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Akiračių” 1972 m. sausio mėn. 
1 (35) numeryje paskelbta “at
mintinė”, skirta “užsienio lietu
viams, stojantiems mokytis j Vil
niaus V. Kapsuko universitetą”. 
I Šią atmintinę verta pažvelgti 
iš arčiau.

Kiekvienam lietuviui, gy
venančiam laisvajame pasauly
je, kyla pirmiausia mintis, ko
dėl Maskva, po daugelio okupa
cijos metų, nutarė įsileisti paga
liau mus —dar ir dabar tebe- 
pravardžiuojamus įvairiais pa
giežingais vardais — Vilniaus 
universitetan? Ar tai sutartų 
kultūrinių mainų su JAV-ių vy
riausybe rezultatas? Noras pade
monstruoti, kad nebesibaimina- 
ma “buržuaziniai naciolistinės” 
galvosenas gailimu įtaigų dabar
tiniam Vilniaus lietuviškam jau
nimui? O gal iš tiesų, nūdienių 
dviejų Kremliaus valdovų širdys 
tiek suminkštėjo, kad imamasi 
skatinti ir stiprinti lietuvybę už
sienyje?

Visu tuo sunku patikėti. Sun
ku patikėti todėl, kad visa eilė 
SOS šauksmų (paskutinieji, 
mums žinomi, tai latvių komu
nistų partijos bendraraštis ir ke
liolikos tūkstančių lietuvių kata
likų nusiskundimas laisvajam 
pasauliui) teberado ne atlaides
nę,bet sukčiau uždangstomą ru
sinimo leteną, gniaužiančią pa
vergtuosius kraštus. Sunku pati
kėti taip pat, kad tai vietinių 
Lietuvos partinių viršūnių slap
tai puoselėjamų lietuvybės išlai
kymo pastangų išdava. Saugu
miečio akis tebėra lygiai budri. 
Taigi, norim ar ne, reikia sutikti, 
kad čia yra pačios Maskvos žai
dimo dar vienas variantas. Ko
dėl toks ir, būtent, šiuo metu, 
tiktai pati Maskva ir težino. Aki
vaizdu, taip pat, jog tai turi būti 
naudinga Maskvai.

Kokia mums iš to nauda? Toks

Literatūros vertinimu psichoanalizė
Po Į Laisvę fondo išleisto ko

lektyvinio leidinio “Lietuvių li
teratūra svetur” pasirodymo, 
turime nemaža jau atsiliepimų 
apie šią knygą, ypač apie K. 
Keblio ten aptariamą išeivijos 
romaną, apie jo kriterijus ver
tinti romaną, pirmiausia žiūrint 
autoriaus pasisekimo pavaizduo
ti gyvą, nemeluotą žmogų. Kal
bų sukėlė ir Keblio parinkimas 
aštuonių geriausių išeivijos ro
manų. “Kelionė” ir “Balta dro
bulė” J. Griniaus straipsniu 
“Kriterijai romanui vertinti" 
čia (1969. 4. 12) buvo išskirtos, 
kaip žinome, dėl to, kad jos at
rodė kaip eksperimentai, ne vei
kalai, net nemorališkos. P. Nau
jokaitis, knygą recenzuodamas 
(“Tėv. Žiburiuose”), taipgi at
rodė gan nepatenkintas K. Keb
lio kriterijais ir todėl pasiūlė 
dar atkreipti dėmesį į kitus ro
manus (12). Čia K. Priešpylis, 
recenzuodamas P. Naujokaičio 
poezijos knygą, tarp kitko pri
kišo, kad į jo recenzijas prade
da įsivelti asmeniškumas. Gi L. 
Mockūnas straipsniu “Dar apie 
romaną ir jo kriterijus” čia gy
nė K. Keblį, jo modernumą, nu
rodydamas ir “modernaus ro
mano atributus taip, kaip jie 
dėstomi mokyklose ir supranta
mi plačios, literatūra besidomin
čios publikos/’ Taigi, kritiški 
veikalai, atsiliepimai į juos, 
straipsniai, pvz. kaip apie atei
tininkus kritikus, ar kaip “Tau
ta, veikalas ir rašytojas”, užuo
minos “Kertinėj paraštėj”, A. 
Kairio prisiminimas neatlaidžių 
kritikų “Draugo” romano pre
mijos įteikimo proga rodo, kad 
kritika yra lyg mūsų “spiritus 
movens”.

Bet nesutariame ir gal nesu- 
sitarsim, nes literatūra gimsta 
individe ir veikia gan jautrias 
pasąmonės. Daugelis šiandien 
nesutaria, kai net toks J. P. Sar
tre, tikįs daugiau į marksistinę- 
visuomeninę - klasių kovos sis
temą, literatūroje šiandien su
abejoja, ar, sujungus psicho- 
analitinę sistemą su marksisti
ne, kas nors išeis ir ar be for
malinio triuko dar galima šian
dien parašyti gerą romaną? 
(N. Y. R. of Bks, march 26, 70).

turėtų būti logiškas klausimas 
mūsuose, paliekant nuošalėj, kol 
kas bent, pirminę, suprantamai 
negatyvią, jausminę reakciją. Be 
jokios abejonės, lietuvių kalbą ir 
jos tikrą pojūtį joks kitas univer
sitetas geriau išmokyti negalėtų. 
Gerai žinome, kad ir lietuviško
ji dvasia mūsų pavergtoje tėvy
nėje tebegyva. Ypač studijuojan
čio jaunimo tarpe. Jaunoji karta 
mūsų krašte bodisi plokščia 'ko
munistine propaganda ir per
pranta, kasdienine duona tapu
sį, sovietini melą. Taigi, bent ta 
prasme, išeivijos jaunesniesiems, 
ypač pasiryžusiems kurti gimtą
ja kalba, tokios studijos galėtų 
būti naudingos. Nenuostabu 
tad, kad jau yra ir tokių, kurie 
rimtai svarsto šią propoziciją. 
Bet... ir čia dabar verta pažvelg
ti į kitą medalio pusę, kuri kur 
kas blausesnė ir išmarginta 
klaustukų klaustukais.

Tiesa, keli nelietuviai, studi
javę lietuvių kalbą Vilniuje, pa
liudijo, kad specialaus “smegenų 
plovimo” jie nepatyrę. Kad buvę 
elgiamasi su jais gan korektiškai. 
Bet žinome ir visą krūvą faktų 
apie įkyriai sekiojamus nuvy- 
kėlius, apie skrupulingai parei
gingus turistinių viešbučių prie
vaizdas (kurių uždavinys, deja, 
nėra vien tik rūpintis, kad būtų 
laiku einama miegoti), kelionių 
ir vizitų varžymą, begėdiškai iš
kraipomus pasisakymus ir t. t. ir 
t. t. Apie tai nedviprasmiškai 
skelbiama ir minėtoje “atminti
nėje”. Štai ištraukos iš Vll-tosios 
pastraipos: “Gyvenantys užsie- 

’ nyje lietuviai, priimti į universi
tetą, turi: —vykdyti tarybinius 
įstatymus, gerbti papročius ir 
Tarybų Sąjungos tautų gyveni
mo tradicijas... laikytis nustaty
tų užsienio piliečiams Tarybų 
Sąjungos teritorijoje gyvenimo ir 
keliavimo taisyklių... griežtai lai'-

kytis vidaus tvarkos taisyklių 
studentų bendrabutyje, dalyvau
ti savitvarkoje...” Nereikia būti 
teisininku, kad suprastum, jog 
tokie be galo apibendrinti nusa
kymai slepia savyje šimtus duo
bių bei žabangų. Tarybinė teisė 
jau ganėtinai pagarsėjusi savo 
ch a mcil con išk um u • Pa r a f ra zuo- 
jant tą mūsų liaudišką posakį: 
jie ras lazdą, jei norės lupti. Ne
norom prisimena ir prekiniai va
gonai, plėšiminiai plačiosios tė
vynės užkampiai, Budapeštas, 
Praha ir Rainiai, ir “religijos 
laisvė”, ir dar tūkstančiai kito
kių tariamų privilegijų.

O jau viską apkarūnuoja šio
ji liūdna “atmintinės” pastraipa: 
“Studentui, išlaikiusiam valsty
binius egzaminus arba apgynu
siam diplominį projektą (diplo
minį darbą), valstybinės komisi
jos sprendimu suteikiama kvali
fikaciją pagal įsigytą specialybę

PETRAS MELNIKAS

Gal pravartu tuomet pažvelgti 
bent, kaip tie psichoanalitiniai 
kritikai galvoja apie literatūrą 
ir jos kriterijų?

Štai po ranka ir straipsnis 
apie psichoanalitinę sistemą (N. 
Y. R. of Bks, feb. 26, 70) “Anes- 
tetiška kritika”. Gilus ir kelian
tis rimtą susirūpinimą šių dienų 
kritika, jis kartu paliečia ir kri
tikos istoriją, kritikų vargus ir 
šių dienų mokyklose vartojamus 
— jo nuomone klaidingus — 
metodus. Jis “šauna” kartais 
taip toli, kad vietomis pasidaro 
net miglotas, ir todėl tik su di
deliu atidumu ir kantrumu ga
lima buvo “išžvejoti” jo idėjas, 
suregistruoti ir, gerokai sutrum
pinus, kaip nors čia atskleisti.

Kas svarbiausia, jis verčia 
susimąstyti. Ir mūsų kritikams, 
nėra abejonės, pravartu jo iš
klausyti. Ir jis kalba apie mūsų 
tarpe taip dažnai pasirodžiusius 
asmeniškumo pavojus, be to, at
rodo, kai kuriose vietose ne tik 
musų akademiniai, moralistai - 
visuomenininkai ir “švelnieji” 
kritikai, bet ir pažangieji ir nau
jausios kartos kritikai (iš “Liet, 
literatūra svetur”), gal visi sa
ve tai šen, tai ten šio straipsnio 
santraukoje atpažins?

Šį įdomų straipsny parašė 
Frederick Crews, anglų litera
tūros profesorius Kalifornijos 
universitete (Berkeley); auto
rius: “The tragedy of manners”, 
“E. M. Forster”, “The poch 
perpebe” ir “The sins of the fa- 
thers”. Straipsnis yra knygos 
“Psychoanalysis and literary 
procese įvadui, Cambridge “gra- 

studentų raštams duate” 
(1970).

♦

F. Crews mato, kad literatū
ros kritika gali suklysti:

1) kai ji vartoja silpnus ar
gumentus,

2) kai ji vartoja stiprius ar- 
gumentus, bet mechaniškai ir

3) kai ji iškreipia literatū
ros reikalavimus kuriam nors 
kitam tikslui.

ir įteikiamas nustatyto pavyz
džio diplomas su įrašais dviemis 
kalbomis (rusų ir užsienio kal
ba pagal absolvento pageidavi
mą)...” Kažin ar galima būtų 
pageidauti lietuvių kalbą? Betgi 
jinai negi užsienio kalba? Aišku, 
be galo aišku, kas yra viešpats 
ir valdovas... Aišku, kieno batas 
ir ant kieno galvos... Gal gi vien 
tik dėl dialektinio gudrumo rei
kėjo, nors mažytėm raidytėm, li
tuanistikos diplome lietuviško 
teksto? Ne, čia jau nuolaidų nė
ra. Ir tasai trupinėlis masinan
čio jauko “atmintinėje” ima 
trenkti jenų žiauriųjų attrūgom.

