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Negalima teigti, kad kai ku
rie mūsų keliautojai nemokėtų 
stebėti pasaulio. Kiek kartų te
ko vartyti ir skaityti ilgas pa
klodes apie Afrikos, Azijos 
kraštus, Las Vegas kasinus, 
Europos muziejus, operas, Pa
ryžiaus, Londono teatrus... Kiek 
daug tuose pasakojimuose odi- 
sėjiško patoso, kiek įmantrių de
talių, dažnai surinktų iš turisti
nių brošiūrų ar geografijos va
dovėlių. Dar kartą sužinome, 
kad Pisos bokštas stovi pakry
pęs tokiu ir tokiu kampu. O iš 
patriotiškai nusiteikusių keliau
ninkų dar kartą išgirstame au
sims mielą legendą, sužinome, 
kad Vilniuje ant aukšto kalno 
yra dunksanti pilis. Ten kadai
se po medžioklės didysis kuni
gaikštis Gediminas sapnavęs 
sapną... Ir taip toliau, ir taip 
toliau...

Visi skaitytojai noriai skaito 
gražiai surašytus kelionių įspū
džius, ypač kai iš jų trykšta 
nuoširdus asmeniškas pergyve
nimas ir dar negirdėti faktai. 
Mes visi laukiame ko nors nau
jo. Tačiau kažkodėl su naujie
nomis mūsų keliautojai nesku
ba. Net ir tie, kurie gana ga
biai valdo plunksną ir neretai 
gilias problemas narplioja spau
doje, grįžę iš kelionės, savo as
meninius įspūdžius pakiša pa- 
lovin. O jei šį bei tą parašo, tai 
tik apytikriai girdėtus or ofi
cialiai nekenksmingus, nekomp
romituojančius dalykus. Diplo
matai! Ypač skurdžiai apraši
nėta mos r botos, no-s la’tei 
reikšmLpzr v:ečnagės Lietuvon

O ką rašysi po penkių dienų 
Vilniuje ? Turistinis viešbutis. 
Švarios, nejaukiai nykios gat
vės. Trynimasis istorinių pa
minklų karuselėje. Trakai. Ty

vuliuojantis ežero paviršius. 
Gal ir Druskininkai. Atsargūs 
pokalbiai su vaišingais tautie
čiais, kurie tokių “užsieniečių” 
yra praleidę tūkstančius. Juk 
apie tai nerašysi ? O gyveni
mas? Ne! Ne! Gyvenimas — 
tai tokia melodija, kurios viešai 
groti nepatogu... Taip sampro
tauja kuklūs, diplomatiški ke
liautojai ir kai kada teisinasi, 
kad jų kelionė buvo per trum
pa ir stebėjimo galimybės ribo
tos.

Įgudusiam stebėtojui (o kas 
iš mūsų nėra įgudęs?) iš tiesų 
nereikia plataus lauko. Ir maž
možiuose galima įžvelgti įdomų 
gyvenimo procesą, užgriebti 
sodrią tikrovę turistinės infor
macijos kisieliuje. Juk šalia Ge
dimino kalno ir muziejumi pa
verstos Katedros vaikšto gyvi 
žmonės, kupini rūpesčių, parei
gų, linksmybių. Jų nuotaikos, 
buitis, apsirengimas, replikos,1 
elgsena gatvėje ar valgykloje 
— visa tai juk sudaro įdomią 
kelionės medžiagą. Pasitaiko 
netikėtos situacijos. O vaikai? 
O jaunimas? Ką dainuoja? 
Kaip šoka? Kokias išdaigas 
krečia?

Juk privačiai šnekantis su 
grįžusiais keilautojais tenka iš
girsti tikrai įdomių, beveik 
anekdotiškų fragmentų, vaiz
dingai parodančių dabartį Lie
tuvoje. Išgirsti pasikalbėjimus 
su lakoniškai “mandagiomis” 
parduotuvių gražuolėmis arba 
su or'omis, klientą “paslaugiai” 
aptarnaujančiomis padavėjomis. 
Išgirst’ n ksnti^’r-- t--rėkimus 
apie viešbučio išviečių ir vonių 
pažangiausią technologiją. Pa
sitaiko trumpas pokalbis su se
nyva moterimi, kurios pareiga 
kas rytą su mazgote išplauti

PERFECTION OF EXILE: 
Fourteen Contemporary Lithuanian 
WrlterB by Rimvydas Šilbajoris. 
Norman. University of Oklahoma 
Press. International Standard Book 
Number: 0-8061-0907-6. Library of 
Congress Catalog Number: 72-1087- 
98. Copyright 1970 by the Univer
sity of Oklahoma, USA, by the 
Unijversity of Oklahoma Press. First 
edition. Veikalas ililustruotas rašyto
jų nuotraukomis, kietais viršeliais, 
322 pusi., kaina $8.50, gaunamas ir 
'‘Drauge”.
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‘Perfection of Exile’ mūsų vi
suomenėje buvo priimta su labai 
įvairiais sentimentais. Iš vienos 
pusės ji atsako savo pasirodymu 
į du mūsų dažnai kartojamus 
skundus — kritikų stoką, kurie 
norėtų pašvęsti laiką ir darbą rim
tai knygai išleisti, ir mūsų už
sidarymą savo rate, neduodant 
progos svetimtaučiams mus pa
žinti. Iš kitos pusės ji įšaukė ga
na isteriškus šūkavimus mūsų 
dvasinių primityvistų tarpe. Tie 
mūsų išeivių spaudos organai, ku
rie jau senokai užsiima išeivijos 
rūšiavimu ir štampavimu į ge
ruosius ir bloguosius pagal savo, 
žinoma, neklaidingą standartą, 
išėjo savo vedamuosiuose labai 
rimtai pulti “Perfection of Exi- 
le”. Gilintis į kaltinimus nelabai 
apsimoka, nes jie nėra raciona
lūs, o tik emociniai. Niekas ne
abejoja Šilbanorio kompetentin
gumu ir niekas nesileidžia į dis
kusijas, kaip jis rašytoją analizuo 
ja ar įvertina. Puolama jo- rašy
tojų atranka, arba, geriau sakant,

neįtraukimas į sąrašą visos eilės 
rašytojų,' kurie mūsų “tautinės 
dvasios saugotojų” nuomone tu
rėtų ten būti. Yra suprantama ra
šytojo emocinė reakcija, kai jis 
jaučiasi blogai įvertinamas ar ne
pakankamai įvertinamas — rašy
tojų egos yra labai dideli ir ne
paprastai jautrūs. Buvo laikai, 
kai už blogus. įvertinimus buvo 
einama į dvikovas ir teismus. Tai 
nieko labai naujo. Mūsų visuo
menėje tačiau viskas dar pain-

Aleksandras Marčiulionis Darius ir Girėnas
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tensyvėja. Blogai, kai nepakan
kamai gerai rašai apie kurį nors 
rašytoją, dar blogiau, kai visai 
nerašai. O nuskriaustieji pradeda

viešbučio grindis. Tek ę va;z 
deliai ir Vytautei Žilinskaitei 
būtų parankūs. Gal kai kam at
rodo, kad apie tai rašyti ir kal
bėti nepatogu, nerimta. O kai 
kuriais atvejais net pavojinga? 
Gal būt,

Vis dėlto, R?d ir pavojinga, 
kad ir nepatog’, Amerikoje 
jauskimės laisvi ir į kelionių ap
rašymus nebijokime įdėti rieku
tę padru£kinto3 kasdienybės. 
Kultūriniai saldumynai, visokie 
romantiški kalnelių ' miškelių 
liaupsinimai arba paminklu bei 
folklorų per dažni minėjimai 
ilgainiui atsibos'a. Tenykščiai 
žmonės laukia mūsų pastabumo 
o čionykščiai skaitytojai, ypač 
tie, kuriems okupantas uždrau
dė aplankyti gimtąjį kraštą, il
gisi nuoširdžių įspūdžių.

IT. v.

J. Rakis Paminklas ‘Lituanicos" skrydžiui
Si paminklinė skulptūra pastatyta Beverly Shores, Ind. (netoli Chicagos), 
viešajame Lituanicos parke. Paminklo atidarymo iškilmės įvyks rytoj (lie
pos 18 d.) 3 vai. popiet.

operuoti visuomenės vardu. To
dėl, pažvelgus iš arčiau į visą ab
surdą, pirmiausia reikia padėko
ti Šilbajoriui, kad jis nedaro kom
promisų su pagrindiniu literatū
ros kritiko uždaviniu: pirmoje ei
lėje — jausti atsakomybę tik prieš 
parašytą veikalą, antroje—kiek 
galima jautriau įsigyventi į teks
tą ir trečioje — kiek galima lo
giškiau ir vaizdžiau perduoti vei
kalo supratimą ir pajutimą skai
tytojui.

Literatūros kritikas yra veika
lo interpretatorius savo laiko ir 
aplinkumos rėmuose. Jis duoda 
individualų, savo gyvenamojo 
laikotarpio literatūros kriterijais 
pagrįstą požiūrį į vertybes, silp
numus, kuriuos jis mato veikale. 
Jo interpretacija padeda skaityto
jui atrasti naujus aspektus poe
moj ar romane ir tuo lavina jo 
estetinį jautrumą rašytam žo
džiui. Nepalanki kritika negali 
nužudyti tikro rašytojo (nors taip 
mano daug sentimentalių grafo
manų ir semi-grafomanų) ir 
liaupsinanti kritika negali pada
ryti rašytoją tuo, kuo jis nėra. 
Skaitant Ch. Dickens ' romanų 
kritiką, parašytą devynioliktame 
šimtmetyje, dvidešimtojo šimt
mečio pirmosiose dekadose ir da
bar, įdomumas ir yra tame, jog 
sužinome kaip į tuos romanus re
agavo to laiko žmonių mentali
tetas, ką anie jame rado ir ko
kios buvo jų vertybių skalės bei 
estetiniai reikalavimai.

Kritikų yra labai įvairių. Yra 
moralistai, kurie gina ar puola 
rašytojo pasaulėžiūrą, yra forma
listai, kurie narplioja stilistines 
savybes. Yra kritikų, kurie kuria 
ir skelbia literatūrines teorijas ir 
turi* panoraminį žvilgsnį, kiti gi 
kruopščiai dirba dėl vieno trum
po kūrinio keletą metų. Yra spal
vingų, dramatiškų kritikų, ku
riuos perskaitęs, žinai daugiau a- 
pie juos pačius, negu apie jų a- 
nalizuojamus rašytojus, ir yra kri
tikų, kurie bando būti skrupulin
gai neutralūs ir kiek galima ma
žiau rodyti savo temperamento. 
Kokie jie bebūtų skirtingi vienas 
nuo kito, visi kritikai turi vieną 
ar kitą kriterijų, preduominuo-

jantį virš kitų, visi turi individu
alias stilistines savybes ir savitą 
toną.

Kokie tad yra Rimvydo Šilba
jorio pagrindiniai, kaip kritiko, 
bruožai?

“Perfection of Exile” yra skir
ta pirmoje eilėje svetimtaučiams, 
kurie domisi skirtingų kraštų li
teratūromis ir, gal būt, antroje 
eilėje, tiems lietuviams studen
tams, kurie netolimoje ateityje, 
sunkiai perkąs literatūros kritiką 
lietuvių kalboje. Rašant svetim
taučiams, visada reikia atsiminti, 
kad visi bendrieji skerspiūviai 
per, sakykim, egzilų kūrybą yra 

1 neįmanomi vien dėl to, kad skai
tytojas visąi nepažįsta bendrosios 
mūsų literatūros tėkmės, ir joks, 
nors ir plačiausias, įžanginis 
straipsnis to negali duoti. Lygi
nant vieną rašytoją su kitu, rei
kėtų duoti tiek citatų, kad neat
laikytų jokia kritikos knyga. Pir
masis Šilbajorio knygos privalu
mas ir buvo išlaikyti balansą tarp 
dviejų pavojų — parašyti mūsų 
rašytojų analizę, kuri būtų vien
tisa ir duotų kritiko savitą ir de
taliai analizuotą įvertinimą ryš
kiausių mūsų egzilo literatūros 
aspektų, pametant pakeliui sve
timtautį skaitytoją, kuriam bet 
kokia sintezė bus svetima, neži- 

i nant išėjimo taškų, ir pavojus per- 
simplifikuoti, padarant visą kny
gą lėkšta. “Perfection of Exile” 
yra 1 rinkinys straipsnių, kurių 
kiekvienas pristato rašytoją, žiū
rint į jį ne kaip stovintį tam tik
ruose rėmuose, bet kaip į indi
vidualią, spalvingą mozaikos da
lį.

Kada pasirinktųjų rašytojų tar
pe randame poetus, dramaturgus 
ir prozaikus ir jų kūryboje labai 
įvairius pokrypius ir spalvas — 
Vaičiulaičio elegantiškas minia
tiūras ir Katiliškio primityvaus 
gaivalingumo sriautus, Nagio vi
dinių peizažų niuansus ir Brądū- 
no pirmųjų elementų, žemės, ug
nies ir kraujo ritualus, Lansber- 
gio herojaus bandymą tikrovę 
dominuoti, ją suprantant, ir Ba
rono herojų nuolatinį beprasmiš
ką plaukimą su srove — visa tai 

(Nekelta į 2 pusi.)
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turint galvoj, negalima klausti, 
koks bendras knygos įspūdis. 
Kiekvienam analizuojamam rašy
tojui Šilbajoris skiria pakanka
mai dėmesio ir kruopštumo, ne
galima jo įtarti turint favoritus, 
dėl kurių būtų puskriausti kiti. 
Ne visos analizės yra vienodo gi
lumo ir ne visos vienodai dina
miškos. Henriko Radausko pris
tatymas yra pilnas entuziazmo, 
kurio nėra Bernardo Brazdžionio 
pristatyme; analizuodamas Škė
mos ar Ostrausko personažus, jis 
gilinasi į jų motyvacijas ir san
tykius tarp jų išorinės ir viduji
nės tikrovės, tuo tarpu kai Alo
yzo Barono personažai pristatomi 
tik kaip šachmatų figūros fabu
los žaidime. Rimvydas Šilbajoris 
išlaiko balansą ne vien tarp per 
didelio užsimojimo ir per didelės 
simplifikacijos, bet taip pat ir 
tarp dviejų pagundų — pasilik
ti labai ilgai prie rašytojo, kurio 
kūryba mirga įvairiomis galimy- 
mybėmis kritikui, pamiršti apie 
kitus po keletos mandagių ba
nalybių arba sukarpyti viską pa
gal vieną griežtą, dirbtinį mastą.

Rašydamas apie Henriko Ra
dausko poeziją, Rimvydas Šilba
joris randa joje dvi savybes, ku
rios galėtų neblogai išreikšti jo pa
ties, kaip kritiko, pagrindinį bruo 
žą. “Radauskas combines his 
firm commitment to formai es- 
thetic values with a great con- 
cern for the emotional immedia- 
cy of communication” (p.1 26) 
rašo Šilbajoris ir šitų dviejų as
pektų jis daugiausia ir ieško savo 
analizėse. Jam yra įdomios ir 
svarbios rašytojo priemonės at
skleisti charakterį prozoje ar per
duoti lyrišką išgyvenimą eilėraš
tyje. Daug kritikų nukreipa sa
vo dėmesį į tai, ką rašytojas tu
ri pasakyti, į medžiagą, vartoja
mą sukurti meno kūriniui. Jiems 
labai svarbu, kas yra rašoma, ir 
mažiau svarbu, kaip yra rašoma. 
Tuo tarpu Šilbajorio lojalumas 
skirtas yra rašytojo estetinių for
mų atpažinimui ir įvertinimui. 
Rašydamas apie Algirdą Lands
bergį, jis paliečia tą patį formos 
klausimą, pristatydamas šį rašy
toją kaip kūrėją, suprantantį, kad 
menas (plačiojoj prasmėj) nėra 
objektas, bet greičiau procesas, 
būdas, kuriame menininko pa
jutimas įvairių būties aspektų yra 
organizuojamas ir kontroliuoja
mas jo vaizduotės (p. 136). Tu
rėdamas tą patį literatūros kaip 
proceso supratimą, Šilbajoris įdo 
miausiai ir nagrinėja formas. Vai
čiulaičio prozos detali analizė, iš
keliant personažo egzistenciją 
kaip gamtos dalį, Radausko poeti
nių įvaizdžių tarpusavio santykia
vimas konkrečios jikrovės ir fan
tazijos rėmuose, Mackaus naujos 
savitos poetinės kalbos ieškoji
mas kaip veidrodis poeto dvasios 
lūžiams, Nykos-Niliūno metafo
rų genezė yra tarp geriausių “Per- 
fection of Exile” dalių. Rašytojo 
elenas yra visados įvertinamas, 
bet neatskiriamai nuo jo meist
riškumo (craftsmanschip).

Šilbajoris yra emocionalus kri
tikas, jo meilė magikai, kurią su
kuria poetiškai atgimę paprasti 
žodžiai, jaučiasi visoje knygoje. 
Bet jis taipgi gerai žino, kad li
teratūroje emocija yra nereikš
minga, jei ji neperkelta į aukš
tesnę plotmę (transcended) kū
rybine galia. Daug poetų yra pil
ni nesuvaldomų jausmų ir nesu
valdomo noro visiems juos per

duoti, bet norais visa tai ir lie
ka. Tam, kas yra netikra ir po
zuota, Šilbajoris nėra atlaidus, 
nors “Perfection of Exile” jis ne
vartoja lėkšto sentimentalizmo 
pavyzdžių iškelti tikrai poetiškai 
perduoto jausmo reikšmei. Ko jis 
ieško nuolatos pas visus savo pa
sirinktus rašytojus yra “passion 
for life”. Išvertus žodį “passion” 
į aistrą, gali atrodyti kad ieško
ma dramatiško, aplinkumą triuš
kinančio jausmo, bet čia turima 
galvoje daugiau gilaus jausmo 
gyvenimui prasmė. Rašydamas 
apie Mariaus Katiliškio ankstyves- 
niąją ir vėlyvesniąją kūrybą, Šil
bajoris išveda evoliucijos kryptį 
iš personažų, pergyvenančių egzi- 
lę “sceniškai”, kitaip sakant, dirb
tinai, patetiškai ir personažus pa
skutiniųjų romanų, kurie jau gy
vena ir jaučia autentiškai. Jono 
Meko “Semeniškių idilės” prista
tomos šioje meilės, kartu bruta
liai ir lyriškai, tikrovei šviesoje. 
Šią meilę gyvenimui Šilbajoris 
randa Radausko poetiniuose į- 
vaizdžiuose, kurie yra griežtai 
kontroliuojami poeto intelekto, 
ir Kazio Bradūno poezijoje, kuri 
pagrįsta meile žmogaus darbui ir 
mirties ritualui, jungiančiam jį su 
vienintele nekintančia tikrove — 
žeme. Šis jausmas gyvenimui ir 
leidžia, Šilbajorio nuomone, ra
šytojui pasiekti skaitytoją. Tai 
“immediacy of communication”, 
kuri buvo minėta anksčiau.

