo
žas. Tik netalentingas primity- 
vas išsižiojęs laukia, kad kūrėjas 
pradėtų jam “nieko naujo nepa
sakyti.”

Su širdgėla prisimenu, kaip 
mano kartos netikri “diemančiu- 
kai” su niekšingu pasigardžiavi
mu kandžiojo d'iemančiukus glo
bojusį Vaižgantą ir didįjį Mai
ronį. Šiandien tuos “kūrybingu
mo apaštalus” tepamini ne už 
nuopelnus ar darbus, o tiktai ta 
proga. Maironis, kiek atsimenu, 
buvo daugiausia niekinamas už 
teatro pieses, kurių anksčiau ne
rašė, ir, sprendžiant iš libreto 
“Kame išganymas”, vargu ar 
būtų jaunystėje scenos mene su 
tolygia galybe pasireiškęs, kaip 

I lyrinėje poezijoje, o šešėlis krito 
visam Maironiui. Iš visų pakam
pių suplaukęs uvėrus jaunuoly
nas buvo šventai įsitikinęs, kad 
laikinosios sostinės parnase yra 
tik vienas būdas įsitvirtinti, ir bū
tent, užsipuolant Maironį... Ko
kia ironija.! Puolimo ir insinu
acijų metais Vaižgantas kūrė, 
mano išmanymu, niekieno lietu
vių iki šios dienos neprilygtą 
veikalą. Turiu galvoje jo apysa
ką “Nebylys”. Vaižgantas prisi
pažino, kad insinuacijos jam bu
vo didžiai nemalonios, tačiau ne
paisė ir kūrė, o Maironis dėl to 
prieš laiką padėjo lyrą ant len
tynos. Ir kam iš to nauda? Jau 
tiktai ne literatūrai!

Nė vienas mūsų poetas ne
buvo taip metodingai dešimtme
čiais puolamas, kaip Brazdžionis! 
Lietuvoje. Priežastis yra labai I

BERNARDAS BRAZDŽIONIS Nuotrauka Vytauto Maželio

aiški. Brazdžionis Lietuvoje yra 
gyvas. Tai paliudija Eduardas 
Mieželaitis, poetas Lietuvoje “to
lydžio vis atgyja ir tebegyvena” 
(Naktiniai drugiai, 28 p.). Jiems 
tai yra rakštis po nagu. Tos tė
vynėje vykstančios kovos prieš 
Brazdžionį pasekmės jaučiamos 
ir svetur. Čia nekuriems nepa
tinka poeto iššaukianti poza, tik
rumas savo misija ir plakatišku- 
mas. Bet Majakovskis buvo per
dėm plakatiškas, o dėl to niekas 
nesuabejoja jo talentu. Brazdžio
nis svetur padarė milžinišką pa-

BERNARDAS llRAZtVK W

POEZIJOS 
PILNATIS I

Bern. Brazdžionio poezijos rinkti
nės knygos aplankas, pieštas dail. 
Alfonso Dociaus.

žangą. Jo plakatinė poezija įgijo 
tokios brutalios gyvybės ir jėgos, 
kokią mes galime įžiūrėti tiktai 
didžiųjų Meksikos freskų, — kaip 
Diego Rivera ar Jose elemente 
Orozco, — darbuose. Brazdžio
nio plakatiškumas, kuris neku
riems kliūva, nėra dideliam poe
tui kliūtis. P. Renoir naudojo 
saldžias, kitaip sakant, pigias 
spalvas, o vis dėlto, koks jis yra 
didelis tapytojas. P. Čaikovskis 
dažnai eina beveik pačia pigiai 
sentimentalios muzikos briauna, 
o vis dėlto, koks jis yra didelis 
kompozitorius. Brazdžionis sve
tur įgijo daugiau drąsos ir pasi
tikėjimo savimi. Šiandien jis yra 
tikras tuo, ką sako. Visuose sa
vo poezijos motyvuose įgijo ir ne 
dažnam pasiekiamo virtuozišku
mo.

Mano galva, Brazdžionis nie
kad Jaunystėje taip giliai ir ne- 
tarpiškai neišreiškė savo grynai 
asmeninių ir intymių jausmų, 
kaip “Vidudienio soduose”. Ne
gana to, niekas, išskyrus Mairo
nį, nesukūrė tiek patriotinių gies
mių, kaip Brazdžionis. Jau nekal
bant apie didingas, kuriose išryš
kėja visu dramatiškumu žmoni
jos ir mūsų tautos tragizmas.

Vartau Bernardo Brazdžionio 
“Poezijos pilnatį” ir galvoju. Tai-1

(Nukelta j 5 pusi.)

PRINCESES ŠIT HAT-HOR IUVET VEIDRODIS

Muziejus. Vaikštau, pas duris palikęs lazdą svečio.
Pro miesto dulkes ir pro žaismą žemės žiburių 
Prie veidrodžio dukters karaliaus Amen-cm-het IlI-čio 
Princesės Šit Hat-Hor Iuvet sustoju ir žiūriu.

Žiūriu į upę, tekančių mirties ir melo metų 
Pro tūkstančius užgesusių aistros šaltų naktų 
Ir veidrodiniam sidabre matau aš metų ratą —
Kaip sukasi pavasarių pavasariai ratu...

Matau aš amžių soduose laimingą kūdikystę,
Matau mažųjų kūdikių laimingus veidelius, —
Ir pro beprasmę sutemą dangus man ima švisti,
Ir tartum savo atpažįstu šimtmečių kelius.

Praeina šaltos mumijos, man žodžio nepratarę,
Ir karavanų vdkstinės jas lydi per smiltis,
Ir tas smiltis ant žingsnių jų pernakt samumas beria,
Ir seka kaip šešėlis jąsias kaukolė - mirtis...

Seni karaliai, kelkitės, princesės, jaunos mirkit, 
Kovokite, kariai drąsuoliai — žūkit be prasmės!
Ir našlės — moterys karių — vien ašaras patirkit:
Kas čia nekris kaip didvyris, tenai tas nelaimės!

Ir eina jie ir kaunasi vergijai kito krašto —
Kariai, karaliai, dukterys ir mylimosios jų,
Kad savo kūnais ir sapnais mums ateitį pašvęstų 
Ir kad nuplautų žemiškus takus širdies krauju.

O veidrodi, o žmogžudį švelniais sidabro pirštais,
Ar tu ir jai, princesei Šit Hat-Horai, melavai, 
Sakydamas, kad jos akių šviesus šypsnys nemiršta,
Kad ten, kur lūpų šypsena, teliks rudens ravai?..

Kad ten, kur krito garbanos per kaktą alebastro, —
Nei dulkės Laiko rankose, nei dulkės nebeliks,
Ir kūnas, kvepiantis aistra paskutiniųjų astrų,
Dienų dienoms, dienų dienoms, dienų dienoms užmigs?..

Žiūriu į upę tekančią ir klausiu amžių srovę
Ir klausiu: kur dinastijų, kur giminių vardai,
Ir kas iškėlė jas ir kas, kaip šapelius sugriovė?.,
...O laiko veidrodis, tai tu mus gimdai ir žudai!

VAKARO VIZIJA

Padės ten laikas, po dienos pailsęs,
Svečioj pakalnėj vakaro irklus,
Dangus saulėleidžiu į upės veidą pilsis,
Lizde paukštelis giesdamas priglus.

Kur miršta žvaigždės, jo giesmėj girdėsi,
Kur gimsta gelmės, tau naktis giedos,
Ir, kai prie upės prikeliausit dviese,
Ji bus tyli gili, kaip niekados,,.

Joje plazdės platybė vandenynų,
Joje nuskęs žvaigždėtieji skliautai,
Joje ten šauks ir judu, Dievas žino,
Kokių šalių, kokių dienų krantai.

Ir, lig pusiau į srovę jos įbridę,
Atsižiūrėdami dar šauksi t atgalios:
— Parodyk, Viešpatie, kaip panemunės žydi, 
Kaip aukso bitės dūzgia dobiluos...

Parodyk, Viešpatie, gimtos sodybos svirtį, 
Trokštančias lūpas šulinio lašu 
Suvilgyk, kad sugrįžtume numirti 
Į žemę, amžiams pažadėtą pranašų.

PRIE TYLOS ŠALTINIO

Po sunkios kelionės paskutinio 
Žingsnio aš sustojau su malda 
Prie tylos palaiminto šaltinio,
Ir žvaigždynai, jo gelmėj judą,

švietė man žėrėdami po kojų,
Tartom brangūs akmenys dangaus,
O širdis ne akmenų ieškojo, —
Dievo... Ne šešėlio jo — žiriogaus...

ABSURDO
(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Jean Wahl savo Egzistencijos filosofijoje 
(1959) nusako Heidegger ir Jaspers pažiūras, 
kaipo teizmo ir defetizmo sankryžą. Stengda
masis tiksliai nusakyti tokį neįmanomą su
kaustyti į dogmą reiškinį, Wahl apibūdina 
egzistencinės filosofijos prigimtį: niekas nepa
jėgs suvokti pasaulio objektų filosofine pras
me. Žmogus įkaitintas sferoje, kurią jis tyrinė
jo, prieš kurią jis išdidžiai švaistėsi savo ra
cionalistiniu ar empiristiniu kalaviju.

★

Ir kada, palikę sąmyšio kupinas knygas, 
atsigrįžtame į teatrą, ar nepastebime jo ab
surdiniuose spektakliuose senų personažų: Za- 
ratustra deklamuoja savo atrastas tezes, o 
Smerdiakovas šnibžda savo atrastą dogmą...

Teatro elementai: žodis, balsas, išvaizda, 
fonas. Gal būt, ten iškrypsta manifesto es
mė? Juk Ionesco tvirtina, kad veikalo interpre
tacija scenoje tuo pačiu yra veikalo deforma
cija. Scenos kūrinys gali būti tik skaitomas, ir 
čia glūdi betarpiškas ryšys tarp autoriaus ir 
skaitytojo. Teatro, kaipo tokio, nėra iš viso. 
Atliekąs vaidmenį asmuo tuo pat įneša savo

TEA TRO PARAŠTĖJE
Subjektyvus svarstymas

JURGIS GLIAUDĄ

savybes į rolę ir pristato personažą tokį, ko
kį jis suprato ar pajėgė suprasti. Scena tinka 
tik betarpiškai, improvizacijai, kurti sceną, 
aktą ir kūrinį nesukurtą a priori.

Kas nesutiks, kad scena yra aktas. Bet kad 
ji taptų teatru, reikalingas vienas iš esmin
giausių jos elementų — kreipimasis, message, 
deklaracija. Reikia apeliacijos iliuzijos. Gar- 
rick, garsus 18 amž. aktorius tvirtino, kad ak
torius yra tarpininkas tarp veikalo ir scenos. 
Jis tvirtino, kad teatras sudėtas iš trijų ele
mentų: teksto, žiūrovo ir aktoriaus. Garrick 
pabrėžė, kad akto neužtenka teatrui, kaip ne
užtenka ir žiūrovo. Ir absurdo teatras neiš
drįso atsižadėti tų tradicinių scenos elemen
tų. Tas pats Ionesco savo vėlesniuose pasisa
kymuose jau buvo santūresnis dėl scenos vei
kalo konsolidacijos tik tarp teksto ir skaityto
jo. Tuo absurdo teatras suderino savo anti- 
teatro iliuzijas su esminės teatro prigimties iš
laikymu.

Tačiau, nepajėgęs pakeisti išviršinės veika
lo pristatymo struktūros, nepaneigęs nė akto
riaus, teksto ir žiūrovo, absurdo teatras drastiš
kai pakeitė veikalo struktūrą. Nebūtina tapo- 
užuomazga, intriga, atomazga. Logika visiškai 
nereikalinga veikalo slinkčiai. Vyksmas vyks
ta scenoje tam, kad būtų parodyta situacija 
ir tos situacijos scenoje neregimas fonas. In
triga tampa minimali, dažnai tik lėtas praėji
mas per sceną, tik eilė susitikimų, meditaci
jų, monologų, lyg būtų skubama nuleisti už
danga ten, kur turi išsiveržti vyksmas. Svar
bu, kad asmenys, patekę situacijon, ją suvok
tų (dažniausiai pasyviai) ir pasiduotų jos po
veikiui (dažnai taipgi pasyviai). Sugestijuoja- 
ma išvada yra monotoniškoji betikslybė, tas 
atkaklus ir nevaisingas Sizifo triūsas grumtis 
su nuolatos žemyn nuriedančia uola. Prasmės 
praradimas tačiau yra kaip ir nuolatinė ir 
būtina pjesės atomazga.

Tame momente vis dėlto tenka pripažin
ti glūdi ir didaktika, pamokymas, kad ir kaip 
suslėptas atomazgos blankume.

Avangardu vadinta dadaizmo pradžia ma
žytėje Zuericho kavinėje ir betikslybės pjesių 
įžanga į sceną skurdžiuose, dvokiančiuose pe

lėsiais ir dulkėmis Paryžiaus ar Kopenhagos 
teatrėliuose. Visad yra klasiška teatro propor
cija: tekstas, aktorius ir žiūrovas. Ir visad ar 
dadaizme, ar kituose atrastuose “izmuose”, ar 
absurdo teatre yra ta palaiminta avangardi
nė rizika, kuri gimdo neofitus ir kūrėjus. Ta
me ir glūdi tas amžinas, antikinis Feniksas, 
nuolatos degąs, virstąs pelenais ir gimstąs iš 
pelenų. Tų feniksų, spekuliatyviai pasitarus, 
taip mes norime mūsų tarpe ir šiapus ir ana
pus lemtingos linijos, atskyrusios tautą nuo 
suvereniteto jos teritorijoje.