Ir ramiai, dar kartą, viską ap
svarstęs, įjau nebeabejoji, kas yra j 
meškeriotojas, kieno meškerė,į 
atpažįsti ir jauką ir puikiai žinai 
ant kokios spalvos kabliuko jis 
užkabintas. Ir žinai, kad tu žu
vis...

jonas

Net akademinis kritikas, jis sa
ko, vengia dažnai metodų, ku
rie visiškai parodytų literatūri
nius determinantus. Tokie jų 
metodai yra nehumanistiški, to
dėl jie dažnai stengiasi išsivers
ti kompromisais ir dėl to pra
randa nuoseklumą ir aiškumą.

Mokyklose (apie kurias 
šnekėjo L. Mockūnas) yra stu
dijuojami kritikai marksistai, 
tomistai, liberalai - humanistai, 
neo-klasikai, Freudo pasekėjai, 
Jung sekėjai ar egzistencialis
tai. Visi jie, F. Crews sako, tu
ri tik vienos rūšies kritišką nuo
voką. Jie visi žiūri į literatūrą 
iš išorės, ne iš literatūros į iš
orę. O kritikas juk turėtų išaug
ti iš meno, kuriuo domisi, ku
riuo operuojama. Kritikos turi
1) skaityti, 2) galvoti ir 3) for
muoti principus apie tai, kas 
skaitoma, t. y. induktyvinė li-

Nuotrauka .Vytauto Maželio

teratūros veikalų studija turi iš
eiti iš pačios literatūros skaity
mo.

Bet kaip ruošiami mokyklose 
kritikai ? Šių dienų modernūs 
kritikos teorijos studentai dar 
yra apkraunami iškalbiais moks 
lininkais, kurie šneka apie teks
tūrą, frontalinį pasisakymą, 
tradiciją ir šaltinius, psichologi
jos ir antropologijos vartotojus, 
aristotelizmą, tomizmą, Kole- 
ridge, Freudą, Jung, Marksą 
bei mito, ritualo, “archetype”, 
metaforų, netikrumų ir ypatin
gų formų specialistais.

Taigi būsimam kritikui kem
šama nemaža kriterijų ir discip
linų. Studentas tada renkasi:

1) prisiima įvairiopus (poly- 
semous) kriterijus (aišku, kar
tu ir neišvengiamai tuos, kurie 
gal yra klaidingi). Toks tampa 
mokslininku - kritiku;

2) pasirenka vieną būdą kri
tikai, bet tuomet turi kritikuoti 
kitus būdus. Toks tampa pedan
tu;

3) pasidaro nesuinteresuotu 
(tingiu) kritiku ir dažnai sako, 
“hm, neblogai, ten esama kaž
ko naujo”;

4) priklauso “neišeik iš lite
ratūros” grupės, t. y. “neparo
dyk, kad remiesi ir kitom spe
cialybėm, nes tada tavo litera
tūrinė kritika... išbluks”. Toks 
posūkis F. Crews atrodo yra 
daugiau teritorinis, kaip inte
lektualinis ;

5) ieško motyvų, bet ne lite
ratūrinių, kaip pvz. psichologi
nių ir t t.;

6) galvoja, kad literatūra 
gimdo literatūrą, ji formuojasi 
pati, iš lėto, iš praeities.

7) ieško meniškame veikale, 
jo vienumoj, religinio jausmo 
pakaitalo, lyg to, ko nesučiupta 
religijoj, galima būtų atrasti li
teratūroj.

Bet visos šios grupės, jam at
rodo, bijo “nueiti per toli"; tik 
neprisibijo paties svarbiausio 
dalyko: “niekur nenueiti” ir 
nieko neatrasti.

Tačiau laikas slenka. Auga 
jauni, nauji rašytojai. Ir štai 
vienas, kitas sučiumpa kažkokį 
naują garsą savyje, ir tada vi
si rėkiame: jis pagavo motyvą! 
Bet kaip kritikas tokiame lyg 
laukinių motyvų miške gali su
sigaudyti? Kaip įvesti ten tvar
ką? Ar literatūrinė kritika gali 

; progresuoti ir tapti mokslu? Ti
kimasi, kad taip bus. Principai 
nežinomi. Argi? Kas žino, gal 
reikia jų ieškoti, nes iki šiol li
teratūra gal buvo klaidingai stu
dijuojama.

Žvelgiant istoriškai, literatūra 
buvo studijuojama kaip istorinė 
laiko mada, kaip jos forma, kaip 
religinis moralizmas ir t. t. Be 
to, šiandien juk dar tiek ginči
jamasi, ar tas rašytojas buvo 
stoikas, velnias, puskvailis, vi- 
zionierius, ar viskas kartu? Tai
gi, Crews atrodo, kad tokia kri
tika nėra mokslas.

Gal tik dėl to kritikai šian- 
jdien jaučiasi laisvi, kad jie yra 
mandagūs, laikosi etiketo, kai 
ką nutylėdami, atsargiai balan
suodami. Bet vis susiduria tai 
su Freudo iistehoanalize, tai 
su Markso visuomeniška klasių 
kova. Bet gal abu šie dalykai 
jau yra pasenę? Gal geriau bū
tų pusteisybė, moralinė - religi
nė psichologija, ar Jung meta
fiziniai konceptai, kurie pasisa
ko, kad nieko nenori pasisaky
ti, nenori nieko išaiškinti?

Ar nebūtų gera, Crews sva
joja, kad kritikai būtų aiškesni, 
sakytų aiškiai, į ką jie tiki. Teo
rijos yra aiškios. Kas geriau, jis 
klausia: eklekticizmas (pasi
traukimas nuo visų teorijų), ar 
sekimas tų, kurie nori leistis gi
liau — už teorijų, kriterijų ri
bų?

Mokyklose dabar studijuoja
mos teorijos, chronologija, plet- 
kai, idėjų istorijos, žanrų išsi
vystymas, bet tikras kritišku
mas — kad vienas darbas tie
siog yra geresnis už kitą — yra 
laikomas mėgėjišku. Nestudijuo
jama, kaip literatūra sukelia 
emociją skaitytojui ir t. t. To
dėl ir tradicinės literatūros stu
dijos jam atrodo atgyventos. 
Studentai (net geri) nebaigia 
studijų, kiti lieka ir kentėdami 
ten šiaip sau leidžia laiką... kaž
kas ėda lyg visų sąžinę...

¥
Kaip matėme, kriterijų ir li

teratūros supratimo - žvilgsnių 
(Nukelta į 2 psl.)
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Okupuotos Lietuvos literatūros kritika 
prieš partijos "grand jury"

Rusiškoje - bolševikinėje sistemo
je ir jos okupuotuos kraštuos jau į- 
prusta Iaiks nuo laiko vieną ar kitą 
kultūrinę situaciją, knygą ar auto
rių pastatyti prieš “viską žinantį 
ir viską lemiantį” partijos “grand 
jury”. Šitai daroma tada, kai parti
jos viršūnėse prieinama išvados, jog 
akivaizdžiam ir nepageidaujamam 
reiškiniui ar asmeniui jau neužten
ka vien pavienės kritikos ir perspė
jimo spaudoje. Toks partijos “grand 
jury” šaukiamas tada, kai norima 
brutaliu partijos kirčiu visuomenei 
pagaliau pasakyti, kas galima, ko 
negalima, išblaškant visas, gal kie
no ir turėtas, iliuzijas, pirštu ne
dviprasmiškai parodant, ko turi ne
būti.

Toks teismas, žinoma, vengiamas 
net pavadinti savo tikruoju vardu. 
Išgalvodama neva nekalti, daugiau 
ar mažiau įvairūs organizaciniai su
sirinkimai bei pokalbiai, kurie jau 
iš anksto būna suplanuoti tam ar 
kitam kultūriniam reiškiniui, leidi
niui ar autoriui teisti. Tai būna ne 
šiaip sau bičiuliškas nuomonėmis 
pasikeitimas kultūrinio simpoziumo 
forma, bet tai būna neatlaidus, ti
roniškas partijos “grand jury” po
sėdis, prieš kurį balso pakėlimas 
reikštų ne ką kitą, o tik savęs su
sinaikinimą.

Šį kartą prieš tokį partijos “grand 
jury” Vilniuje buvo atitempta šian
dieninė literatūrinė kritika. Savait
raštyje “Literatūra ir menas” š. m. 
kovo 25 d. laidoje rašoma: “Praė
jusį pirmadienį (kovo 20 d.) įvyko 
Lietuvos TSR Rašytojų sąjungos 
pirminės partinės organizacijos at
viras susirinkimas, kurio tema Lai
kas ir jaunųjų rašytojų kūrybos 
problemos. Po informacinių, vieną 
ar kitą pamokančių eilučių, kovo 20 
d. partijos “grand jury” pagrindinis 
tikslas paaiškėja, kada partietis An
tanas Jonynas prieina prie litera
tūros kritikos. Jis tada ir prakalba 
šitaip:

“Pripažindami jaunųjų poetų 
kūryboje besireiškiantį knygiškumą, 
turėtumėm pripažinti ir platesnio 
pobūdžio visos mūsų poezijos bėdą 
—pastebimą jos didelio laivo pasvi

rimą ant formalinių ieškojimų, es- 
tetizavimo šono. Nežinau, ar tai jau 
mūsų poezijos senatvė, kaip nese
niai Tiesoje būkštavo V. Areška, bet 
laivo, pasidavusio įnoringoms sro
vėms, šokinėjimo ant bangų pavo
jus, man rodos, gana realus. Mūsų 
jaunieji poezijos kritikai matuoja 
poezijos potvynius ir atoslūgius, bet 
ne itin gilinasi j jos kryptis, tūrį ir 
turinį. O bangos neša. Neša kone 
visus, ir, žinoma, visų pirma ma
žiausiai ‘nugrimzdusius’ — jaunuo
sius. Kritika ėmė naudoti terminą 
‘kolektyvinis meistriškumas’. Tokio 
‘kolektyvinio’ meistriškumo, o tiks
liau sakant, susiniveliavimo, susi- 
bendravardiklinimo jaunųjų poetų 
kūryboje yra.

Tačiau, kita vertus, mūsų kriti
ka dar nepakankamai atskleidžia vi
dines mūsų jaunųjų poetų idėji
nių ir meninių nesėkmių priežas
tis. Jaunųjų ugdymui anaiptol ne- 
pasitamauja Nemuno š. m. 2 nu
meryje išspausdintas V. Kubiliaus 
strajpsnis Talento mįslės, is tiesiog 
suglumina beprasmišku talento mis
tifikavimu ir visišku jo autonomijos 
paskelbimu, jaunų rašytojų visuo
meninio auklėjimo prasmės paneigi
mu. Norėtųsi išsakyti ir skaudų pa
sipiktinimą dėl nebe pirmą kartą pa
sireiškiančios V. Kubiliaus tendenci
jos paleisti visųomenėn pikantiškas 
paskalas apie vyresniuosius mūsų

rašytojus, pirmiausia apie pokario 
kartą. Kodėl taip siekiama vyres
niuosius sukompromituoti ir nusta
tyti prieš mūsų jaunimą. Koką nau
dą tai duos? Ką galvoja šiuo kiau
tiniu Nemunas?

Grįždamas prie jaunųjų ugdymo 
temos, norėčiau itin pabrėžti, kad 
šiandien smarkiai susikomplikavu
siomis, bet todėl tik dar didesnį kla
sinį ašturmą įgyjančioms ideologi
nės dviejų pasaulių kovos sąlygo
mis labiausiai reikia jaudintis ne 
dėl talento prigimties klausimų, o 
dėl to, kam tarnauti, kokiems vi- 
suomeniniamas siekimamas atliepti 
krypsta ar yra kreipiamas talentas”.