Aplamai, Šilbajorio tempera
mentas, kaip kritiko, neleidžia

Rimvydas Šilbajoris

tuvių kalboje. “Perfection of Exi- 
le” yra tik keletą vietų, kur jis 
sau leidžia per didelį žodžių lie
jimąsi. Atpasakota suglaustai ro
mano fabula nėra iš esmės blo
gas dalykas. Bet labai abejotina, 
ką Aloyzo Barono kūrybos paži
nimui duoda “Užgesusio sniego” 
fabulos atpasakojimas, kuris sa
vo intrigos komlikuotumu taip 
pritrenkia skaitytoją, kad jo pir
mas noras bus kuo greičiausiai 
eiti prie kito rašytojo. Pana
šiai atsitinka ir citatų gausybėje 
Bernardo Brazdžionio atveju. Iš
aiškinti svetimtaučiui Brazdžio
nio “Lithuanian Idea” yra ne
įmanoma, neduodant daug deta
lesnės analizės milieu ir aplinky
bių, iš kurių ji yra išaugusi; il
gos citatos leidžia tik pajusti po
eto retorines savybes, kurios an
glų kalboje nustoja pusės savo e- 
fekto. Apskritai, knygoje citatos 
yra gerai išbalansuotos tekste, ir 
jų angliški vertimai neskamba

Dr. Rimvydo Šilbajorio 
knygos viršelis

jam nei moralizuoti, nei prana
šauti. “Perfection of Exile” pris
tato lietuvius rašytojus svetimtau
čiui be patoso ir be atsiprašinė
jimų. “Perfection of Exile” tonas 
yra išlaikytas ir paprastas. Šilba
joris visados žiūri į tekstą iš la
bai arti — tai liudija jo detalių 
pamėgimas ypač poezijos anali
zavime. Skaitytojo laimei, jo poe
tinių įvaizdžių išskirstymas į de
tales niekados nėra tik spalvų, 
formų ir garsų inventorius, kaip 
dažnai pasitaiko pas daugelį kri
tikų. Tokiais atvejais analizė pa
sidaro techniškai sausa, ir kriti
ko stilius turi tik pasiskolintas 
spalvas. Šilbajoris yra šiltas ir 
spalvingas kritikas, kuris nežiūri 
į skaitytoją iš privilegijuotos po
zicijos, greičiau jo tonas yra žmo
gaus, kuris nori su skaitytoju da
lintis nuostaba ir smalsumu; su
sitinkant su nauju rašytoju.

Šilbajorio sakinys yra labai 
“žodingas”, ypač jam rašant lie
tuvių kalba. Anglų kalba jam už
deda didesnę kontrolę, kartais ati
ma rococo ornamentacijas, nuo 
kurių jis ne visados išsisaugo lie-

Aleksandras Marčiulionis Susimąstymas

Krikščioniškasis radonaljzmos 
ir posamonės liūnai

Diskusijos su kun. Vyt. Bagdanavičium, MIC

(Tęsinys iš praėjusio ■ 
šeštadienio)

Metafizika mirė
*

Neklausiu, kaip su filosofija, 
jos sistemomis ir fakultetais, nes 
jau pats kiek girdėjau nelinksmas 
(racionalistams) naujienas, iš šio 
fronto. Labai maža, kas ja besi
domi. Metafizika kažkur dingo, 
psichologija beveik visur išsivaik- 
čiojo vienur į medicinos fakulte
tą “ženijasi” su psichiatrija, ki
tur — į gamtos arba vad. mokslų 
(s.ciences) departamentą, bičiu- 
liuojasi su fiziologija ir biologija. 
Bedėstoma tik įvadas, kai kur lo
gika atskirai, dar pora disciplinų, 
na ir, žinoma, istorija, bet jau re
formuota, jau vadinama filosofi
jos sistemos ir jų istorija, nes pa
ti filosofijos sistema ir filosofijos

ir Leibnicas pralaimėjo. Pirmieji 
du jau seniai tvirtino, kad tokio 
dalyko, kaip filosofija, filosofijoš 
sistema, nėra ir negali būti, o te
gali būti tik filosofavimas (sam
protavimai, interpretacija). Gi 
pastarieji tik filosofija ir tegyve
no (a) “Cogito ergo sum”—pro
tauju, taigi esu; (b) grynas ir 
praktiškas protas, kategorinis im
peratyvas; (c) matematika, ma
tematika.

Kaip būti krikščioniu?

Nietzsche reikalavo nevaržyti 
jį jokiom sistemom ir leisti lais
vai samprotaut; o Kierkegardas 
pareiškė — nekuriu jokių filosofi
nių sistemų, o temąstau, kaip 
būti krikščioniu. Pastaruoju vė
liau susidomėjo Heidegger, Jas- 

istorija vargu ar kur bedėstoma, Per 'r kiek Sartre. Ir štai pa
jos suplaktos į vieną. Vadinasi, galiau, gal ir galutinai, filosofija 
metafizika ir sistema mirė, o tai nutempta iš metafizinių aukštu- 
reiškia ir pati filosofija jau mirš-jmų į plačias, neribotas žmogiš- 
ta. Atseit, Kirkergard ir Nietz-1 kojo gyvenimo egzistencijos lygu- 
sche laimėjo, o Dekartas, Kantas mas, įskaitant ir liūnus. Šiuo me-

dirbtinai, nors, žinoma, ne visa
dos perduoda niuansus, įmano
mus tik originale. Turint galvo
je lietuvių ir anglų kalbos savy
bes, daugiau ko iš vertimų sun
ku ir tikėtis.

Šioj apžvalgoj nebandėme leis
tis į svarstymus, kiek giliai ar 
išsamiai ar jautriai Rimvydas Šil
bajoris pristato kurį nors iš ketu
riolikos analizuojamų rašytojų. 
Dėl interpretacijos nuomonės ga
li labai kategoriškai skirtis, tai ir 
padaro literatūros kritiką įdomią. 
Baigiant yra įprasta pasveikinti 
kūrėją už atliktą darbą ir palin
kėti daug našių veikalų ateityje. 
Šilbajorio atveju šios banalybės 
nereikalingos. Kritikui, kuris yra 
ne amatininkas, bet kūrėjas, 
komplimentų nereikia, ir jis nie
kad nerašo vien tik iš pareigos. 
“Perfection of Exile”, be abejo, 
svarbi ir įdomi knyga mūsų kul
tūroje — iš Rimvydo Šilbajorio 
niekas mažiau ir nelaukia. 

tu beveik visos filosofinės siste
mos baigiamos užmiršti, ar bent 
maža jomis besidomima. Beliko 
tik vienas, vienintelis'—- patinka 
ar nepatinka — egzistencializ
mas.

Nesakyčiau, kad ši filosofinė 
sistema man ne prie širdies (Kier- 
kegardą mėgstu, Jasperso nesikra- 
tau), bet visa bėda, kad ji per
dėm nekondensuota, pernelyg iš
siplėtusi. Per kierkegardinį egzis
tencializmą gali nueiti iki krikš
čioniškojo misticizmo, o per sart- 
rinį, su ničine pagalba — net 
į ateistinį komunizmą. Laukai 
plačiausi, nevaržomi, nesaistomi
— vaikščiok po juos kiek nori ir 
kur nori, net į liūnus. Palaimin
ta laisvė, tik gebėk žmogau, ja 
naudotis.

O tuo tarpu,‘kai mes, taip sau 
gražiai gražiai pajuokaudami, fi
losofuojame, protaujame ir sam
protaujame, laboratorijose gami
namos elektrinės mašinos, robo
tai, kurie, sakoma, viską už mus 
atliks. Protaus, skaičiuos, racio
nalizuos ir dar kitokių gudrybių 
darys.

Bet aiman, niekas, o niekas ir 
niekada nepagamins tokios ma
šinos, iš kurios galėtume prisi
siurbti tikėjimo, vilties ir meilės. 
Žinojimas, pažinimas — ne prob
lema, galiu tai pasisemti ant 
kiekvieno kampo, kiekvienoj bib
liotekoj ar nuosavoje knygoje. 
Tiek duokite man, įkvėpkite ma
ne pilnai ir be rezervų sekti 
Kristaus žodį: Ieškokite pirmiau
sia Dievo karalystės, o visa kita 
bus jums pridėta.

Kai apie visa tai žmogus mąs
tai ir prie to dar girdi už lango 
gątvėje siautėjančią naujosios ge
neracijos hipinę revoliuciją, skai
tai apie komunizmo šėlojimą pa
sauly, raitaisi kontempliuodamas 
apie kryžiuojamos tėvų žemės 
kančias, tai apima toks siaubas, 
kad rodos bėgtum už galvos nu
sitvėręs į tolimus tolius ir niekad 
negrįžtum, negirdėtum, nematy
tum. Bėgtum ir su AugUstinu 
pašėlusiu balsu šauktum: Nera
mi yra mano siela, Viešpatie, kol 
neatsilsės Tavyje.

Iš teorijos į praktiką
Kaip sakiau, nesugebu trum

pai. Bet leiskite bona fide išsaky
ti, kas ant širdies guli. Krikščio
niškąjį racionalizmą, kaip mato
te, imu ne teorine, o gyvenimiš
ka prasme; tempiu iš filosofiniai
- teologinės į praktikuojamą plot
mę. Tiesą pasakius, formaliai to
kios teologinės sistemos ar krikš
čioniškos filosofijos teorijos mo
kyklos nei nėra, o tik praktikoje 
ta racionalistinė tendencija per
dėm aiškiai visur išlenda. To
kiais visus tuos vadinu, taigi ir 
kun. B., kurie turi palinkimą, 
daugiau smegenim, nekaip šir
dim atsispyrę, į dangų šokti. J vie
ną krepšį kraunu visus filosofi
niai teologinių spekuliacijų iner
tiškus (įsibėgėjimo) galvočius. 
Fundamentalistų, tradicionistų, 
legalistų, kad ir tomistų ar neo
scholastikų vardas vienam jų gal 
tiktų, bet kitam visai netiktų. O 
krikščioniškų1 racionalistų var
das visai dailiai pritinka kone vi
siems, net ir švelniam, geram ir 
labai mėgiamam kun. B. Beje, jo

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad 
uždaryta. Ligoniai priimami susltarur 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. WAlbrook 5-8076

Rezid. Telef. 230-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
ledical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012

DiR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos ir California 

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

6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 2 lkl 2:30 vai. 

Trečlad. lr penktad. uždaryta.
Ofiso telef. 476-4042

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048 

gal tik žodis yra nepalyginti švel
nesnis už manąjį. Aš drožiu mu
žikiškai, su epitetais ir hiperbo
lėm, gal dėl to taip mažai kas 
nori mane spausdinti. Kun. B. tik 
žodis švelnus, o mintim ir idėja 
kartais, nuskamba ir labai karin
gai. Viena proga anądien jis net 
apie “ecclesia militans” (kovo
janti Bažnyčia) pradėjo kalbėti. 
Nuskambėjo tartum Sevilijos 
Torųuamodo balsas iš 16-jo šimt
mečio. Žadėjau klausti, su kuo 
meldžiamasis, žadi taip kariauti: 
su velniu ar su s,avim? Ar mobi
lizaciją skelbi ateizmui - komu
nizmui triuškinti, ar naujų prie
šų ieškai? Ar neatėjo laikai tik 
vienu ginklu bekovoti, — o tai 
melstis už tikėjimo priešų atsiver-

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

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 
Tel. 695-0533

FOX VALLEY MEDICAL CENTER 
860 Šunim it Street 

Route 58 — Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv., 1 lkl 7 popiet, 
antr., penkt., 1-5, treč ir šešt. tik 
susitarus.

Dr. ’ Ant. Rudoko kabinetą perem.

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477 Rez. PR 8-6060

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 
SPECIALYBE — NERVŲ IR

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6440 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rezzid. Tel'. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Ofiso Tel. PR 8-2220 
Namą — rezid. — PRospect 8-0081 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvirtad. lr penkt 

nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 6 Iki 8 
vai. vak.. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr P 
iki 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ tr KRAUJO 

SPECIALYBE 
5540 South Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Skambinti — 585-2525 
Telef. veikią 24 vai.

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

(Lietuvia gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12-1-2 vai. p. P. ii 
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt 
nuo 11 vai iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
tl vai. ryto ik 1 vai. p. p., šeštad.

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

Rez. tol. 230-2616

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

Perskaitę "Draugą", duo
kite kitiems pasiskaityti 

timą ar bent mažesnį jų pavojin
gumą. Jei nesulauki pagalbos iš 
kairės ar dešinės, iš pietų arba iš 
šiaurės, belieka jos ieškoti aukš
tai, aukštai. Tai nėra nereali ga
limybė. Yra ir pažadėjimas to
kios pagalbos, jau prieš 54 me
tus padarytas. Ir sąlygos ne per 
daug sunkios. Bet ar jas organi
zuotai ir gausiai pradėsime kada 
pildyti? Netikiu, nes vislab daro
mės kažkokiais inertiškais ir tuš
čiaviduriais mėgėjais — amati
ninkais, o ne idėjinio pašaukimo 
Kristaus ir Marijos aktyvistais.

Lygiai netikiu, kad artimoj a- 
teity katalikai beųt kiek priartės 
prie kitų krikščionių, nekalbant

(Nukelta i 3 psl.)

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

>lendoe ofurel ri.1t.Hni'

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 VVest 7 lst Street 

(7 lst ir Campbell Avė. kampas) 
Ofisas laikinai uždarytas, apie ati

darymą bus pranešta valiau.

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. lTItalko akinius lr 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
5159 Soutb Damen Avenue 

Tel. Ofiso PR 6-7800; Nemą 925-7667 
Valandos tik pagal susitarimą.

Trečiadieniais uždaryta_______

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 VVest 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Adresas: 4255 VV: 63rd Street
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. GRovehill 6-0017
Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai. 
lki 2 vai. p. p. lr nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p. p. 
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 lst Street 

Telefonas 925-8290
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12 
ryto, 2 iki 8 vai. vak. šeštad. 1 iki 
4 vai. vak. Treč. lr sekmad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2052 W. 501 h St. 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-0195
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

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

Trečlad. lr šeštad. užždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6648 South Albany Avenue

VaL: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 p opet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Vai.: 2 iki 4 v. p. lr 7 lkl 8 v. v.

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 Soutb Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141 Namą 636-4850
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—5 lr 6—8; 
penkt 2—5. šešt. pagal susitarimą.
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Vilionė j pasaulį ir 
šauksmas namo

Danutės Brazytės - Bindokienės romaną "Viena pasaulyje" pasitinkant

Danutė-Brazytė-Bindokienė

Danutė Brazytė-Bindokienė, VIE
NA PASAULYJE. Romanas. Išlei
do Ljetuviškos knygos klubas. 1971 
metais Chicagoje. Viršelis Pauliaus 
Jurkaus Knyga 241 psl., kaina $5.00, 
gaunama ‘ Drauge’.

•

Individualios laisvės troškimas 
toks didelis, kad už tai mokama 
labai brangi kaina. Tai patiria 
dešimtys tūkstančiu Amerikos 
jaunuolių, pabėgdami iš namų, 
ir kiti dešimtys tūkstančių, man 
dagiai atsiskirdami nuo tėvų, 
nors su jais gyvenimas ne vienu 
atveju būtų • lengvesnis. Daugelis 
nuo tėvų pasitraukusių vaikų la
bai daug sumoka už laisvę, dau
gelis grįžta, bet daugelis pasilie
ka vieni, nes laisvės vilionė ir 
džiaugsmas yra daug patraukles
nis už namų patogybę. Apie to
kią iš namų pabėgusią, bet su na
mais ryšio nenutraukusią mergi
ną rašo D. Brazytė-Bindokienė 
savo romane “Viena pasaulyje”.

, Daug žmonių yra vienišų pa
saulyje, tačiau Brazytės knyga 
savo turiniu, bent man, primena 
1962 m. prancūzų Goncourtų 
premiją laimėjusį Anna Langfus 
romaną, angliška laida “The 
Lošt Shore”. Net ir viršelis tam 
tikra prasme panašus, moters 
galvutė, kas, be abejo, irgi liudi
ja panašumą vienatvės prasme. 
Tame prancūziškame romane 
taip pat vaizduojama vieniša 
mergina, kurios tėvai žuvo karo 
metu, ir merginą slegia tas vie
nišumas ligi haliucinacijų. Jai 
padeda tik patekimas į žmogaus 
globą, kuri nebuvo be komplika
cijų, tačiau išgelbstinti iš vieni
šumo. Brazytės romane merginą 
vilioja pasaulis, kuriame ji vis 
tiek lieka vieniša, tarp noro grįž
ti į namus ir toliau savarankiš
kai gyventi.Vienišumas yra bai
sus, tačiau jis kaip bedugnė trau
kia. Ir jei ano prancūziškojo ro
mano veikėja gelbstisi nuo vie
nišumo abejotina vyro globa, 
tai Brazytės romano veikėja Vi
ta gelbstisi tik šiokiais, tokiais 
ryšiais su namais, kurie baugina 
ir šaukia.

Brazytės romano pagrindinė 
veikėja, palikusi namus Vita, o 
taip pat ir kiti to romano jauni 
žmonės, nėra kokie išskirtiniai 
ir blogi personažai, maištingi ir 
atskilę. Jie yra šio laikotarpio 
žmonės, tačiau ne patys blogiau
si. Tai jaunimas, žinąs visą šiuo
laikinį pasaulį ligi visų blogybių. 
Tačiau tam tikra prasme jis dar

LEONAS GALINIS

konservatyvus. Jis dar turi tai, 
ką jiems įteigė tėvai ir senasis 
auklėjimas. Jeigu kai kurie roma
no veikėjai ir maža beturi skru
pulų dorovės ar kitu atžvilgiu, 
tai dalis lietuviškos kilmės jau
nimo, kažkaip lieka daugiau vy
resniajai kartai įprastinėse mora
lės normose.

“Viena pasauly” romano vei
kėja Vita nėra atžagari savo tė
vam, kaip Alės Rūtos romano 
“Vieniši pasauliai” našlės mo
tinos dukterys. Tenka ta pačia 
proga priminti, kad kritika kaž
kaip daugiau akcentavo dukterų 
vienišą pasaulį, o tačiau pasau
ly pati vienišiausia buvo motina, 
kuri nemokėjo suprasti naujo 
laiko ritmo, traukiančio jos duk
ras. Nedaug tesupranta apie Vi
tos troškulį būti laisvai nuo na
mų ir jos tėvai, bet tas ryšis nė
ra visai nutrūkęs, todėl ir dides
nių konfliktų neišsivysto.

Brazytės romane ne vienam 
vyresniųjų atsiskleis gal mažai 
pažįstamas, bet jaunimui jau 
daug geriau suprantamas pasau
lis. Tokio pobūdžio romanas, kur 
pagrindinis veikėjas būtų nakti
nio klubo padavėja, yra lietuvių 
literatūroje pirmas. Be meninės 
jis turi daug pažintinės reikšmės,

D. Brazytės-Bihdokienėsi knygos 
aplankas, pieštas Pauliaus Jurkaus

kaip matyti iš detalių, autorė šį 
gyvenimą gana gerai pažįsta. 
Be abejo, mums nesvarbu, ar 
taip yra, svarbu meninė tikrovė. 
Tačiau romane atsispindi did
miesčio, ryjančio, -laužančio ir 
naikinančio žmones, gyvenimas, 
kuriame tačiau galima išsilaikyti, 
kad ir vienam, nepraradus žmo
giško kilnumo.