Avangardinis judėjimas visad lydimas ne
pasitikėjimo, pasipiktinimo, smerkimo iš vie
nos pusės, ir neofitiškų superlatyvų iš kitos. 
Absurdo teatro judėjimas jau toks gajus, kad 
savo adeptų kūrėjų priskaito dešimtimis. Ir jei
gu dar nepaslankiuose viešuose knygynuose be
veik nėra jo autorių, komerciniuose knygy
nuose jų yra daug. Absurdo teatras jau išžen
gė iš vystyklų periodo. Jis drąsiai ryžtasi už
imti didelę ir įdomią vietą teatro istorijoje. 
Be abejo, to periodo atgarsis liks ir mūsų dra
maturgijoje. Atskira ir labai įdomi tema bū
tų studijai apie mūsų kūrybinį atliepi į tų 
moderniųjų Zaratustrų ir Smerdiakovų pa
radą Ionesco, Adamov, Beckett ar Audiberti 
pjesėse, kurie seną vyną įliejo į naujus mai
šus.

Absurdo teatro bardas Martin Eslin savo, 
jau klasika tapusioje, knygoje “Absurdo teat

ras” pažymi: jeigu absurdo teatras ir nelinkęs 
deklaruoti bet kokį Dievo respektavimą, ja
me jaučiamos pastangos atstatyti žmoguje kos
minio stebuklo sąmonę, kad ir kaip tas kos
minis stebuklas bebūtų nepalankus žmogui.

Tai yra ta pastanga supurtyti žmogų tuo, 
kad jo esimas tėra tik mechaniškas ir bepras
mis procesas, neturįs kilnumo, nei bet kurių 
iliuzinių vilčių. Pastabose apie absurdo teatrą 
Anatolijus Kairys (Draugas, 1965) rašo: ab
surdo teatras angažuotas tarnauti ne-Dievui.

Kyla klausimas, jeigu ne-Dievui, tad kam? 
Absurdo teatras formaliai nesiangažuoja skelb
ti kurį nors manifestą. Iš tikrųjų gi, nors tai 
skamba kalambūriškai, absurdo teatras skel
bia naują iliuziją, kad iliuzijos dingusios, kad
iliuzijų nesą.

Betgi, kol išliks menas, tol išliks iliuzijos. 
Garrick, Stanislavsky (ypač A. Blocko inter
pretacija) byloja iš teatro istorijos, kad gre
ta esminių teatro elementų jo esminė atra
ma ir yra iliuzija, kondensuota sceninė tikro
vė, nepaisant spektaklio formos. Tam atsver
ti priešpastatomas nenuneigiamas realumas, 
anti-iliuzija, esimo pojūtis (sense of being), 
ir to esimo pojūčio baimė, gilinantis į jo pras 
mę. Bet ir šiuo atveju, norint tai išnešti į sce
ną ir deklaruoti, jau užmetama absurdo teat
rui didaktikos skraistė, kas yra angažavima- 
sis savam manifestui, o misijos skelbimas yra

(Nukelta į 4 psl.).
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ABSURDO TEATRO PARAŠTĖJ
(Atkelta iš 3 pusi.)

nenuginčijama iliuzija, kad visa tai diktuoja 
pareiga. Atsiranda tikslas skelbti betikslybę. 
Visa tai pagimdo srautą kompromisų, metafo
rų, paradoksų, dirbtinių iliuminacijų, sutve
ria tą rutininį sceninį gyvenimą, kuriuo kra
tosi avangardizmas.

Dar labiau suklumpa absurdinio avangar
dizmo dvasia, kada aktualija perkeliama į ale
gorijų ar simbolių pasaulį. Ionesco “Ragano
siai” yra atliepis į miniaŽmogį, į diktatoriaus 
poveikį žmogui. Tai ryšku dabartinių vokiškų 
avangardininkų pjesėse. Ten absurdo pjesių 
prototipai yra Austrijos Anschluss, rasinės žu
dynės, vado hipnozė ir kt. Vakar dar politi
nės aktualijos, šiandieną transformuotos į vei
kalus, kur ieškoma esimo prasmės, laimėjimo 
ar pralaimėjimo sampratų, ir kartu, kas įdo
miausia, atgaivinamas kalbos kultas, semanti
nės gudrybės, kur kalbos kliche, publicistiniai 
posakiai, banalybės, mechaniška žodžio sam
prata, perkeliama į kitą dimensiją ir tie ready 
-made sakiniai panaudojami prasmės atsklei
dimui. Atramos taškais tampa archibibliniai 
personažai. Kafka, Dostojevsky, Strindberg, 
Joyce pateikiami su kitu, vulgariai atšviežin
tu padažu.

Ieškant atramos precedente, ypatingai iš
kyla Jarry, prieš septyniasdešimtį metų davęs 
savo sceninę pasaką UBU ROI, kuri tada bu
vo lengvai suvokiama greta Rouseaux drobių. 
Kontraversiški ir absoliučiai nerealūs vaizdai, 
primityvūs pasakos asmenys, situacijos — vis
kas Jarry veikale daugiur pralenkė dabarti
nis absurdininkus savo nedirbtine beprotybe. 
Tada 1885 metais Mallarme tarė: mes nori
me teatro, kuris būtų visiškai irracionalus, iš
laisvintas iš vietos, iš laiko, iš personažų. Ta
rytum jis pageidautų Joyce ir Kafkos veika
lų stipriai kondensuotoje formoje, kaip būna 
mada kondensuot romanus, glaudinant, trum
pinant, išmetant detales ir ornamentą.

Absurdo teatras nejučiomis atsiliepė į Ma
llarme seną pageidavimą, kada pasaulis suti
ko ir pergyveno fantastiškus karų katakliz
mus.

Absurdo teatras nuolat kelia klausimą, ar 
galima pasitikėti buvusiomis vertybėmis? Tas 
klausimo monopolis sudaro stipriausią naujo
jo teatro reiškimosi bazę. Bet skelbimo didak
tikoje jis stveriasi tų pačių formų, tų pačių 
postulatų ,tik kitoje, kad ir chaotiškoje, ver
sijoje. Beckett personažų esimas yra tik laiko 
tėkmė. Jie nieko nelaukia, ir laiko tėkmė jų 
neliečia. Tačiau eilė metaforinių epizodų tu
ri pripildyti tą laiko tėkmę. Blankus Godot 
atėjimas, suniekina laiko tekėjimo sąvoką. Pa
sidavęs tos pjesės poveikiui, Saroyan pasakė: 
čia gyvenimas yra niekis. Ir mirtis yra nie
kai. Viskas suvesta į nieką.

Kažin ar Saroyan suvokė spektaklį? Per
sonažų vardai ženklina, kad atstovaujama 
žmonijos rasė. Daugelis identifikuoja tą mis
tiškąjį Godot, kaip išvestinę iš anglo-germa- 
niškojo Gott, arba God. Tad čia suvedama 
žmonija ir Dievas. Ir laukimas idealo, ir lau
kimas laiko tėkmėje tik rodo, kad ir laikas 
nėra niekis, ir kad laukiamasis yra objektas, 
ne niekis.

I tą pat akordą, kurį priskyrė Beckettui 
Saroyan, atskamba ir prozininkas Camus sa
vo Sizifo mito alegorijoje. Žmogus tėra tik pra
šalaitis, jis neturi atramos, jis neturi savy nė 
vilties atrasti poilsio žemę. Pagal sofistų dia
logą: jis neatras to, ko neprarado. Bet jis ne
prarado savo ragų. Gal jis juos atras. Jis ne
prarado savo iliuzijos Sizifo padėtyje. Gal jis 
atras ir iliuzija?

Sunkiausias, kaip gelžbetoninis, yra absur- 
dininkas ruso-armėnas Adamov. Gyvenimas, 
anot jo, yra laukimas, bet laukimas yra be
prasmis, žudantis ir šiurpulingas. Jo “Ping- 
Pong” prisotintas situacijomis ir tai tik tam, 
kad parodžius, jog situacijos nei pakeičia gy
venimo, nei padaro jį turiningu. Gilios sar- 
kastinės prasmės prielaida ypač susikerta su 
absurdinio teatro teze, kad situacijos nėra gy
venimas. Jis vadina save “fakto skelbėju”. Ir 
tai jau yra savęs deklaracija, ne savęs nive
liacija, ko siekia Ionesco. Šveicaras Max 
Frisch scenarijoms ima aktualiją, keičia jas į 
utopinius vaizdus, padengia defetizmo šviesa, 
bet tuo konkretumu, iš karto išsimuša iš gry
nojo abstrakto.

Lietuvis Anatolijus Kairys irgi brangina 
aktualija. Dr. J. Grinius gerai įžvelgė Kairio 
scenose du momentus: aktualiją ir jos trans
formaciją — alegorijų ir simbolių simbiozė 
komedijoje. Man A. Kairys, sustojęs greta Max 
Frisch, teikia pasigėrėjimą, tuo, kad Kairys ne

operuoja sutirštintais dažais, bet komedijos 
pristatymo arsenalu.

Šitame avangardinio teatro atsišakojime 
nėra griežto atotrūkio nuo realybės. Aktua
lybė yra tramplinas šuoliui. Scena čia nėra 
pastanga anti-teatru išblokšti žiūrovą iš realy
bės. Tačiau absurdo teatro poveikio mes neiš
vengiame ir čia. Simbolių, anti-tezių, sizifinių 
pastangų suma, viskas tai įsako mums -lo
gikoje matyti nelogiką ir tikėti proklamuoja
ma nerealybe. Kaip ir kiekvienoje absurdinio 
teatro pjesėje — visad yra ned'eklaruota ma
nifestacija skelbti iliuziją, kad iliuzijų nesą.

G. E. Wellwarth savo “The Theatre of 
Protest and Paradox” (1964) sako: aktualijos 
traktavimas avangardiniame teatre yra vie
nas kulisų, kur už realios dekoracijos slypi 
surrealybė, už šios dienos regimų personažų 
slypi įkūnyti filosofinio sprendimo silogizmai.

Iš tikrųjų, įsibrovę į filosofinės, jau senos 
mokyklos populiarinimą, kaip rašo “Time” 
žurnalo essayistas 1966 m. liepos numeryje, 
absurdo teatro atstovai piešia pasaulio cha
osą ir siaubą. Dažnai pjesėje nėra sveiko fi
zinio kūno, bet yra kūnas ir dvasia dekom
pozicijos stadijoje. “Jeigu jis verkia”, kaip sa
ko vienas Beckett personažų, “reiškia jis gy
vena”. Gal būt, tai vėl dolorizmo mokykla, 
atkutusi iš praeities?

Eric Benley, taikus absurdo teatro kriti
kas, pąstebi: avangardiniame teatre viltys dar 
neprarastos, jeigu personažai kenčia...

Tad populiarus absurdinio teatro kaltini
mas, kad jis stengiasi brutaliai įrodyti abso
liutų betikslybės viešpatavimą, greta tų kritikų 
iškeltų faktų rodo, kad absurdo teatras neat- 
siskiria narciziškai nuo gyvenimo, bet neju
čiomis dalyvauja jame ir savo kančia, ir sa
vo ieškojimu, ir savo suprimityvintomis for
momis.

*

Ciniškiausias absurdo dramaturgas, kupi
nas psichopatologinės vaizduotės, buvęs kri
minalistas Genet pripildo personažus gyveni
miškais kontrastais. Pas jį visur maišosi ero- 
tomanės vienuolės, šventos prostitutės, maso- 
chistiniai sadistai, filosofuojantieji kriminalis
tai, etc. Jo prototipams, kiek sušvelnindamas 
juos, mūsuose atsiliepė ir A. Škėma. Genet 
pažinimas atkelia vartus į dažnai kontraver
siškus Škėmos postulatus. Genet paleidžia 
luošus groteskus į sceną, tvirtindamas kad ne 
dvasia, bet rūbas sudaro žmogų. Tačiau Ge
net daug pakito, tapęs Europoje komerciniu 
rašytoju, tuo netekdamas savo laukiniškumo, 
psichopatologinio nuoširdumo ir atvirybės.

Vien tik tikslas šokiruoti ar supurtyti nė
ra palankus komponentas kūrėjui išsamiai iš
sakyti save. Ir mumyse, kartais, avangardinio 
spektaklio autoriai šokiravimo primatu užmu
ša dažnai labai našius kontūrus.

Genet ir Beckett sustojo lyg kraštuose, kur 
vienas siekia maximum efekto, o kitas stovi 
prie estetizmo ribos.

*
Produktyviausias Harold Pinter, kurį kri

tikai vadina šaltakrauju šauliu (the coolest 
sniper), visiškai atsisako antiteatro absurdo 
dėstyme. Jis tartum Šauna šonan nuo absur
do dogmų. Jo veikalai jau visa prasme sce
niški, personažai pagaulūs. Jis reiškia tartum 
absurdo dogmų išsigynimą, paklusnumą tam 
literatūriškumui, kuriam savo eros patekėjime 
absurdas paskelbė negailestingą kovą. Pinter 
savo pranokėju laiko romanistą Hemingway.
Jis skelbiasi jo metodo sekėju. Ir iš tikrųjų 
“The Snows of Kilimanjaro” ar arabeskai iš 
“In Our Time”, turi neabejotiną ryšį su Pin- 
terio pjesėmis. Žūti galima be protesto, žu
dyti žmogų žmogui yra įgimta. Žmogus yra 
visad vienišas ir nesuprastas. Pinterio “Kill- 
ers”, “Gimtadienio šventė” ir kt. yra vėriniai 
šiurpių scenų ir geidulio žudyti. Jis laikomas 
absurdinio dialogo meisteriu. Vis dėlto jo sce
na nėra antiteatro scena. Tačiau savo dia
loge Pinteris prieina komišką finalą, lyg sar
kastišką ir tuštiems filosofuotojams skirtą aną 
Chestertono posakį; ten nuvargęs, neturįs ką 
veikti karštą popietę vaikas klausia — ar aš 
esu berniukas? kodėl aš esu berniukas? ko
dėl aš nesu kėdė? ir kas yra kėdė?