Po šitokio kaltinimo bolševikinė
je sistemoje vienintelis kaltinamų
jų pasiaiškinimas tegali būti tik 
mušimasis į krūtinę ir nuolankus 
mea ęulpa. Nieko kito nebelieka ir 
“Nemuno” redaktoriui Antanui 
Drilingai. “Literatūros ir meno” in
formacija toliau tad ir sako:

“Literatūrinio jaunimo žurnalo 
Nemunas vyriausiasis redaktorius 
Antanas Drilinga kalbėjo apie re
dakcijos darbą su jaunaisiais litera
tais, apie kritikos medžiagą žurna
le. Jaunųjų santykiai, pabrėžė kal
bėtojas, su Nemuno žurnalu nuo pat 
pirmųjų numerių susiklostė palan
kiai literatams. Jaunieji Nemune 
rado tribūną debiutamas, buvo iš
spausdinta nemaža įdomių aukšto 
idėjinio ir meninio lygio kūrinių.

Tačiau reikia pripažinti, pasakė 
A. Drilinga, kad žurnalas ne visada 
buvo pakankamai reiklus, kad, tole
ruodamas jaunųjų ieškojimus, vis 
dėlto išspausdino ir menkaverčių 
rašinių bei kitokių medžiagų, ne
būdingų pagrindinei mūsų jauno
sios kūrybinės inteligentijos daliai. 
Žurnalas nuolat didino reiklumą 
jauniesiems, pastaruoju metu ypač 
sustiprino dėmesį jų kūrybos idėji
niam kryptingumui, visuomeniniam 
reikšmingumui. Bet orientuodami 
jaunuosius kūrėjus, mes padarėme 
dar ne viską. Yapč dideli žurnalo 
trūkumai atsispindi literatūrinės kri
tikos srityje. Galimas daiktas, iš da
lies dėl to, kad kritikos žanras žur
nale labiausiai deficitinis, susigun
dyta spausdinti kritiko V. Kubiliaus 
straipsnį Talento mįslė. Deja, nega
lima sutikti su daugeliu V. Kubi
liaus teigimų. Bandydamas atplėšti 
kūrybos procesą nuo visuomeninių 
socialinių reiškinių ir sąlygų, ta
lentą laikydamas aukščiau visuome
nės stovinčia substancija, autorius 
tuo pačiu išreiškia tendencijas, ku
rios gali nuvesti į kūrybos hermeti
zavimą bei estetizavimą, į jos atitrū
kimą nuo gyvenimo.”

O kad neatrodytų, jog gelbėdama
sis atgailoja vien tik kaltinamasis, 
bet partijos žodžiui pritaria ir pub
lika, turi būti rastas ir publikoje 
balsas, kuris “grand jury įnešimą” 
paremtų. Šį kartą tas pareigas tu
rėjo atlikti kitas kritikas, Alfredas 
Gusčius:

“Jauniesiems reikia aktyviai pra
plėsti mūsų pasaulio pažinimo dia
pazoną. Ne vienam jaunam litera
tui reikia daug ką atrasti visuome
ninių idėjų, filosofijos, etikos srity
se. Krinta į akis tam tikras jaunųjų 
nerangumas, gvildenant pilietiškos 
reikšmės problemas, svarstant poli
tinius patriotinius klausimus. O juk 
jie egzistuoja! Ne už politinį ideo
loginį tendencingumą norėtųsi čia 
agituoti, nes atviras’ tendencingu
mas dažnai sunaikina meniškumą. 
Tačiau būtiną, kad jaunasis litera
tas visada žinotų, kad tarp duo

nos kąsnio arba nekalčiausios kūdi-. 
kio šypsenos ir tarp socialinės po-' 
litinės tendencijos egzistuoja dialek-! 
tinis ryšys. Ir džiugu, kai jaunieji 
literatai apčiuopia šį ryšį ir bando 
išreikšti kūryboje. Jaunieji rašyto
jai šiandien turi iš ko pasimokyti, | 
spręsdami aktualius socialinius' 
klausimus. Geriausieji mūsų rašy
tojų kūriniai liudija, kad lietuvių 
tarybinėje literatūra pajėgi su
kurti progresyvių socializmo idea
lų ir aukšto literatūrinio meistriš
kumo sintezę”.

O vengiant sudaryti įspūdį, kad 
čia vyksta vien tik vaikų — jau
nosios kartos teisminis pasikalbėji
mas, bet kad ir vyresnioji bolše
vikinių tarybininkų karta dar ne
atitraukė rankos nuo diržo, prakal
ba ir Rašytojų sąjungos pirminin
kas Alfonasas Bieliauskas: “Neatsa
kingos kalbos, neatsakingas elgesys, 
neatsakingi straipsniai kenkia nor
maliam mūsų literatūros procesui. 
Spaudoje vis dar pasirodo vienas ki
tas straipsnis, kuriame aprašomos 
vien negatyviosios mūsų gyvenimo 
ir kūrybos pusės. Tai dezorientuoja 
mūsų jaunimą. Kaip teisingai čia 
buvo pažymėta, toks neatsakingu
mas, neobjektyvumas būdingas V. 
Kubiliaus straipsniui Talento mįs
lės”.

■ Gi artėjant prie teismo posėdžio 
pabaigos ir laikantis komunistinės 
gradacijos plano, viską sumuojantis 
ir nekritikuotinas žodis turi tekti 
LKP CK skyriaus vedėjo pavaduo
tojui Jonui Bieliniui. Jis ir kerta:

“Ištikimybė komunistiniams idea
lams — štai mūsų pareiga. Prieš
pastatyti jaunesnę kūrėjų kartą vy
resnei; nuvertinti pastarosios kūrybą 
reiškia peržengti elementarias eti
kos ribas.”

Ir pagaliau teismas užsklendžiamas 
neva in corpore pareikšta (geriau

Eugenijus Mindaugas Budrys Tapyba

I

Dailininko darbų paroda Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, atidaroma 
penktadieni, balandžio 28 d. 8 vai. vak.

išreikalauta) nuomone: “Buvo pri
imtas nutarimas, kuriame numaty
tos gairės toliau stiprinti idėjinį ir 
kūrybinį jaunųjų rašytojų ugdy
mą.”

Šiam brutaliam rašytoju ir litera
tūros kritikos prievartavimui kito

kių akivaizdesnių komentarų’ čia 
ir nereikia. Pakanka “Literatūroj ir 
mene” paskelbtųjų, kad suprastu
me bent kiek laisvesnės literatūri
nės kritikos pasmaugimo “dialekti
ką” pavergtoje Lietuvoje.

k. brd.

Literatūros vertinimų analize
(Atkelta iš 1 psl.)

į ją straipsnyje yra daug. Jų 
klaidingas pasirinkimas, kai ku
rių atmetimas ar nė vieno ne
priėmimas yra labai svarbus 
momentas ne tik kritikui, rašy
tojui, bet ir abejojančiam skai
tytojui, gal net tautos kultūri
nių - literatūrinių gairių nusta
tymui ?

Kriterijų rinkimasis literatū
roje gal yra panašus į ginklų 
pasirinkimą dvikovoj į “strėlių 
ar kulipkų” pasirinkimą,kurias 
tautiniai svarbus kritikas “iš
šauna” į rašytojų ir skaitytojų 
širdis. Tai pirmas ir svarbus 
žingsnis literatūroje, nes po jo 
seka veikalai. (Tenka čia prisi
minti ir K. Keblio nusiskundimą 
neprikl. Lietuvos romano ne per 
aukštu lygiu. Kas kaltas? Gal 
ano meto menki, silpni kriteri
jai?)

Taigi reikia gerai rinktis. Bet 
kuriuos kriterijus?

F. Crews straipsnio antroje 
dalyje (jau sekančiame N. Y. R. 
of Bks. nr.) renkasi. Jis sako, 
gal galima kriterijus atrasti už 
literatūros ribų? Ar taip huma- 
maniška daryti? Ar tikslu? Bet 
kas tas humanizmas? — klau
sia jis. Gal tai tik žydų - krikš
čionių tekstai? Knygos? Jų są
rašai? Gal krikščioniškas išauk
lėjimas? Čia jis stebisi pačių 
krikščionių religiniais karais ir 
visu tuo, ka šiandien ir šiame 
šimtmetyje iš tos tradicijos 
praktiškai gavome. Kartu jis ir 
tarp mokslų? Kodėl literatūra 
galvoja; kam statyti sienas ir 
turi būti autonomiška?

Juk visos kultūros ir tradici
jos, jis sako, ieškojo universa- 
liškumo, net to nejausdamos. Ir 
tai parodo, kad ir literatūra, 
augdama lygiagrečiai ir funk
cionaliai su kitom mokslo sri
tim, galėtų daug ko laimėti. Jis 
pvz. galvoja, kad Freudas jai 
daug padėtų. Juk jis pamatė 
psichinę auką, kurią žmogus

dažnai užmoka už jo priklauso
mumą (motinai ir t. t.) ir jo 
mėginimą sukurti bent kultūrą 
po jo visų tų užgniaužtų, neišsa
komų minčių ir norų. Žmogus 
per daug priklauso nuo tėvų ir 
vis turi anormalų, nerealų pra
eities atsiminimą. Žmogus yra 
lyg kūdikis, kuris bijosi vienas 
tamsoje, bet, būdamas grupėje 
jis perdaug drąsiai istorijoje pa
sirodė su visais karais, kanki
nimais, orgijomis, atgailom ir 
pedantiška perfekcija.

Tokioje perspektyvoje net 
menas, atrodo, nebuvo (ir nė
ra) instruktyvinis, dekoratyvus, 
bet tik kaip anestetiškas “nar
kotikas” (sedative). Atrodo, 
kad menininkas tik kurdamas 
lyg atleisdavo tuos gyvenimo 
jam užmestus varžtus, cenzūrą. 

'Todėl gal ir atsirado literatūroj 
tos “laimingos užbaigos”, epilo
gai, forma valdė chaosą, veiks
mas buvo priešpastatytas nuo
boduliui (neveiksmui), atsirado 
kultūrinė tvarka. Bet kritikas 
ignoruodavo meno pasiektus lai
mėjimus fantazijoj, aistroj, ne
rime. Kritikas matė tik moralę, 
formą, žanrą. Tokia dažnai bū
davo kritika.

¥

Aišku, tokia kritika apsaugo 
skaitytoją nuo sukrėtimo, nuo 
pavojaus, padaro autorių gerą- 
gerutj ir supančioja jo — auto
riaus — tikras emocijas. Kriti
kas tada meluoja publikai. O 
vis dėlto jis turėtų žiūrėti į vei
kalą iš autoriaus emocinio taš
ko, kaip visa ta epiocija atsi
rado? kodėl? ir keliauti iš to 
taško atbulas, nepaleisdamas iš 
akių emocijos incepcijos. Juk 
tema atsiranda psichėje, tam
soj ; psichoanalitinis kritikas 
todėl gal yra ir gilesnis už ki
tus; jis gali atrasti satyrą, sa
vęs paties kritiką ten, kur kiti 
to nematys. Kritikai to dažnai 
ir nemato. Juk menas gali būti

ir neracionalus, primityvus (S. 
Beckett), kai tuo tarpu kitiems 
jis nieko nesako ir jie jo net ne
supranta (mūsų “Balta drobu
lė”?). Pvz. ir T. S. Eliot dėl 
“Hamleto” emociškumo rado 
veikalą net kaip “artistiv failu- 
re”. Mat, nėra logiškų įrodymų 
mene, sakoma, jis “nemoksliš
kas”, jis tik “poetinė tiesa”.