Autorė gana įtikinančiai vaiz 
duoja įvairias situacijas, nors y- 
ra vietų, kurios į Vitos lūpas įdė
tos iš šalies; Pvz. Vita svarsto: 
“Reikėtų įsitaisyti katiną. Juodą, 
riebų, išlepintą katiną. Jis pur- 
puotų šalia sofos ir lauktų prie 
durų sugrįžtančios. Galėčiau ra
miai senmergiauti, pasišnekėda
ma su smagiu įnamiu, nereikėtų 
vienai kalbėtis”.

Jei taip kalbėtų kas kitas iš 
šalies apie būsimą ar esamą sen
merge, būtų daug įtikimiau, da
bar šiais Vitos žodžiais galima 
suabejoti, bet kai Vita pradeda 
galvoti ir kalbėti apie namus, 
užmiršus mintis apie katiną, ne
gali netikėti. Štai. “Kažin, jeigu 
imtų ir paskambintų mamai? 
Jau taip seniai su ja ryšys nutrū
ko. Vita net savo telefono nu
merį buvo pakeitusi, kad namiš
kiai netrukdytų. Bet motina at
leis. Užteks tik liūdną, skaudų 
“atsiprašau” ištarti”.

Tokia yra motina ir tokia Vi
tos gyvenimo tikrovė. Skaudi 
sunkiai pakeliama ir tačiau sun
kiai išvengiama. Romanas dėl 
savo naujos tematikos ir autorės 
sugebėjimo pasakoti yra įdomus 
ir vienas geresnių mūsų negau
sioj prozoj. Bet. jei kas many
tų, kad autorė jau paliečia patį 
mūsų nuo tėvų pabėgusio jauni
mo socialinį ir moralinį dugną, 
labai apsiriktų. Gyvenime yra 
daug blogiau, ir to gyvenimo tik
rovė tebelaukia kūrėjo. Šis Bra
zytės romanas vaizduoja jaunuo
lę, kurią vilioja pasaulis ir kurią 
šaukia namai atgal. Tiek vyres
nis, tiek jaunesnis knygos mėgė
jas turės progos pasvarstyti, ko
kia jo paties vieta būtų tarp tos 
vilionės ir to šauksmo. Knyga 
verta įvairaus amžiaus skaitytojo.

PATRICE DE LA TOUR DU PIN

Krikščioniškasis racionalizmas 
ir pasąmonės liūnai

(Atkelta iš 2 pusi.)

jau apie pilną jų vienybę, kuri ga
lėtų prilaikyti, gal net sulaiky
ti, pasaulio smukimą. Per daug 
turime, ir dar ilgai turėsime, ra
cionalistinio balasto, tradicinio 
apdulkėjusio kraičio, kuriuo kiti 
skubėtų dalintis. Jei bent nebris- 
tume į naujus liūnus. Ir vis dėlto 
tai, kad ir mažiau kaip praeity, 
vis dar darome. Netgi hierarchi
nėse viršūnėse kažkoks baukštus 
lūkuriavimas, kažkokia reformų 
baimė.

Celibato klausimas

Celibatas? Baisus čia dalykas. 
Ne dogma ir ne principas, o tik 
11-tame šimtmety daugiau ad
ministraciniais, oportunistiniais, 
labai mažai moraliniais sumeti
mais Bažnyčios tradicijon įsibro
vusi praktika. Verčiau neteksiu 
šimtų, gal jau keliolika jų ar dau
giau gerų, jaunų (a la Duryea)

kunigų, o neleisiu jiems vesti 
žmonas ir tiek. Užmirštama, kad 
aptuštės seminarijos, sumažės 
dvasininkų prieauglis, kuris ir 
taip jau šuoliais mažta. Didesnė 
apaštalų dalis (ir Petras) turėjo 
žmonas, o buvo pilnutėliai Dva
sios Ramintojos. Antai, Paulius 
ir Augustinas — viengungiai, ir 
vis tiek buvo vaikų tėvais, ir šven
ti, ir dar kokie šventieji abu. 
Prievarta, reglamentais, legaliz- 
mu, bulėm ir konstitucijom 
šventojo nepadarysi. Jis pasidaro 
tik laisvu, taigi laisvu apsispren
dimu, didele, didele pastanga, 
troškimu ir Dievo malone. Nega
li suprasti, kodėl besilaikoma tra
dicijos, kurios amžius vis tiek ne 
beilgas. Terandi vieną atsakymą. 
Tai tėra tik inertiškas raciona
listinis legalizmas, neturįs daug 
logikos ir nesidomintis tikrovine 
socialine statistika.

(Nukelta į 5 pusi.)

VAKARO MALDA

Himnas

Pažiūrėkite j naktį už mūsą, 
pažvelkite į priekį: kokia ji permatoma! 
Šešėlių augalai tiesia savo šakas į dieną.

Mūsų akivaizdoje darosi dangiška, šaukite, skelbkite tai! 
Netgi mirtis nepakerta šlaito, kuriuo mes kopiame, 
tad neužduskime kaip seniai, 
nes tai vaikas, kuris mumyse pakyla skrydžiui!

Visa žemė laukia Malonės vaiku,
kad pagaliau galėtu būti laisva ir paguosta liūdesyje; 
ir jūra visom savo bangom liudija meilę. 
Ąžuolą ir pušą miškai liudija meilę!
Avižą laukai ir vyšnią sodai liudija meilę!
Ar jūs negirdite paukščiu ir ją čiulbesio?

Atpalaiduok visa, ko tu nepripažinai ir slopinai, 
prailgink visa tai, ką tu savyje stabdei!
Taip pat ir šešėliu žmonės tiesia rankas į dieną.

Jie nežinojo, kas buvo juose dangiška, 
jie neleido dvelkti dieviškam vėjeliui, 
jie įsišaknijo patys savyje.

Mano šešėlio nešėjau, nebežiūrėk į naktį, 
ar tu nesineši su savim to, ką labai myli? 
Kokiom juslėm tu liudysi šią puikybę?

Tylos, tylos. Gieda pirmieji angelai, 
nes iš čia, susižavėję, atspėjame, 
kad Dievas Vienintelis, kuris susigrąžina meilę sav 

pačiam.

KONCERTAI ANT ŽEMĖS

III Koncertas

Koncertai ant žemės? Juokinga žemė! 
Sukurta iš širdžių... ar tai gera?
Ak! Darosi pernelyg nežmoniška 
būti žmogum! — reikia išgauti 
muziką iš ten, iš ten, jūs sakote?
Bet kas dar tebėra jaunas ir be vargo pakyla?
Kas nepalinksta pusiau aukštumoje.
Kas gali savo balsą paleisti stačiai?
Jie susiurbė viąus prakaitus, 
įkvėpavo visus iškvėpimus 
ir gardžiavosi tuo žmogišku skoniu, 
kuris neturi prieskonio...

Jie klampoja milžiniškų svaičiojimų dugne, 
nuogais, skalūninių šonų slėniais.
Mitai, kuriuos jie norėtų apvaisinti, supasi 
su debesų ironija virš ją, 
laikydami blogiu žmogų ir jo seną sėklą.
—- Žemė nebuvo tokia liūdna prieš tavo gimimą, 
Viešpatie, kai tu buvai tikrai nežinomas...

Niekad laikas nebuvo labiau tragiškas ir niekad 
nebuvo taip klystama dvasia, ir niekad 
kraujas nedegino tiesos ranką, ir niekad 
nebuvo taip žavimasi blogiu, ir niekad 
kraujas ir blogis nepuvo taip greit.
Niekšingi dievai geria į mūsą garbę!
Kaip stiklai sudūžta mitai: 
tokie dievai, tokie skausmai...

Žemė prarado savo paskutinį vaiką, 
tačiau ji nesuriks motinos riksmu, 
o ilgu pergalingu staugimu, 
nes artėja jos nusižudymas...

Taip maža beliko meilės išlieti, 
visi krateriai pilni.
Didelė ledą kruša kyla į peleninę padangę.

Visa griūva tarp žmogaus ir nebūties.
Reikia, kad kita gyva siela 
surinktą visa, kas kovoja prieš abejingumą ir baimę...
— Bet tai būtų man pernelyg gražu.

KŪNU PRISIKĖLIMAS

Išeiti, išeiti iš savęs!
Ten, kur vaduojasi sielos 
iš jų tamsybės, kur prasideda Choras!
Dangau, dangau!, vienintelė garbė!
Dangus, dangus ir reiškimosi paruoštyje malonė, 
tylus sulaikyti; širdžių burbulų, 
muzikos žvaigždžių sproginėjimas, 
betkokio džiaugsmo, kurio nebegalima sulaikyti, 
kuris miršta todėl, kad yra vienintelis, 
žavus... 'susižavėjimas!
Dangau, dangau! Vienintelis sieki!
Bet svieski į sielos gelmes 
intymią ugnį — niekad neatskleistą — labai stiprią... 
Ir aimanuojantis skundas
medžio, kuris dega... skausmu jį nutildant, 
baimė ten nebebūti liepsnojančia ugnim, 
vienintelė ligi šiol tkra, vienintele atvira žaizda, 
mano tuščias, mano degąs vidus!
Dangau, dangau! O įgimtas dangau!
Kur išblės atgautoji ugnis, 
prarasdama savo aukso ratilą, paskutinį galimą taikinį, 
ir jausmas žaibais ir griausmais pasireikšti!
Dangau, dangau, dangau! O laisvasis Dieve, 
kurio akivaizdoje nugrims/a bet koks ketinimas...
Ir Malonė pakyla ir mane palieka atsilikus;, 
nes Meilė paremia ir skaisti ugnis palaiko 
tą, kuris regi Dievą, šviesoje beliepsnojantj!

Galiausiai meilė, grįžusi iš Genezes, 
ateina pažadinti paskutine gyva prasme 
kūną, galėsiantį gyventi tam susižavėjime 
ir perteikti visą Genezės meilę—

PSALMĖ A’LIII

1 Jie žiūri vienas į kita ir visi tą patį klausia:
Ką mes esame atėję čia daryti?

2 Vienas atsako: aš klausiu linksmą gyvulį, kuris
glūdi manyje, — ir jis man grąžino savo šypsnį.

3 Kitas sakė: kiekvienas mūsų turi savo paties jėgas, .—
o jos žino savo norus.

4 Kitas: mum reikia užkariauti sielos lauką, — kitas:
reikia viską atiduoti, kad nuogas įeitum į mirtį.

5 Kitas: mum reikia susikurti išmonę, — kitas:
reikia mėgautis kilniausia muzika.

6 Kitas: reikia viską pažinti; kitas: reikia viską pasakyti;
kitas: reikia tapti permatomu Dievo akivaizdoje.

7 Bet vienas balsas, kurio jie nepažno, nuaidėjo visų
ausyse —- 

iš to neramaus choro, ieškojusio kelio,
8 Ir visi padėjo pirštą ant lūpą, parodydami, kad tyli, —

ir visi pakilo nuo stalo, parodydami, kad klausos.
9 Ir balsas pasakė: Jeigu Dievas sukūrė meilės pasaulį, —

jūs esate leisti, kad jį atrastumėte.

Išvertė P. GAUCYS

Parice De la Tour Du Pin, prancūzų poetas, kilęs 
iš aristokratinės šeimos, baigęs mokslus Sorbonoje, pra
dėjo spausdint! savo eilėraščus plačai žinomam žurnale 
"Nouvelle Revue Francaise ”, kuris po metų išleido jo 
pirmą rinkinį ‘‘Džiaugsmo ieškojimas ", susilaukusį nepa
prasto pasisekimo. II pasaul. kare buvo sužeistas ir pa
teko į vokečių nelaisvę, kurioje išbuvo ligi 1943 m. Da
bar gyvena savo dvare, ūkininkaudamas ir rašydamas.

1933 m. jo pasirodymas prancūzų poezijoje neturėjo 
sau lygaus pavyzdžio. Tuo metu, kai joje vyravo surrea- 
lizmas, šis poetas savo temperamentu, savo grynai kata
likiška ideologija ieškojo išraiškos priemonių, kurios iš 
pažiūros kirtos su tamsiom ir neaiškiom to laiko formom. 
Savo poezija jis atidarė kelius sieloms, beieškančiom gy
venimo prasmės. Jo poezija visumoje persunkta religinių 
jausmu, Šv. Rašto įtakojamu. P. G.



Nr. 166 (29) — psl. 4

MAUŠIUKAS
ELEESER JERUSHALMI

Čia spausdinama apysaka yra paimta iš no
velių rinkinio: “Das judishce Martyrerkind”, 
nach Tagebuch Aufzeichnungen aus den Ghetto 
in Schaulen 1941-44”.

Ji buvo parašyta žydų kalba 1958 m. Vėliau 
ji buvo išversta į vokiečių kalbą. Knygą išleido 
Oekumenische Marienschvvestersschaft Darm- 
stadt - Eberstadt.

Šios novelės vertėjas lietuvių kalbon pažino
jo autorių asmeniškai. Nepriklausomos Lietuvos 
laikais rašytojas buvo lietuvių kalbos mokytojas 
Šiaiilių žydų gimnazijoje. Jis tuomet vadinosi 
Elieser Jerusaiimskis. Po II pasaulinio karo, pa
tekęs į Izraelį, jis tapo Elisser Jerushalmi. 1941 
m. nacinė okupacinė administracija suvarė Šiau
lių miesto žydus j geto. Į jį pateko ir Jarusalbrįs- 
kis su šeima. Jo žmona ir du sūnūs, Z. J. pa
stangomis, buvo išgelbėti iš geto 1942 m. ir pra
leido natinę okupaciją, gyvendami pas kunigą, 
agronomą ir mokytoją.

E. Jarusalimskis pradžioje dirbo vok. Armee 
Bekleidungsamst. Vėliau geto žydų taryba pa
skyrė jį geto mokyklos vedėju ir geto kroninin- 
ku. Jis tada ir rašė “Pinkus Schauli” — ‘‘Šiau
lių dienyną”.

. Prieš Šiaulių geto likvidavimą 1944 m. pa
vasarį, E. Jarusalimskis užkasė tą gerai izoliuo
tą medžiagą f žemę: o pats pabėgo* iš geto ir 
Lygumų klebono globoje išliko gyvas.

Po Antro pasaulinio karo E. Jarusalimskis 
su šeima pasiekė Izraelį ir apsigyveno Haifoje. 
Mirė 1970 m. D. J.

Kas jo nepažino Šiaulių gete? Nebuvo nė 
vieno žmogaus gete, kuriam tarp daugelio 
tūkstančių neturtingų vaikų nebūtų kritęs 
į akis mažas, išvargintas kūnas, išblyškęs, 
liesas veidelis su didelėmis žaižaruojančiomis 
akimis, savo dugne slėpusiomis baimę.

Tačiau niekas nežinojo, kaip ir iš ko jis 
gyveno, nes neturėjo nei tėvo, nei motinos 
ir nieko kito, kuris juo pasirūpintų. Vienas, 
atitrūkęs, jis lakstė gete. Niekas nedavė jam 
šilto maisto, niekas jo nenuprausdavo. Nie
kas nebuvo įsipareigojęs jo globoti, lyg jo 
nebūtų pagimdžiusi motina ir mylintis tėvas 
niekuomet nebūtų prie širdies priglaudęs! 
Tik geradaris š'lomovičius, vadinamas geto 
tėvų, kai kada dovanodavo jam panešiotus 
batus arba šiltus rūbelius.

Vieną kartą aš, kaip slaptos mokyklos 
vedėjas, prikalbėjau Maušiuką ateiti pas ma
ne. Aš jį nuprausiau, sušukavau, daviau ge
rai pavalgyti ir net pažadėjau juo rūpintis 
ateityje, jei jis vaikščios į mokyklą. Bet Mau- 
šiukas mokykloje gerai nesijautė. Jis prieši
nosi bet kokiai disciplinai. Jis pasirodė mo
kykloje tiktai kelias dienas ir dingo.

Sutikęs šlomovičių, aš paklausiau apie 
vaiko likimą. Tas tik ranka numojo ir pasa
kė: “Nėra reikalo juo rūpintis, jis jau pats 
gerai susitvarkęs”. — “Kaip tai?”; aš nuste
bau. “Jam nėra, — atsakė šlomovičius, — 
jokių vielos tvorų, jis nebijo nė lietuvių, nė 
vokiečių sargybų. Jo liesas kūnelis pralenda 
be kliūčių per visas spygliuotos vielos tvo
roje esančias skyles. Lyg pelė pramauna pro 
visus sargybinius, užuodžia iš tolo gresian
čią nelaimę ir tinkamu laiku išsmunka iš per
sekiotojų rankų. Visuomet jam sekasi. Sar
gybos jį pažįsta. Ne vieną kartą sargybiniai 
bandė užklupti jį iš netyčių, bet vis nesėk
mingai. Tuomet numojo ranka. Ilgainiui tarp 
sargybinių atsirado tokių, kurie jam padėjo 
ir net įspėdavo apie gresiantį pavojų”.

Ir už geto sienų, tarp miesto gyventojų, 
jis buvo gerai žinomas ir jautėsi kaip namie. 
Lietuvės dažnai duodavo jam šilto patieka
lo ir įdėdavo į kišenę geriausio maisto, kokio 
jos turėjo, — duonos, bulvių, daržovių, kiau
šinių, kurie buvo gete didžiausias skanėstas. 
Prisikrovęs pilną maišą tokio laimikio, jis 
prasmukdavo atgal į getą. Tų skanumynų 
užtekdavo jam ir jo draugams, tokio pat li
kimo vaikams. Maišui ištuštėjus, jis vėl vyk
davo į medžioklę.

“Kas yra tas ypatingas vaikas ir iš kur 
jis kilęs?”, paklausiau. “Jo tėvai gyveno Ka
pų gatvėje, toje gatvėje, kurioje gyveno 
Šiaulių varguomenė. Jie drauge su kitais žy
dais, gyvenusiais toje gatvėje, ir drauge su 
jų gausiais vaikais buvo pagrobti laike pir
mosios akcijos rugsėjo mėn. 1941 m. ir su
naikinti. Jie buvo nustumti į paruoštus iš 
anksto griovius ir gyvi užkasti, o kai kurie 
buvo nušauti. Tai įvyko tuomet, kuomet dar 
žydų dalis nebuvo suvaryta į getą”.

Tačiau Maušiukui pavyko išsigelbėti. Jis 
nubėgo pas dėdę, jau gyvenusį gete. Greitai 
tas pats likimas ištiko dėdę. Jis ir visa jo 
šeima buvo sunaikinti. Tačiau Maušiukas 
grįžo į getą. Apie jo neįtikėtiną išsigelbėji
mą plito du pasakojimai. Vieni kalbėjo, kad 
jis iššoko iš mirties sunkvežimio, kiti tvirti

no, kad pats Žmogžudys paleido jį į laisvę. 
— “Aš galvoju, kad yra teisingas antras pa
sakojimas, nes mažojo vaiko akys veikia 
kiekvieną, lyg jos savyje slėptų hipnotizuo
jančią jėgą”, pridūrė šlomovičius.