Pats Pinteris, kaip visi absurdo adeptai, gi
nasi skelbiąs bent ką konstruktyvaus. Aš esu 
pasakotojas, jis tvirtina savo interview “Los 
Angeles Times” atstovui. Kiekvienas daiktas 
atrodo skirtingai. Gal būt, ir man kai kurie 
daiktai atrodo skirtingai.

Ir nėra didelio atradimo rasti, kad daiktai 
atrodo skirtingai. Kitaip nebūtų nei meno.

Vis dėlto jis neina aprioriniu metodu. Ta
tai dalinai stato Pinterį viso to įdomaus ju
dėjimo šone. Už jį jau daug drąsesni buvo

senieji Meterlinkas, Ibsenas ir Čechovas, lau
žę pirmuosius ledus ano meto teatro ekspe- 
rimentikoje.

#

Ir vis dėlto absurdo teatras giminiuojasi 
su antikinio teatro amfiteatrais. Ten ir čia 
žmogus pastatomas, kartais gana dirbtinai, 
prie likiminės prarajos. Kas anksčiau buvo. 
ženklinama vardu likimas, dabar pavadina
ma betikslybės vardu. Ta betikslybė tampa 
antikiniu vis major. Tas diktatas uždeda savo 
ranką ant silpno žmogaus pečių. Tačiau ab
surdo teatras atėmė iš žmogaus antikinio te
atro išdidumą. Jis išvilko žmogų iš iškilmės 
drabužių, sukišo į savo dujų kamerų požemius. 
Gyvenimą jis pavertė, parafrazuojant Joną 
Grinių, žiurkių kameros buitimi.

Čia nėra balanso tarp būties prasmės ar 
iliuzijos. Tuo atžvilgiu absurdo teatras atsi
sakė nuo našiausios teatro medžiagos — žmo
gaus. Absurdo teatras nesutinka, kad greta ne
aprėpiamo, šalto ir beprasmio makrokosmo — 
visatos yra ir mikrokosmas — žmogus, kurio 
aistros jam judina galaktikas, kuris visad ir 
visad nori stovėti ant iliuzijų žemės.

Šioje plotmėj mūsų A. Kairys atsistoja to 
judėjimo šone, nes tik jo “Curricullum vitae” 
suponuoja pinteriškų nuotaikų akligatvį. Kitos

Salomėjos Čerienės netekus
Liūdnas mūsų kultūrininkų pamiršimo pavyzdys

VLADAS JAKUBENAS

Prieš porą savaičių nuo šir
dies smūgio mirė muzikė ir vi
suomenininke Salomėja Čerienė- 
Mulks; paskutiniame savo gyve
nimo laikotarpyje ji gyveno ne
toli New Yorko; vis daugiau ne
galuodama, ji tebedalyvavo BA- 
LFo ir kitų organizacijų veiklo
je. Gimusi Londone, ji penkerių 
metų amžiaus atvyko į Chicagą; 
čia ji užaugo, ištekėjo už lietu
vio dantų daktaro, čia buvo gero
kai išgarsėjusi kaip chorų vedė
ja, kompozitorė ir dainininkė. 
Tad ir jos kūnas buvo atvežtas 
palaidoti į Chicagą; tačiau jos 
atsisveikinimas Ridiko laidotuvių 
koplyčioje buvo tiek mažai rekla
muotas, kad atsilankė tik mažas 
būrelis asmenų; muzikos pasau
lį atstovavo Alice Stephenš ir 
J. Byanskas. Ir jos laidotuvėse 
būtų buvę žymiai daugiau žmo
nių, jei apie tai būtų tinkamai 
paskelbta. Salomėjos Čerienės 
mirtis teikia mums liūdną pavyz
dį, kad asmenys, turį praeityje 
nuopelnų lietuviškumo palaiky
mo srityje, o be to palikę po sa
vęs dažnai mūsų koncertuose gir
dimų dainų, atsisveikina su šiuo 
pasauliu nepastebėti, užmiršti.

Pažintinės atsiminimų 
nuotrupos

Su Salomėja Čeriene mane ri
ša asmeniška pažintis dar iš 
Kauno; mirus jos vyrui, ji atvy
ko į Lietuvą ir dirbo Lietuvos 
banke, kaip anglų kalbos kores
pondentė. Jos didelis susidomėji
mas muzika buvo žinomas, ta
čiau apie jos praeitį, kaip muzi
kės, chorų vedėjos bei dainų 
kompozitorės teko sužinoti iš ki
tų, Kaune gyvenusių Amerikos 
lietuvių. Būdama nepaprastai 
kuklaus būdo, ji džiaugėsi, turė
dama progų bendrauti su kom
pozitorium ir konservatorijos mo
kytoju (bendravimas vyko daž
niausiai kartu pietaujant ,su gru
pe kitų intelektualų “Rambyno” 
restorane ar susitinkant Valst. 
teatre .per spektakįius). Pasakoti 
apie savo muzikinę praeitį ar pa
rodyti savo dainas “Dideliems 
muzikams” ji drovėjosi. Kurį lai
ką ji lankė ir Kauno konservato
riją, mokėsi privačiai pas J. Nau- 
jalį, vėliau pas Aleks. Kačanaus- 
ką, ji dainavo taipgi šio pasta
rojo chore, kuris neilgai gyvavo, 
bet pasižymėjo savo aukštu ly
giu.

Artimiau susipažinti su Salo
mėja teko 1935 m. vasarą, kai aš 
viešėjau Londone pas buvusį ko
legą iš Latvijos ir Berlyno kon
servatorijos, rusų-žydų kilmės pi- 
anistą-kompozitorių Viktorą Ba- 
biną. Tada jis buvo dar sunkio
je savo karievnc nrarlžieie- tele-

jo pjesės leidžia mikrokosmui priešintis mak
rokosmui, visatai ar būčiai.

Greta to pažintinio siaubo, kurio kupinos 
Pinterio ir Adamovo pjesės, greta to įžiūrimo 
šiurpo dėl neatsakomumo, kuris slypi Beckett 
veikaluose, kaip tvirtina Leonard Pronko savo 
“Avant-Gard”, rašydamas apie prancūzų te
atrą, daugelį suveda draugėn ir užskleidžia 
grandinę Pichette, Vauthier, Tardieu, kurie 
neišvengia idėjos (kad ir kai tai skambėtų pa
radoksiškai) chaose.

Perdėtai nukrypti su neofito kaiščiu vie
na linkme, perdėtai pabrėžti vieną būties ypa
tybę ir neigti kitą, nėra savaime visuotinu
mas, ar liečiant studiją, ar aukojantis kūrybi
nei minčiai. Tas perdėtumas yra ryškus ak
centas absurdo teatrui. Tai baimės ir savo nu- 
sismerkimo superlatyvas, tai fiziškos ir dvasi
nės sizifinės nejėgos demonstracija. Tai, pa
galiau, potvynis gąsdinančių situacijų nuo es
trados^ Tai autoriaus pastanga sukelti ir išpro
vokuoti publiką protestui. Kad ir kaip tai bū
tų talentinga ir nuoširdų, tai dar nėra visuo
tinumas.

1909 metais Levas Tolstojus paskaitė Le
onido Andrejevo apysakas, nuostabiai dabar 
nepastebimas absurdo teatro adeptų, tokias

k'

tą metų vėliau juodu su žmona 
pasauliniu mastu išgarsėjo kaip 
Vronsky-Babin dviejų fortepijo
nų duetas. Salomėja Čerienė tada 
gyveno Londone, tuščiame vie
no Lietuvos atstovybės tarnauto
jo bute, kuris atostogavo Lietu
voje. Ji buvo jau atsisakiusi tar
nybos Kaune ir atsidūrė sunkio
je gyvenimo kryžkelėje: buvo pa
sižadėjusi tekėti už anglo, kurį la
bai vertino, bet kuris į mažą 
lietuvių tautą bei jos kultūrines 
ir politines pastangas žiūrėjo su 
neslepiama ironija. Vien dėl ši
to Salomėja negalėjo pasiryžti 
tam žygiui. Tada pats likimas 
jai sudarė išeitį: ji gavo tarny
bą Lietuvos pasiuntinybėje ir pa
siliko gyventi Londone.

Ta proga teko giliau įžvelgti 
į jautrią S. Čerienės sielą. Buvo 
tai asmuo didelio nuoširdumo ir 
kuklumo. įdomūs buvo jos įspū
džiai, pergyventi atvykus į Lie
tuvą. Ji jautė, kad vietiniai lietu
viai kažkaip į ją žiūri lyg iš aukš
to, vengdami suartėti. Ji jiems bu
vusi lyg kažkas svetimo: “ame
rikone.” Bet, jos nuomone, esan
ti didele klaida žiūrėti į Ameri
koje augusius, susipratusius lietu 
vius, kaip į “amerikonus”; ji pa
ti, augdama tarp Amerikos jau-

Muzikč Salomėja Čerienė - Mulks

nimo, visad jautusi skirtumą 
tarp savęs ir tikrų amerikonų. 
Ryškėjo Salomėjos Čerienės vaiz
das, kaip gilios lietuvių patrio
tės, kuri tiek jaunystėje Chicago- 
je, tiek vėliau Lietuvoje ir vėl 
Amerikoje visa savo siela jautė
si priklausanti lietuvių tautai.

Gyvenimo ir kūrybos kelias

Man atvykus po karo į Chica-' 
gą, teko jau daugiau sužinoti a-1 
pie S. Čerienės lietuviškos veiklos Į 
praeitį. Augdama Chicagoje, ji 
baigė komercinę kolegiją, lankė' 
keletą metų vieną iš ChicagosĮ 
konservatorijų, privačiai mokėsi (Nukelta į 5 pusi.)

“absurdiškas” ir tokias šviežias mūsų gyvena
mam periodui, ir pasakė: Leonidas gąsdina, o 
man nebaugu 1

Ir mes suprantame kodėl nebaugu. Tols
tojus neturėjo savo dvasioje tų priėpbžicijų, 
kurios sudaro pirmą atramą absurdo estradai 
žiūrovo dvasioje: psichopatologiškų lūžių.

Absurdo teatras, daugiaveidis savo piasėje, 
turi savo stabilius bruožus. Mene tai gali bū
ti pavadinta ir doktrinerija. Teatro progreso 
bare tas reiškinys ypatingai ryškus, tartum iš 
karto susendinęs dar prieš kelias dekadas bu
vusius scenos diktatorius. Tačiau ir tas perio
das tėra tik brandumo siekis, kelių ieškojimas, 
atatikmuo labai kintantiems socialinėms bei 
visuomenės psichinių potroškių sąlygoms. Sun
ku kalbėti, šioms prielaidoms esant, apie iš
liekamąją vertę. Kad ir daugiur absurdo te
atras atremtas į suvulgarintą filosofinę mokyk
lą, jis, be abejo, kaip įdomi dramaturginė sro
vė, išliks ilgam. Kaip judri, naši, akademiz- 
man neįklimpusi srovė, jis duos savo atžalų, 
reikšmingų pasaulio dramaturgijai. Bus tokių 
ir lietuvių egzilinėje dramaturgijoj. Kada nors 
tai ataidės ir mūsų bendroje literatūroje.

1969

pas St. Šimkų. Ji organizavo ir 
mokė vaikų chorus, drauge su 
savo seserimis dalyvaudavo vaid'i 
nimuose; nuo 1927 iki 1929 m. 
dirigavo “Pirmyn” chorą; 1939 
rrt. Jungtinių Valstybių vyriausy
bei paraginus savo piliečius grįž
ti namo dėl karo pavojaus, ji 
sugrįžo iš Londono pasiuntiny
bės į Ameriką. Chicagoje ji ve
dė “Margučio” vaikų ir Suval
kiečių chorus; 1942 m. persikė
lusi į Linden N. J. Ji ten suor
ganizavo Birutės vardo 'moterų 
ansamblį, ir taipgi plačiai įsijun
gė į lietuvių organizacijų veiklą, 
ypač organizuojant Balfą. NC- 
WC ji dirbo Catholic Charity, 
sudariusi adoptavimo sąlygas 18 
našlaičių ar pamestinukų.

Pirmutinė S. Čerienės daina 
buvo atspausdinta Kaune'1932 
m. Daug jos dainų solo balsui ir 
ypač vaikų chorams liko rankraš
tyje; jos dainas dainuodavo Ona 
Kaskas, B. Drangelienė, Helen 
Bartush, Alice Stephenš ansam
blis ir kit. Atvykus man į Ameri
ką, po kelerių metų į mane 
kreipėsi S. Čerienės sesuo Stella 
Voigt, prašydama peržiūrėti ir 
aranžuoti dvi Salomėjos dainas; 
tai turėjo būti gimimo dienos do
vana. Dainos buvo gražios melo
dijos ir su neblogu harmonijos 
pažinimu; teko daugiausiai tik 
pianistiškai apdailinti akompani 
mentą. Viena iš tų dainų pakliu
vo į 1956 m. išleistą rinkinį 
“Dainos Lietuvai”; šis rinkinys 
yra gerokai paplitęs, kai kurios 
dainos yra dainuojamos* ir nau- 
nųjų ateivių solistų.
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Nuotykinga diena prie ežero
Aloyzo Barono dovana mažajam skaitytojui

T. ALGA

Aloyzas Baronas, DIENA PRIE 
•EŽERO. Išleido knygų leidykla 
Terra 1969 m. Chicagoje. Iliustra
vo Nijolė Vedegytė - Palubinskie- 
ne. Knygos kaina $3.00, gaunama 
"Drauge".