Bet gal ir yra kas nors ap
čiuopiamo? Freudas šiandien —

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus. 

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

REZID. TEL. 239-4083
DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija lr moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

6440 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą, 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos Ir California 
Valandos pagal susitarimą:

Pirmad., antrad, ketvirtad. nuo 
6 iki 7:80 vai. vakaro, 

šeštad. nuo 2 iki 3:80 vai. 
Trečiad. ir penktad. uždaryta.

Ofiso telef. 470-4042
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

Tel. — 695-0533
FOX VALLEY MEDICAL CENTER 

800 Summlt Street
Route 58 — Elgin. Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm. ketv. 1 Iki 7 popiet: 
antr., penkt., 1-6, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Perskaitę “Draugą"’ duo
kite kitiems pasiskaityti.

gimsta pasąmonėje, iš po gyve
nimo cenzūros užslėptų norų ir 
tik ji duoda panašų “išsilaisvi-

praeity. Daug kuo jau juo ne
tikima (Sartre tik dalinai prieš 
jį pasisakė, jis mato naują lite
ratūrą lyg Freudo ir visuome-į nimą” ir ją skaitančiam skaity- 
niškumo junginy). F. Crews ■ ■ — ■ ■
galvoja, kad per 70 metų nuo veik kažkas moksliška? Skaity- 

1 Freudo geresnės sistemos dar i darni, mes sutinkame visą gamą 
; neatrasta. Kai kas iš Freudo i vaizdų (nuo realistinių iki ab- 

’ ’ .................... . surdų), bet turėtume gėrėtis, jis
i sako, tik literatūros meno kom- 
Iplikuotumu, ekonomija, energi- 
j ja, susivaldymu, precizija, re- 
verberacija, bendru vaizdu, kon- 

■ fliktu.
Reikia veikaluose ieškoti to 

psichinio grožio, jis sako. Juk 
grožis yra lyg teroras, kurį mes

(Nukelta į 5 pusi.)

minčių dar galioja, ir kritikas 
, turėtų jas studijuoti, nors ga- 
! rantijos pasisekimui nėra, nes 
■ Freudas nėra lengvai supranta- 
. mas. Kritikas taipgi negali tap
ti ir patologu. Jis turėtų bent 
gerai naudoti tai, kas įrodyta.

Taigi, reikia studijuoti rašy
tojo pasąmonę, Crews sako. 
Mes žinome, kad literatūra

i Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 51st Street 
Tel. GR 6-2400

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

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE — NERVŲ LR

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rezid. 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

Tel. — BE 3-5893
DR. A. B. GLAVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. tr nuo 6 iki S 

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 6 
iki 8 vai. Trečiad. 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. Trečiad. ir 
šeštad. tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE '
5540 South Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 
Skambinti — 585-2525

Tel. ofiso tr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero 

Kasdien 1-8 vai. ir 6-8. vai. vak.
Išskyrus trečiadienius.

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet

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

(Lietuvis gydytojas) .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. NINA KRAUCEL - 
KRIAUČELIŪNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 S. Kedzie Avė.

Tel. VVA 5-2670, neatsiliepus skam
bint 471-0225. Valandos pagal susi
tarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
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. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p. šeštad.

11 vai. ryto iki 2 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168

Rezid. tel. 239-2919

Perskaitę “Draugą"* duo

kite kitiems pasiskaityti

tojui. Taigi, ar tai nėra jau be-

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOJ- 

2817 West 71st Street 
Teief. HEmlock 6-3545

(Ofiso tr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71st Street
(71st lr Campbell Avė. kampas) 

Pirmad.., antrad., ketvirtad. tr penkt 
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak! 
Ketvirtad. lr šeštad. nuo 9 v. ryto 

iki 11 vai, ryto — tik Busitarua

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
‘’contact lenses”

Vai. pagal susitarimą,. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
Tel. Ofiso PR 6-7800! Namų 925-7697 

Valandos tik pagal susitarimą.
Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGO8 

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

(By appointroent)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

CHIRURGUA 
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 W. 63rd Street 

Ofiso tel. REllanoe 5-4410 
Rez. GRovehlU 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika lr chirurgija

Ofisas 2750 W. 71st Street 
TEL. — 925-8296 

Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—18 
ryto, 2—8 vai vak. Šeštad. 1 ik! 
4 v. vak. Treč. lr sekmad. uždaryta. 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas tr rez., 2652 W. 59th St. 

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

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

Of. Tel. HE 4-2128. Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 
2-4 lr 6-8. Treč. lr šeštad. uždaryta.
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Žmonės menkesni už dievus
Romanas apie tris brolius, bet ne Karamazovus

Jurgis Gliaudą, BRĖKŠMAS NAŠ
TA. Romanas, Chicago, 1972. Lie
tuviškos knygos klubo leidinys, 384 
psl. Kaina $6.00. Gaunamas 
"Drauge".

♦
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Žmonės yra menkesni už die
vus, kadangi savo prigimtimi pri- j 
klauso žemei ir turi laikytis vita
linių dėsnių. Jie neša likimo 
naštą, nuolat pergyvendami 
brėkšmėls pasikeitimus. O kas gi ( 
yra toji brėkšmė? “Tai šviesos I 
gimimas ir mirimas” —sako 
Jurgis Gliaudą savo naujame ro
mane “Brėkšmos našta” (199 j 
psl.). “Brėkšmoje yra šviesa ir 
tamsa. Bėgimas iš savęs ir gy
venimas taikoje su savimi”. (201 
psl.). Brėkšmė kai kada atneša 
ir kančią, bet kančia žmogų kil- 
nina. Kančioje glūdi ypatingas 
kilnumas — “La douler ėst nob- 
lesse uniųue” — skamba pran
cūzų poeto St.-John Perse posa
kis, kartojamas romane.

Kaip bežiūrėtum į J. Gliaudos 
veikalą, metafizinių minčių gau
sa ir kažkokio reikšmingumo at
mosfera jis lyg ir atperka stiliaus 
menkumą. Ir dabar J. Gliaudos 
stilistika neišlaiko egzamino. Jei 
už kompoziciją, šiuolaikinę te
matiką, charakterių keistumą ir 
už taiklius satyrinius pokštus jis 
gautų ketvertuką su pliusu, tai 
už stilių ir lietuvių kalbą griež
tas mokytojas uoliam prozinin
kui užkrautų dvejetą.

Susidaro įspūdis, kad rašyto
jas užsimojo pasakyti daugiau, 
negu trumpos apimties romane 
įmanoma pasakyti. 384 pusla
piai — tvarkoj! Mūsų sąlygomis 
tai tikrai daug! Bet prie jų pasi
darbavus su raudonu pieštuku ir 
išmetus nereikalingą balastą, be 
abejo, išliktų tik 182, žymiai 
lengviau paskaitomi, puslapiai.

Autorius vienon arenon pa
statė tris pagrindinius persona
žus — brolius Kirlius, eilę filo
sofuojančių bei politikuojančių 
mažesnių veikėjų, tris patrauk
lias moteris, būrį sukairikatūrin- 
tų individų iš lietuvių akademi
nės aukštuomenės, tikrai gyvą 
buvusį pedagogą Marcinkonį 
(lietuviškiausią iš visų veikėjų) 
ir pora tarybinių mokslininkų. 
Šitie žmonės gyvena ar susitinka 
prie ežero esančiame Amerikos 
didmiestyje, kur klesti didelė lie
tuvių kolonija, kur jaunimas vei
kia, šoka; suaugę svarsto pai
nias problemas ir niekas nenuo
bodžiauja.

Broliai Kirliai — Petras, Ado
mas, Grigas, žinoma, nėra bro
liai Karamazovai, nors savo eks
centriška dvasine sąranga, po
linkiu į metafizinius akiračius 
(Petras), ar tuo oblomovišku 
pasitenkinimu savo ligotu pa
sauliu (Adomas), ar ta keliau
jančio “mokslininko” puikybe 
(Grigas), jie priartėja prie kara- 
mazoviškos tautybės. Tai savo
tiški J. Gliaudos kosmopolitai, 
kuriems vaikystė lietuviškam 
kaime nepadarė jokios įtakos. 
Atrodo, kad kaimo jie niekad nė
ra matę. Todėl visos užuominos 
apie jų valstietišką praeitį kaž
kaip pakimba ore.

įtikinamiausiai n uškicuotas 
Petras Kirlys — nepraktiškas, 
tragiškas (žmona žuvo po auto
mobilio ratais), pasitenkinąs 
mažais malonumais, linkęs į gi
lius apmąstymus. Panašių glež
nų gyvenimo prasmės ieškotojų 
esame sutikę ir ankstyvesnėse J. 
Gliaudos knygose. Jie visi persi
sunkę introspekcinio idealizmo ir 
nuolat gyvena romantikų šū
kiu — “Savoir, penser, rever. 
Tout ėst la” (Pažinti, mąstyti, 
svajoti, — tai viskas- — Victor 
Hugo). Petras artimas “Šikšno
sparnių sosto” Alksniui, kuris 
draugavo su išmintingu vaiku 
Geniuku, ir Survilai, kuris

PR. VISVYDAS

“Liepsnos ir apmaudo ąsočiuo
se” universalines tiesas disku
tuodavo su Mūza. “Brėkšmės 
naštoje” Petras Kirlys draugau
ja su sūnumi Gandrimu, siekian
čiu filosofijos magistro laipsnio. 
Anglų poetas W.Wordsworth pa
sakė: “The Child is father < 
the Man”. Šis paradoksalus po
sakis labai tinka Petro ir Gand- 
rimo santykiams pabrėžti. Pet
ras savo gyvenimo prasmę ran
da tik sūnaus aukštos dvasinės 
kultūros įtakoje. Abu, susėdę vir
tuvėje prie konkordo butelio, 
šnekučiuoja apie Bergsoną, Spi- 
nozą, Huxley, prancūzų poeziją, 
apie filosofijos-poezijos-religijos 
sintezę. Vargu ar rasime tokių 
darnių tėvo ir sūnaus duetų lie
tuvių išeivijos padangėje, 
čiau jie 
knygoje

Petro 
autorių 
riuos aspektus, ypač tą nuolati
nį aukštų idealų siekimą.Petras , 
įsivėlęs j bankrutuojantį butų 
nuomavimo biznį, bėga nuo re
alybės, trokšta “taikoje gyventi 
tik su savimi”, su savo mylimais 
pasauliais: Gandrimu, filosofija, 
poezija. Jis nešiojasi ir skaito 
Gandrimo dovanotą Perse poezi
jos knygelę, kurioje randa daug 
sau artimų minčių, banguojan
čios jūros ir kintančio gyvenimo 
palyginimų. Poezija Petrą skaid
rina, suteikia stoiško atsparumo. 
Jis gali su orfėjišira drąsa pa
žvelgti .mirčiai į akis. Petras tiki 
Bergsano paslaptingu elan vital, 
tuo gyvybiniu akstinu, nuolati
ne kaita. Jam “Žmogaus gyveni
mas yra nuolat besikeičiančių 
siekių pynė”. Knygos pabaigoje, 
finansams pasisukus geron pu
sėn, brėkšmė sutvaska Petro ke
lyje. Tačiau neilgam. Lemtis .ir 
vėl pastoja kelią. Petro mylimas 
pasaulis sudūžta.