Mano sąžinė dėl to vaiko nurimo, ir aš 
jį užmiršau. Staiga jo vardas iškilo į viešu
mą. Tai buvo lapkričio 5 d. 1943 m. Tą dieną 
buvo vykdomas vaikų gaudymas gete. Žu
dikai panaudojo šį kartą ypatingą klastą. 
Jie apgavo tėvus, išsiųsdami juos j darbą ir 
paskelbdami, kad jie čia tik suaugusių rei
kalu.

Greit prasidėjo vaikų medžioklė. Kol tė
vai, sužinoję apgavystę, grįžo į getą, jau bu
vo per vėlu. Jie savo akimis matė, kaip jų 
brangiausius gabeno 'mirčiai. Jie savo ausi
mis girdėjo vaikų pagalbos šauksmus, bet jų 
rankos buvo surištos, jie nieku negalėjo pa
dėti. Aukų buvo daug: 756 vaikai ir 65 
seniai invalidai ir luoši. Mažai vaikų išsigel
bėjo. Bet išsigelbėjusių skaičiuje buvo ir 
Maušiukas. Jam net pavyko dar penkerius 
nelaimės draugus išgelbėti, visus jaunesnius 
už save. Sąmyšio metu, kuomet suaugę dar 
nebuvo supratę vokiečių apgaulės ir pikta
darybės ir, neįtardami jokio pikto, atidavi
nėjo savo vaikus į grobiko rankas, Maušiu
kas paėmė savo penkis globotinius — jie 
buvo tarp 6 ir 7 metų amžiaus — ir nuvedė 
juos į niekam nežinomą slėptuvę pastogėje. 
Pats gi budėjo.

Žudikai vartojo ypatingą būdą savo au
kas suklaidinti. Jie šūkaudami įsiverždavo 
į butą, pradėdavo šaudyti į sienas ir lubas. 
Šaudydavo tol, kol pasislėpę krisdavo į pa
niką ir išeidavo iš slėptuvių. Maušiukas jau 
gerai žinojo tokį gestapo elgesį, todėl jis 
įsakė savo globojamiems laikytis visiškai 
ramiai tol, kol žmonių medžiotojai nebus 
išėję. Tuomet jis juos nukėlė žemyn ir pats 
atidavė į tėvų rankas. Visi geto kampai ir 
galai žavėjosi jo drąsa ir išmamngumu.

Po minėtos “akcijos" geto žydų vadai 
pasiuntė Maušiuką ir kitus vaikus į “gerą”, 
vadinamą AB A (Armee - Bekleidungs - Amt) 
stovyklą, kurios “geri” viršininkai pažadėjo 
vaikus apsaugoti nuo <SS-kų akių. Tuomet 
getai tapo koncentracinėmis stovyklomis, ir 
jų gyventojų pavardės buvo pakeistos nume
riais. Tokiu būdu išnyko iš stovyklų vaikai, 
nes oficialiai jose vaikų negalėjo būti. Sto
vyklos vaikai gavo numerius, kaip ir suaugę. 
Ir jie buvo įdarbinti. Dvylik-trylikmečiai ir 
kiti, atrodantys vyresniais, negu iš tikrųjų, 
buvo pasiųsti į darbovietes, kur jie, galia 
suaugusių, dirbo sunkius darbus.

Mažiuliai buvo pasiųsti į požemines pa
talpas, kuriose buvo suverstos didžiulės krū
vos batų ir rūbų. Rūbai buvo atgabenti iš 
fronto arba surinkti nuo nužudytų žydų.

Vaikai pasirodė esą labai miklūs tame 
darbe. Jie greitai kaip voveraitės surasdavo 
tose krūvose batus, tinkančius į porą. Tarp 
batų atsirasdavo ir naujų. Tačiau vaikai su
gebėdavo juos su pagalba nešvarumų ir pur
vo pakeisti ir padaryti dėvėtais, nenaujais. 
Jie tokius batus iššmugeliuodavo iš stovyk
los ir pardavinėdavo prie stovyklos tvoros 
už duoną. Maušiukas tapo toje srityje spe
cialistas. Jis labai greitai sugebėdavo naują 
porą batų padaryti nenauja ir apsiauti. Jam 
visuomet pasisekdavo juos iškeisti į maistą. 
Kaip visuomet, taip ir šiame jam nieko blo
go neatsitiko.

Iki šiol jis išsinešdavo tik savo kojai tin
kamus batus. Bet jis gerai žinojo, kad didelių 
batų keičiamoji vertė yra žymiai brangesnė. 
Jam nuolat knietėjo iššmugeliuoti ben vieną 
porą ir didelių batų.

Kartą jis negalėjo atsispirti tai pagun
dai ir apsiavė septynmylius batus. Bet tą 
dieną prie vartų pasitaikė labai griežta kont
rolė. Jau buvo keli sugauti. Jų likimas iš
spręstas — ilgas kalinimas pagautam ir ko
lektyvinė bauda tiems, kurie arti jo stovėjo. 
Nusigandę ir drebėdami, mes laukėme savo 
eilės. Kiekvienas iš mūsų tyrinėjo akimis 
savo kaimyną, ar jis nesineša ką nors įtar
tino ir pavojingo.

Mano žvilgsnis palietė Maušiuko kojas... 
Nors jo dėvimi batai buvo padaryti senais, 
bet kiekvienas vokietis galėjo lengvai paste
bėti, kad batai Maušiūkui per dideli, todėl 
pavogti. Aš persigandęs jam išmėtinėjau: 
“Kokius batus tu užsimovęs?” Man tuoj bu
vo atsakyta: “Jau kelis mėnesius aš neraga
vau svies+o — už šituos aš tikrai gausiu 
sviesto”. Pro sukąstus dantis aš sušnypš- 
čiau: “Eik ir tuoj juos pakeisk, jei nenori...” 
Nebuvo reikalo baigti sakinio, nes Maušiu
kas suprato 'jo prasmę. Jis išnyko iš eilės.
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Vienas iš ketvirtosios JAV ir Kanados lietuvių Dainų šventės momentų liepoj 4 d. Chicagoje. Tuoj su
skambės Broniaus Budriūno kantata. Priekyje solistai: Jonas Varnelis ir Prudencija Bičkienė.

Nuotrauka A. Gulbinsko

NUOMONĖS APIE DAINŲ ŠVENTĘ

Dabarties egzaminas ir 
pamoka ateičiai
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Amerikos ir Kanados lietuvių 
ketvirtajai Dainų šventei buvo 
ilgai ir su atsidėjimu ruoštasi. 
Organizaciniai ir meniniai vado
vai parengiamuosius darbus šiai 
šventei pradėjo daugiau kaip 
prieš dvejus metus. Reikia ma
nyti, kad jie stengėsi nepakar
toti praeitose šventėse padarytų 
klaidų. Repertuaro partekėjai, 
kaip girdėti, buvo priėję išvados, 
kąd lietuviškoji plačioji publika 
nemėgta, ,ir tevertina naujesnės 
lt kUdėtingesriės muzikos. Todėl 
nenorėdami varginti klausytojų 
jiems nesuprantama muzika, pa
rinko dainų šventės programai 
išimtinai lengvas ir nesudėtin
gas, pirmojo ’ f>ašattliHio kai o 
kartos,, lietuvių kompozitorių 
dainas. Prie to: dar pridėtą pora 
maršų, kurie savo stiliumi ir 
forma greičiau Skirtini prie 
lengvosios, pramoginės muzįkps.

Netenka abejoti, kad toks 
programos palinkimas buvo pa
darytas su geriausiais norais, 
siekiant užtikrinti šventės pasi
sekimą, nors tokiame plane teko 
apeiti visą pastarojo pusės am
žiaus lietuviškojo kūrybinio ge
nijaus palikimą.

Deja, šitaip drastiškai besi
stengiant patenkinti tariamą 
plačiosios publikos skonį, atsiti
ko keistas dalykas. Lieps mėn. 
4 d. susirinkusi Dainų šveritėn, 
Chicagoje, gaiisi publika progra
ma nesusižavėjo ir neparodė jai 
didesnio entuziazteo. Pirmoji 
šventės dalis praėjo blankokai. 
Tiek dirigentai, tiek Choristai 
pasenusias, paprastutes dainas 
atliko be didesnio užsidegimą ar 
pastangų. Didelė dalis publikos 
aiškiai nuobodžiavo. Išskyrus 
himnus, vien Algirdo Kačanaus-|

ALGIS ŠIMKUS

ko diriguojama J. Bendoriaus 
“Mergužėle, lelijėle”, Broniaus 
Jonušo vedama jo paties para
šyta “Po kiemelį vaikščiojau”, 
ir Petro Armono pravesta St. 
Gailevičiaus “Oi toli, toli” pra
skambėjo, palikdamos kiek ma
lonesnio įspūdžio,

Neabejotina, kad pirmosios 
pertraukos metu ne vienas, prie 
šių dainų parinkimo prisidėjęs 
a?' iiiepasiryžęs konstruktyviau 
repertuaro parinkime pasidar
buoti, bandė pašiteisinti gyvena
mų laikų aplinkybėmis. Visiems 
juk žinoma; kad lietuviškųjų 
•chorų meninis pajėgumas ir 
■gausumas Amerikos kontinente 
yra smarkiai kritęs. Tai aiškiai 
liudijo ir estradoje sustojusio 
bendrojo choro sudėtis. Moterų 
balsai skaičiumi prašoko vyrus 
beveik iketveriopai. Pavienių cho
rų pasiruošimas atrodė labai ri
botas. Beveik tūkstantbalsis 
choras vietomis skambėjo kaip 
keletas dešimčių partijas pra
mokusių balsingų dainininkų, 
šaukiančių į per daug sustiprin
tus mikrofonus. Dirigentai atro
dė tesiekia vien pravesti savo 
dainas be didesnių sutrikimų ir 
buvo bejėgiai dainininkų masę 
iš judinai, Tokiose sąlygose atro
dę, kad laukti geriau išbalan
suoto ir ausį kutenančio milži
niško choro suskambėjimo sun
ku įr belaukti.

Antroji šventės dalis su pa
našiai gausiu vaikų choru padė
tį maža kuo pataisė. Ir čia ap
rodė, kad daugiausia reikėtų 
kaltinti silpnokas ir neskambias

dainas, nors dirigentai Stasys 
Sližys ir Faustas Strolia slengė- 
si, kiek įmanydami. Akordeonų 
orkestras, būdamas išblaškytas 
tarp dainininkų, nesugebėjo pri
duoti išpildymui vieningumo.

Galiausiai pusiau nerimaujan
ti publika susėdo trečiajai šven
tės daliai: Broniaus Budriūno 
kantatai “Lietuvos šviesos ke
liu!’. Ant podiumo užlipo pats 
autorius - dirigentas. Netrukda 
mas pradėjo pirmuosius rnos'us 
ir... įvyko beveik stebuklas. For
tepijonai, kurie pirmojoje šven
tės dalyje skambėjo per mikro
fonus kaip viską stulbinantis iš
darkytų garsų krioklys, staiga 
prabilo kaip muzikos instrumen
tas. Jau pirmosios solisto Jono 
Vaznelio kantatos frazės suce
mentavo apatiškos publikos dė
mesį. Aptilo žmonių gužėjimas 
ir seniai besusitikusių neišven
giami pasikalbėjimai. Netrukus 
prabilo ir choras. Dainų šventė 
prasidėjo! Budriūno nelengvą 
muziką, su modernios harmoni
jos užuominomis akompanimen
te, masinis choras įsisavino su 
entuziazmu. Netikėtai pragydo 
šimtai anksčiau nesugebėjusių 
prisidėti prie lengvųjų dainelių 
primityviųjų partijų. Pirmąkart 
šventėje choras pasidavė diri
gento mostui ir sekė jį be atvan
gos visuose atspalviuose. nu< 
švelnių ir lietuviškai lyriškų vi
durinės dalies melodijų, iki ga
lingos kantatos užbaigos.

Solistai Prudencija Bičkienė ir 
Jonas Vaznelis savo partijas 
dainavo įsijautę ir su tinkamu 
pakilimu tokiai progai. Abu so
listai pasirodė apvaldę didžiulio 
amfiteatro mikrofonų sistemos 
techniką. Jie buvo gerai girdimi

be balso iškraipymo ir kitų ne
darnumų.

Visai bendrojo chcro progra
mai dviem f c. tepi jonais akom
panavo Raimonda Apeikytė ir 
Manig rdas Motekaitis Pirmojo
je šven ės dalyje jų akompani
mentas darė kiek išblaškančio 
Įspūdžio perdėtai pastiprintu 
garsumu. Gal jie bandė padėti 
partijas netvirtai mokantiems 
borams, o gal čia ‘buvo maža 

patirties fu pianistų re a’ var- 
tciamu mikrofonu. Tačiau pas
kutinėje daly e abu pianist u 
lanksčiau prisitaikė prie Euriū- 
no vedamos lin jes ir įspūdingai 
įsi vngė i damų sąskambi su 
solistais ir choru.

Kantata pub’ikos buvo priim
ta nuoširdžiomis ovacijomis jos 
atlikėjams ir au oriui. Pa kuti
ntąją kantatos dalį publikai ne
siliaujant ploti, dirigentas ryžosi 
'et pakartoti.

Jei lietuviams Amerikoje bus 
lemta, tęsiate gražią tradiciją, 
ruoštis dar ir penktajai Dainų 
šventei, tebūna ši šventė pamo
ka ateičiai.

Žinoma, kad mene net ir d'žiau 
si organizaciniai gabumai bei 
kitokios gudrybės yra visados 
menkas pakaitalas Dievo duo- 
am talentui ir meninei nuovo

kai. Mene, kaip ir politikoje, 
bandant prisitaikyti plačios pub
likos skoniu', ne kartą tenka pa
tirti, kad ta geidžiamoji publi
ka savo daugialype inteligencija 
gali net viršyti ją nuvertinan
čius planuotojus.

"Big-bito" muzika Lietuvoje
Kompozitorius Benjaminas 

Gorbulskis pasikalbėjime su 
’Komj. Tiesos’ korespondentu 
teigia, kad populiariausia muzi
ka šių dienų Lietuvoje — leng
voji. Jo paties, gimusio 1925 
metais, muzika Lietuvoje mie
liau klausoma negu kitų “rim
tųjų” kūrėjų'sukurtoji.

Gorbulskis pažymi’ kad jau
nimas ypa'ingai domisi, esąs 
net “be galvos” dėl vad. big- 
bito muzikos. Gorbulskis tą mu
ziku Vertina teigiamai, nes... ji 
esanti progresyvi, atitinkanti 
gyvenimo dinamiškumą.

Tačiau tai esąs ir mados daly
kas. Vis dėlto, Gorbulskio teigi
mu, toji muzika dar stipriai Lie 
tuvoje gyvuoja, nors lietuvių 
kompozitorių įnašas esąs mažas. 
Tos big-bito grupės mėgdžioja 
viską (ir Vakarų muziką —T.), 
todėl jų menas esąs blogiausio 
skonio surogatas. Kai ši mada 
praeis, tai manoma, dabartinis 
Lietuvos jaunimas bus nepasi- 
rošęs, sudėtingesniam muzikavi
mui.

Dar galima pridurti, kad 
prieš įsivyraujant Lietuvoje 
big-bito muzikai, su jos triukš
mu, Lietuvoje, ir ne tik joje, 
buvo jaučiamas didžiulis susi
domėjimas džiazu, šiuo metu 
big-bito grupės, kaip Ritmas, 
Nenuoramos, Kertukai • veikia 
ne tik Vilniuje, Kaune, bet ir ki
tuose miestuose. (ELTA)

Aš pagalvojau, kad šiandien jis eisiąs ba
sas. Bet klydau. Už keliolikos akimirksnių 
Maušiukas grįžo su nekaltu veidu ir atėjo 
su tinkamo jo kojai dydžio dirbtinai pasen
dintais batais.

Vaikas palieka vaiku. Nežiūrint savo ašt
raus proto ir sumanumo, Maušiukas vos tik 
netapo mums visiems didžiulės nelaimės prie
žastimi. Tai atsitiko gegužės 11 d. 1944 m. 
Į mūsų stovyklą atvyko “aukštieji svečiai” 
— 'Baltijos valstybių žydų budelis, ober- 
sturmfuereris Goecke, mus aplankė. Buvome 
parblokšti, nes žinojome, kad tasai vizitas 
nežada nieko gero. Todėl maži vaikai buvo 
atskirti nuo tėvų, apsvaiginti miegamais 
vaistais ir nugabenti į rūsius, ir palėpes. 
Maušiuko vienmečius mes suvarėm į didelį 
rūsio sandėlį. Aš pats prižiūrėjau visus pa
ruošiamuosius darbus. Sandėlyje suvertėme 
didžiulę batų krūvą. Jos viduryje buvo pa
likta ertmė, į kurią buvo suslėpti vaikai. 
Šimtą kartų buvo jiems sakyta, kad jie bū
tų ramūs, ir niekas neturi girdėti jų alsavi
mo. Savaime suprantama, kad Maušiukas 
buvo paskirtas vyresniuoju.

Kas galėjo nuspėti tai, kas vėliau atsiti

ko. Ilgas valandas laukėme “svečio" atvyks
tant. Aš stovėjau lyg drugio krečiamas ir 
išsigandęs, kad vaikai bus surasti... Jau, jau 
Obersturmfuereris su savo SS palydovais 
praėjo pro batų krūvą. Mūsų džiaugsmui, jis 
jau išėjo pro vartus. Mes matėme, kaip jis 
įlipo į automobilį... Tik staiga jis, ma’yt, 
prisiminė, kad nebuvo apžiūrėjęs pačios sto
vyklos. Vėl iššokęs iš automobilio, jis tiesiai 
ėjo į mūsų rūsį. Peržengęs slenkstį, jis pa
matė būrį triukšmaujančių vaikų, lyg jie 
išeitų po pamokų iš mokyklos. Atsakingasis 
sandėlio viršiniilkas grandinis Herr, žinojęs 
tą visą reikalą, išbalo. Jam buvo aišku, kad 
tos rūšies nusikaltimas — žydų vaikų slėpi
mas — baudžiamas išsiuntimu į kacetą arba 
į frontą. Mano dantys kaleno vienas į kitą. 
Aš laukiau audros. Tačiau Goecke klastingai 
nusišypsodamas, pagalvojo; “Ah, jie turi 
sandėlyje vaikų”. Ir išvyko. Aš iš prityrimo 
žinojau, ką reiškia SS — humoras. Buvau 
tikras, kad nauja katastrofa artėja.

Grandinis Herr išliejo visą tulžį ant ma
nęs. Jis grasino, kaip jis išsireiškė, “visą 
vaikų mėšlą” išmesti iš stovyklos. Aš, nega
lėdamas susivaldyti, įgriuvau pas vaikus iš

kėlęs kumštis ir riaumojančiu, man nepaž:s- 
tamu balsu šaukiau; “Kas buvo kurstyto
jas?” Aš buvau labai nus'ebęs, kad visi nu
rodė Maušiuką... “Tai tu esi tasai nedaudė- 
lis!.. Ar tu nežinai, kad dabar atvyks mir
ties automobilis ir jus išveš?” Maušiukas 
buvo ramus ir neišsigandęs. Jis žiūrėjo į 
mane plačiai atmerktomis akimis ir tyliai 
paklausė: “O gal vis dėlto dar yra iš.sigcl- 
bėjimas?” Jo ramumas sustingdino mano 
gyslose kraują. Mano apmaudas išnyko... Aš 
gi žinojau, kad tų vargšų vaikų likimas nu
spręstas. Man buvo sunku sulaikyti ašaras. 
Tik vėliau, pasislėpęs tolimame užkampyje, 
aš žliumbiau ir kukčiojau...