*
Per didelio grožinės literatū

ros bado nė egzilėje dar vis ne
jaučiame. Kasmet išleidžiame ke
liolika poezijos ir prozos veikalų, 
o ir debiutantų vienų - kitą su
silaukiame. Silpnėja nebent ko
kybė, bet kiekybė laikosi pasto
viai. Netgi teigimas, kad pasiūla 
prašoka paklausą, kad skaityto
jai knygų nespėja išpirkti esmėje 
būtų teisingas, nors, žinant skur
džius, voS kelių šimtų egzempl. ti
ražus, šituo teigimu didžiuotis ne
galėtumėm be karčiai ironiškos 
šypsenos.

Kažkodėl blogiausia su vaikų 
literatūra. Jos liūdną padėtį tiks
liai atspindi vos vegetuojančio 
vienintelio mėnesinio žurnaliuko 
‘Eglutė” turinys. Įmanomesnė 
knygelė jau nebepasirodo nė kar
tą į metus, nors šioje srityje sėk
mingai užsirekomendavusių rašy
tojų savo tarpe dar turime ne
mažą būrelį. Mažai begelbsti ir 
premijos. Kodėl? Gal tie rašyto
jai nebepajėgūs jaunuosius besu
prasti, jų pačių vaikai jau vaikus 
augina, o nuo anūkų skiria ne- 
beperžengiama tarpkartinė pra
raja? Gal todėl, kad čia nebėra 
švietimo ministerijos, savo apro- 
batu garantuojančios tūkstanti
nius tiražus ir nemenkesnį ho
norarą?..

Kaip ten bebūtų, kiekviena 
šviesesnė apraiška vaikų literatū
ros srityje šiandien pasidarė ne- 
beeilinis reiškinys. O prie tokių 
apraiškų reikėtų skirti ir šių metų 
pradžioje (su pernykščių data) 
pasirodžiusią Aloyzo Barono po
emėlę vaikams “Diena prie eže
ro”.

Aloyzas Baronas, vienas pro
duktyviausių mūsų egzilinių ra
šytojų, vaikams skirtoje mūsų pe
riodinėje spaudoje pasirodė jau 
prieš dvidešimtį su kaupu metų 
ir ryšio su ja niekada nebuvo nu
traukęs, nors atskira knyga teiš
leido apsakymėlių rinkinį “Mė
lyni karveliai” (1958). Šioje sri
tyje viršūnių niekada nepasiekęs 
(kaip, sakysim, Vytė Nemunėlis 
ar Kazys Binkis) jis mažiesiems 
skiriamos kūrybos taipgi nerašė 
atkištinai, visur palikdamas ir sa
vo neabejotino talento pėdsakus.

“Diena prie ežero” parodo, 
kad Aloyzas Baronas nuo vaikų 
pasaulio ir šiandien nėra nuto
lęs, kad tas pasaulis jam tebėra 
artimas ir mielas. Jis žino, kad 
vaikas, gal dar labiau negu su
augęs skaitytojas, knygoje ieško 
išsimušimo iš rutinos, ieško nuo
tykio. Ir štai jums — nuotykis: 
Gintarėlis su mamyte nuvažiuo
ja prie ežero, plaukioja laivu, 
pergyvena “audrą”, pasiklys
ta minioje, kol pagaliau baigia 
savo dieną šiltuose patalėliuose... 
Rytoj jis turės ką papasakoti ne 
tik broliukui Linui, bet ir vi
siems Algiams ir Rimams, vi
soms Giedrėms ir Elvyroms...

Aloyzas Baronas žino, kas šio
je aplinkoje, šiandien vaikui ge
riausiai pažįstama, patrauklu, į- 
domu, kas dirgina jo vaizduotę,

priverčia jo širdelę stipriau sus- 
purdėt. Jo posmuose mirga ir Mi- 
ckey Maus, ir Seven-up ir Lassie 
ir beisbolas su Jankiais bei Indė
nais. Neužmiršta jis nė savo kny
gelės auklėjamosios reikšmės, vie
tomis sugebėdamas gana logiškai 
įpinti ir Vytį ir Baltijos padan
gės nuotrupas. Šitie jo auklėja
mieji posmai betgi nėra įkyrūs. 
Jie darniai pinasi į gyvą ir grakš
tų dialogą:

Ir staiga toksai berniukas
Šaukia garsiai tarp žvejų:
—Sveikas gyvas, Gintariukai,
Kaip tau sekas? How are you?

Bet pamoja Lino tėtis
Meškere tartum žabu
Kam jums angliškai kalbėtis,
Juk lietuviai jūs abu?

(20-21psl.)

Sklandus eiliavimas, skambus, 
nemonotoniškas, laiks nuo laiko 
kaitaliojamas ritmas, nebanalus 
(daugumoje) neforsuotas rimas 
vaikui ne tik palengvina knygelę 
skaityti ir suprasti, bet formos 
žaismingumu užintriguoja gal ne
mažiau negu pats nuotykis? Vai
kas jaučia, kad kalbama jo. kal
ba, atliepiamos jo nuotaikos, kad 
ir atskleidžiami nauji horizon
tai yra pilnai matomi jo akimis.

Knygelės lengvu sąmojum pri
pildytą nuotaiką gabiai paryški
na ir įdomūs, o paprasti Nijolės 
Vedegytės - Palubinskienės dvie
jų spalvų į šaržą linkę piešiniai, 
patraukliai ir estetiškai išdėstyti.

Terros leidykla šiandien ma
žai ką beišleidžia. Tačiau kada

Gintukas iš Aloyzo Barono knygos 
“Diena prie ežero.” Piešinys dail. 
Nijolės Vedegytės - Palubinskienės.

leidžia — savo darbą atlieka pa
sigėrėtinai sąžiningai. Ir už “Die
ną prie ežero” Terra, kaip rašy
tojas A. Baronas ir dailininkė N. 
Vedegytė - Palubinskienė, nusi
pelno nuoširdžios mažojo skaity
tojo padėkos.

Ši knyga mokslo metų baig
mėje yra puiki dovana gerie
siems mokiniams, o taipgi tė
velių dovana kiekvienam maža
jam.

Ona Baužienė Prieplauka (šilko atspaudas)
Iš joniškiečių dailininkų parodos, atidaromos gegužes 29 d. Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoj.

Pora brūkšniu apie Debussy
Jo kūrybos vakaro Jaunimo certtre proga

“Kaip katė glaudžiasi prie ją ? > '
glostančios rankos, taip Debus
sy glamonėja sielą iš jo muzikos 
plaukiančia garsų sensacija”. — “
taip apibūdino Andre Suaręs 
kompozitorių Achille — Claude 
Debussy, kurį vieni laiko impre
sionizmo tėvu, kiti priskiria prie 
simbolistų, 6 dar kiti net vadi
na moderniosios muzikos pradi
ninku.

Debussy gimė Saint-Germain- 
en -Laye, ne per toliausia nuo 
Paryžiaus glūdinčiame ramiame 
kampelyje. Bet dar gana jaunas 
kompozitorius iškeitė šią ramybę 
į Paryžiaus gyvenimą, kurio šir
dis buvo Montmartre.Tai buvo 
Manėt, Monet, Renoir, Faure, Ce- 
zanne, Toulouse.-Lautrec, Cle- 
menceau, Mata Hari laikai.Chat 
Noir, Brasserie Pousset, Cafe de 
1‘Odeon, Chez Weber ir dauge
lis kitų kavinių buvo jų arena. 
Toks buvo to meto Paryžius.

Kartą Octave Mirbeau, vienas 
didžiausių Debussy gerbėjų, atsis
tojęs garsiu balsu aiškino Cezan- 
ne ir Debussy genialumą. Staiga 
prie gretimo stalo pastebėjo pri
tariantį jo mintims galvos linga
vimą vieno asmens, kurio Mir
beau neapkentė.“Kaip tamsta? 
Jūs man pritariat?” — užriko 
jis. “Tada aš pakeisiu savo gal
voseną tučtuojau”. Ir jis pradė
jo gana kritišką prakalbą apie 
Cezanne ir Debusssy. Šitokie bu
vo to meto paryžiečiai.

Vieną vakarą prie Debussy pri
siartino kabareto klounas Foot-

Clautle Debussy

tit ir jo užklausė, ar jis esąs 
menininkas. “Taip, — atsakė 
Debussy, — bet ir jūs esate me-j 
nininkas”. Šis bandė aiškintis, 
kad jis esąs tik klounas, o Debus-1 
sy jį pertraukė, sakydamas: “Bet j 
tai juk irgi menas”. “Taip, me
nas būti dažnai spardomu į už- 
pakalį” — atsakė Foottit. “Nenu- ( 
siminkite, mūsų publika nė kiek 
negeriau elgiasi ir su kompozito
riais”. O vienas iš tokių buvo 
ir pats Debussy.

Jo kūrybos spektaklis “Clair de 
lune”, parengtas Dariaus La
pinsko muzikos studijos, įvyksta 
šį sekmadienį, gegužės 24 d. 5 
vai. vak. Jaunimo centre, Chica
goje. Debussy muzikinės kūry
bos spalvingą nuotaiką atitinka
mais prancūzų poezijos posmais 
dar apjungs Marija Smilgaitė. k.

Salomėjos Čerienės netekus
(Atkelta iš 4 osl.)

Kas pasirūpins jos muzikiniu 
palikimu?

Prieš metus, 1968 m. gegužės 
mėnesį S. Čerienė buvo atvykusi 
Chicagon į BALFo suvažiavimą; 
ta proga ji aplankė ir mane ry
šium su jos numatomu išleisti 
naujų dainų rinkiniu. Su ja kar
tu teko peržiūrėti tas dainas; jos, 
nereikalavo jokio didesnio taisy
mo; svarbiausia, pagal jos daina
vimą galima buvo tiksliau pažy- 

j mėti jos pageidaujamus išpildy- 
| mo atspalvius. Tas dainas ati
džiai peržiūrėjus, pakeitus pianis

INSURED

Mutual Federal JjMMR

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Peter Kazanauskas, President Tel. 847-7747

• LIETUVIŲ DIENOS, 1970 
m. balandžio mėn. Nr. 4,Vyr. re
daktorius: Bernardas Brazdžionis. 
Leidėjas: Antanas Skirius. Žurna
lo metinė prenumerata 8 dolol. 
Adresas: 4364 Sunset Blvd., Hol- 
lywood, Calif. 90029. Naujas žur
nalo numeris nemažą dėmesį ski
ria praėjusių metų pabaigoje Chi 
eagoje įvykusiam Mokslo ir kūry
bos simpoziumui, duodamas kon 
densuotą jo eigos aprašymą ir 
pluoštą parinktų nuotraukų. Ak
centuojama ir Kazimiero Barėno 
naujoji knyga “Tūboto gaidžio 
metai”, taipgi ir A. Tyruolio pa
rengtoji svetimųjų autorių, rašiu
sių apie Lietuvą, poezijos antolo
gija “Nemarioji žemė”. Pora pus
lapių skiriama ir bekylančiai Los 
Angeles lietuvių kolonijos pianis
tei Raimondai Apeikytei. Chica- 
gos Lietuvių kultūrinio gyvenimo 
įvykiams skirta taipgi gražiai i- 
liustruotas puslapis.

• VYTIS, 1970 m. gegužės 
mėn. Nr. 5. Žurnalas yra oficia
lus Lietuvos Vyčių organas, spaus
dinamas lietuvių ir anglų kal
bomis. Redaguoja Irene K. Šan
kus, 2520 W. 68th St., Chicago, 
III. 60629. Metinė prenumerata 
4 dol. Adresas: Vytis, 1625 W. 
Marųuette Rd., Chicago , III 606 
36.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

(Atkelta iš 3 pusi.)

gi mes visi keturi susitinkame to
je pačioje vietoje, iš kurios ka
daise išsiskyrėme. Ir Salomėja 
Nėris su bėgančiomis pakalnėn 

, obelaitėmis... Ir Antanas Miški- 
j nis su iki šiol nepaskelbtą poe
ma “Gulbė karaliaus pati”..." Ir 
Bernardas Brazdžionis su “Poe
zijos pilnatimi”, kurios du treč
daliu sukurta po to, kai mūsų 
kartą likimas išblaškė.

| “Poezijos pilnatis” yra pa
minklas, kurio perfrazuojant Ho
racijų, nesunaikintų “nei kan

dus lietus, nei galingas vėjas, a- 
nei laiko bėgis”, nes Bernardas 
Brazdžionis yra poetas ne vien 
mums įprastu lietuvišku mastu. 
Poezijos mylėtojas dar niekad ne
turėjo tokios gražios, tokios puoš
nios ir taip meniškai brandžios 
dovanos.

Būtų labai neteisinga negirdo
mis praleisti dailininką Alfonsą 
Docių, kuris savo darbais knygą 
ne tik papuošė, bet ir papildė.

PARDUODAMI 
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

30% iki 50% nuolaida 
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinal 

SOUTHYVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern fel. GR 6-4421

MIDLAND B-vė pat&r- 
nąuja taupant Ir duodi 
namams jsigyti paskolas 
Dėkojame už pasitikėjimą 
Ir esame pasiruošę Jums 
patarnauti ateityj. Sąs-tos 
apdraustos iki $20,000.00.