Atokiai nuo poetiškai tragiško 
Petro vegetuoja rafinuotas mili
jonierius Adomas, turtus susikro
vęs nekilnojamų nuosavybių 
pardavinėjimu. įdomus tipas, 
nors gana dirbtinis, nes sunku 
suderinti kai kuriuos jo charak
terio prieštaravimus: ligotą este-

komunistui, kadangi jis yra įta
kingas ir garsus. Grigas patenka 
į Jurėno, Laskausko, Jurėnienės 
ir kitų glėbį. Visur jį vežioja, vi
si jam rodo sukauptas gėrybes:si- 
dabro servizus, senoviškus bal
dus, neimponuojančius dailės 
rinkinius, apšildomus baseinus, 
visokias dekoracijas. Viešai Gri
gas nieko nekritikuoja, bet, ana
lizuodamas lietuviu rezervato 
savybes, jis sąmoningai niekina 
lietuvių egzodą. Jam išeivija at
rodo merdinti, pasinėrusi nieku- 

! čių garbinime, be aukštesnių

tizmą su praktiška profesija. Jis 
serga ne tik nepagydoma inkstų 
liga, .bet ir narciziška savimeile 
bei impotencija. Tiesiog sunku 
suprasti, kokiu būdu Adomas, 
ncurotiškai pamilęs sa'vo kūną,■ 
ypač teatrališka, manikiūruotas O visa Amerika - chaosas, anar

chija, politinė bala.

Iš įdomesnių satyrinių epizo- 
sinešęs “matyti pasaulį ir nebū ■ dų knygoje išsiskiria Grigo ir jo

rankas, galėjo pasiekti ekonomi
nės didybės. Knygoje Adomas' 
apibūdinamas kaip žmogus, pa-. 
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Ta- 
egzistuoja J. Gliaudos 

su visa filosofine aistra, 
asmenyje matome patį 
ir. įjo gyvenimo kai ku-

talkomis gali gyventi iš esmės I “Superb”. Lankstus meniu žino- 
gudrus, praktiškas, komercinis vas Laskauskas užsako egzotišką 
žmogus, kilęs iš lietuviško kai-j patiekalą “gumbo” ir vėliau pa- 
mo.

Ir tie Adomo santykiai su išti
kima, akcijų manipuliacijas 
mėgstančia sekretore Glenda yra 
juokingai efemeriški, “Gal būt, 
tingiai ir švelniai, sudūrus nosį 
su nosimi, jis galėtų bučiuotis su 
ja”. Adomą žavi Glendos “vai
kiškumo ir graudumo mišinys”, 
nors to vaikiškumo pas jį žymiai 
daugiau. Jo gyvenimas teisingai 
simbolizuojamas paveikslu “Ak- 
ligatvis”, kurį Adomas kartą nu
sipirko amerikiečių dailės paro
doje. “Tai nebuvo realus vaiz
das. Tai buvo vis apdilusių, ap
trūnijusių, dulkinų, medinių, be
toninių laiptų labirintas” (69). 
Iš tiesų, į Adomą reikia žiūrėti 
kaip į prabangaus gyvenimo pa
rodiją, išsigimimą.

Kiriišku šuper-intelektu apdo
vanotas ir trečiasis brolis Grigas. 

.Jis nėra toks komplikuotas, kaip 
kiti Kirliai. Atvyksta vizituoti 
Ameriką su tarybinio “Moksli
ninko” sociologo aureole, bet el
giasi kaip modernus Cičikovas: 
elegantiškas, taktiškas, iškalbus 
ir veidmainiškas, taip pat pa
klusnus marksistinei dogmai ir 
sovietiniam diktatui. Tipiškas 
oportunistas.

Grigo viešnagė pasiturinčioje 
lietuvių kolonijoje sukelia ant 
kojų lietuvių akademinį elitą, iš
siilgusį dialogo ir gaivių vėjų iŠ 
anapus. Visi epizodai, skirti Gri
go veiklai, galėtų būti atskiru sa
tyriniu apsakymu. Autorius pasi
juokia iš visos Grigo odisėjos, kai 
kur pataikydamas, kai kur žiau
riai prašaudamas pro šalį. Vis 
dėlto jam pavyksta įdurti išeivi
jos pralobusiam luomui ir tiems 
intelektualams, kurie iš didelio 
“humanizmo” be saiko patai
kauja iš Lietuvos atvykusiam
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Alfonasa Dargis Kompozicija
Dailininko darbų paroda balandžio 15 d. — gegužės 3 d. vyksta Gallery 
on The Canal patalpose,. 31 North Main St., Pittsforde (prie Rocheste- 
rio) ). N. Y.
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kišą žodeli orkęstro vadovui apie 
įžymų tarybinį, svečią. Grigo gar
bei pasigirsta melodija “Oči čer- 
nyje”. Satyros strėlių iš eilės su
silaukia jaunimas, išeivijos žur
nalistai raštingo Gurgaus asme
nyje, amerikiečių studentija ir 
universitetų tvarka, sociologų 
žargonas... Gurgus dėsto Grigui 
komiškas suverenofilų ir tauto- 
filų teorijas. Laskauskas, lydėda
mas Grigą universiteto teritori
joje, kur gulinėja ilgaplaukiai 
studentai, ima niekinti amerikie
čių studentiją: “Jie niekada ne
skaitys knygos atidžiai. Jie ir vi
sai neskaito knygų”. “Jie nieka
da nekvaršins sau galvos padir
bėti ir atrasti atsakymą... Visos 
amerikiečių mokslo knygos taip 
sutvarkytos, kad pirmoje dalyje 
uždaviniai, antroje — atsaky
mai”. Tokiomis Laskausko prie
laidomis autorius ironiškai pa
važiuoja pačiam Laskauskui, su- 
gniuždydamas jo sugebėjimą pro
tauti. Satyra triumfuoja.

Moterų pasaulis romane labai 
suestetintas, įšaldytas dorovės ir 
grožio ašigaliuose, išskyrus gan 
gyvą Jurdnienę, kurios veidas 
Grigui primena šimpanziukę. 
Pagrindinės veikėjos — Augė A- 
cėnienė, jos duktė Laima (Lau
mė), Adomo sekretorė Glenda— 
pasižymi neeiliniu, tiesiog pe
dantiškai aprašomu gtožiu. Au
gė yra lietuvių kolonijos arbiter 
elegantiarum — pagarsėjusi ir 
praturtėjusi grožio ekspertė. Lie
tuviškumo joje nedaug. Pasirodo, 
kaimas ir jai nėra padaręs įtakos. 
Ji sukaliojasi kaip mariekenas. 
Autorius Augei irgi užkrauna 
tam tikrą apmąstymų krūvį, bet 
nuo to ji nepasidaro gyvesnė ar 
įdomesnė. Augę su Grigu sieja 
jaunystės pirmoji meilė, per
traukta karo, bet niekad neišblė- 
susi. Tačiau jųdviejų susitikimas 
po ilgo nesimatymo pavaizduo
tas gana menkai. Keli kalambū
riški sakiniai ir ritmo stoka pa
gadina. Kad ir toks komentaras 
—- “Laumė buvo įvadas į rapso
diją, kuri atremta balade. Augė, 
kaip rapsodijos tūris, buvo bala’ 
dė” (220). Juk tai literatūrinis, 
skaitytoją erzinantis tuščiažo
džiavimas. Dirgina ir tie rafi
nuoti pastebėjimai: “Jis atrado 
seną žibėjimą žalsva) pilkose Au
gės akyse. Jis dar kažkaip šonu 
pastebėjo, kad, Augei atgaunant 
akių žibėjimą, Laumės veidas vy
to. Padėties sudėtingumas nelei
do jam to realizuoti išvadomis” 
(221). Padėtis tikrai sudėtinga: 
Augė myli Grigą, Laumė irgi my
li Grigą, o Grigas myli Laumę ir 
Augę drauge. Bet kaip gali žmo
gus, šonu stebėdamas, pamatyti 
veido išraiškos pakitimą, —ne
žinau. Aplamai, nežmonišku pa
stabumu pasižymi dažnas J. 
Gliaudos veikėjas. Visi jie mato 
daugiau, negu reikia. Štai Ado
mas stebi valgančią Glendą: 
“Saldus seksualinis 1 smalsumas 
buvo pažįstamas Adomui, stebint 
moterį valgant. Glenda valgė su 
apetitu... Jam buvo malonu, kad 
jis suteikia tai moteriai pasiten
kinimą smaguriauti apetitu. Tai 
buvo trapus savo jėgos šešėlis. 
Jie keitėsi trumpais ir linksmais 
sakiniais. Erzinantis ką tik buvu
sios rizikos žaismas buvo jų pie
tų kontrapunktas” (257). Arba,

Viktoras Vizgirda Geltona iškaba
Dailininko darbų paroda ALT Sąjungos namuose, Bostone. 484 East 4th St., atidaroma balandžio 22 d. 7 
vai. 30 min. vak.

Saulės nuotrupos
NERIMĄ NARUTE

AGUONŲ SALA

Brendu rugių vaga,
Varpos pilnos šnara
Auksas bangom siūbuoja.

Manęs čia niekas nemato,
Esu mažesnė užu .šitą jūrą,-

( Pačion gelmėm skubu,
Ji kviečia, buria. y

Suklumpu, puolu ir glaudžiu
Žemės lopelį jūroj,
Salą ir tūkstančius žiedų
Milijonus aguonėlių....

Matau jų tamsias, buriančias akis
Jos sveikina “sveika atėjus” — 
Raudonas šilkas ir ugnis. 
Vidurdienis su vėju.

MEDUS

Vidurdienis svaigus ir šiltas, 
Pritvinkęs dobilų kvapu. 
Sodo žolėj subridę aviliai, 
Išskridę bitės į laukus...
Šiandieną šventė —
Medaus kopimas.
Senelis artinas prie avilių,
Plikomis rankomis bitelę ima —
Tai nuostabu...
Parūko — peržegnoja 
Maldoje ramus...
Liepiniam kibirėlyje liepsnoja
Geltonas gintaro medus.

DUONA

Ateina rytmetis rasotu kluono takeliu, < 
Duonelės žiauberis saldi. Užmiršti negaliu. 
Senelės veidas, toks skaistus.
Ji žarsto krosny žarijas,
Rikiuoja kepalus, žegnoja juos visus.
Ir dėsto j eiles,

Pavilgo saujas vandeny —
Man pagramdėlį ruošia,
Saulėtą veido šypseną ramybė puošia.
Ir kvepia duonos kepimu
Laukai visi....
Širdyje taip ramu —
Sotus esi.

MOZAIKA

Spalvinga, nepamirštama turgavietė — 
Vežimų eilės.
Suklupę moterys prie .suvežtų gėrybių. 
Ten būdos su pakinktais,
Apinasriai ir naginės...
Riestainių didelis vežimas,
Rudi meduoliai.
O dar toliau —
Šukos, šilkaruožės skaros ir karoliai — 
Merginų šventės džiaugsmas.
Kitam gale
Puodžiaus palivoti dubenėliai, 
Išmarginti žiedais ąsočiai, 
Molinių tų švilpukų eilės...

Tai tolimos vaikystės nuotrauka — 
Turgavietės mozaika.