Mano baiminimasis buvo bergždžias. Ta
sai įvykis neatnešė jokių nelaimių. Galop ir 
nebuvo jokio reikalo ką nors daryti, nes ne
trukus visa stovykla buvo likviduoja ir jos 
įnamiai išgabenti į štutthofą. Ten kalinius 
suskirstė: suaugusius nuvežė į Dachau, o 
mažieji ir ligonys buvo nužudyti ten pat du
jomis.

Šį kartą Maušiukas nepabėgo nuo žiau
raus likimo.

Vertė Domas Jasaitis
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Antano Rūko "Veikalai scenai 99

Žmonos pomirtinė dovana savo vyrui rašytojui

■»

ANATOLIJUS KAIRYS

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI, jniai liūdnesne kaukę. Išeivijos 
“Bubulis ir Dundulis” — linksmas tri- teatro istorija, o tuo pačiu ir li- 
jų veiksmų nutikimas. “Svajonių ša- teratūros istorija, negalės užmirš- 
lis” — penkių veiksmų vaidinimas ma- ti ar praleisti A. Rūkų režisie- 
žiems ir dideliems. Išleido Elena Rū-(riaus, tuo labiau — dramaturgo, 
kienė. Tiražas 300 egz. Spausdino Teatro srityje jo pasiekti laimė- 
“Naujienų” spaustuvė Chicagoje, 1970(jįmai yra per stambūs ir per ryš- 
m.

teatro istorija, o tuo pačiu ir li-

*

Rašytojas Antanas Rūkas, gi-i 
męs 1907 ir miręs 1967 metais, 
lietuvių raštijai yra gerai at
mintinas vardas. Poetas, beletris
tas, dramaturgas, esejistas, reži
sierius, aktorius, redaktorius, žur
nalistas, visuomenininkas, plačių 
pažiūrų kultūrininkas Antanas 
Rūkas mirė, palyginti, jaunas,, 
per anksti ir per greit išsėmęs, I 
kaip ir daugelis mūsų rašto žmo
nių, paskutines savo jėgas sun
kioje išeivijos egzistencijoje.

Antanas Rūkas

sutinkame, nes jo veikalai iš; 
tikrųjų lengvai sprendžiami, su
prantami, sceniški ir' žaismingi, 
jo charakteriai juokingi, vietomis 
net kvaili, tačiau teatrališkai tik-| 
ri.

“Bubulis ir Dundulis” para
šytas eiliuota kalba, kas, mano 
nuomone, neišėjo .veikalui į nau
dą. Jaučiamas sakinio ribotumas, 
.sunki bei darkytą sintaksės atžvil- 

i giu kalba,'žodžių neišiejskojimas, 
išsireiškimų stoka, nes gi reikė
jo paisyti kirčiavimo, skandavi
mo bei kitų eilėdaros taisyklių ir 
pan. Prozinė kalba būtų leidusi 
autoriui daug laisviau žaisti hu
moru, taikliomis replikomis, net 
improvizuoti.

“Svajonių šalis” yra penkių 
veiksmų vadinimas mažiems ir 
dideliems. Turinys nesudėtingas. I 
Būrelis mieste gyvenančių paaug
lių randa didelę ir seną knygą, 
parašytą kažkokio dr. Klajūno 
Lituano ir ten išskaito nuostabių 
dalykų apie kažkur esančią Sva
jonių šalį. Visi nutaria eiti tos 
Svajonių šalies ieškoti. Po dau
gelio nuotykių kelionėje, paga
liau ateina ir į Svajonių šalį.

Veikalas pritctikytas išimtinai 
išeivijos jaunimui. Nėra abejo
nės, kad “Svajonių šalis” pri-, 
klauso A. Rūko patiems geriau- 
siems veikalams, techniškai ir i-' 
dėjiškai pavykusiems. Visais at
žvilgiais puiki knyga — ir vai- Į 
.dinti ir skaityti. Tik “nuotykiai”. 
Besočių žemėje (Trečias veiks-j 
mas), manytume, nėra nei juo
kingi, nei jaunuoliški, nei veika
lui būtini. Savaime aišku, tai ne
kenkia “Svajonių šalį” laikyti ge
riausiu Rūko veikalu, nes “Sva
jonių šalis” gali būti vaidinama 
be III-čio veiksmo,' kadangi nuo
tykiai viename veiksme neturi 
nieko bendro, jokio ryšio su nuo
tykiais kituose veiksmuose. Be to, 
veikalas gana ilgas, techniškai 
nelengvas, tačiau įdomus ir, 
aišku, pamokinantis. Ypač kla
siškai geras yra ketvirtas veiks
mas — Velnių karalystėje.

Knyga “Veikalai scenai” iš
leista labai gražiai (nors korek
tūros klaidų galėtų būti mažiau), 
meniškai įrišta, įdėtas vykęs 
tariaus šaržas. Puiki žmonos 
mirtinė dovana savo vyrui.

I
i

“Kalbėkite namuose 
gimtąja kalba"

Dienrašty “Chicago Sun-Ti- 
mes’’ gausiai įvairių gyvenimiš-

Į kelionę.. Nuotrauka V. Maželio

ma, kad ir čia kartais pasitaiko 
rausvai padažytų karstelių. Ne 
pabaltintų, apie kuriuos Kristus 
anuomet kalbėjo. Esą, gan daž
nokai ir čia titulėliai gaunami ne-.
būtinai už pastoralinį uolumą ar1 kų patarimų duoda Ann Lan- 
pamaldumą, bet ir už kitas “do- ders, kurios atsakymai į paklau- 
rybes”: statybas, administraciją, simus talpinami daugelyje spau- 
rinkliavas.

Viena ponia kadaise paklausė 
jauną italų kunigėlį: “Ką ir kaip 
čia padarei, toks jaunas, — ir 
jau paraudęs monsignoras? Šis at
sakė: “Ant seno kunigo plikės 
Dievulis užspiauna — tas ir prela
tas”. — “Betgi tu nei senas, nei 
plikas” — prieštaravo ponia. — 
Stovėjau šalia vieno tokio, ir ne
tyčia pataikė ne ant jo, o ant 
mano plikės’ — ir parodė jai sa
vo tonsūrą pakaušy.

Taip atsakė tikras reverendis- 
simus ac illustrissimus Giachono 

ĮPecci, vėliau žymusis ir neuž
mirštamas Leonas XIII. Atsaky
mas linksmas, bet ir simboliškai 
teisingas- Jis tik iš kuklumo pa
vartojo žodį: netyčia, nesgi Die
vas netyčiom nesispiaudo.

Bet ar daug kas turi kantrybės 
laukti plikės ir spiovimo? Dėl to 
dažnas laksto, duris varsto, praši
nėja, kol pagaliau ir įsiuvamas 
rausvas guzikėlis į jo sutaną. Ir 
laimingas, pakilus ir puikus. Vie
nur pabaltinta, kitur parausvin
ta laimė. Panašumas yra, tik spal
vos skirtingos.

Nuo egzistencializmo iki šios 
vietos yra tai mano pastabos prie 
trečiojo klausimo, kuriuo noriu, 
kad kun. B. pasisakytų. Aspektų 
būtų daug, o parinkau tik tris, 
kurie šiuo metu, rodos, aktualūs. 
Jais daugmaž ir pasisakiau. Jei 
atrodo, kad mintys, su klausimu 
beveik nesusijusios, tai mano gal
vosenoje jos labai susijusios, tegu 
ir netiesiogiai.

Kaip ten anuomet, taip ir čia 
šiame šimtmety, vis dar tebėra 
stipri tendencija tikinčiųjų laisvę, 
Seniai uždarytą siaurame užtvarė-

dinių. Reikale ji kviečiasi specia
lia ų talkos, kad duotų tikslų at
sakymą.

Šio dienraščio liepos 11 d. nu
meryje Ann Landers skiltyje iš- 
syau .d’ntas K-bes pabėgėkų 
klausimas: jie gerai meka ang
liškai, bet jie "amuose kalba is- 
pnr.7!kat ir savo "aujeginr mo- 
kv~ pir; 'orios kalbos ispaniškos. 
Kdimynai gi sako, kad tada vai
kui bus sunkumų mokykloje su 

j anglų kalba. Klausia, kaip ge
riau.

, Ann Landers atsako-. “Kalbė- 
į kitę ispaniškai į savo vaiką na- 
' muose. Kai jis pradės eiti į mo
kyklą, jis gręit išmoks angliš
kai. Neb-s jokios problemos.

Tai naudingas patarimas ir 
l’c+ ”-ig’~s tėvams — kalbėti lie- 
uviškai.

. kūs, neabejotinai charakteringi 
visam A. Rūko gyvenimui ir 
veiklai.

Nors A. Rūkas teatro kelią pra- 
' dėjo dar Lietuvoje, bet savo ta- 
1 lentą pilnai išvystė Vokietijoje 
ir Amerikoje, tai yra jau išeivijo
je. Čia jis kūrė, vaidino ir režisa
vo. Išeivijoje išėjo jo geriausi te
atrui skirti veikalai: "Bubulis ir 
Dundulis” ir “Svajonių šalis”. 
Abu šie veikalai ir sudėti dabar 

j čia minimoje knygoje “Veikalai 
scenai.”

“Bubulis ir Dundulis” buvo 
parašytas jau 1945 m., Vokieti
joje, ir ten, pastatytas iš rank
raščio, keliavo iš stovyklos į sto
vyklą su dideliu pasisekimu, iš
keldamas ten autorių į pirmuo
sius lietuviškosios dramos kūrė
jus. Chicagoje, kur A. Rūkas gy
veno ir veikė, šis veikalas buvo 
pastatytas dar net du kartus ir 
plačiai rodytas kituose miestuose.

“Bubulis ir Dundulis”, auto
riaus pavadintas “linksmas trijų 
veiksmų nutikimas”, priklauso 
lengvos komedijos žanrui, net gal 
farsui. Šiame nutikime, kaip ir 
“Vieno kiemo gyventojuose” 
(statytūos Clevelande 1961 m.), 
veikalo situacija yra dirbtinė, gy
venime sunkiai įmanoma, tačiau 
galima. Reikia pastebėti, kad A. 
Rūko scenos technika nustelbia 
idėjinę realybę. Jis visur pirme
nybę atiduoda teatrui, scenai, 
veiksmui, sakytume, vienkarti
niam žiūrovo džiaugsmui, visai 
nesisielodamas, kiek čia yra logi
kos ar meninės tiesos. Todėl vi
suose A. Rūko veikaluose jaučia
ma kūryba, planavimas, auto
riaus inteligencija, teatro pažini
mas, net publikai pataikavimas, 
bet jokiu būdu ne tikras gyveni
mas, ne natūrali įvykių plauka, 
ne racionalus elgesys. Pvz. “Bu- 
bulio ir Dundulio” sodybas ski
ria tiktai tvora, jos turėjo vieną 
kiemą ir t. t. Techniškai labai 
dėkingas scenovaizdis, nes viskas 
vyksta čia pat, ant akių, po besi
vaidijančių langais, nelyginant 
dvi šeimos gyventų Viename na
me, tačiau realybėje tokį skeltą 
kiemą sunku įsivaizduoti,' nors 
mes neginčijame, kad taip nega
li būti, ypač kada gyventa kai
mais, susispaudus mažuose skly
peliuose. Atiduodamas pirmeny
bę technikai, Rūkas laimėjo ge
ro dramatisto vardą. • Pelnytai,

V V» •

lilUltttl ->m -•<’'
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Daug bankru'uoj ančių
Pe- metus laiko, iki b'rž. 30 

d., JAV-se berkru avo 182 851 
asmuo. D? "k ate imo prirxas- 
tvs; fucrto’lfti ’črvnse, lošimų 
(gembliav’mų'. skolos i’era 1- 
ga, lengvi kreditai p’rkėams 
š-’mos spaudimas pirktis -lo- 
Ir,n.

Nupirko žurnalą
Žurnalą. "Saturday Review", 

turinti 6C8.C00 nrenvmeratorų 
nrpirko pnr~ė New Yorko in
vestuotojų.

Šiandien, neturint po ranka vi
sos A. Rūko kūrybos rinktinės, 
nebūtų tikslu spėlioti, kas buvo 
‘'Rūko žemė”: poezija, romanas, 
novelė ar drama? Šiuos žodžius 
rašančiojo nuomone, nei poezi
joje, nei beletristikoje /ypatingų 
aukštumų nebuvo pasiekta, nors 
trys poezijos rinkiniai (“Pos- 
>mai”, “Bokštai meilė ir buitis” 
ir “Mano tautos istorija”) ir vie
nas romanas (“Sužalotieji”) by
loja apie rimtas A. Rūko pastan
gas įkopti Parnaso viršūnėn.

Kitaip yra su A. Rūko drama. 
Mūsų visuomenė prisimena jį 
kaip vieną iš pirmųjų ir svarbių
jų išeivijos teatro pionierių, užė
musių čia aiškias ir tvirtas pozi
cijas. Jis buvo ne tik draminių 
veikalų kūrėjas, bet ir režisiėrius, 
ir aktorius, ir organizatorius. Teat 
ras buvo A. Rūko, galima saky
ti, Alfa ir Omega, suteikęs jam 
gyvenimo ir veiklos prasmę. Be 
A. Rūko kūrybinės ir sceninės 
veiklos mūsų teatras nešiotų žy-

au- 
po-

Elektroninė muzika 
Lietuvos kolchozuose

stumiamos į Šą^lftėslŪhf liktų Hū- ly.ten ją kiek galima ilgiau laiky- 
nus? Paklūsti'ajr* nepaklusti? Tai ti ir neišleisti, 
hamletiškds' fėms frlAdSlfnaK,"ap- 
įsisprendiihas. KTą'jkū bekalbėti j 
apie lais^'-^patife Otejb-žmogui' 
dovanotą ' gražia ušiąi ‘gėlė. Koks 
gražus žodis, prilygstantis kitoms 

‘gražuolėrhš’TDiėvas, -fftlėilėjLma^ 
ma, tėvynė, ’duotia. ėtc. etc.). 
Koks pilrias, piltiiitėlis' puikiausias 
dalykais jo turinys'. Vadink ją 
kaip norų — sąžinės laisve, pri- Į 
gimtine teise ar laisva valia ji

Rašiniui išsiplėtus, pasąmonės 
liūnus teks siaurinti, kondensuoti. 
Pirinuosius du klausimus, nors 
jie čia tiktų, tenka išimti ir kita 
proga, vėliau atskirai padiskutuo
ti. Tad... iki pasąmonės liūnų.

.... - ‘ -- ■

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams laldotmFms 

Ir kitokioms progom. 
GUDAUSKŲ 

Beverlv Hiils Gėlinyčla
J44S W flSrd Street Chicatro Illinois
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18 MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
Galima pirkti dalimis ir įmokėtinai 

30% iki 50% nuolaida
SOUTHWEST FURNITURE CO 

6200 S. Western ... Tel. GR 6-4421 
UlMIIIIIIIIIIIMIIIIHIIIiniINMim

Okup. Lietuvoje vis dažniau 
priėkaiš aujama dėl “perdėto 
modernizmo vaikymosi” arba 
dėl Vakarų poveikio, kad ir mu
zikos srity. Štai, “Tiesoje” apie 
muziką kolchozuose taip rašo
ma: "Žiūrėk, iš visur suverbuoti 
keli muzikantai elektropianinais, 
ėlektrogitaromis linksmina kolū
kietį, nevykusiai pamėgdžiodami 
kažką girdėtą per radiją, iš 
plokštelių”. Siūloma vėl pakvies
ti j kaimo scenas lūpinių armoni
kėlių, švilpynių grojimą, mando
linų orkestrėlį, armonikas.. (E.)

(Atkelta iš 3 pusi.)

Gimdymų kontrolė?
Šioje srityje, sakyčiau, reika

lai dar blogesni negu su celiba
tu. Idealiai patrauklus pasaky
mas (beveik įsakymas) — “kiek 
Dievulis tau vaikų duoda, tiek jų 
ir turėk.” Bet jau labai labai 
nepraktiškas ir nepasižymintis jo
kia logika. Moralinis dalykas—? 
Šį pradą tame reikale gal padidi
namu stiklu galėtų įžiūrėti ne
bent tik labai ištreniruota “tikė- visuomet ta pati laisvė, prigimti- 
jimo žinovo — racionalisto” a- į nė teisė ar laisva valia — ji vi
kis. Šiaip žmogus, nors šiokią to- suomet ta pati laisvė, skaisti, kaip 
kią nuovoką apie moralinius da- saulė, brangi, kaip gyvybė. Be jos 
lykus turintis, nematys ir nesu- nė gimti nebūtų verta. Ir štai šis 
pras, kaip kas čia gali matyti tai, brangakmenis, turtas norima iš 
ko visai nėra. Yaptingai žinan- jaunos moters ir jauno vyro atim- 
čiam Vatikano II Suvažiayimo. iš- ti, ar supančiotą narvaų uždary- 
aiškinimą (.., “žmonos — vyro ti. DieyiiįLmąijp, Čia, jau npbe

Kas tik turi gerą skonį, 
viską perka pas Lieponį!

LIEPOMS

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTE R, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 'iki 9:30. Kitom dienom 
nuo 9 iki 6 vai. vakaro. ----- Sekmadieniais uždaryta.

(

lytiniai santykiai vaikų gimdymu racionalizmas, o penkiolika nešu-1 _. 
neapribojami”... —cituoju ne zq- sipratimiį yiejjamę, 
diškai, o sutrauktai —- atminti
nai), atrodys, kad čia esama 
prieštaravimo. Ir ne be pagrindo.

vf-

Vasaros audra, ateina... Nuotrauka Algirdo Grigaičio

Aborto klausimai 
Į... •'.Nlfs-OJIR -d ■-•VM.i):

Labai , gerai, kad piestu stoja-
Rimtai? Nagi, jau na. Kiekvie- ma Prieš abortus. Mėnesio ar 

na jauna mamytė pasakys, — gal dviejų, V<?s užmęgstas gemalas ar 
iš 8-nių koks vienas, o gal ir pu
santro vaiko ir nutrupėtų, o ir tai 
tik po atidžios “ritmiškos treni- 
ruotės”. Tokie samprotavimai, 
racionalizavimas ir patvarky
mai vyksta laikais, kai jau dabar 
eksploduojame, kai Malthus’o 
užmirštos 18-ojo šimtmetčio te
zės (aritmetinė: geometrinė pro- 

jgresija) rie juokais pildosi ir gra
so kataklizmu. Prigimdęs milijo
nus, o netrukus ir bilijonus, vai-

. mažytis įetŲs, vis tįek yra gyvy
bė. ' Ir niekam nevalią tos gyvy
bės užmušti, nebent būtų jau iš-' 
mintingiausia priežastis. Ne mū
sų reikalas spręsti ir svarstyti, ar 
Dievulis naujai gyvybe’ jau sielą 
įpūtė ar. neįpūtė ir kada jam’ 
“žmogaus pilietybės” popierius į-1 
teikia. Pasipiktinau anądien, kaž- j 
kur skaitydamas, kad piliulinė 
gimdymų kontrolė sugretinama, 
pastatoma šalia aborto. Kokia 

kų, kaip juos užauginsi, maitin- r*a brolybė tarp lėtajs žingsne- 
si, dengsi, gydysi, auklėsi, moks
linsi ir paruoši gyvenimui, kad 
būtų žmonėmis pagal Dievo pa
veikslą, o ne sugyvulėjusiais pus
laukiniais slankiotų ir plėšikautų 
mūsų planetoje. Visus, apšviesti 
tikėjimo šviesa, padaryti Dievo 
vaikais tikrai nepajėgsime, 
dvasiški tėvai, tegu sail ir patys 
aukščiausi, negalvoja nė apie re
alią, nė apie hipotetinę galimy
bę, kad gali atsirasti milžiniškos 
masės kandidatų netgi į pragarą, 
dideliam Liucifieriaus juokui ir 
džiaugsmui.