MIDLAND
SAVINGS
ANO LOAN ASSOCtATION

merikos lietuvių veikėjos, apdo
vanotos taipgi ir gražia, melo
dinga kūrybine dovana. Jos as
menybės kuklumas neleido jai 
tiek išgarsėti, kiek ji iš tikrųjų to 
garso buvo verta. Jos jau išleis
tos dainos sudaro nors ir kuklų, 
bet nuoširdų ir vertingą įnašą 
į mūsų vokalinę literatūrą; jų 
bent kai kurios neabejotinai pasi
liks mūsų dainininkų repertuare. 
Mūsų dabar yra pareiga, kad ir 
jos pomirtinis palikimas išeitų į 
viešumą. Ir čia rasis dainų, ku
rios bus priimtinos ir mielos mū
sų solistams.

tinio sklandumo dėlei vieną ki
tą gaidą fortepijono pritarime, 
jos būtų visiškai tinkamos spau
dai. Tada, mano savijautai blo
gėjant ryšium su nugaros nega-1 
lavimais, nieko nebuvo padary
ta, bet tos dainos pasiliko pas ma
ne. Dabar, jos netekus, tenka a- 
peliųoti į tas organizacijas ir vi
suomenę, kurioms ji tiek daug 
dirbo, kad būtų susirūpinta tuo 
jos pomirtiniu palikimu. Salomė
ja Čerienė yra verta, kad tos dai
nos būtų išleistos, kaip pomirti
nė dovana jos atminimui.

Salomėjos Čerienės asmenyje 
netekome reto nuoširdumo A-

Kviečiame j taikę!
Lietuvių Enciklopedijos leidykla 

išleidusi eilę vertingų ir kažin ar be- 
pakartojamų leidinių, iš naujo sutelkė 
jėgas prie ENCYCLOPEDIA LITU 
ANICA, kurios bus 5 tomai, I-sis to
mas yra jau išleistas. Maloniai kvie
čiame į talką ją užsiprenumeruojant.

Čikagoje prenumeratas priima 
Draugo, Naujienų, Barcaus, Margu 
čio, Jaunimo Centre pas p. Rožans- 
ką įstaigose, Marginių ir p. Tveri 
krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių dar tu 
rime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 36 to
mai,

2. Vinco Krėvės Raštai — 6 tomai
3. Mūsų Lietuva — 4 tomai.

Tai yra vertingos dovanos bet ku
ria proga. Jų kainos yra žemos, lei
džiant dabar kaštuotų beveik dvigu 
bai. Nedelsiant užsisakykite, nes at
sargos yra nedidelės.

Adresas:
JUOZAS KAPOČIUS

361 W. Broadway, P. O. Box 95.
So. Boston, Mass. 02127, USA.
Tel..- leidyklos (617) 268 7730, 

Namų (617) 282-2759. (sk.i

0N SAVINGS CERTIFICATES 
0F $10.000. OR MORE. 

2 YEAR MATURITY

PASSBOOK 
ACCOUNT

PER ANNUM

OFFICE HOUR8 
Mouday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.ft 

Thursday, 9 A.M. to 8 P.M. 
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

No Business Transacted on Wednesday

Rmfc Zogn. PmtdMt

ARCHER AVENUI 
CHICAGO, ILLINOIS

PHONE. 294-447*

PROGRESS-PAŽflNGA
COLLISION E X P E R T S

A. & J. STANEVIČIUS 
(Fender) Pilna. Pataisymas 

Plauname — Ištepame — Dažirrae 
Motoro,, Karoserijos (Rody), Sparnų
2637 W.47th St., Tel. LA 3-9663 

Chicago, Illinois 60632

2314 HOUR SERVICE
NAUJI GARO KATILAI (BOILERS) — KROSNYS — VANDENS 

ŠILDYTUVAI GAZU IR ALYVA — NAMAMS IR PRAMONEI — ORO 
VALYTOJAI (AIR CLEANERS) & DRĖKINTUVAI, VVESTINGHOUSE.

G. McGrath & \on
HEATING AND AIR CONDTIONING

3354 West 63rd Street. Tel. — 476-8400.

Atdara kasdien nuo 8:30 iki 6:00 P.M.; Šeštad. nuo 9 v. r. iki 5 v. v.

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perką pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTE R, INC.

J. LIEPONIS
Marąuette Pk., 62 H So. VVestern PR 8-5875

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai. vtk.

.... ...................„m,i,„iim.iiiHHiui.il,nu.■•.•■nu.,, u u,n •rni-nui „u,.....................i,uii,i„i.„iii,iii!iiii„.......■ ........ ■■■iiiiiiiiniiHiiiiuiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimimiuiiimnm.a

1970 Plymouth-Duster

Kaina nuo $1,995-00
25 mylias su vienu galionu

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD RUNNER 
G T Jį, FURY — DUSTER

BALZEKAS MOTOR SALES, INC. 
4030 ARCHER flVENUE — PHONE VI 7-1515

Plymouth Valiant Duster 2-Door Coupe

R YPaid and 
Compounded 

Quarterly 
N0W INSURED TO $20,000

LRSA
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(Atkelta Iš 1 psl I 
dokumentinę medžiagą, pavyz
džiui. Lietuvos vvskuuu re’ia- 
cijų du tomus, Vilniaus univer
siteto (Jėzuitų Akafie^-'iios) 
keletą tomu, Jėzuito ir Pran
ciškonų vienuolijų istorijos po 
keletą tomu, kitu Lietuvoje 
veikusių vienuoliki istorijos 
keletą tomų, Šiluvos bažnyčios 
istorijos dckumenta?iia, kurią 
paruošė prof. S. Yla ir pan.

Be P. Jatulio, dirba ir kiti 
istorikai. Minėtasis P. Rabi
kauskas reda.vuoia Lietuvos 
vyskupų rebaciias. Pirmasis 
tomas baigiamas spausdinti. 
Jis turi taip pat antra iam re- 
liacijų tomui surinkta ir noto
mis atžymėta medžiaga, bet 
nurašyto teksto dar nepatikri
nęs ir antrojo tomo dar nesu
redagavęs. Be to, jis turi daug 
medžiagos iš Vilniaus Jėzuitų 
Akademijos ir Jėzuitų vienuo
lijos veiklos Lietuvoje. Tik gai
la, kad jis, užimtas tiesioginiu 
profesoriavimo darbu univer
sitete, nedaug laiko tegali skir
ti minėtos Akademijos ir Jė
zuitu vienuolijos istorijos lei
diniams redaguoti.

Pranciškonu vienuolijos veik 
los Lietuvoje istoriją sureda
guoti apsiėmė kun. V. Gidžiū
nas, OFM. Kain toli toie 
srityje jis yra pasivaręs pir
myn — nesiskardena.

Prie Vilniaus Jėzuitų Aka
demijos - universiteto istori
jos, be P. Rabikausko, dirba 
dar prel. Jonas Bičiūnas. Ku
ris iš jų pirmiau ir tiksliau tą 
darbą atliks, sunku pramatyti. 
Atsiradus mecenatui, galima 
bus pasirinkti tą redakciją." ku
ri bus tiksliau ir moksliškiau 
atlikta.

Vyskupo M. Giedraičio lie
tuviškai monografijai medžia
gą turi surinkęs prof. Z. Ivins
kis. Tik tiesioginės jo profe
soriavimo pareigos trukdo tos 
monografijos redagavimo pa
spartinimą.

Kardinolo Jurgio Radvilos 
lietuviškai monografijai aps
čiai medžiagas turi gurinkes 
prel. P. Jatulis. Tačiau jos ga
lutiniam suredagavimūi trūks
ta laiko ir jos išleidimiui — pi
nigo.

Kaip matome, Lietuvos isto
rijos šaltiniams tirti ir turimą 
medžiagą apdoroti turime vi
są eilę mokslo vyrų, istorikų 
ir manuskriptų skaitymo spe
cialistų. O vis dėlto minėtų 
šaltinių leidimas yra patekęs 
pkliefltvin. Kodėl taip yra? Ko 
dėl, pavyzdžiui, prel. P. Jatu
lis ėmėsi redaguoti ukrainie
čių istorijos šaltinius, o ne lie
tuvių? Kodėl prof. P. Rabi
kauskas beveik išimtinai atsi
davęs Gregorianum univer
siteto reikalams, o ne Lietuvos 
istorijos šaltiniu leidimui,

Tai ir yra pats svarbiausias 
klausimas, j kuri atsakyti tu
rime visi lietuviai, kuriems dar 
rūpi Lietuvos kultūros reika
lai?

Atrodo, kad mes suvokiame 
nemažiau savo tautos ku’tū- 
ros svarbą negu lenkai. Jeigu 
jie, taipgi būdami egzilai, pa
jėgia leisti savo tautos istori
nius paminklus, kodėl mes ne
galime paiėgti? Jeigu bena
miai ųkrainiečai jstengia at
skleisti savo tautos praeities 
kultūrą enciklopediniu veikalų 
— Monumentą Ucrainae His- 
torica ir kt. pavidalu, tai ko
dėl mes lietuviai, tremtiniai ir 
seni emigrantai, susibūrę ne
galėtume taip pat iš’eisti Lie
tuvos istorijos šaltinius — 
Fontes Historiae Lituaniae? 
Juk mes esame nemažiau pa
jėgūs už kitus. Tai ko trūksta, 
kad Lietuvos istorijos šaltinių 
leidimas yra iša’dytas? Trūks
ta tik vieno dalyko, būtent — 
organizavimo.

Rankraštinės dokumentaci
jos šaltinių leidimas yra ne

partizaninis reikalas. Pavienis 
žmogus čia nieko nepadarys. 
Tai aiškiai pa’iudiia prel. P. 
Jatulio ir prof. P. Rabikausko 
atvejai. P. Jatulis, pavyzdžiui, 
knisosi tiek daua po archyvus, 
rankiojo Lietuvą liečiančius 
dokumentus, iš’eido nemaža 
pinivo jiems filmuoti, sunaudo
jo tūkstančius darbo valandų 
tiems dokumentams išskaityti 
ir juos perrašyti, o lietuviai, 
mes tremtiniai ir seni emigran
tai lietuviai, visai tuo nesido
mėjome. Jrk buvo ne kart” ir 
mūsn spaudo-e ame tai praneš- I 
ta, kad Jatu’is - Rabikauskas - 
Ivinskis - Krasauskas. tie seuų 
dokumentu skaitymo specialis
tai, knaisioiasį po archyvus, 
renka, filmuoia Lietuvos isto
rine melžiac”a ir kaupia ią sa
vo darbo patalpose. Bet mes 
praleidome tai negirdomis ir 
neužan p-a Gavome ju savo tau
tos kultūriniam darbui. Leido
me juos pakviesti dirbti sveti
miesiems. O mes?.. Nė šiukšt. 
Taip ir iš’eidome savo mokslo 
wrns dirbti svetimiesiems. Jie 
dirba tiems, kurie jais susido
mėto ir pasiūlė, tegul ir nedi
deli, honorarą., iš kurio iie ra- j 
Ftn bent dokumentų i
filmavima ir būtinas pragyve
nimo išlaidas. Reiškia, mums 
netrūksta, nei mokslininkų, nei 
dokumentinei medžiagai tirti 
sneria’istu, nei viešo apaudoie 
priminimo anie iu esima, bet j 
mums trūksta Lietuvos istori- 1 
jos šaltiniams leisti organizuo
tumo. Jeigu gali enciklopedi
nio didumo leidinius pasiga
minti aukščiau minėtų tautų 
tremtiniai, ga’ime tain pat ir 
mes lietuviai. Tik nuoširdžiau 
susirūninkime, tuo reikalu, o 
rezultate sulauksime visa vir
tinę tomų Fontes Historiae Li- 
tuaniae.

Lietuviams netrūksta nei ge
ros vaitos, nei kultūrinių ver
tybių suvokimo, nei svarbiam 
reikalui piniginės aukos. Šiam 
teiginiui pag’risti jau turime 
iškalbingų gyvenimo faktų. Už 
tąi ka’ba J. Kapočiaus suorga
nizuotas Lietuvių Enciklopedi
jos trisdešimties šešių tomų 
išleidimas; arba vėl vyskupo 
V, Brizgio rūpesčiu Washing- 
tono šventovėje ir Romos šv. 
Petro bazilikoje lietuvių koply
čių sutelktinėmis jėgomis įren
gimas. Reikia stipriai tikėti, 
kad tų pačių lietuvių pastango
mis ir auka pavyks taip pat 
ir Lietuvos istorijos šaltinių 
išleidimą įkūnyti, šiam dide
liam žygiui pilnai pritaria ir 
Vakarų Europos Lietuvių sie
lovada. kūrins priešakyje yra . 
vyskupas Antanas Deksnys.I

Jei šio straipsnio mintys ras 
lietuvių visuomenėje atgarsio, 
būtume labai dėkingi išgirsti 
tuo reikalu pareiškimų tiek 
spaudoje, tiek privačiai laiš
kais, kuriuos prašome siųsti 
šiuo atresu: Rev. P. Celiešius, 
8939 Bad Woerishofen, Kir- 
chenstrasse 5, West Germany.

P. C.

PETE’S AUTO REPAIR
Taisoma — Motorai, automatinas 
transmisijos, stabdžiai. Generatoriai, 
starteriai. Motor Tune-un Ir kiti 
pataisymai. PETRAS PIŠXYS, snv. 
0211—15 S. Danien Avė. Tel. 737- 
3088.