LAIKO DAINA

Stiprinkis, mano laiko daina.
Žodžių trupiniais,
Lietaus — ašarų sula pagirdysiu tave. 
Kad būtumei soti ir neištroškusi, 
Užtvindyki krantus, virpėki gyvybei

JŪS, MANO MIELI RIMAI

Jūs mano seserys, sukurtos eilės.
Ir brolužėliai brangūs — rimai, 
Skubėkite basi tenai, 
Kur tėviškės tušti arimai 
Laukia tėvo rankos.
Mano vaikystės pėdomis pareikite, 
Anais minkštais takeliais,
Išmargintais aksomo ramunėlėm. 
Lauku čiobreliais.
Pasveikinkit dangaus Sietyną
Ir mielą Šiaurės Žvaigždę.
Ir, nusilenkę pakelės Dievuliui. 
Sugrįžkite čionai —
Pasidalinsime kartu skausmu ir ašarom.

sunku supaisyti, ką reiškia: 
“Kažkas platoniškoje jo prigim
tyje krūptelėjo ir kutuliu atsilie
pė nuotaikoje” (97).

Petro meditacijose apie prancū
zų poetus autorius nekaip atsi
liepia apie lietuvių poeziją: 
‘'Prancūzų poetų citatų muzika
lumas ir kategoriški, beveik la
koniški aptarimai viliojo jį la
ibiau, kaip poetiniai lietuvių lai
mėjimai. Tai šlifuotų ir nešli
fuotų deimantų palyginimas” 
(208). Įdomu, apie kokius poe
tus galvojama. Be to, kaip gali 
Petras, vos iš knygų pramokęs 
prancūziškai, Ju tokiu pasitikėj- 
jimu lyginti literatūras. Jam 
“Lietuviai poetai stiprūs tiktai 
tautinių dorybių nusakymais. 
Baltrušaitis buvo stiprus, kol jis 
buvo rusų milžiniškume” (208).

Šnekant apie šlifuotus ir ne
šlifuotus deimantus, J. Gliaudos 
knygoje šlifo kaip tik labai 
trūksta. Jei dialogai vietomis ne
blogai surišti, tai gamtos vaiz
dai, ar tie klampūs psichologi
niai aprašinėjimai, ar raizgūs 
metafiziniai klaidžiojimai pavirs
ta lietuvių 'kalbos ir literatūros

hirošimomis. Rusų literatūros 
kritikas V. Belinskis rašė: “Pap
rastumas yra būtina kūrinio są
lyga, iš esmės neigianti visokį 
išorinį puošnumą, visokį rafi
nuotumą. Paprastumas yra tie
sos grožis, — meniškiems kūri
niams tai teikia jėgą, o tariamai 
meniškus žudo, ir todėl jiems 
būtinas rafinuotumas, painu
mas, bei nepaprastumas”. (Ci
tuoju iš J. Pikčilingio “Lietuvių 
kalbos stilistika”, 102).

Sunku suprasti, kodėl J. Gliau
dą su tokiu užsidegimu daikta- 
vardina sakinius. Jo stilius jau 
seniai serga substantyvitu-daik- 
tavardinės konstrukcijos liga. Ir 
tik dėl to nukenčia aiškumas ir 
ritmas, būtinas kiekvienai gerai 
prozai. Juk tai, kas tinka pran
cūzams ar rusams, visiškai ne
tinka lietuviams. Juk neįmano
ma lietuvišku protu suprasti kad 
ir tokią frazę: “Staiga jis įsisą
monino patalpos prabangą ir į- 
mantrų pašnekesio pikantišku
mą, kaip visumą, kuri eilinį pilk
švumą perkelia į nerealią turto 
apimtį” (298). Gi nesunku iš
braukti monotoniškus sakinius,

prasidedančius “tąį buvo...” ir 
pagyvinti stilių. Juk nėra rėikalo 
per dažnai vartoti sąmonę rai
žančias svetimybes: avantiūras, 
rubrikas, maltretavimus, prakti
kas, pasažus... Dar blogiau, kai 
tie žodžiai vartojami vietininko 
linksny. Ir apie biznio reikalus 
galima kalbėti žmoniškai.

Dar vertėtų nurodyti kelias 
nevykusias konstrukcijas. Pavyz
džiui: “juto keistą kažko prara
dimo jausmą”, “staiga buvo po
jūtis”, “jis sugavo lengvą virpu
lį”, “negalėjo sugauti logikos”, 
“tai vizitui teikė praplėtimą į e- 
mocijas”, “gavo patirti”... Blo
giausia, kad panašių keistenybių 
knygoje per daug. Jei taip rašy
tų buvęs Panevėžio gaisrininkų 
brandmajoras, nesistebėčiau, bet 
dabar — pats pirmaujantis išei
vijos prozininkas!

Kažkur skaičiau ir užsirašiau 
paslaptingą St. — John Perse a- 
forizmą “Une livre c’est la mort 
d’un arbre” (knyga yra medžio 
mirtis). Ką poetas -tuo norėjo pa
sakyti, nežinau. Dabar, perskai
tęs J. Gliaudos romaną, kur taip

(Nukelta j 5 pusi.)
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Simpatingas muzikos vakaras

Religinės šalpos rėmėjų suva
žiavimas balandžio 8 d. Chica
goje buvo surištas ir su koncer
tine dalimi, kurią atliko kun. 
Vincas Valkavičius, pasirodęs 
kaip smuikininkas ir daininin
kas, ir dainininkė-solistė Audro
nė Simonaitytė.

Koncertinė dalis praėjo nuo
taikingai; ją galima apibūdinti 
iš dalies kaip savybės vakarą, iš 
dalies — kaip tikrą koncertą.

Kun. Vincas Valkavičius, pia
nisto Alvydo Vasaičio palydi
mas, pagrojo rimtą klasikinę 
programą: barokinio periodo ita
lų kompozitoriaus Arcangelo- 
Corelli (1653-1713) sonatą ir 
XIX amžiaus vokiečių kompozito
riaus J. Raffo Cavatiną. Nepre
tenduodamas į profesionalus, 
kun. V. Valkavičiaus smuiko 
valdymas prilygsta daugeliui 
profesionalų; jis turi nestiprų, 
bet malonų tortą, visiškai tiks
lią intonaciją ir gerą stiliaus su
pratimą, tiek italų barokiniinko, 
tiek ir vokiečių romantiko kūri
niuose. Lyginant su profesiona
lais, suprantama, čia neturima 
omenyje žymių koncertinių so
listų. Bet daugelis eilinių simfo
ninio orkestro narių, kartais kon
certuodami, pasirodo ne geriau, 
o gal ir blankiau. Kaip mėgėjui, 
tai yra imponuojantis pasieki
mas. Kun. Vincas Valkavičius 
smuiką studijuoja nuo pat ma
žens; jis yra apdovanotas įgim
tu, švelniu muzikalumu.

Kaip dainininkas, kun. V. 
Valkavičius turi nestiprų malo
naus tembro baritoną; šioje sri
tyje jis tik neseniai pradėjo regu
liariai mokytis. Didesnė dalis jo 
programos buvo be jokių pre
tenzijų, simpatingai — mėgėjiš
ka baladiškai atliktų liaudies 
dainų bei melodeklamacijų pa
vidale. Ryškesnio, labiau kon
certinio įspūdžio solistas pasiekė 
dviejose lietuvių liaudies daino
se: jų viena lyriška, aranžuota
K. V. Banaičio, kita komiška — 
VI. Jakubėno. Čia buvo gera dik
cija bei spalvinga išraiška iškel
tas kiekvieno posmo turinys. 
Liaudies dainų gražus atlikimas 
yra ypač įdomus dar ir tuo, kad 
kun. V. Valkavičius yra gimęs 
Amerikoje.

Audronė Simonaitytė prieš po
rą metų atvyko iš Lietuvos; ten 
ji yra studijavusi muziką kon
servatorijoje, imdama choro di
rigentės specialybę. Chicagoje 
kol kas ji sėkmingai ir pasireiškė 
šioje srityje, kaip pagalbininkė, 
"Dainavos” bei “Vyčių” cho
ruose. Solistines dainavimo stu
dijas ji pradėjo Amerikoje; šiuo 
metu ji studijuoja Roosevelto 
University muzikos mokykloje, 
Chicagoje, ir yra laimėjusi kele
tą dainininkų konkursų. A. Si
monaitytė turi neperstiprų, bet 
gerai valdomą lyrinį sopraną. 
Padainuotuose kūriniuose — 
tiek lietuviškuose: J. Sopagos, J. 
Gruodžio ir A. Kačanausko dai
nose, tiek Ch. W. Glucko ope
rinėje arijoje ir dviejose R. Schu- 
manno dainose ji parodė, šalia 
tvirto muzikalumo, ir įtikinan
tį išpildymą bei laisvą laikymą
si scenoje. Ji turi ypač gražią lie
tuvišką dikciją; kitose kalbose 
kol kas yra kitaip: “Les divinitės 
du Styx” Glucko operoje, tik 
arijai įpusėjus, paaiškėjo, jog 
dainuojama prancūziškai.

Įdomus reiškinys : A. Simo
naitytės balso vibracija (kiek per 
didelė) savo charakteriu prime
na irusų mokyklą moterų bal
suose. Panašų skambesį dažnai 
tenka girdėti per FM radiją pa
teikiamose rusų operų plokštelė
se. Tuo tarpu A Simonaitytės 
biografijoje ir muzikos studijose 
(įskaitant “privalomo dainavi
mo” pamokas pas lietuvaitę mo
kytoją Vilniuje) nebuvo jokio 
sąlyčio su rusų konservatorijų

Vakarų pasaulyje vis labiau 
reiškiasi tendencija valstybinių 
įstaigų, bendrovių, organizaci
nių vienetų pavadinimus pras
tinti ir trumpinti, kad jie būtų 
lengviau įsimenami, ne tokie 
gremėzdiški. Pavyzdžiu galėtų 
būti ir Kanada, kurios buvęs Do
minijos statistikos biuras pava
dintas “Statistikos Canada”, o 
■vyriausybės informacijos depar
tamentas — “Information Ca
nada”. Panašių pavadinimų su- 
prastinimo pavyzdžių Vakarų 
pasaulyje iš tiesų yra daug, ir jie, 
matyt, ateityje tik gausės,

Sovietiniame pasaulyje, o tuo 
pačiu ir sovietinamoje Lietuvoje, 
atrodo, vyrauja priešinga ten
dencija — įstaigų ir kitų oficia
lių vienetų pavadinimus užsispy
rus sukombinuoti kuo įmantriau, 
padaryti juos kiek tik įmanoma 
ilgesniais ir, atvirai kalbant, 
nuobodžiai gremėzdiškais.

Va, neseniai Vilniuje įvyko at
skaitinis susirinkimas vieneto, 
kuris pavadintas: Koordinacinė 
probleminė taryba “Lietuvių fi
lologija”. Nors, antra vertus, tas 
pavadinime įterptas žodis “prob
leminė” yra visiškai gyvenimiš
kas, bent sprendžiant iš Kosto 
Korsako pranešimo apie lietuvių 
filologijos'darbus ir planus,''ne
seniai paskelbta “Tiesoje”.