Pagaliau, kaip su milijonais

liais jau ^ateinančio žmogaus ir į 
dar visai neegzistuojančio, kuris 
gal kada ateis, o gal visai nie
kad neateis. Ar panašus užmuši
mas žųjogaus į, tuštumą, kurioje 
iš viso nėra ką užmušti? Aiman, j 
tie nelemti, protininkai. Jie nesa- 

Įsjegi mus dalykus, daro esamais ir a-į 
! pie-juos “įtikinančiai samprotau
ja”.

ILeonas XII

Mūsų dvasininkai, turiu galvoj 
ne vien lietuvius, atrodo, turi vi
sai neblogą vertinimo vidurkį. Y- 
ra išimčių, kur jų nėra. Patiki- !

gerų, pamaldžių ir pavyzdingų mos lūpos kartais atsiveria ir ati- 
katalikių mamyčių? Ar jos nenu-dengia. mažų paslaptėlių. Sako- j

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARTAŲ PARDAVIMAS IR TISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

see us for 
financin9

AT OUR L0W RATES

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best vvay to savąjegularly!

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME . .

INSURED 
Ek "u. n

o.

Compounaed
Q u a r t e r 1

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 6%

FEPERai 5SV1NCS

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD

Peter Kazanalskas, Prisidėtų
HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

66 YEARS SERVING CHICAGOLAND

CHICAGO, ILLINOIS 60608

Phone: Vlrginia 7-7747
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bir’?lio LI’MA Metraštis, dr. Pr. £kar-o AIDAI
mėn. Ni. 6. Mėnesinis kultūros d. iau • “Ankstyvėmė ir dabarti- 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas nė lietuvių bendrinės kalbos var 
Gir irs. 27 Julle te .St.. Bo;tcn, | tcseia”; 
Mass. C2122. Leidžia lietuviai 
prar. i konai. L idė, ų atstovas 
žv’~elo re’ka'ams T. dr. Leonar
das Andriek s OFM. Administ
ruoja T. Bcijven -tas Ramanaus
kas, OFM. 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11221. Metinė 
pre -umerata 10 dol.

Naujasis “Aidų” numeris da"- 
giausia vietos skiria 1941 metų 
birželio 23 dieno? sukilimui, mi
nint 30 metų jo prasiveržimo 
sukak ], ■ Pačios redakcijos ve
damajame, prisimenant neilgą 
sukilimo pastatytos vyriausybės 
egzistenciją, be kita ko, rašoma;

“Neilgai džiaugėme? ir 1918 
metais paskelbta ir laisvės ko
vose apginta Lietuvos nepriklau
so nybe. Bet kiek per tą dvide
šimtmetį laimėta tautai konso
liduoti! Jei nė tas trumpas lai
kas nebūtų buvęs duotas, Dievas 
težino, kiek aplamai šiandien 
mūsų tautos bebūtų.

Gūdus nepriklausomybės pra
radimas, be kovos nusilenkus 
klastcmis pridengtai prievartai, 
liko tautoje žaizda. Reikėjo 1941 
birželio sukilimo išdeginti tai 
žaizdai, slėgusiai tautą gėda. 
1941 birželio sukilimas atstatė 
tautos pasitikėjimą savimi pa
čia. Nors jo sėkmė buvo trum
pa, bet jo prasmė yra tauton 
jdieg a tautinės atsparos pavi
dalu. Kaip įvertino dr. Ad. Da 
mušis (vadovavęs sukilimą pra
dėjusiam Kauno LAF štabui), 
1941 birželio 23 — tai ‘simboli
nė diena, tai lietuvių aktyviosios 
rezistencijos užuomazga’ (Aidai, 
1966 Nr. 6, p.242).

Aktyvi rezistencija nenutrū
kusį, tik dabar ji vyksta ki‘a 
forma — kultūrine atspara. Vel
tui okupanto propaganda įtiki
nėja, jog tauta esanti laisva ir 
sovie inėj santvarkoj. Kokia 
laisvė aplamai galima sovietinėj 
santvarkoj, kur valstybė visiems 
prievarta diegča vieną ‘tiesą’? 
Tik sovietinė ‘laisvė’ galima ir 
Lietuvoj. Ne laisvėj dabar tau
ta gyvena, o tik laisvės ilgesiu. 
Pa’iudijo tai pernai kun. A. Šeš
kevičiaus, Bražinskų, Kudirkos, 
Simrkaičių atvejai. O visą laiką 
tai liudiia tėvyjr ■ lik šių atkak
li kultūrinė atdara, ir ‘senąjį 
palikimą saugant ir nauju įna
šu ta ■ ą stiprinant”.

Sukilimo temą žurnalo pusla
piuos. dar liečia Kaz o Škirpos, 
Juozo Ambrazevičiaus ir Pilypo 
Naručio straipsniai, atsiminimai, 
pranešimai.

Spausdinama lenko Leszek 
Kolakowski satyrinės poemos 
prozoje “Kas yra sovietinis re
alizmas?” vertimas lietuvių kal
bom Naujos .poezijos š; karią 
duodama Antano Vaičiulaičio. 
Jurgio Janavičiaus ir Zefirinos 
Balvočienės, novelė — Nelės 
Mazalai ės. Chicagos Lietuvių 
operos šiemetinį Traviatos pa
statymą aptaria Vladas Jakubė- 
nas.

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
rašoma apie Lietuvos ir visa
sąjunginės komunistų parti
jos suvažiavimus, minima prel. 
J. Končiaus 80 metų sukaktis, 
violončelisto Mykolo Sauliaus ir 
kalbininko Jono Otrembskio mir
tys: pasitinkama J. Bakio skulp
tūra "Lituanica": prisimenamas 
Chicagos lietuviškosios televizi
jos penkmetis: pristatomas maiš 
taujančio tikėjimo italų poetas 
Giuseppe Ungaretti. Knygų sky
riuje recenzuojama penktasis

V. Volerto premijuo
tu ris romu "r s “P agaro vyres- 
n-si?”; V-’^co L”'lev’čiaus "Lie- 
t vių šv’ęt'mas Vokie ijoje’” ir 
Antane Gin'ner'c redaguoti Lie 
t ve- našri’rku atsiminimai 
“Nuc krivūlės iki raketos”.

• ATEITIS 11.71 m. gegužės 
mėn. Nr. 5. Lietuvių kaalikiško- 
jc jaunimo žurnalas. Leidžia 
j.'ckskivių ateitininkų sąjunga. 
Redaguoja Algis Norvilas ir Al
dona Zailskaitė. Redakcijos ad
resas: 7121 South Francisco 
Avė., Chicago 111. 6C629, telef. 
312 925-2733. Administruoja
Juozas Polikaitis, 7235 S. Sac- 
ramento Avė., Chicago, 111. 
6C529. Metinė prenumera a JAV 
ir Kanadoj — 7 dol., .susipaži
nimui prenumerata — 5 dol., 
garbės prenumerata — 15 dol., 
kitur laisvajame pasauly — 5 
dol.

Vedamuoju užakcentavus jau
ną lietuvišką šeimą, toliau duo
damas pasikalbėjimas su Ateiti
ninkų sendraugių sąjungos pir
mininku dr. Antanu Sužiedėliu. 
Apie įvairias už'eršimo bangas 
rašo L. Sidrys. Geru keliu einan
tį Živilės Bilaišytės poezijos 
brandumą rodo naujas jos eilė- 
rašts “Pavasaris”. “Užuominų” 
puslapy prisimenamas dr. Juo
zo Girniaus knygos “Tauta ir 
tautinė ištikimybė” dešimtmetis, 
užgiriamas sumanymas ir jau 
konkreti pradžia rengei mokslei
vių stovyklų vadovų paruošimo 
kursus.

• NAUJOJI VILTIS 1971 m. 
Nr. 2. Politikos ir kultūros žur- 
na'as. Leidžia Lietuvių studentų 
'kc’nora' iia Neo - Lith”ania ir 
Ame-’kcs L’etuvių taukinė są- 
iunga. Redakcinė kolegija: dr. 
Jena’ Balys (pirm.), Aleksas 
Laikūnas ir dr. Bronius Nemic- 
kas. Administracijos adresas: 
7150 S. Spaulding Avė., Chica
go, 111. 6062S. Prenumerata — 
4 dcl. (arba už du numeriu).

laikraštiniai lašinėliai, kuriems 
viešai paskelbti nebuvo ir būti
nas -ui alas. Gera vieta jiems 

atų b . vus ir "Dirvoje“ ar ku- 
’/< ■ n k’tame laikraštyje. Įvairių 
problemų sprendimo metodais 
ir akcentais "Naujo ii Viltis’ 
mūsų i'eiviškoje visuomenėje 
a rodo ats'cvauja bene pačiam

1 konservą yviš riavs'air. kraštu
tiniam sparnui. Tai lyg akivaiz
dus antipodas kito sparno 
kraštutiium 'i “Akiračiams”. Ta 
čiau, kaip jau ne kartą gyveni
mo praktika parodė, priešingi 
kraštutiniai poliai ima neretai 
vienas j antrą panašė i. Iš tik
rųjų: tone ir tarpsavuotinės ko
vos taktikos prasme “Naujoji 
Viltis" ir “Akiračiai” kai ku
riuose savo puslapiuose atrodo 
kone dvyniai.

• Maiia Jurgita Saniaity ė 
VIENA SAULE DANGUJE. Ei
lėraščiai. Išleido Akademinės 
skauti.jos leidykla “Gaiva” 1971 
metais Chicagoje. Rinkinys kie
tais viršeliais ir aplanku, pieštu 
dail. Zitos Sodeikienės. Jos yra 
piešti ir knygų skyrių įžanginiai 
puslapiai. Rinkinys yra 96 psl.. 
kaina nepažymėta.

Tai jau antras mūsų čionykš- 
’ė3 jaunos poetės rinkinys. Eilė
raščiai jame suskirstyti į pen
kis skyrius — Nepaveldėta že
mė, Brolis, Antigonė, Saulėtekis 
ir Epilogas. Poetė ir antrajame 
savo rinkiny tc'iau tobulina 
rumpų, miniatiūrinių eilėraščių

jos pirmoji knyga, apimanti Ka
zio Borutos eiliuotąją kūrybą. 
Redakcinė komisija: J. Baltušis 
(p rm ), v. Ga’i.iis, V. Kubilius 
ii A. Ve c’ova. udarė ir paaiš
kinimus paraše V. Vilnon t ė 
1 lygoje yra sutelkta visų anks
čiau atskirai išėjusiu Borutos 
ri kinių poe, i ja i: dar niekur 
iki šiol neejausdin i jo eilėraš
čiai iš rankraštinio poste pali 
kimo.

iįlam pirmajam Kazio Bo:u- 
tos raštų serijos tomui įvadą 
parašė rašytojas prozaikas J. 
Baltušis. Įvadas savotiškas. 
Apie velionį rašytoją įvadinin- 
kas rašo, stengdamasis jį pa- 
vaizduo i maždaug minkštu 

mogum kuris gyvenime vis no- 
. ickčjc r sigaudyti vis dąry-l 
davęs- klaidą po klaidos. Kaip 
žinome, K. Boruta visada i vi
sur buvo nepalenkiamas revoliu
cionierius. Bet žmogaus la'svę 
statydamas aukščiau visko, jis 

iekada nepakluso be rezervų 
jokiai partijai ir jokia absoliu
čia partijos tiesa netikėjo. Prin
cipiniai Borutos gyvenimo vin
giai Bal ušiųj atrodo kaip tam 
tikras rašytojo nesusitupėjimas, 
blaškymasis. Iš tikrųjų tai buvo 
pats kietasis Borutos gyvenimo 
būdas. Savo gyvenimo vingiuos 
Boruta nenuvingiavo lengvu A. 
Venclovos ir kt. panašių keliu.
cdėl ir buvo 1943 m. bolševikų 

nuteistas ir tik vėliau “amnes
tuotas“.

Rusų klasikų 
vertimai Lietuvoje

Lietuvoje pastaruoju metu pa- 
da \č-jo rusų rašytojų kūrybos 
vertimai ar anksčiau išleistų pa
kartojimai. Iš alasikų, F. Dos- 
TojeVskio 150-sioms gimimo me
tinėms paminėti tąpčią kartą iš
leis a? romanas “Idiotas” (dvi 
dalys, pc 25,60(1 egz., dar 1939 
.r:tais vertė anas Povilaitis 

n 1£”S m.) ir antrą kartą 
L. Tolstojaus autobiografinė tr- 
c i a "Vaikystė, - paauglio me

tai, jaunystė” (vertė M. Miški
nis). Ki oš knygos, kaip F. Ab- 
ramovo ir kt. Va’zd c;a pokario 
metus Scvietijoj ar jaunimo žy- 

iuc kare metu Rusijoje. (E.)

Studijos ne 
universitetų ribose

Fina įeiniąms sunkumams spau 
džiaut. JAV-se plinta naujas 
aukštųjų studijų .būdas — jų at
likimas, negyvenant universite
to bendrabučiuose ar net ir stu- 
di as atliekant už universiteto 
rbų, diplomą gaunant eksterno 
keliu. Apie tai plačiau rašo “Sa- 
turday Reviėw” liepos mėn. 17 
d. numeris.

Nauji literatūriniai ir 
patiekaliniai leidiniai

Liet ivoje išleistos naujos 
knygos: K. Boruto: "Mediniai 
stebuklai” ir Aug. Griciaus “Ke 
purės nenukelsiu“. Turi nemažą 
paklausą šeimininkėms skiria
mos knygos — jų tarpe dabar 
išleidžiama B. Purvinienės ‘ šal
ti patiekalai” ir K. Brundzienės 
“Viskas iš obuolių”. (E.)

Britų mokslininkai 
apie aspiriną

Labai plačiai vartojamas aspi
rinas bet kaip jis veikia vis ne
buvo išaiškinta. Britų mokslinin
kai paskelbė žurnale "The New 
Scicntist“, kad jie susekė, jog 
aspirinas ir jam gimmingi vais
tai veikia į hormonu junginį, va
dinamą pros aglandinai, kurie 
sukeįja karštį, uždegimus, gal-

vos skausmus. Tie hormonai dar 
neseniai susekti. Jie veikia širdį, 
bronchas, kraujo indus, skrandį. 
Atradimas kad hormonus gali
ma kcntrc’iuoti aspirinu, laiko
mas didelės reikšmės.

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

[R MRGP.JAMP

PETE’S AUTO REPAIR
Taisau MOTORUS. STABDŽIUS, 

Transmisijas Starterius, Alternato- 
rius, Motor Tune-up. Ir kitus pa
taisymus. PETRAS PIŠNYS, sav., 
<1211-15 South Damen Avenue — 
TEL. 737 - 3938.

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

3314 West 63rd Street
Chicago. Illinois 60629

Telef. PRospeet 6-8998

tes posmas dabar išleistame to
me virsta gerokai išsikvėpusiu, 
nekonkrečių ir kur kas prastes
niu:

Seniai man tėvas, baisiai
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VIENA 
SAULĖ 
DANGUJE

Marijos Jurgitos Saulaitytės kny
gos aplankas, pieštas Zitos Sodei- 
kienės.

Firmuoju straipsniu atkrei
piamas dėmesys į pastaruoju 
metu labai gausias lietuvių litu- 
anis'ų mokslininkų mirtis Lietu
voje. Dr. J. Balys atsako į klau
sima.: kas yra tauta? Vertime 
duodamas Amerikos Katalikų 
universiteto p-o "esoriaus P>- 
hard Kc'm straipsnis “Etniš

kumo re kšmė Jungtinėse Ame
rikos Vals ybčse”. Temą “Išei
viai kovoje dAl IJetuvos laisvės” 
svarsto A- J’.irgšnas. Rusijos - 
Kinijos kivirčą liečia dr. B. Ne- 
mickas. Kun. V. Mironą, kaip vi
suomenininką ir valstybininką, 
prisimena Juozas Jurevičius. Li
teratūros sektoriui šį kartą pri
klauso ištrauka iš V. Alanto ro
mano “Amžinasis lietuvis” ir J. 
Gliaudos spalvingi atsiminimai 
apie Pulgio Andriušio aušrokiš- 
kas - gimnazist’škas dienas. Nau 
jų knygų skyriuje recenzuoja
ma; V. Alanto novelių rinkinys 
“Nemunas plaukia per Atlantą”, 
Jurgio Gliaudos romanas “Lieps 
nos ir apmaudo ąsočiai” ir to 
paties autoriaus knyga “Simas”. 
Medžiaga gausūs ir kiti žurnalo 
apžvalginės dalies skyriai; šia
me krašte, Lietuviškoji veikla ir 
Spaudoje pasižvalgius.

Bendras įspūdis, anksčiau pir
ma ’į ir dabar antrąjį “Naujosios 
Vilties” žurnalo numerį perskai
čius, yra teks. Didelė dalis pus
lapiuos skelbiamų raštų toli gra
žu nėra įprasto kultūros (net ir 
politikos) žurnalo lygio. Tai tik

techniką. Daug kur jai šitai ga
na gerai pavyksta. Pats di
džiausia Saulaitytės pliusas yra 
tai kad ji mcka branginti žodį, 
meka jį pastaty i eilėraštyje tin
kamoj vietoj, todėl jos eilėraš
čiai skaitant neužkliūva, pos
mai daug kur atsišaukia tyru, 
metaliniu skambėjimu:

Paryčiais 
išgirdome 
traukinį.

Dūmais pakvipo slėnis.
Ma’ėme pradžią.
Geležis raugino 
ilgas die aa, 
kurių pamilt'

\ nespėjom. (Fraetis, 24 psl.)

Tačiau miniatiūriniu eilėraščių 
vien tik fermą tobulinant, yra 
didelis pavojus, kad eilėraščių 
skambėjimas, nors ir gražus, 
gali būT ir visai tuščias. Tuš
čias minties prasme. Arba ta 
min*is gali būti skaitytojui ne- 
sugestyvi, neapčiuopiama. Trum 
po eilėraščio pati didžiausioji 
stiprybė ir yra tobulos jo for
mos sulydimas su iš karto pa
gaunama mintim. Trumpasis ei
lėraštis visada turi būti tiesiog 
stebuklingas aforizmas žodžio iš 
orinio rūbo ir jo šerdies — min
ties vienybėje. Ir šitai ar tik ne
bus pats sunkiausias poezijos 
kelias. Jeigu Saulaitytė juo eis 
sėkmingai ir toliau, linkėtume 
kiek daugiau dėmesio kreipti į 
tą sąvokinę eilėraščio dalį, tik 
ne jos komplikuotumo, bet pa
prastumo kryptim.