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

SKAMBINTI RE 7-9615

Nuotrauka Andrew LanyonElena Gaputytė prie savo skulptūros

• Dramos konkursui artėjant, kon scenon. Naujas repertuaras 
Scenos veikalo konkursas, kai ak- jiems yra būtinybė. Ne dėl to, 
torių ir scenos darbuotojų sauje- kad seni veikalai neturėtų mag- 
lė įsipareigoja finansiškai pre- Į netizmo, bet todėl, kad kiekvie- 
mijuoti ir pastatyti vaidinimą, nas menas turi būti maitinamas 
mūsų egzode yra naujiena. Visi, nauju kūrybos derliumi, 
rašytojai, turį gyslelę drama-1
turgijai, turėtų sveikinti tokią. Los Angeles Dramos sambū- 
iniciatyvą. I ris, skirdamas 1000 ir 500 dole-

j rių premijas, trokšta, kad kuo 
Šiuo metu konkursu siekiama daugiau rašytojų dalyvautų ši- 

pagyvinti mūsų kolonijų kultūri-, tame konkurse. Spaudoje jau bu- 
nį gyvenimą. Stinga savų aktu- vo skelbtos dalyvavimo sąlygos, 
alių veikalų. Mūsų tarpe dar y- Įteikimo data baigiasi liepos 1 d. 
ra pakankamai jaunų žmonių, į Norima, kad veikalas būtų įma- 
kurie uoliai tobulina lietuvių kai- Į nomas techniškai pastatyti mū- 
bos žinojimą ir veržiasi lietuviš- sų sąlygose. Tematika, žanras ir

visi kiti dramos aspektai palieka
mi autorių laisvei. Premijuotas 
kūrinys numatytas ir Antrajam 
teatro festivaliui, kuris žada į- 
vykti 1971 m. Chicagoje.

Neseniai buvo sudaryta kva
lifikuotų žmonių komisija pri
siųstiems veikalams įvertinti. 
Dalyvauja: prof. dr.C. Jasutytė, 
režisierė D. Mackialienė, rašyto
ja Alė Rūta, rašytojas J. Tininis 
ir prof. dr. E. Tumienė.

Reikia tikėtis, kad ir konkur
sas ir vėliau būsimos premjeros 
prisidės prie lietuvių kultūrinio 
gyvenimo įvairumo. (Pr. V.).

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas Ue 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 
uos visiems prieinamos.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai—pritaikintai paveikslams 
ir skelbimams rėmai—metalu 

aplieti rėmai.
2400 So. Oakley Avė., Chicago 
- Tel. VIrginia 7-7258 - 59

SACRED H EART 
S C H 0 0 L

Resident School For Boys 
Grades 4 Through 8 

BROTHERS OF THE SACRED 
HEART SCHOOL 

ANDOVER, MASS. 01810

WAGNER & SONS
Pypewriters — Addtng Machines — 

Checkwr1ters.
Nuomola — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Viri 50 m. patikimas patarnavimas

NAUJOIE VIETOJE 
5610 S. Pulaald Rd., Tel. 581-4111

Urnos Gapiitytės darbu 
viešnagė Amerikoje

Elena Gaputytė, skulptorė ir 
tapytoja, šiuo metu gyvenanti ir 
kurianti Londone, Anglijoje, sep- 

| tyniolika savo skulptūros darbų 
I ir pluoštą piešinių parodys čika- 
giečiams gegužės 29 — birže
lio 7 dienomis Jaunimo centre 
rengiamoje parodoje.Paroda ren
giama Joniškio gimnazijos 50 me
tų sukakties paminėjimo proga. 
Joje su savo kūryba dar dalyvaus 
šie Chicagoje gyvenantieji jo
niškiečiai dailininkai: Adomas 
Varnas, Vladas Vaitiekūnas ir 
Ona Staukaitytė - Baužienė.

Elena Gaputytė, gimusi Drąsei- 
kių k., Joniškio vis., mokėsi Jo
niškio, o vėliau Eichstaetto gim
nazijoje, studijavo meną Frei- 
burgo Ecole dės Arts et dės Me- 
tiers. Išvažiavusi Kanadon stu
dijavo Montrealio ir Toronto me
no mokyklose. 1953 m. išvyko 
Prancūzijon, kur Paryžiuje pas 
skulptorių M. Gimond studijavo

skulptūrą.Persikėlusi gyventi An- 
glijon, St. įves mieste turėjo sa
vo galeriją. 1961 m. gavo Pran
cūzijos vyriausybės stipendiją ir 
vėl gilino studijas Paryžiuje. 
Nuo 1964 m. dėsto skulptūrą 
Digby Stuart koelgijoje Roe- 
hamptone. Savo pa; odas turėjo 
St. Įves, Londone, Oxforde ir ki
tuose Anglijos miestuose. Šiuo 
metu su savo paroda dalyvauja 
Svedijoje.I.ondone pas privačius 
meno kolekcionierius yra apie 
200 jos skulptūros darbu.

Remkite “Draugę”.

g e L e s ’
VcKtinAinM. iutiutelnin* laidotuvėm* 

Ir kitokiom* progom*

GU2AUSKŲ 
Beveriy Dili. Gėllny&a 

1448 W «3rd stroot. Ulilcatto. Ilhnoto 
IV4 PR 8-0833 — PK 8-0831

H 1 G H R A T E S
P a i d Q u a r t e r 1 j

5% 6%
PASSBOOK8 *5 000 mlnlnium

5’/2% s3/4 %$1.000 nijnhnum *1,000 inintmuin
INVESTMENT BONUS l“t.A.\ » YEAR OKimFlCATE

/ Savinas Insured to *20,000
Uigiiest reaervoa

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Aveime Chicago, Illinois 69632

LIETUV1ŠKAS RESTORANAS,, kuriame 
GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI.

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

Pirmadieniais uždaryta

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

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai
J?

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPAGE

Mokamus už Vienu Me- tšlus divl-
tij Certificatų sąskaitas .kaina* už

Miuinuun $5,000.00 -.*mo sąskaitas.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI lg ..uOŠIMCIUS NUO 1 D.
Dividendai mcl_. .. „.„sio ir liepos mėn. 31 d.

v«T AKmnc, PIRMAD. ir KETVIRTAD. . VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD. . .
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 r. d.

# v. r. iki I t. ▼. 
9 v. r. iki 5 ▼. v. 
Trsė.lad. uždaryta.

Fotografas žavioms nuotakoms

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

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

3314 West B3rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

MODERN. FOTOGRAFO 
NAMAI.

ŠEIMOS PORTRETUS 
IR VISOKIŲ PROGŲ 

NUOTRAUKAS

3213 So. Morgan St.
Chicago, Illinois 60608 

TEL. YArds 7-5858

The Paul
Studio

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausi pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, Šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ SI IGA

ROOSEVELT FURNITURECO.
P. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir ftefitad. 
nuo ° Iki tf vai. aekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai po pietų.

ALUMINIJAUS RYNOS (Gutters) 
vandens nubėgimui.

Nerūdija ir nereikia dažyti.

TVOROS: įvairiausio alu-4 
minijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.

STOGELIAI
DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų — K. Butkaus kon

strukcijos.
Naujausi žieminiai balto emalio 

ir "stainless Steel" langai.
FORMICA KABINETAI

KOSTAS BUTKUS
Telef. — PRospect 8-2781

-------- ---------------
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• Okupuotoje Lietuvoje ne- Mikalauskaitė skaitė paskaitą a- 
ėkta žymios kalbininkės Elzbie- pie lietuvių kalbos prosodiją. Lie

tos Mikalauskaitės. Ji mirė, baig- tuvių kalbos moksluos. Mikalaus- 
dama 71 metus amžiaus. Velionė kaitės mirtis sunkiai beišlygina- 
buvo gimusi Dzūkijoje. Baigusi mas nuostolis.
Lazdijų gimnaziją, universitete . L dcSlintn)e.
studijavo lietuvių kalbą ir litera- ... - ,
turą, šalutinėmis šakomis pasi- c,° PoezlJa ir Proza * Svcoų kalbą
rinkdama pedagogiką, vokiečių
kalbą bei literatūrą. Kalbotyros rlstc* 1970 nr- 3> kuris išeina 
studijas prieš pat antrąjį pašau- «eg^eS menes<ie> \ra Pasklrt?s 
Onį karą dar gilino Vokietijos u- -^dieninei pabaltiecių l.teratu- 
niversitetuose pas žymiuosius ra*’ Paciau paliečiant estų ir a- 
baltistus prof. M. Fasmerį ir J. Ge- tvių Poezijos ir prozos kurinius, 
rulį. Pastaruoju metu E. Mika-|r‘sont *979 nr- 3’ kuris išeina 
lauskaitė buvo Vilniaus Valsty-1 »
binio pedagoginio instituto do- i 
cente. Jos kalbotyrinė veikla yra i 
gana šakota ir reikšminga, pra-1 
dedant gimtosios dzūkų tarmės 
fonetiniais tyrinėjimais, prisime-} 
nant visą eilę Mikalauskaitės i 
straipsnių apie lietuvių, latvių ir į 
prūsų senųjų raštijos paminklų 
kalbą ir darbą didžiojo lietuvių 
kalbos žodyno redakcijoje. E. Mi
kalauskaitė daug prisidėjo prie 
lietuvių kalbos tarmių atlaso ren
gimo ir prie visos eilės kitų aka
deminių kalbotyros darbų. Ji bu
vo laikoma šiuo metu geriausia 
lietuvių kalbos fonetikos specia
liste, sukūrusią teorinius šios 
l ribos mokslo šakos pagrindus.
Visiems baltistams ji buvo dide-1 Per pastarąjį šeštąjį dešimtmetį, 
lis šios mokslo srities autoritetas. į Atskirame straipsnyje bus palies- 
Todėl ir 1967 metais Prahoje vy-jtos ir kai kurios lietuvių raštijos 
kusiame VI tarptautiniame fone-1 problemos. -Atrodo, tai bus pir 
tikos mokslų kongrese Elzbietamas įvykis švedų literatūros žur

*T* nr* <■* *1

• Aloyzas Baronas, IŠDŽIŪ
VUSI LANKA. Novelės. Išleido 
Lietuvškos knygos klubas 1970 m. 
Aplanką piešė Kazys Veselka. 
Knyga 234 psl., kaina 4.50 dol., 
gaunama “Drauge”.

Kaip iš sąrašo knygos aplanke 
matyti, tai yra Aloyzo Barono 
dvidešimt antroji knyga. Tokiu 
parašytų knygų skaičiumi vargu 
ar išeivijoje kuris kitas rašytojas 
yra Baroną pralenkęs. O ir ap
lamai visoje mūsų literatūro
je rašytoją su dviem dešimtim to
mų būtų nelengva rasti. Supran
tama, rašytojo svoris neglūdi ti
tulinių puslapių metrikose, bet 
tuose grafiškai vienoduose kiek
vienos knygos įprastinių pusla
pių šimtinėse. Žinoma, knygos 
pavadinimas ar jos eilės numeris 
gali pretenduoti į gelmę, o pusla
piuose skaitytojas gali braidžioti 
sausais kojų kauliukais. Baronas 
tačiau su šia pastarąja savo kny
ga daro atvirkščiai. Jos pavadini
mu nurodydamas į sausrą ir tuo 
pačiu gilumų lyg ir nežadėda
mas, autorius kaip tik skaitytoją 
& j, kiekviena rinkinio novele vis 
įmeta kone į bedugnę gyvenimo 
problemų sietuvą. Nevienos nove-i 
lės pabaigoje, išniręs į paviršių, 
vos beatgauni kvapą, vos susigau- 
dai aplinkos realybėje, taip gi
liai esi paveiktas, visų tų Barono 
“išdžiūvusių lankų”, kurios pus- į 
lapių puslapiais, kaip tyčia, tyvu
liuoja sunkiai išmatuojamomis 
žmogaus dvasios gelmėmis.

Šioje Barono knygoje telpa 18, 
novelių. Visos jos autoriaus yra 
laba] sąžiningai atrinktos, taupios!

, Švedų literatūros žurnalas “FIo-

žodyje, išdrožtos su didele litera
tūrine nuovoka ir tikrumu.

Autorius knygą dedikuoja savo 
žmonai Nijolei ir pradeda su A- 
domo Jakšto mintimi, kuri, kaip 
moto, yra labai tiksli visam šio 
rinkinio užmojui: “Gyvenimas 
kaip saulė, jis nušvinta mažyčiu 
spindulėliu vaiko veidelyje. Kaip 
saulė, jis paaugęs kyla į aukšty
bes, subrendęs kuria apie save gy
vybę ir grožj. Ilgainiui, kaip sau
lė, jis ima leistis žemyn ir galop, 
švystelėjęs paskutinį kartą, pasi
traukia nuo šios žemės, eidamas 
Šviesti kitiems pasauliams”.

Mūsų čionykščių knygų pa
klausa rodo, kad Aloyzas Baronas 
yra vienas iš tų autorių, kurie yra 
visų mielai skaitomi. Jo sugebėji-

Aloyzo Barono naujos knygos ap
lankas, pieštas Kazio Veselkos

nalų istorijoje, kad estų, latvių 
ir lietuvių literatūrai skiriamas 
specialus žurnalo numeris.

Žurnalas Horisont, kuris lei
džiamas Vazos mieste, Suomijo
je, panašius specialius numerius 
jau yra skyręs čekoslovakų, len
kų ir vengrų poezijai ir tų tau
tų kultūros aktualijoms. Šio žur
nalo kultūrinė veikla yra įgijusi 
platų skaitytojų pritarimą.

Kadangi žurnalas išeina ribo
tu tiražu, patartina lieteratūros 
ir aplamai kultūros mėgėjams 
tuoj kreiptis užsisakyti pabaltie- 
čiams skirtą Horisont” 1970 m. 
Nr. 3 pas žurnalo redaktorių, 
rašant: Redaktoer Harry JAERV, 
Fyrverkarbacken 32, 11260 Stoc- 
kholm. Atskiras numeris kainuo
ja 5 šv. kronas.

Latvių rašytojų darbų rinkti
nę švedų kalbon išvertė Pavils 
Johansons, Juris Kronbergs, ir 
Andrejs Irbe. Rinktinę papildys 
Ojaro Kraštinio straipsnis apie 
latvių prozą iš pastarųjų laikų 
ir prof. Veltos Rūkės — Dravi- 
nas straipsnis — Baltų kalbos ir 
kitos kalbos Pabaltijy.