Lietuvos filologai, atseit, kal
bininkai, literatūros mokslinin
kai, folkloristai, neišskiriant nė 
istorikų, lituanistikoje iš tiesų 
pasiekė labai gerų, įsidėmėtinų 
ir išliksiančių rezultatų. Nežiū
rint Lietuvos mokslininkams ne
išvengiamos duoklės sovietiniam 
režimui, Lietuvos filologai vis 
dėlto gebėjo savo veikalais ir at
liktais tyrinėjimais svariai pra
turtinti lituanistikos aruodus. 
Tad Lietuvos Mokslų akademi
jos nario ir literatūros kritiko 
Kosto Korsako pasigyrimas, kad 
“mūsų filologai savo svariais, ka
pitaliniais darbais pagrįstai už
tikrino Tarybų Lietuvos mokslo 
įstaigoms pasaulinio lituanisti
kos centro vardą”, nėra visiškai 
be pagrindo. Vilniuje leidžiama
me žurnale “Baltistica” moksli-

VL. JAKUBĖNAS

halso vystymo metodais, gi jos 
dabartinis vokalinis treningas 
yra amerikietiškas- Čia galima 
tik spėlioti dėl nesąmoningo 
■bendros aplinkumos veikimo,

beaugant, ar... iš viso esama 
vien gryno atsitiktinumo. Šios 
pastabos, snuprantama, nėra jokia 
kritika, bet vien įdomumą suke
liančių, gal net kiek subjektyvių 

Muzikos kritikas klausosi... Prof. Vladas Įakubėnas Religinės šalpos rėmėjų suvažiavirrJo koncerte, Chicagoje. 
Dešinėje Olga Jakubėnienė. Nuotr. V. Noreikos

Lietuvos filolo gų darbai
t

ir rūpesčiai
nius straipsnius spausdina ir Va
karų lituanistai, Lietuvoje orga
nizuojamose mokslinėse konfe
rencijose, nors ir nedažnai- ir ne 
itin gausiai vis dėlto dalyvauja 
ir lituanistai iš Vakarų. Nepasie
kę tam tikro mokslinio lygio, 
Lietuvos lituanistai tokio tarp
tautinio dėmesio juk nebūtų su
silaukę. Pagaliau, kur gi turėtų 
būti pasaulinis lituanistinių 
mokslų centras, jeigu ne pačioje 
Lietuvoje?

K. Korsakas gana smulkiai pa
pasakoja, ką Lietuvos mokslinin
kai šiuo metu dirba liruanisti- 
nėse srityse. Jau esąs išleistas 
■akademinės Lietuvių kalbos gra
matikos 2-sis tomas, dabar moks
lininkų kolektyvas rašąs 3-jį to
mą, kuris bus skirtas sintaksei. 
Užbaigtas lietuvių kalbos morfo
loginės sandaros išsamus apibū
dinimas. Jau spausdinamas di
džiojo lietuvių kalbos žodyno 9- 
sis tomas, apimąs raidę “P”, ir 
naujai perredaguotas dabartinės 
lietuvių kalbos žodynas su per 
60 tūkstančių žodžių, kuris bū
siąs išleistas keliasdešimties 
tūkstančių egzempliorių tiražu. 
Grupė Vilniaus universiteto dės
tytojų ruošia praktinį lietuvių 
kalbos vadovą. Lietuvių kalbos 
atlaso rengimas spaudai, pasak 
Korsako, “suintensyvėjo”, jau 
daromi žemėlapiai. Baigiamas 
tikslinti Lietuvos gyvenamųjų 
vietovių vardynas, ir pradeda
mas rengti lietuviškų pavardžių 
žodynas.

Literatūros mokslo srityje 
“svarbiausias” veikalas, K. Kor
sako nuomone, esąs šiuo metu 
baigiama vienatomė lietuvių li
teratūros istorija rusų kalba. Šį
met būsiąs išleistas Lietuvių li
teratūros kritikos 2-sis' tomas, 
apimantis nepriklausomosios 
Lietuvos (1917-1940) metus. 
Baigiamas ruošti Literatūros ir 
■kalbos 12-sis, Žemaitei skirtas to
mas. Universiteto dėstytojų gru
pė yra paruošusi straipsnių rin
kinį, pavadintą “Prie lietuvių li
teratūros lopšio”.

Literatūros mokslininkai šiuo 
metu rengia monografijas arba

įspūdžių išreiškimas.
Kaip dainininkė solistė, ne

paisant amerikoniškų konkursų 
laimėjimų, Audronė Simonaity
tė dar yra jauna; ji neabejotinai 
vystysis dar toliau. Bet jau ir da
bar ji yra įnašas į mūsų daini
ninkų jaunąją kartą. Jos Lietu
voje įgyta choro dirigentės, spe
cialybė irgi neturėtų būti čia už
miršta; ji gali būti labai reika
linga, turint omenyje silpnėjan
tį mūsų chorų aktyvumą.

Solistus savo įprastu užbaigtu 
lygiu palydėjo Alvydas Vasaitis.

ruošia studijinius straipsnius 
įvairiais lietuvių literatūros
klausimais. K. Korsakas nurodo, 
kad “ypač bus sustiprintas” va
dinamosios tarybinės, atseit, so- 
vietinamojoje Lietuvoje sukur
tos, lietuvių literatūros “dėsnin
gumo Nagrinėjimas”, nes tai, pa
sirodo, labai svarbu dėl kompar
tijos centro kohffteto nutarimų...

Lietuvos folkloristai neseniai 
išleido kolektyvinį rinkinį “Lie
tuvių tautosakos stilius ir žan
rai” ir pradeda publikuoti lietu
vių liaudies dainų katalogą. 
Folkloristai, kartu su muzikolo
gais ir kalbininkais ruošia dau
giatomį veikalą apie lietuvių 
liaudies dainas.

Beveik visi čia minėtieji litua
nistiniai darbai jau žinomi iš 
Lietuvos periodikos, kai kurie tų 
veikalų jau yra pasiekę Vakarus, 
pagaliau apie daugumą tų dar
bų jau buvo skelbta niujorkiškės 
Eltos biuleteniuose, Draugo kul
tūrinėj kronikoj ir kitoje išeivi
jos spaudoje. Vadinasi, visa tai 
iš tikrųjų nėra ypatinga laikraš
tinė naujiena. Betgi vienoje vie
toje išvardijus bent svarbiausius 
pastaruoju metu Lietuvoje atlik
tus arba dabar atliekamus filo
logų darbus lituanistikoje, gali
me susidaryti aiškesnį vaizdą, 
kokiu mastu tas darbas dabar 
Lietuvoje aplamai atliekamas, o 
atskirų sričių žinovai, be abejo, 
galės pastebėti ir gal iškelti, trū
kumus, nepriteklius, atkreipti 
žvilgsnį į tas lituanistikos sritis, 
kuriom, gal būt, nepakankamai 
dėmesio skiriama.

O nemažai visokių lituanisti
nės filologijos problemų, kaip 
kad aukščiau buvo užminta, tie
siogiai arba bent implikacijos 
būdu užmena ir pats K. Korsa
kas savo pranešime. Jis, pavyz
džiui, skundžiasi: “Ne taip sėk
mingai, deja, kol kas vyksta ko
lektyviniai darbai iš lietuvių kal
bos istorijos”. Vienatomę lietu
vių literatūrinės kalbos istoriją 
Vilniaus kalbininkai, pasirodo, 
ruošią jau kelinti metai, nors to
kio veikalo skubiai reikia tiek 
studentams, tiek aplamai visuo-

Po koncerto Jaunimo centre, Chicagoje: smuikininkas — solistas kun. Vincas Valkavičius, solistė Audronė Si
monaitytė ir pianistas Alvydas Vasaitis. Nuotr. V. Noreikos

menei. Ir šioje vietoje gal bus 
visiškai prasminga paminėti, kad 
Chicagos Pedagoginis Lituanis
tikos institutas JAV Lietuvių 
fondo lėšomis visai neseniai iš
leido, tiesa, nelabai prabangiai 
apipavidalintą, bet vis dėlto vi
siškai tvarkingai ir skoningai 
techniškai pateiktą dr. Petro 
Joniko “Lietuvių bendrinės ra
šomosios kalbos kūrimąsi”... O 
išeivijoje tai, tarp kita ko, jau 
antrasis profesoriaus Joniko tos 
pačios srities išleistas veikalas...

Problemą K. Korsakui sudaro 
ir tai, ką jis vadina lituanistinės 
filologijos darbų “koordinavi
mu”. Atrodo, kad jis norėtų 
griežtai centralizuoti tos srities 
Lietuvos mokslininkų veiklą, ty
rinėjimų derinimą, atliktinų už
davinių paskirstymą atskiriems 
mokslininkams ar jų kolekty
vams, ruošiamų veikalų eilės 
tvarką, netgi disertacijų temų 
pasirinkimą. Dabar, esą, Moks
lų akademijos Lietuvių kalbos ir 
literatūros institutas, Vilniaus 
universiteto bei kitų aukštųjų 
mokyklų filologijos mokslų ka
tedrų dėstytojai savo mokslinius 
darbus planuoja įr atlieka sa
varankiškai, be to, “Vagos”, 
“Minties”, “Šviesos" leidyklos 
leidžia daug lituanistinių veika
lų, kurių leidybą planuoja ir 
Lietuvos filologams paveda pa
rašyti visiškai savarankiškai, pa
sak Korsako, “kitos žinybos sis
temoje”.

Susidaro įspūdis, kad šitą pro
blemą K. Korsakas iškelia, ne 
tiek iregimentacijos ar priežiūros 
noro skatinamas, kiek siekdamas

Antanas Petrikonis Į tėviškę grįžę gandrai

turimų medžiaginių resursų ir 
pačių mokslininkų/ potencialo 
racionalesnio panaudojimo. Te
kyla klausimas, ar K. Korsako 
tokios galvosenos kartais nesą
lygoja tas trisdešimtmetis, kurį 
jis išgyveno totalistinėje, perne
lyg centralizuotoje'ir perplanuo
toje valstybėje. Pluralistinis, aki
vaizdžiai decentralizuotas, sava
rankiškos iniciatyvos skatina
mas ir palaikomas akademinis 
pasaulis Vakaruose vis dėlto pa
siekė nuostabių-laimėjimų ir pir
maujančios vietos visose srityse, 
neišskiriant nė humanitarinių 
mokslų.

t

Bene rimčiausią problemą 
Kostui Korsakui sudaro filologi
jos mokslininkų prieauglio klau
simas Lietuvoje. Mat, prieš ke
letą metų mokslo daktarų ir 
ka,rtdidatų skaičius Lietuvoje bu
vo proporcingai vienas žemiau
sių visoje Sovietų Sąjungoje. O 
dar anksčiau, pirmaisiais pokario 
mętais, ypač kvalifikuotų, aka
deminių lygio mokslininkų .litu-, 
anistų trūkumas Lietuvoje buvo 
iš tikrųjų,, kritiškas, nes didelė 
dalis pačių pajėgiausių lituanis
tų (Biržiškos, Krėvė, Maciūnas, 
Skardžius, Salys, Jonikas, Balys, 
Ivinskis, Jakštas ir eilė kitų) 
.pasitraukė į Vakarus. Lietuvoje 
'likusieji filologai, kurių daugu
ma buvo gimnazijų mokytojai ir 
neturėjo patirties universitetinia
me dėstyme, patys sugebėjo aka
demiškai gerokai ūgtelėti ir iš
auklėti visą eilę jaunesnių labai 
pajėgių lituanistų. Pastarųjų 
penkerių metų bėgyje keli filo
logai Lietuvoje apgynė diserta-

cijas daktaro laipsniui gauti, o 
keliasdešimt) filologų įsigijo 
mokslų kandidatų laipsnius. Ir 
pačiu pastaruoju metu jau yra 
apgintos arba baigiamos rašyti 
kelios daktarinės disertacijos iš 
literatūros mokslo, kalbotyros ir 
folkloristikos srities.