Dabar išleistame jo raštų 
tome visa Kazio Borutos poezi
ja labai parankiai mums patei
kia išsamų jo sugestyvios ir nuo 
širdžiai išsakytos lyrikos bend
rąjį vaizdą. Lyginant su anks
čiau paskelbtais rinkiniais, tie 
patys eilėraščiai čia ne visur žo
dis į žodį vienas kitą atitinka. 
Kartais vienur kitur tie žodi
niai pakeitimai literatūrine 
prasme visai nepateisinami, bet 
daug ką sakantys partine rašy
tojo užgožimo prasme, štai, sa
kysim, nepriklausomos Lietuvos 
laikais išėjusiame K. Borutos 
eilėraščių rinkiny “Dainos apie 
svyruojančius gluosnius” buvo 
teks posmas:

Kitados man tėvas, atiduoda
mas ūkį, 

gailiai pranašavo liūdną galą, 
kad būsiu aš kaip pantis

susisukęs 
ir niekad neišfcrist man vargo 

balos.
Pasirodo kad žodį ūkis, pri

menantį laisvą žemdirbio ūkinin
kavimą, šiandieninėje Lietuvoje 
reikia mes‘i net iš anais “buržu
aziniais” laikais sukurto? poezi
jos, posmą skriaudžiant ir skam 
bumo, ir konkretumo, ir eilėraš
ty apdainuojamo meto spalvos 
blankinimo prasme. Iš Borutos 
dabar išleistu "Neramių arimu” 
Sužinom, kad ūkininkas ir ūkis 
vra šindien pavergtos Lietuvos 
~na"-’o< ndvarto iri žodžiai. Tai 
i-P’i kuriuo? poetasI
"nu ’o^amas negal tikėtis par
tijos at’eidimo. Todėl ir anas 
"ūkininkiškasis“, stiprus Bo:u-

susirūpinęs, 
graudžiai pranašavo mano

liūdną galą, 
kad būsiu aš kaip pantis 

susisukęs 
ir niekad neišbrist man vargo 

balos.

WAGNER & SONS
Typewriters — Adding Machines — 

Checkwrlter8
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
VlrS 50 m. patikimas patarnavimas 

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

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

SKAMBINTI RE 7-9615

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Mannfacturers

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

Tel. Virginia 7-7258 - 59

Nuo
1914 Mėty

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas ■ 
mūsų apylinkes. Dėkoja
me Jums už mums paro
dytą pasitikėjimą. Mes 
norėtume būti Jums nau
dingi Ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20,000.00

Frank Zogas, President

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS £0632

PHONE: 254-4470

|
■■

i

• Kazys Boruta, NESAMOS 
ARIMAI. Išleido Vaga Vilniuje 
1970 m., knyga 440 psl. Tai 1905 
m. gimusio ir 1965 m. Lietuvoje 
mirusio žymaus mūsų rašytojo 
pradėtų leisti visų jo raštų šeri-

5%
Ali accounts com- 
pounded daily — V-^įW-
Passbook Savings 

paid ąuarterly.

itjl]

6%
2 Years Savings

Certificates

(Minimum $5,000)

CRANE SAVINGS
A H D LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienų Me
tų Certiricatų sąskaitas 

Minimum $5,000.00
Naujas aukitas divi
dendas mokama* už 
investavimo

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

M

PIRMAD. ir KETVIRTAD.......... 9 v. r Ud S v. v.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD. ... 9 v. r. iki fi v. v. 

AMATAF» « v* r Iki 19 v d — Trečlad uždaryta.

PASKUTINIAI NF.PIUKIiAUSOMUS ldETUVOS LAIKU PRISIMINIMAI! 
.. ..Dar turime pardavimui baigiančių pranykti lietuviškų monetų.
5 litų — J. Basanavičius, 10 litų — Vytautas Didysis, 10 litų — prez. 
A. Smetona ir kitos. Kainoraštis pareikalavus.

P. ZABIX>CKIS, 2333 Ontario SU. Vancouver. B. O.. CANADA

) V/^ZELIS
* Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus;
* Portretūra
* Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — IIY 7-4677
422 MENAHAN STREET — BIDGEWOOD, N. Y. 11237

t

___________ JĮ
NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE

Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane

ANTROJI BANGA
Apie šį romaną rašų •

“O. Nendrė lengvu stE’umi mum pristato Lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tikrą tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiantį aukštų idealų, filiai religingą, suprantantį so
cialinius reikalus” (Darbininkas, ■'970, 73 nr.).

“O. Nendrės pasakojimas apie tii yra subtilus ir patrauk- 
lūs. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių” (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr.).

Knyga gaunama “DRAUGE” ir pas platintojus.
Kaina $3.50.
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Romano konkursas laisvojo 
ūkininko temai pavaizduoti

Lietuvių agronomų sąjunga 
Chicago e, talkininkaujant Lie
tuvių ūkininkų s-gai. Veterinari
jos gydytojų d-jai, Lietuvių miš
kininkų s-gai išeivijoje, Žemės 
ūkio darbuotojų s-gai Detroite 
ir pavieniams (JAV-se Kanadoj 
ir kitur) asmenims laisvos ir ne
prikiš somos Lietuvos laikmečio 
ūkininko bei laisvo ūkio epochai 
literatūriniam kūriny pavaizduo 
ti skelbia

konkursu
1. Kūrinio siužete turėtų atsi

spindėti ūkininko buitis su vi
sais jo rūpesčiais ir laimėjimais. 
O labiausiai paryškintinas lais
vės laikmečiu kultūrinis, koope- 
ratiškai ekonominis ir socialinis 
iškilimas, o rusų karinėms jė
goms nusiaubus visą kraštą, vi
so suklestėjusio ūkio ir ūkinin
ko sužlugdymas.

2. Autoriui paliekama neribo
ta kūrybinė laisvė visą ūkininko 
ir ūkio epochą atkurti meniška 
tiesa.

3. Geriausių kūrinių autoriams 
skiriama: 1-ji premija 2,000 do 
lerių, 2-ji — 1,000 dolerių.
4. Rankraščiai turi būti parašyti

rašomąja mašinėle ir siunčiami 
š:,’o ad esu: Lietuvių agronomų 
s-ga, 7328 S. California Avė., 
Chicago, lllinois 60829.
5. Autoriai tiri pasirašyti slapy
vardžiu. Savo tkrąją pavardę ir 
adresą duoti atskirame uždara
me voke en pat rašant kūri
nio antraštę ir autoriaus slapy
vardi. Slapyvardis užrašomas ir 
ant voko. Teisėjų komisijai iš
rinkus premijuo'inus kūrinius, 
atidaromi tik laimėjushj autorių 
vokai.

6. Kūriniai įteikiami iki 1972 
metų gruodžio 15 dienos.

7. Pirmąją premi;ą laimėjęs 
au' orius konkurso skelbėjui per
leidžia teisę kūrinį išleist atski
ru leidniu. Antrą premiją laimė 
jusiam — kūrinio išleidimas 
sprendžiamas abipusiu susitari
mu.

8. Teisėjų komisijai neradus 
nė vieno premijuotino kūrinio, 
joks rankraštis nepremijuoja
mas.

9. Mecenatais yra laikomi, au
kojusieji po 500 dol. arba dau- 
n’au. Garbės nariais — po 100 
dol. Mažiau aukojusieji laikomi 
rėmėjais.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

New Yorke š. m. birželio 13 d. įvykusi lietuvių kalt os tarunių popietė sutraukė gražų būrį lankytojų. Po
pietę, įvykusią Kultūros Židiny, pasveikino, klausytojus nudžiugiųęs, žemaičių tarime, Lietuvos gen. kons. 
New Yorke A. Simutis. Paskiras tarmes pavaizdavo visa eilė niujorkiečių. Nuotraukoje matyti popietės j 
dalyviai, iš kairės: suvalkietiškai skaičiusi dr. M. Žukauskienė, Br. Balčiūnas (skaitęs dzūkiškai), Kotry
na Grigaitytė - Graudienė (suvalkietiškai - kapsiškai, apie tarmes kalbėjęs, iš Washingtono atvykęs Leo- j 
Bardas Dambriūnas, Lietuvių moterų klubų federacijos, surengusios popietę, pirm. Vincė Jonuškaitė, rašy- i 
tojas, “Darbininko” red. Paulius Jurkus (skaitęs žemaičių tarime) ir rašyt. Ona Balčiūnienė - Audronė . 
(dzūkiškai) ir rašyt. Leonardas Žitkevičius (pavaizdavęs Vabalninko ir “brukiiniečiu” tarmes). Popietės 
svečiai buvo gražiai pavaišinti. Nuotr. L. Tamošaičio

Vaižganto raštų 
rinktine angliškai

Vaižganto raštų rinktinę 
”8in at Easter“ išleidžia Many- 
land Books knygų leidykla. 
Knygos pavadi ūmas naimtas iš

ką eina reikalas ir kas reikia pa
daryti. Tai būtų energinga, bet 
nesmurtinga politika, sujungta su 
giliu etikos pajutimu ir tikrove, 
įžvelgiant reikalų esmę ir ger- j 
bianti tuos, su kuriais, ji nesutin
ka. Tai būtų politika, kokios dar 
nėra buvę, bet kurią mes visi tu
rime pradėti kurti, jeigu norime 
išlikti.

P. Gaučys

novelės ’Nebilys’, kur vaizduo
jama dviejų draugų tragiška pa
baiga, įsimylėjus tą pačią mo- 

I terį. Be šios novelės, yra knygo- 
! je žinomieji 'Rimai ir Nerimai’- 
ir dar viena novelė. Knygai įvs(- 
dą parašė lietuvių rašytojų bi
čiulis prof. Charles Angoff. sa- 

! vo gana palankų ir įdomų raštą 
užbaigdamas: '’Kun. Vaižgan
tas užsitarnauja daugiau dėme
sio Amerikoje. Jis yra žmogus, 
didelio patyrimo ir geros šir
dies, ideali menininko kombina
cija. Nedaug yra rašytojų pra
eitojo šimtmečio pusėje, kurie 
galėjo tiek pasakyti prozoje ir 
kurie tai pasakė puikiai.”

B R I G H T O N
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME

LOANS

INSURED 
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57 yeara with personai attention
4071 Archer Avė. (West of California Avė.)

Amerikos kultūrinė revoliucija
Jaunųjų maištas prieš esamų santvarkų ir vertybių kaitų į

Tel. LA 3-8248Chicago, lllinois 60632

klausi-

tik kri- 
ir savo

nėmis užteršto oro ir aplinkos 
pavojuje. Tačiau pasiduoti tų pa
veikslų poveikiui, reiškia kristi į , 
giliausią nusiminimą ir savęs iš
sėmimą.

Daugelio manymu, amerikie
čių, visuomenė nūdien giliai sus
kilusi. Visuomeninio gyvenimo 
tragiką, socialinė bei politinė tik
rovė yra palietusi šimtus ame
rikiečių kolegijų. Daugiau kaip 
300 kolegijų dalyvavo vadina
muose protesto streikuose prieš 
amerikiečių įsiveržimą į Kambo- 
diją. Pastaruoju metu daug dau
giau studentų domisi socialinėm, 
politinėm ir tarptautinėm prob
lemom nei prieš dešimtmetį. Ir 
tas jų domėjimasis vis didėja.

Yale univ. psichologijos prof. 
K. Keniston savo studijoje apie 
amerikiečių visuomenės gilius 
negalavimus pažymi, kad viena 
svarbiausių viso to priežasčių e- 
santi nepaprastai greitai vykstą 
visuomenės pakitimai, kuriuos 
žmonės sunkiai sugeba kontro
liuoti, kad jie veda į visiškai ne- 
pramatytą ateitį. Prof. Kenisto- 
no manymu, norint juos apval
dyti, pirmiausia reikia identifi
kuotis su tais pakitimais. Tai pa
deda žmogui jaustis tos istorijos 
dalim, leidžia išvengti atsiliki
mo jausmo ir jį įgalina geriau pa
žinti mus supantį pasaulį. Tačiau 
iš kitos pusės, jie sudaro ir kai 
kurių sunkumų. Žmogus, save i- 
dentifikuojąs su pakitimais, yra 
auka, vergas ar lėlė aplink jį be
sireiškiančio pasaulio.

Moderniajai istorijai sparčiai 
besivystant, žmonės jaučia sutri
kimą. Matydami kaip tradicinės 
vertybės žiauriai puolamos ir 
nuolat susidurdami su gabumų, 
socialinių institucijų ir politinių 
pažiūrų atsilikimu, o taip pat ne
rimaudami dėl vis didėjančio ge
neracijų plyšio, dauguma žmo
nių jaučiasi esą pasimetę, sumišę 
ir grasomi. Tai skatina kai ku
riuos amerikiečius siekt atstatyt 
praeitį, naujai formuluoti ginči
jamas vertybes ir dabartinius pa
kitimus aiškinti kaip sąmokslą, 
griovimą ar nusikalstamą keti
nimą.

Prof. Kenistino įsitikinimu, 
čia nesą jokio sąmokslo ar grio
vimo. Amerika labai pasikeitė to
dėl, kad amerikiečiai norėjo paki
timų. Bet taip pat ir sutrikimo 
jausmo ir atsilikimo baimės ne
galima ignoruoji- Esą dauguma 
amerikiečių bijo ne tiek jų nuo
savybės vertės, kiek kritimo, tų

vertybių tapatybės, kuriom jie rė
mė gyvenimą. Jiem svarbu ne 
tiek jų einamoji sąskaita banke, 
kiek įsitikinimas, kad jie turi 
svarbią ir vertingą tapatybę, ger
biamą visuomenės, kurioje jie 
gyvena.

Amerikiečių visuomenėje išky
la dar viena grupė, besijaučian
ti nuo tų pakitimų, išskirta. Tie 
žmonės yra išskirti daugeliu atž
vilgių. Jie išskirti iš gerbūvio, iš 
visuomenės pagarbos ir vertumo, 
ir netgi iš pačios istorijos. Dabar 
jie nori ten sugrįžti. Jų karingu
mas ir pyktis reikalauja jų įjungi
mo į visuomenę, į istoriją, reika
lauja pagarbos, kurios pasigenda 
neišmokslintieji, vargšai ir negrai.

Prof. Kenistono manymu, kal
bant apie studentus, esanti pa
daryta klaida, juos visus vienodai 
traktuojant. Visuomenėje įsigalė
jo vaizdas studento kaip ilga
plaukio radikalo ar karštakošio, 
labai besiskiriančio nuo senesnės 
kartos ir gyvenančio tarsi be jo
kių ryšių su praeitim. Bet iš 2400 ' 
JAV aukštųjų mokyklų, daugiau' 
kaip 2000 pr. metų gegužės mėn. 
nestreikavo. O kai rūpinamės ge
neracijų plyšiu, neužmirškime, 
kad tas pats spaudimas liečia tiek 
studentus, tiek jų tėvus. 1968 m. 
tik 6 proc. visų JAV kolegijų stu
dentų buvo negrai. Panašiai bu
vo ir 1969 m. Dar mažiau buvo 
negrų, baigusių aukštąsias ar 
profesines mokyklas. Didžiausios 
pastangos patraukti negrus į ge
resniuosius universitetus suilau- 
kė labai nelinksmų išdavų, ir tik 
nedaugelyje institucijų negrai su
daro atitinkamą jų visoje šalyje 
esamam skaičiui nuošimtį. Tas 
pat pasakytina ir apie indėnus, 
portorikiečips ir kitas mažumas.

Nūdien daugiau kaip pusė a- 
merikiečių studentų į aukštąsias 
mokyklas žiūri kaip į priemonę 
įsigyti profesiją ir mandatą į pa
sisekimą esamoje visuomenėje. 
Tuo būdu jų pažiūros į aukštąjį 
mokslą yra tradicinės ir profesi
nės. Jos kertasi su pažiūrom tų, 
kurie stengiasi pagerinti visuo
menę, suprasti pasaulį ir save ir 
rasti savo identiškumą. Kaip tik 
prieš juos daugiausia kyla kalti
nimų iš tradicionalistų pusės. 
Tačiau tie savęs ieškotojai susi
laukia daugiau dėmesio, para-

mos ar papeikimo visuose JAV 
aukštojo mokslo svarstymuose. 
Mat, jie nori pakeisti pasaulį ir 
kritiškai žiūri į jo problemas.

Socialiniu bei ūkiniu požiūriu 
šitie studentai yra kilę iš <tėvų 
profesionalų, tarnautojų, moky
tojų, advokatų ir jiem panašių, 
iš šeimų, kurių ūkinė padėtis yra 
stipri ir garantuota nuo pat gi
mimo dienos. Geriausios vietos ir 
darbai jiem užtikrinti, jeigu tik 
jie jų ųori. Tačiau kaip tik iš tos 
studentu grupės išeina ir anų 
pritarėjai, nori pritapti prie radi
kalų ar savaitgaliais išmėginti 
hipių gyvenimą. Apskaičiuojama, 
kad šitokių yra apie 700.000 ir 
jie remia “naująją kairę”. Laiko
ma, kad beveik tiek pat yra ir 
hipių. Iš tų abiejų grupių išeina 
ne tik žymiausi aktivystai, bet 
taip pat ir narkotikų vartotojai 
ir visokiausių vertybių madų gar
bintojai. Jie irgi daugiausia pro
testuoja prieš karą Vietname ir 
rasizmą. Įdomu, kad pirmos gru
pės tėvai juos palaiko ir šiuo at
žvilgiu nėra kalbos apie genera
cijų jplyšį. Visai ką kitą matome 
hipių grupėje. Kaip ir pirmieji, 
jie — pasiturinčių, kolegijas bai
gusių tėvų vaikai. Bet jų tėvai 
mažiau politiškai aktyvūs ir dau-1 pasigamintų viską' naikinančių 
giausia dirba biznio profesijose.1 ginklų ar technologijos priemo-

Šios grupės studentai ne 
tikuoja visuomenę, bet 
tėvus.

Prof. Kenistonas kelia 
mą, ką daryti? Jo manymu, isto
rijos sustabdyti neįmanoma, ir 
jis netiki, kad būtų gera visuo
menę užšaldyti dabartinėse jos 
formose. Jis įsitikinęs, kad mes 
gyvename laikus, kada yra pra
rasta visuomenės kontrolė ir kad 
pakitimai vyksta be jokio plano, 
be atsižvelgimo į išdavas. Atei
nančios generacijos uždavinys — 
palaipsniui atstatyti žmogaus 
kontrolę savo paties istorijai, sa
vo technologijai fr savo likimui. 
Be to, stengtis, kad tų pakitimų 
eiga būtų žmogui naudinga.

Tačiau, to besiekdami, rašo 
prof. K., susiduriame su gundy
mais ir ilgesiu. Auksinės praeities 
ilgesys yra įsitikinimas, kad vi
sos moderniosios problemos kyla 
iš praradimo tradicinių vertybių, 
kurios praeitį padarė geresne už 
dabartį. Konservatoriai ją laiko 
tokia buvus XIX šmt., o radika
lams ji yra buvusi genčių primi
tyvioje visuomenėje.