• šiais metais okup Lietuvo
je numatyta paminėti Valstybi
nio dramos teatro Kaune 50 
m. sukaktį. Sudaryta komisija, 
metų pabaigoje Kaune bus su
rengta teatrų dekada, rašytojas 
J. Grušas su teatru paruoš spe
cialią pjesę. Be to, numatoma iš
leisti leidinį lietuvių, rusų ir ang
lų kalbomis. (E)
— Prancūzijoje, Limoges mies

te balandžio 3 d. buvo atidarytas 
septintasis foto meno salonas. 
Eksponuotos ir dvi fotografijos iš 
Lietuvos — A. Streleckio ‘Rug- 
by’ ir A. Sutkaus ‘Pionierius’.

• James Bond, filmų herojus, 
vis labiau garsinamas ir Lietu
voje, nors Vakaruose susukti jau 
šeši, pgl. J. Fleming apysakas, 
filmai nerodomi Sovietų Sąjun
goje. Vis dėlto, ne kas kitas, kaip 
J. Paleckio sūnus, Justas - Vin
cas Paleckis, atsilankęs Šveicari-

mas suprasti įvykį ne tik kaip ne
laimę, bet matyti jame ir jo pa
slaptingų vertybių, daro jį aukš
to lygio gyvenimo dinamikos a- 
nalizuotoju. Tad ir su šia knyga 
skaitytojo praleistos šių metų va
saros atostogos bus tikrai mieles
nės negu be jos.

• SfiJA, 1970 m. Nr. 1—2.
Tautinės demokratinės minties 
laikraštis. Redaktorius: Liudvikas 
Šmulkštys, 2523 West 69th St., 
Chicago, III. 60629. Leidžia Var
pininkų leidinių fondas. Admi
nistratorius: J. Urbelis, 1649 N. 
Broadway, Melrose Pk, 111.60660. 
Žurnalas išeina 4 kartus me
tuose; metinė prenumerata 5 dol. 
Straipsnių antraštės ir užsklandos 
dail. Br. Murino.

Kazys Karvelis rašo apie Lietu
vą tarptautinių įvykių sąvartoje; 
pagerbiant dr. K. Grinių jo mir
ties 20 metų sukakties proga, per
sispausdinamos jo mintys apie 
liaudininkų politines programas; 
apie Steigiamąjį seimą, jo 50 me
tų sukakties proga, rašo L. Šmul
kštys; apie 80 metų sulaukusį ad
vokatą Zigmą Toliušį rašo Ptr. 
Stravinskas; rasių klausimą svars
to dr. Vanda Sruogienė; apie re
zoliucijas, nutarimus ir vaidini
mus atsiliepia Zigmas Dailidka; 
įvairi ir apžvalginė žurnalo dalis.

• Filatelistų draugijos “Lie
tuva” BIULETENIS, 1970 m. ge
gužės mėn. Nr. 5,Turinys: Iš pra
eities tęsiame stiprybės; dail. prof. 
Adomas Varnas; Atsargiau su di
delėmis progomis; Lietuvos paš
to įstaigų sąrašas; Lituanistika 
Vokietijos varžytinėse; Švelnios
ir kritikinės pastabos; Kas naujo 
Europos rinkoje; Toronto biule
tenio ištraukos; Kas naujo pas mus 
ir kaimynus. “Biuletenį” reda
guoja Eug. Petrauskas, 7742 S. 
Troy st., Chicago, Ilk, 60652. Pre 
numerata: draugijos nariams me 
tams 4 dol., kitiems JAV ir Ka
nadoj 5 d'ok, Europoj ir Pietų A- 
merikoj 7.50 dol. Australijoj -— 
10 dol.; atskiro numerio kaina 
50 centų.

VI. Vaitiekūnas Penkių žemynų kančia
Iš joni-kiečių dailininkų parodos, atidaromos gegužės 29 d. Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoj.

jos sostinėje, Berne, “Komj. Tie
sos” skaitytojams (bal. 23 ir 25 
d.) plačiai nupasakojo Vakaruo
se pagaminto filmo turinį bei jo 
būdinguosius bruožus.

Paleckis, ne be susižavėjimo 
amerikiečių ar anglų gamintojų 
filmu, nurodo, kad J. Bond prie
šai — tai korėjiečiai, kiniečiai, 
japonai ir kitokių “nešvariųjų” 
tautų atstovai: “juos... nesun
kiai traiško agentas 007”. Palec
kis nepaminėjo, kad tų “nešva
riųjų” tautų atstovus —rusus 
taipgi yra pavaizdavęs kitas J. 
Bond filmas.

J. V. Paleckio rašinys pasiekė i 
tikslą: pavergtos Lietuvos gyven
tojai, negalėdami savo kino teat-

M0UNT MICHAELĮ 
BENEDICTINE , 
H I G H SCHOOL

Elkhorn, Nebraska
A TOTAL LEARNING 

EXPERIENCE

Small clnsses encourage an ex- 
celleiŲ educational environment 
and the development of leader- 
ship ųualities through ©mphasis 
on ,the
SPIRITUAL 

EDUCATIONAL
PHYSICAL 

SOCIAL. . . development
of tbje u’hole man.

Write:
Father Mario Graimlich, O.S.B. 
Mount Mielinei Benedictine

High School
Elkhorn, Nebraska 68022

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitu» miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 112S7

■iMniniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiHiiiiiiiiiiiiinniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHmniiiiiiiiiiHM

FRANK ZAPOLIS
10% — 80% — 30% piirlau mokėsit
ui apdraudė nuo Ufrulee Ir automo
bilio pas

3208 H West 05th Street 
Chlcntto. Illinois 

Tel. GA 4-8354 ir GK 8-4330

A. VILIMAS 
M O V I N G
Apdraustas perkraustymas

— Įvairių atstumu —
823 VVEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parkiag FaciliUaa

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

rų ekranuose pamatyti jau šešių 
J. Bond nuotykių, vis dėlto apie 
britų autor i aus herojų jau nusi
mano ir žino tokių, sovietams 
nebūtinai palankių filmų, bū
dinguosius bruožus. (E)

• Estijoje išleistas ir Kaune 
atspausdintas V. Lougo “I.ietu-

NAUJI
MONTRIMO DROŽINIAI

GAUNAMI DRAUGE

Šiomis dienomis gavome iš LIUDO 
MONTRIMO naujų medžio drožinių, 
šventėms ir sukaktuvėms nėra gražes
nių dovanų už juos. Ypatingai gražios 
VARPOS. Atvykite pasižiūrėti. Būtų 
sunku tokius drožinius siųsti per paš
tą. Kainos visai prieinamos.

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, III, 60629

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

<JTEP C. LACK IR SUNOS
11*034 WJC)»

2424 W. 69th Street Tel. REpubUc 7-1218 
2314 W. 23rd Place Tel. Vlrginla 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3372

ANTANAS M PHTl IIP4*
3307 So. Lituanica Avė. Tel. YArda 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
tsM S. Habted Street Tet YArda 7-1SH

JURGIS F. RUDM1N
SS19 S. Lituanica Ate. Tel. TA l-Ilda-1138

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, III., Tek OL 2-1003

tiražas — 12,000 egz.
• Vilniaus universitete įkurta 

kraštotyrininkų darugija “Ra- 
muva”, Vilniuje paskelbta (“Tar. 
Mokytojas”, kovo 27), kad tos 
draugijos nariai numato pami
nėti universiteto 400 m. sukaktį, 
be to D. Poškos, P. Višinskio, 
Žemaitės, jubiliejus. Neseniai ra- 
muviečiai su profesoriais atžy-

I mėjo Mažvydo giesmyno 400-sias 
metines. (E.)

• Ir knygas vagia. Bostone, iš
J. Zibergo muziejaus išvogtos re
tos knygos: Mancelio Pamokslų 
knyga ir 145 metų senumo Petra
pilyje spausdinta biblija, kurią Zi- 
bergas buvo iš Kuržemės atve
žęs į Bostoną.

— Amerikietis per 70 gyve
nimo metų sunaudoja 26 mil. 
galiomų vandens, 21,000 galionų 
gazolino.

— Australijos min. Gorton 
skei'bia, kad Australija pereis į 
metrų ir svorių dešimtainę sis
temą.

MAZBMVANS

FUNERAL HOME

PETKUS
- TĖVAS IR SŪNUS —

MARQUETTE FUNERAL HOME
rUYS MODERNIftKOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehlll 6*2345*6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108*09

AJKATS AUTOMOBILIAMS STATYTI

S P.» ą,* s
b Kantinis ■ 

H s v

E U D E I K I S
L a i d o t u v I ų Direktoriai 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Trys Moderniškos Koplyčios 
4330 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741-2

RENĖ RASA

MEILE TRIKAMPY
Apie šią knygą, kurią išleido 

Liet. Knygos klubas, yra tokie at
siliepimai:

Pranas Naujokaitis:
“Problemos pinte pinasi... in

triga pririša skaitytoją ir veda 
nepaleisdama nuc pirmo pusla
pio iki paskutinio...”

P Venclova:
”... romano stilius paprastas, 

lengvas, skaitytoją iš karto pa
gauna.”

St. Rastonis:
“Romanas yra įdomus ir tinka 

vyresniems moksleiviams, stu
dentams ir visiems, kurie mėgsta 
lengvesnę grožinę literatūrą.”

Knyga gaunama DRAUGE, 
jos kaina 3.00 dol.

Prie knjjos kainos Ilinois gy
ventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

Savininko
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklų Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
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Pabaltijo motėm tarybos 23 snetij sukaktis
Iškilmes Estų namuose New Yorke — Trijų tautų vieningumas ir ištvermė kovoti už 

savo tautų laisvę — Taikos judėj’mai — Maskvos agentai

Balandžio 26 d. Estų Namuo
se New Yorke paminėta Pabalti
jo Moterų tarybos 23 m. sukak
tis. Tą dieną tarybos vadovavi
mas ateinantiems metams per
duotas lietuvių delegacijos pirm. 
Gailei Žilionienei.

Vakaro, sutraukusio trijų tau
tybių, estų, latvių ir lietuvių pub
liką, programa buvo pradėta JAV 
ir Pabaltijo tautų himnais.

Praėj. metų tarybos vadovė, es
čių delegacijos ilgametė pirm. 
Mali Jurma papasakojo apie ta
rybos veiklą. Taryba dalyvavo 
JAV Moterų klubų feder. suva
žiavime Clevelande — estes at
stovavo Jurma, latves — Kur- 
minš ir lietuves — Liet. moterų 
k. f. pirm. V. Jonuškaitė-Leskai- 
tienė. Esčių New Yorko klubas 
vasario mėn. buvo surengęs Pa
baltijo liaudies dainų popietę. 
Liet. moterų klubų feder. išleista 
knyga “The Lithuanian Wo- 
man” buvo plėčiai panaudota 
informaciiai apie lietuves ir Lie
tuvą. M. Juerma dalyvavo valst. 
dep-to kovo 23 d. surengtame 
simpoziume ir buvo susitikusi su 
pasekretorium A. Johnson. Tary
ba dalyvavo visų trijų tautų 52 
m. nepriklausomybės paskelbi
mo minėjimuose. Buvo dedamos 
pastangos, įvairiomis progomis, 
palaikyti ryšius su JAV vyriausy
bės nariais. Buvo pasiųsti sveiki
nimai į mėnulį skridusioms “Ap- 
ollo 11” ir “Apollo 13” erdvė
laivių įguloms. Pasiųstas laiškas 
prez. Nixonui, teigiamai įverti
nant jo pastangas garbingai tai
kai Vietname pasiekti. Buvo re
aguota įvairiais atvejais, pvz. spe
cialiu laišku pasisakyta dėl lais
vės pastangų sužlugdymo Čekos
lovakijoje.

“Reikia derinti jėgas su Rytų 
Europos tautomis”

Pagrindinis kalbėtojas Estijos 
konsulas New Yorke Aksel Link- 
horst priminė M. Gandhi mintį 
apie mažų tautų svarbą, už lais
vę sunkiausiu metu kovojant. 
Paskiro žmogaus nusistatymas 
bei veiksmai gali, palaipsniui, su-

Pab. Mot. tarybos suvažiavime New Yorke. Sėdi iš k.: Egle Žilionytė, L. Mot. Fed. Klubų vicepirim. V. 
Cečetienė, A. Sperauskas, ižd. M. Kregždienė, M. Bulvičienė, stovi yirm. G. Žilionienė, P. Žilionis, S. Nas- 
vylyto-Valiukieuė iš New Haven, L. Sperauskienė, V. Oesna ir p. Oesnienė. Nuotr. L. Tamošaičio

VYT. ALSEIKA, 
mūsų spec. koresp. New Yorkę

žlugdyti ir galingą priespaudą. 
Jis sveikino tarybą už jos pastan
gas derinti trijų tautų veiklą bet
gi pridūrė, kad to dar negana. 

.Reikia kreipti dėmesį ir į kitas 
I Rytų Europos tautas, kurių liki- 
į mas panašus į mūsų ir kurios 
i taip pat priešinasi sovietų vyk
domai ekspansijai. Tokia bendra 

| veikla, anot Linkhorsto, gali 
. veikti pasaulio, mūsų bylai pa- 
I lankią, viešąją nuomonę. Mūsų 
. kraštų užėmimas, teigė konsu

las, nėra pripažintas ir Europos 
taikos sutartis nėra pasirašyta. 
Mūsų likimas susietas su visos 
Europos likimu. “Viltingai nusi
teikę, šiandien mes jungiamės su 
milijonais mūsų pavergtų tautie
čių,” baigė Linkhorst.