Antras gundymas yra pasiduo
ti pasaulio galo vaizdams. Iš tik
rųjų , mes gyvename žmogaus

Trečias gundymas — tai šau
kimas į smurto revoliuciją. Yra 
daug įvairių pažiūrų ameri
kiečių, tikinčių , kad šių dienų 
visuomenė reikalinga pagrindi
nių pakitimų. Tačiau šaukti į 
smurto revoliuciją yra politiškai 
neįvykdomas dalykas, nes to 
smurto ir dabar jau per daug. Be 
to, niekas nežino, kur tokia revo
liucija gali nuvesti.

Išvadoje prof. Kenistonas siūlo 
kurti naują politiką, ręmiamą 
jaunųjų idealizmu ir senųjų pa
tyrimų. Tokia politika pripažin
tų reikalą atgauti mūsų visuo
menės ir mūsų individualinių bei 
tautinių likimų kontrolę. Tokia 
politika turėtų sieti vienus su ki
tais, visus vyrus ir moteris jų 
bendrų problemų pagrindu, at- 
sispiriant gundymams viską rem
ti savo skirtingom sąmpratom, 
bėgant iš istorijos kelio. Tai būtų 
politika, kurios dalyviai būtų į- 
pareigoti, kaip paprasti piliečiai 
— darbininkai, profesionalai, 
biznieriai — pašvęsti savo ener
gijos dalį pastangom patirti, apie
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AKADEMIKU SKAUTU SĄJUNGĄ GYVUOJA
Įspūdžiai iš Sąjungos stovyklos - suvažiavimo

Akademikų skautų sąjungos, skiitytojas gali tų susidaryti 
šiemetinė studijų savaitė —' 
stovykla vyko nuo birželio m‘n. 
26 d. iki liepos mėn. 3 d. gra
žiame Jonyno ūkyje, Chesterton. 
Ind. Stovyklai vieta buvo gra
ži ir pitegi, tik 45 mylios nuo 
Chicagos. Čia buvo daug vietos 
palapinėms, daug gražių medžių 
ir augalų, plaukymo baseinas, 
valgykla ir dvi salės paskai
toms ar šokiams.

Šių metų stovyklos vadovybę 
sudarė: stovyklos virš. fil. 
E. Korzonas, adjutantas — senj. 
VI. Žukauskas, Korp! Vyties 
pastovyklės viršininkas — senj. 
V. Štuopys, A. S. D. pastovyk
lės viršininkė t. n. V. Sabaliū- 
naitė ir ūkio vadovas — senj. 
M. Griauzdė. Turėjome ir sa
vo spaudą. Stovyklos laikraštė
lį redagavo sąjungos tikrosios 
narės R. Plioplytė ir R. Šilėnai- 
tė. Laikraštėlis buvo "pakrikš
tytas” vardu ‘Iš baseino'. Var
das pritaikytas prie stovyklos 
mėgiamiausios laisvalaikio pra
leidimo vietos — baseino. Vadi
nasi, įvairių žinių buvo tiek, 
kiek baseine vandens. Taip ir bu 
vo. Laikraštėlio išėjo net du 
numeriai, pilni sveikinimų, juo
kų, pletkų ir skaitytų paskaitų 
apžvalgų. Prie laikraštėlio dar- ‘ 
bo prisidėjo beveik visi sto
vyklautojai. Vieni apžvalgas ra
šė, kiti mašinėle Iperrnšinėjo, 
kalbos, sintaksės ir gramati
kos klaidas taisė, dar kiti pie
šė ir gražino laikraštėlio vir
šelį ir puslapius arba spausdi
no, segė ir pan.

Viena stovyklos savaitė pra
bėgo labai greitai, linksmai ir 
įspūdingai. Visi, draugiškai pa
sidalinę darbus, kartu geroje 
nuotaikoje dirbdami, stengda
vomės greičiau juos užbaigti, 
kad daugiau liktų laiko 
mogoms.

Mūsų laimei, pasitaikė 
tingai gražus ir šiltas 
(tom-eratūra net kilo viri 95 
ta!-r,nhj) vefk vnrsda.’n's vi- 

a daug valandų praleisti be- 
f'-rdan*; baseine. Gi o-^e b^tai- 
no j-iškii. nieką negalėjo išlik
ti sa’i.aag n'n vis! netik* t’i bū i 
rta.-r> tatū’^inmi ar įmetami j 
ii "sętfrniyintf".

i • nat negalin.'e pamiršti, 
'tad vilui’r s'V'ta's praėjo stin-

- * lra. na'itar’a ’r mūsų sto- 
vykiavieta. Keltas n^taninta, bu- 
• o mrerstos ir kelios kandida- 
♦ta -"'m’-a’ išgarintos TaČia1’ 
tankas b-i^si btautagai. Aud
ra m-in visur, nad"rė tik ratam-’ 
r šutais įr atsArgtanials nri- 
vertė būti geresniais ir ataakta- 
gestams n’laninių Ftatvtoitas.

Vakarai, no visu “•nta-tatu r'n- 
nrnntal bu.vn praleidžia "ta nr>e 
ta*'*u ar vadinamuose ’i-'k^m.''- 
vakariuose. Čia galėiai 'štarsti 
ir išmokti daug gražių ir naujų 
lietuviškų dainų, pasijuokti iš 
kupletų ir šiaip pasidžiaugti, j važiavime - stovykloje, šalia sėdi fil. dr. T. Reimeikis, pristatęs prof.

Nebuvęs šioje stovykloje. | Ford. Nuotr. ,M. Griausdės

įcp .1], kad me3 čia tik linlmmi- 
n: j s, maudėmės ir leidcme 
lai!:?, visai veltui. Tho nebuvo. 
Pffilinkrr tanimai ir laužii už
ėmė tik dalį kiekvienos d:.eno3. 
T r’i? n pakankamai laiko pa- 
-ikk’.’svti neskaitų, padiskutuo
ti išk ltus k' usimus ir pas ars 
tvti bėgamuosius reikalus. Pa
skaitų temos buvo gan įvairios, 
liečiant'^s šių dienų aktualią
sias prob’emas. Jcs palietė daug 
įvairių gyvenimo sričių ir buvo 
i'k 't~ daug aktualių klausimų. 
P” -kaita® Pę'-ė šias to—j.nį- 
--.‘■i'mai ’!ų dienų met~’’”'gijo- 
ie- E'e’-trninis mikroskopas; 
Psicho’ogija — pas-'keitimai; 
Jaunimo simnoziumns — miš
rios vedybos; Moterų išsilais
vinimas; Senųjų lietuvių kalbos 
tekstų vertimai ;Religijos reikš
mė jaunimui; Sauvališkos prie
vartos veiksmai ir grasinimai 
moralės ir teisės žvilgsniu; Kas 
yra geras lietuvis? Politinių — 
visuomeninių temų simpoziu
mas! Lietuvių išeivija spaudo
je; Persilaužimas iš bukolinės į 
miestišką poeziją Lietuvoje ir 
t. t. Kiekvieną diena turėjome 
po dvi paskaitas, o po jų pasi
kalbėjimus — diskusijas. Pa
skaitas skaitė savos srities spe
cialistai, kurie buvo gerai pasi
ruošę. Paskaitos buvo naudin
gas ir įdomios.

Pirmadienio vakarą įvyko 
1911 m. birželio mėn. 23 d. su- 
'’i’imo minėjimas, kurį pravedė 
f>l. V. Statkus ir aktyviai reiš- 

f’.’. Damauskas, kurie abu 
sukilimo metu buvo jau suau- 
g'. Tein rat ak yviai minėjime 
dalyvavo fil. Dundzila. kuris 
įuo metu buvo dar jaunas ber
niukas, o fil. R. Ka iklytė ir 
senj. L. Raslavičius apie tą su-

• l -r ‘s O iū ’~s, ^tadentu 
ateitininku są—ngos Ce 'tao val
dybos pirmininkas, ir Laima 
Nrinytė, Ch’cagcs moksleivių 
rtei'taink” ku.cpos globėja, iš
vyko j Pax Romana suvažiavi
mą kuris vyksta Šveicarijoje. 
Laima ir Jurgis a'stovauja viso 
pasaulio liet, ateitininkams.

• Kviečiame jaunimą į litua
nistinių studijų ir tautinių šokių 
kursus Dainavoje, kurie įvyks 
rugpiūčio mėn. 15—22 d. Jauni
mui bus atskira programa, kuri 
supažindins dalyvius su lietuvių 
istorija, moderniąja literatūra ir 
drama. Tuo pačiu metu įvyks ir 
mokytoju studijų savaitė.

Mrkytojų studijų savaitės ir 
tautinių šokių kursų registraci
ja ir informacijos reikalais kreip 
lis pas B. Kroki, 69 Fem Castle 
Dr., Rochester, N. Y. 14622. No
rintieji dalyvauti lituanistinių 
sfudiip sava’tė'e prašome re- 
g'taruotie pas J. Gai'ą 121 An- 
He^m Rd., Cherry Hill, N. J. 

iš ' Oc 034.
• D udentų At ili tnk i su

kiliu. ą daugiau patyrė tik 
knygų ir tėvų prisiminimų.

Ee visų paskaitų ir minėji- j i-’U'-on sta’ vkl” vvks nuo rug
io, dar buvo s ..ruoštas ir Ii- j

'.era.ūrj;
'• fil

dar buvo s . ruoštas ir Ii-1 piečio mėn. '23 d. iki ruošėjo 
'S v kares, kurį prave- j mėn. 6 d Vertnotao kabuo«, 
R Vėžys, o dramos ir Neringrej rtovvktav'et'ta. Sto- 

k r-' p' ą dė fil. jvvklsviir' ktana 40 dol. šika- 
t'. ■ talkiai, no’’’“tyc važiuoti, pra-

. idury savaitės pas mus į i šome pranešti J Jasaitytei, 6922 
t .vykią atsilankė lietuvių jau-1 S. Oakley, 434-2165, iki rugpiū- 
įimo kelionės dalyviai, važiuo- šio mėn. 15 d.

darni į Chic'gą ir Dainų šven-, 
tę. Jie pasiryžę per visas a asa- į 
: n atostogas a/.važiuoti visą 
A ncri' ą ir aplankyti pakeliui 
visas lietuvių kolonijas. Tos ke
lionėn dalyvių ydas G. Karo
sas pareiškė, kad kelionės metu 
visi dalyviai kalba tik lietuviš
kai. Tai visiems labai gražus ir 
geras pavyzdys.

Penktadienio vakarą keturios
1 S.D kandidatės įsigijo vyres
niųjų skaučių mėlynus kakla
raiščius. Senjorų ir tikrųųjų na
rių sąrašas vėl padidėjo,’ Įcai de
vynios kandidatės ir šeši junjo- 
rai pasipuošė naujomis korpora
cijų spalvomis.

Tai, kaip matote, ta savaitė 
buvo tikrai labai užimta, pilna 
įspūdžių ir gražių prisiminimų. 
■Ki'ais matais tikimės sulaukti 
daugiau narių iš kitų vietovių. 
Šiemet, gal dėl artumo, stovyk
loje vyravo čikagiečiai.

Ealtoji spalva A.S.D. korpo
racinėje juostelėje simbolizuoja 
jaunystę ir gyvenimo džiaugs
mą. Tokios stovyklos kaip tik 
ir duoda progą laimingos jau
nystės džiaugsmo prasiverži
mui. Tegul kitų metų stovykla 
būna dar gausesnė ir tampa mū
sų sąjungos glaudesnio paben
dravimo jungties elementu.

t. n. Lydi ja Jcdviršytė

Leidžiasi vėliavos, baigiasi diena ASS suvažiavime - stovykloje
Nuotr. G.Plačo

g*/ T / IMF” '
i,

14.

pra-

ypa- 
oras

Nor(western universiteto prof. Gordon Ford (kairėje) skaito paskaitę 
“Kenųjų lietuviškų tek) tų Mart’umi Ir jų lingvistinė reikime’’, ASS su-

Antrojo Pasaulio lietuviu jaunimo kongreso 
studijų dienu programos projektas

,■ -• . n. i ...j-!:j ■ : . '
:’k-.- . ;■

1971 m. birželio mėn. 12 d. lt 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso komitetas patvirtino tokį 
studijų dienų programos pro
jektą. Primintina, kad tai tik 
s ūdiju dienų programos projek
tas, o ne iškilmingo kongreso 
ar stovyklos.; Pastarieji turės 
savo programas.

Studijų dienose dalyvaus kon
greso delegatai ir kviestieji sve
čiai. Studijų dienų pravedimo' 
būdas dar nėra galutinai nusta-1 
tytas.

Šis projektas jau yra prista
tytas visai eilei Lietuvių Bend
ruomenės vrldybn ir atsto
vams, įvairiom? orennracl'-r:~m 
ir II Jaunimo kongreso užsienio 
komitetų nariams.

Programos komisija, kurios 
nirmininkas yra dr. Algis Nor 
vilas, ragina 6! projektą perskai
tyti, apgalvoti ir prašo rkaity'o- 
ju pakomentuoti. Siūlymus, pa
stabas nraAo statai Algiui Nor
vilui 7121 S. Franc’.sco Chica- išlaikymas 
go. 1'1 69629. iki 1971 m. rug-'5. Jaunimo politinis sąmoningu-' rini gyvenimą 
piūčio mta; 15 d. A »-*-----1—4

i

IV. MORALINE PADĖTIS

1. 
2.
3.
4.

• šeštadienis 1971 m. liepos mėn. 17 d. 
-------------------------------------------------r

4. Aplinka ir lietuviška infor
macija
5. Informacijos perteikimas
VI. AUKLĖJIMAS
A. Lietuvos jaunimo auklėjimas 

Ideologinis auklėjimas 
Lietuvybė šeimoje 
Sportas (kūno kultūra) 
Jauno lietuvio psichologinė

sudėtis
5. Socialinės ir psichologinės nu
tautinimo priemenės
B. Lietuviškas šviet mas išeivi
joje
1. švie imas išeivijoje
2. Istorinio sąmoningumo ugdy
mas
3. Lituanistikos mckslo galimy
bės
4. Vasario šešiolikta — lietuvy
bės židinys
5. Nau:u metodu iexkojimas
VII. JAUNA -EIMA I E VI
JOJE
A. Jauna šeima
1. Jaunos šeimos savijauta
. Lietuvybė jaunoje šeimoje
3. Jauna šr’mp ir lietuvių bend
ruomenė (jrunc3 šeimos įvedi
mas)
4 Kaip '•uertati ja-nas lietu
viškas ’e'mas?
E !”’šn š^ ma lie uvišl o ? vi“ 
sitomenėita
P aV'da trejos ar ke urios miš
riem šeimos
vni. pasaui o i imniu 
J AUNIMO SUS ORGANIZAVI
MAS; g-Ilmyb', tiks’ns, 1 ūd->s, 
eta.
x. nr*I TU ’-R’šTU FROB 
ITMU DTKUTAV1XAD
XI. JAUNIMO TIKSLAI-Kon 
kretūa t'kslai: Ką užsimoti iki 
kita Jaunimo kongreso
XH BRAŽINSKAI KUD’PKA, 

I tamOKA-CIAI, KUN. ŠE KE- 
VICTUS
J a’.svž' prasmė: tėvynėje ir iš
eivijoje.

B. Išeivijos ’ u irrn - ir reiig ja
1. Relgija išeivijoje
2. Sąjūdis už tikėjimo laisvę
3. Jaunimas ir lietuviškos para
pijos likimas
4. Religijos vaidmuo jaunimo 
auklėjime
UI. POLITIKA
A. Pavergtos Lie'uvos pottinė
padėtis
1. Tylio i ir aktyvioji rezistenci
ja
2. Tautiškumo išgyvenimas (są- 
mc"ė)
3 I ie4”vos situacija Sov'etų Są- l’rrštc 
jungoje 1- Lietuvos demc^^fi a (įjun-
4. Žvilgsnis į Vakarus
5. Politinės ru~inimo priemonės
B. Išeivi,-o 3 politinis a’t vumas
1. Politin'o ak yvumo tiks’ai iri 
metodo! ntaia

jau-

A. Okupuotos Lietuvos morali
nis s ovis
1. Besikeičiančios vertybės
2. Kokie jaunimo idealai
3. Vakarų įtaka Lietuvos 
nimui
4. Jaunimo rezignacija ir nevil
tis
B. Lietuvių jaunimą? pasaulio 
jaunimo sąmyšio sūkuryje
V. GYVENAMOJI APLINKA 
A. Gyvenimo kaita okupuotame

i

i giant atei ies p"~spe’.tyvą)
2. Lietuvos ekologija
3. Rusų įtaka Lietuves gyveni
me
4. Kaimas ir miestas

2. Ve'ks- ių pclit nė veikta ir 5. Sovietu Sąj ngoe lietuviai už
ja”nimas I Lietuvos ribų
3. Pelitinio aktyv mo re’kšmė B. Santykiai su aplinka
Lietuvai 1. Gyvenimas tarp dviejų kul-
4. Politinė veikla ir lietuvybės ūrų

2. Įsijungimas į aplinkos kultū-

mas 3. Dalyvavimas politikoje

AR ŽINOTE?
kad pagal Mažąjį lietuviškai - 
angliškai žodyną
knygdėtė — hookcase 
mulkis — fool 
na ugė — metai 
pirm'akūnas — predecessor 
švebeldžiuoti — to lisp 
tvarus — steady, firm 
tvoti — te Strike 
ui i’— to drive 
vaikaitis — grandehild 
žiedbastučiai — caulif!ower

Sunkus laukimas
Vienas berniukas nejudėda

mas sėdi po medžiu. Salia kiti 
vaikai triukšmingai žaidžia. Pra
einanti moteris susirūpinusi klau
sia:

— Tave nuskriaudė? Ar su ta
vim nenori žaisti?

— Ne, mes visi kartu žaidžia
me tėvus ir vaikus. O aš dar ne
gimiau.

I. KULTŪRA
A. Kultūrini ■ pasireiškimas pa
vergtoje tė • nė’e
1. Kultūros supra’imas ir reikš 
mė
2. Jaunimas literatūroje, muzi 
koie ir mene
3. Lituanistikos suklestėjimas 
(kalbotyra)
4. Kraštotyra (tautotyra) 
r jr-q f-o- r,lor'i”imas
B. auna* kur‘ jas ife'vi*. ta
1. Kūrvbos n’-as’-'ė Vetataota
2. Ja”nas menininkas, muzikas 
i” l’teratas
3 Jp’’-»8 rr<ta<ta:rmk?B

Vfin bos skst’nimps4.
5 rei&'-imasis (spau-

Įrl Kp ctc,.)
II P’i’G’.JA
A "-er e’-jojjnias T ie-
f»vnta
- Kr,);-, — -'-taiimp*' n*aei-

2. Dahprt’e- ners’kio imo
mos
3. Jaunimas ir religija
4. Religijos persekiojimas 
šaulio perspektyvoje

for-

0

pa- ASS studijinio suvažiavimo - stovyklos dalyviai klausosi simpoziumo “Mišrios vedybos”.
' Nuotr. M. Griauzdės
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