“Mūsų balsas nenuslopintas”

Liet. gen. konsulas Anicetas 
Simutis sveikindamas iškė'ė Pa- 
balt. Mot. tarybos pastangas iš
laikyti savo tautų bylą gyvą J- 
AV ir pasaulio viešojoje nuomo
nėje, be to, ieškant ir laimint 
mūsų kraštams gerų draugų. Kai 
Čekoslovakijos tragedija, nurodė 
iis, vos dvejiems metams praslin
kus, jau pamirštama, tai “mūsų 
balsas, net 30 m. praėjus, dėl ne
nuilstamų mūsų organizacijų 
pastangų — vis dar nenuslopi
namas”.

Sveikinimai

Tarybą sveikino Pavergt. Eu
ropos Tautų Seimo pirm. Alfre
das Berzinš. Jis laiko tarybą iš
tikimu draugu ilgoje bei sunkio
je kovoje už pavergtų tautų lais
vę, politiniai bei idealų atžvil
giu pakrikusiame pasauly.

Esčių mot. klubų Sąj. pirm. 
Jutta Kurman ragino nenustoti 
vilties pasaulyje, kuriame tiek 
kalbama apie priespaudą, tuo 
tarpu, kai mūsų kraštų priespau
da visai nutylima. Ji kalbėjo: 
“Mūsų patriotų pastangos nelei
džia pasauliui užmiršti mūsų

kraštų dalią. Šiuo beviltišku me
tu mes turime dvasiniai augti, 
stiprėti ir dėti visas pastangas sa
vo kraštų bylai išlaikyti gyvai. Į 
Metinės sukaktys tenebūna tik 
minėjimai, bet ir mūsų pasiryži
mo atnaujinimas, mūsų princi
pų bei Pabalt. tautų solidarumo 
pabrėžimas.”

Latvių klubo New Yorke pir
mininkė Olga Gulbis pasveikinu
si, perdavė rožių puokštes trims 
delegacijų pirmininkėms. Liet. 
Mot. klubų fed. pirm. V. Leskai- 
tienė, dėl ligos negalėjusi daly- 

Gintaro baliaus debiutantės

Sharon Marle Keech yra 
Mildos (Sinkutės) ir William 
Keech. Baigusi Šv. Rožančiaus 
pradž. mokyyklą, dabar yra St. 
WilliLrord aukšt. mokyklos unoai- 
nė. Ją baigs kitais mietais. Specia
lizuojasi ispanų klb. ir matemati
koje. Padėjo dirbti bibliotekoje, 
priklausė Glei ir Mokslo klubams 
ir yjra Matematikos klubo sekreto
rė. Mokėsi skambinti pianinu, ba
leto, dainavimo, vaidybos ir mo
deliavimo. Vaidino ir turėjo stam
besnes roles. Mėgsta keliauti. Bai
gus gimnaziją, mano lankyti kole
giją St. Petersburge, Floridoje. 
“Gintaro” baliuje jos palydovu 
bus Tomas E. McDonnell.

Sharon yra dukraitė Jono Sin
kaus (St. Petersbung Beach, Flo
ridoje) ir artima giminaitė teisėjo 
Jono Zurio. Jos motina yra Gin
taro baliaus reng. komiteto sekr. 
Jos močiutė p. Sinkiene. debiutan- 
t?s garbei suruošė pietus Martini- 
que restorane gegužės 17 d. Visos 
1970 m. debiutantės dalyvavo.

i vauti, prisiuntė nuoširdžius svei-i 
kinimus bei gėles pirmininkėms.

Pristatyti iškilmėse dalyvavę 
svečiai ir viešnios: Gabon konsu- i

. lė O. Preminger, buv. ambasa- 
į dorius Latvijoje Pauker su po
nia, Vliko pirm. žmona E. Valiū- 
nienė, Liet. moterų New Yorko 
klubo pirm. - Pajauta Ivašaus- 
kienė, Egzilų Mot. Sąj. pirm. M. 
Detaz, buv. Hooverio komisijos 
pirmininkas, Lietuvą gerai pažįs
tąs dr. Wolf su ponia, bei estų 

, diplomatų ir spaudos atstovai.
Į Ligšiolinė pirm. estė M. Jur- 
į ma oficialiai perdavė pareigas 
naujajai tarybos pirm. G. Žilio- 
nienei.

Pats sunkusis laisvės kovos 
laikmetis

G. Žilionienė iškėlė praėj. me
tų pirm. M. Jurma nuopelnus, 
nurodė jos, Pabalt. Mot. tarybos 
įkūrėjos, ligšiolinę veiklą.

G. Žilionienė pabrėžė, kad ta
ryba, kaip ir kitos organizacijos, 
siekia trijų kraštų laisvės bei 
nepriklausomybės. Dabar gi lais
vės kova yra atsidūrusi pačiame 
sunkiausiame, tamsiausiame 
tarpsnyje. Pasaulis kasdien daro
si vis labiau nesaugus ir pasime
tęs. Karas Vietname liečia visus 
amerikiečius. Šių dienų tragedi
ja sietina su vad. taikos judėji
mais, su grupėmis, kurios nori 
taikos bet kuria kaina. Daug kas 
prisijungia prie demonstracijų, 
visai nenusivokdami, kad užku
lisy slypi komunistų siekiai. Mas
kvos agentai įvairius, idealizmų 
skelbiančius judėjimus pakreipia 
į subversijos, smurto ir beatodai- 
rinio naikinimo šunkelius.

Pasauly vis mažiau dėmesio 
kreipiama į Europos pavergtas 
tautas ir laisvojo pasaulio abejin
gumu pasinaudoja tik Kremlius.

Reikia pralaužti tylos sąmokslo 
užtvaras

G. Žilionienė kėlė reikalą pra
laužti tylos, kuri gaubia Pabalti
jo tautų bylą, užtvaras. Reikia, 
kaip ir seniau, dėti visas pastan
gas pasiekti bei paveikti spaudą, 
radijus ir kitas ryšių priemones. 
Tai galima pasiekti, pasinaudo
jus kitų, tautinių bei tarptauti
nių organizacijų talka, remiant 
mūsų draugams, įsigyjant naujų 
draugų bei į veiklą įtraukiant ir 
jaunąją kartą. Todėl reikalingas

i

I

Caroi Jean E. Statkutė - Kraji- 
oek, 17 m., yra duktė Genovaitės 
(Ambrozaitės) ir Milo Krajicek, 
turi 6 brolius ir sesutę. Baigė Ma
rijos auk.t. mokyklą. Priglaus, 
klubams: Meno', Atletikos, Ispanų 
kib., Krikščioni-kos akcijos korp. 
Savo meno kurmius buvo issiač.u- 
si Balzeko muziejuje, Tribūne ir 
Wieboldte. Yra gavusi trejetą gar
bės atžymėj.'imų. Be mokyklos, yra 
aktyvi savo parapijos jaunųjų klu
bo sekretorė, mokosi baleto, dai
nuoja parap. chore ir aktyv. Do.i 
Varno legijono .aun. prg.lt. vie
nete per 8 m. Mėgsta siūti, vir 
plaukti, pi ii mėgstą dlr i ket
ai’kos štilyje. Žada studij 
■chieagos Meno institute. Vas .r 
metu studjuos Miam u.f- • si et 
Floridoje. Gintaro ta u e pa yd 
vu bus V/illiem Nebe r iza. Ca o' 
Jean tnočiutė Bron" m voži ;i 
lietuvių veikėja, ' uvo SLA 298 
kuopos pirm. 6 m. i- ki ų org. 
pirai Ji yra “Draugo” prenume- 
ratorė daugiau kaip 25 m.. San- 
'aro- p t 1° m K '"s ~i Ai -f 
Eina (Statkutė) Verbelienė yra 
“Draugo” korėm, i*, v’oridos Tuo 
T ra " o ' “N"’’■'ienas” ir “Sanda
rą” J' buvo ilgametė Moterų sąj. 
ižd. ir dabar aktyvi lietuvių vi
suomenininke Floridoje (Dania). 
Debiutantės motina yra Ch. L. 
Mot. klubo pirm. ir Don Varno 
legijono pagelh. vieneto buv. pirm.

t T* i
Ona Baužieotė Naturmortas (medžio raižinys)
Iš jonitkiečių dailininkų parodos, atidaromos gegužės 29 d. Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoj.

visų, ypač moterų, pasišventi
mas. “Suglauskime gretas, dirb
kime ir niekuomet nenustokime 
vilties ir laimėkime kovą,” baigė 
nauj. PMT pirm. G. Žilionienė.

“Fantastiški pianai pasiekti 
mėnulį —tikrovė”

Latvių deleg. pirm (’/oiiri

— Argentinoje galimos skiry- 
bos, tačiau išsiskyrusieji negali 
daugiau tuoktis.

Marilyn B azytė yra duktė pia
nistes Aldonos ir sol. Algirdo Bra- 
Z'ų. Ji lankė Robert Park pradž. 
mokyklą, Mount Assisi Acadcmy 
aukšt: mokyklą ir baigė Queen of 
Peace aukšt. mokyklą. Penkerius 
metus ji priklausė “Ateities” šo
kių grupei, mokėsi groti akordeo
nu, gitara ir skambinti pianinu. 
Priklausė Glee klubui ir buvo “Ho- 
nor Roll” mokinė. Mėgsta meną. 
siūti ir sportuoti. Planuoja studi
juoti muziką Northern Illinois 
universitete. Jos dvi sesutes Be- 
verly ir Donna (dabar abi ištekė
jusios) yra buv. “Gintaro ’ baliaus 
debiutantės.

Pab. Mot. tarybos susirinkime. Sveikina. Lietuvos gen. konsulas New Yorke Anicetas Simutis. Sėdi iš k. 
ligšiolinė tarybos pirm. estė Mali Juerma, naujoji pirm. lietuvė Galia Žilionienė ir latvių delegacijos 
pirm. Hclga Ozoliui. - Nuotr. L, Tamošaičio

pažymėjo, kad nors pasaulio akys 
nukreiptos kitur, tačiau “mes e- 
same solidarūs, nenustojame vil
ties. Mūsų stiprybė — Pabaltijo 
tautų vienybėje — ir vergijoje ir 

eiviioie. Jei šiandien fantazijos
upini planai pasiekti mėnulį

Anita Marie Gi draitytė, 18 m 
baigė Marijos iuklt mokyklą, bu
vo Rūtos ratelio narė 4 m., kito 
klubo prez. ir šoko jaun. šokių gnu 
pėje “Ateitis” 3 m. Keletą metų j 
mokėsi skambinti pianinu, o per i 
paskutiniuosius 3 m. lavina balsą 
su savo tėvu Antanu Giedraičiu. 
Ji yra puiki gitariste ir liaudies 
dainų atlikėja. Pati yra sukūrusi 
liaudies dainų (muziką ir žodžius), 
kurių keletas bus greitai išleista. 
Dalyvavo įvairiuose Chicagos Par
ko koncertuose, Marijos aukšt. mo
kyklos, Šv. Ritos ir Brother Rice 
aukšt. mokyklų programose. Ji 
taipgi dalyvavo liet. org: banke
tuose ir minėjimuose. Žada tęsti 

I muzikos studijas konservatorijoje.

Mary Louise Padge baigė Mari
jos aukšt. mokkyklą, kur priklau
sė Rūtos rateliui, buvo “dheer- 
leader”, Antros klasės (Sophme 
re) prez. ir paskutinės kl. vicepr., 
Atletikos ir Ispanų klubų narė. Jos 
'mėgiamiausias užsiėmimas siūti, 
skambinti pianinu ir vandens pa- 
šliūžavimas. Ji planuoja studijuoti 
Illinois universitete Circle Cam- 
pus Jos motina Lucille (Raubai- 
tė) yra mirusi.

virto tikrove, tai ir tautų laisvės 
troškimas privalo tapti realy
be”. Latvė žadėjo paramą nauj. 
pirm. Žilionienei.

Gabono konsule Preminger, 
amerikietė, sveikindama 102 mil. 
JAV moterų vardu, pareiškė, kad 
kinų posakis “linkiu tau gyven
ti įdomiais laikais” labai tinkąs 
dabartiniam laikmečiui, kai 
žmonija nežinanti, kaip nugalėti 
nerimą. Tačiau reikia tikėti tie
sos ir gėrio jėga ir Kristaus bu
vimu kiekviename iš mūsų.

Raštu P. M. tarybą sveikino 
General Federation of Women’s 
Clubs pirm. McGee, Lietuvos at
stovas Washingtone J. Kajeckas 
su ponia, pasiunt. patarėjas St 

' Bačkis, klubų programų vedėja 
i Clourtman, Pulitzer premijos lai 
! mėtoja, latvių rašytoja Gailite 
I iš Kanados, viena iš’Pabalt Mo- 
terų tarybos steigėjų Birutė No- 
vickienė (New Yorke), PMT bi
čiulis B. Bieliukas ir Liet, Bend
ruomenės New Yorko sk.

Meno programa

Koncertinėje iškilmių dalyje 
dalyvavo estų tenoras Heinz Ri- 
ivald, padainavęs dvi arijas iš Ju- 
ri Mandre muzikinio veikalo “Ni- 
pernaadi kryžkelėje” ir, priedui, 
nuotaikingą estų liaudies dainą. 
Jauna pianistė Maaja Duesberg 
paskambino savo senelio, žy
maus estų kompozitoriaus Ru- 
dolf Tobias Sonatiną.

Minėjimas baigtas vaišėmis. 
Pakilios nuotaikos šventėje buvo 
jaučiamas nuoširdus svetingu
mas, virtęs Pabaltijo tautose tra
dicija.

Iškilmių eiga užrašyta juosto
je, kurią panaudos “Amėrikos 
Balsas”. Taip pat užrašytas ir 
S. Nasvytytės-Valiukienės pada
rytas pasikalbėjimas sw PMT šių 
metų pirmininke Daila Žilionie- 
ne.
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