Tačiau filologų trūkumas Lie
tuvoje dabar darosi labai aktu
alus. Pasak K. Korsako, “tai ke
lia susirūpinimą, nes kai kuriose 
mokslo įstaigose šiuo metu dir
ba nemaža jau gana senyvo am
žiaus filologų, kuriems pasitrau
kiant iš aktyvios veiklos, vis daž
niau nėra kuo jų pakeisti. Tuo 
tarpu jaunų kvalifikuotų įvairių 
specialybių filologų ima jau pa
stebimai trūkti”. (Pabraukta ci
tuojant). Vadinasi, nežiūrint to 
iš tiesų nemažo studijuojančiųjų 
skaičiaus Lietuvoje, lituanistų 
nebuvo pakankamai paruošta. 
Prisimenant, kad sovietinėje 
švietimo struktūroje aukštosiose 
mokyklose veikia griežta kvotų 
sistema, kitaip sakant, kad įvai
rias specialybes studijuojančiųjų 
skaičius yra nustatomas įvairių 
planavimo institucijų, iškyla 
klausimas, ar tie planuotojai ne
mokėjo planuoti, ar, kita vertus, 
tie planuotojai kaip tik ir gavo 
instrukcijas iš centrinių instan
cijų Maskvoje planuoti, būtent, 
kaip tik taip, o ne kitaip.

Mokslo kandidatai ir daktarai 
Lietuvoje ruošiami vadinamojo
je aspirantūroje, kas Vakaruose 
paprastai vadinama “postgradu- 
atę studies”. K. Korsakas betgi 
aiškiai pasako, kad filologijos 
mokslų aspirantų (atseit, “post- 
graduates”) skaičius šiame 
penkmetyje numatytas daug 
mažesnis, negu buvo praeityje. 
Planuotojai, matyt, nutarė, kad 
filologų Lietuvoje per daug, o, 
lituanistinių studijų apimties 
tęstinumą Lietuvoje išlaikyti 
trokšdamas, K. Korsakas siūlo 
kvalifikuotų lituanistų naują 
pamainą paruošti bent neaki
vaizdiniu būdu...

K. Korsako pranešimą skai
tant, į akis neišvengiamai kren
ta kita, jo tiesiogiai neišreikšta 
problema. Rašydamas apie įvai
rius lituanistikos darbus, planus 
ir rūpesčius, minėdamas visą ei
lę jau parašytų arba dabar ruo
šiamų veikalų, jis nepaminėjo 
nei vienos pavardės! Tarsi Lie
tuvos filologai būtų bevardžiai 
arba tuos veikalus kuria robotai 
su kompiuterių pagalba... Ir ne
išvengiamai prisimena lituanis
to mokslininko prof. J. Kazlaus
ko tragiškas likimas praeitaisiais 
metais. Nejaugi lituanistinė filo
logija sovietinamoje Lietuvoje iš 
tikrųjų pasidarė tokia priikliai 
jautri tęma, kad, ją gvildenant, 
saugiau ir ramiau pavardžių ne
minėti?

R. E. Maziliauskas

• Lietuvoje kovo mėn. mirė 
vienas seniausių teatro vetera
nu Jonas Strazdas. Buvo gimęs 
1886 m. Švenčionių apskr. Bu
vo spaustuvininku, dramų ak
torium ir vertėju. 1928 m. bu- 

Įvo vienas “Spindulio” bendro- 
jvės Kaune steigėjų. (E.)
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Laiškai iš Wellesley

į i
t

Miestas ir kaimas
Prieš daug metų, gyvendamaso ..r-„ ------------

New Yorke, rašiau meilės laiš- 
' kus iš to miesto buities, kuris ta- 

da mane žavėjo ir dar tebeža- 
t ‘ ~ ’
t

7
>

vi. Dabar persikėliau į Kaimą, 
ne j antrą kaimą (nes tas yra 
Chicagoj), bet j pirmą, j tą, ku
ris buvo visados . Buvo neme
luotas ir neapgaulingas, ne mies
čioniškai gudrus, bet mužikiškai 
sumanus, pilnas gyvasties ir juo
dos žemės. Taigi, ten persikėlęs, 
atnaujinu savo laiškus drau- 

Jį garps. Ir įkas gali būti geriau, 
kaip .pradėti senąja polemika 
tarp miesto ir kaimo.

Lietuva buvo kaimų šalis. 
Mūsų miestai nebuvo nei dideli, 
■nei pernelyg kultūringi, nei už- 
Oarai lietuviški (užtenka pažiū
rėti į Vilniaus miesto architek
tūrą, 18 šimtmečio tapybą ir 
skulptūrą, kad šitai pripažin- 

■ tum). Gal užtai mūsų inteligen
tija ir išaugo iš kaimo. Ir buvo 
takia gaji, tiek daug padarė ga
na trumpu laiku. Bet ir . mūsų 
raštas buvo tiek pavėluotas. Joks 
miesčionis negali prilygti mūsų 
mužikui savo išradingumu, svei
ku protu, bet kartais ir savo ne
rangumu. Gal todėl nieks taip 
nežaloja sveikų lietuviškų — že
maitiškų (žemė, žemas ir žie
ma) — sielų kaip jų išblašky
mas iš kaimo į vienkiemį, iš 
vienkiemio į kolchozą, iš kolcho
zo į miestą. Išblaškymas be že
mės, be šaknų, kur žalios girios 
pavirto raudonų plytų miškais ir 
kitf lietuviškos sielos buvo pri
verstinai pašarvotos 
rharškiniuose.

Negeresnės dalios 
'pasaulio lietuvis,

<7
I 
f 
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pamišėlio

tuvos miškuose.
Neveltui tiek XIX ir XX šimt

mečio intelektualų pasisakė 
prieš miestus ir kalbėjo apie grį
žimą prie sveiko oro, sveiko 
maisto, sveiko proto. Dostojevs
kio Raskolnikovas galėjo būti su
kurtas tik Petrograde, ir tai — 
penkto aukšto palėpėj. Jeigu 
Balzako veikėjai nebūtų gyvenę 
Paryžiui ar kokiam kitam mies
te, jie nebūtų nupuolę taip že
mai. įsidėmėtina, kad mūsų lite
ratūroj, kuri yra par excelence 
kilusi iš kaimo, nėra tokių be
pročių kaip Stavroginas ar tokių 
niekšų kaip Vorovienskis Dosto
jevskio “Velniuose”.

Upton Sinclair “Jungle” yra 
gal viena iš nemeluotų tikros 
Chicagos vaizdų, kur žmonės ir 
gyvuliai sugrūdami bendron 
skerdyklom O negera yra žmogų 
suvaryti į miestą, kaip galvijus į 
skerdyklą. Negera yra gamtą, su
tvertą Dievo,< pakeisti antinatū- 
ralia gamta, sukurta žmogaus. 
Ir ne dėlto, kad miestai ir jų su
kurta civilizacija būtų nereika
lingi. Niekas šiandien, būdamas 
sveiko proto, negali tvirtinti, kad 
miestai nereikalingi. Reikalingi. 
Bet kam? Kad daugiau žmonių 
būtų sugrūsta į vieną vietą? Kad 
būtų jiems duota darbo, pramo
gų? Kąd jie nužmogėtų? Be abe
jo, XX amžiaus žmogus yra mies
čionis. Gal už tai jis ir toks ne
laimingas, vienišas ir sunive
liuotas. Užtai jis dabar geria ir 
naudoja narkotikus.

Niėkas taip nenulietuvina 
mūsų kaip miestas. Lietuviui,

sulaukė ir nekalbant jau apie panteistinius 
išblaškytas lietuvių polėkius, taip iškeltus

Viktoras Vizgirda Gėlės (aliejus)

J. Gliaudos romanas
(Atkelta iš 3 pusi.)

dažnai cituojamas Perse, galvoju 
apie šį gražų posakį. Visuomet į- 
sivaizduodavau, kad kiekviena 

' kalba egzistuoja kaip tam tikra 
medžių rūšis, su savita dirva, ap
linka, savita lapija, šaknimis. 
Todėl kiekviena knyga turi prisi
taikyti prie jos egzistencijos pa
laikymo. Jei knyga parašoma 
menku stiliumi, nežiūrint min
čių gilumo ir motyvų aktualumo, 
ji žaloja kalbos gyvybę. Sunku 
priekaištauti žymiai gabesniam 
ir kūrybingesniam žmogui. Aš 
manau, J. Gliaudą ir pats su
pranta, jog rašytojas yra žmo
gus — už dievus ir pusdievius 
menkesnė būtybė. Jam neužten
ka pasivaikščiojimo romano pus
lapiuose. Rašytojas privalo gero
kai pasikamuoti, kad' jo proza 
būtų meniškai aiški.

NAUJAS ATRADIMAS 
VĖŽIO SRITY

Harvardo universiteto medi
cinos mokyklos prof. dr. J. 
Folkman pranešė, jog vėžio ląs
telės, gaudamos normaliai mais
to iš kraujo, trumpu laiku iš 
vienos išauga j 600,000 ląstelių, 
nereikalaudamos ypatingo krau 
jo kiekio. Didesnis vėžio augi

mas vystosi tuo būdu, kad aug
lys išleidžia chemikalą, kuris 
stimuliuoja išaugimą naujų 
kraujo indų, nešančių maistą į 
vėžio ląsteles. Sulaikant to che
mikalo veikimą, būtų sulaiky
tas ir vėžio augimas. Dabar ieš
koma būdų to chemikalo vei
kimą sulaikyti ar nauju chemi
kalu sustabdyti.

Kas tik turi gerą skonį, 
viską perka pas Lieponį.

LIEPOMS

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC.

Marąuette Pk,, 6211 So. Western, PR 8-5875
Pirm.idieniais ir ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 9:30. Kitom dienom 
nuo 9:00 iki 6:00 vai. vak. Sekmad. atdara nuo 12 v iki 5 v. popiet
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o | maistas ir pramoga. Ir mūsų li- 
batais. į teratūriniai šedevrai dvelkia že

me: “Anykščių šilelis”, “Metai”. 
Net dabartinė mūsų proza ir 
poezija (“Miškais ateina ruduo” 
ar “Sidabrinės kamanos”) ilgisi 
■tos pačios žemės. Kitaip negalė
jo ir būti, nes mūsų visa ligšioli
nė literatūra dar yra kilus iš že
mės. Kad per paskutinius 30 me
tų mūsų sumiesčioninti kaimie
čiai ir toliau kūrė romanus apie 
kaimo buitį, net nukrypdami 
nuo tiesos (nes dauguma rašė

tus reikėjo pakeisti kojinėm, 
klumpes standartiniais 
Su kaklaraikščiu jis, čia eina i 
artimiausią karčiamą užgerti — 
užmiršti tą nelemtą dalią, ne 
■savanoriškai pasirinktą, ‘bet isto
rijos prievarta primestą. Ar tik 
miestas mums nebuvo blogiau 
kaip koncentracijos stovyklos ir 
kalėjimai? Po šimto metų rusų 
priespaudos, mūsų intelektualai, 
išėję iš kaimo, sugebėjo at'kur- 

i ti, ar, atviriau sakant, sukurti 
i tautą, nes ji buvo dar gyva, nors

ir apsnūdusi vien giliuose Lie- jau tik iš “atsiminimų”),tai reiš-

J ----- -- ....................... . ...... -Geros naujienos
PIRKĖJAMS

AUTOMOBILIŲ
savo giminėms Lietuvoje ir U.S.S.R.

Naujas Ir populiarus modelis 
ZHIGULI—VAZ 2101 Kaina $3214.00
Mes irgi pasiūlome tučtuojaus pardavimui ribotą 

, įkaičių sekančių:

MOSKVICH 412 IZH

MOSKVICH 408 IE.f

Kaina $3155.00

Kaina $3033.00

Kaina $2026.00ZAPOROZHETS—ZAZ 968
Kas pirmas ateina — bus pirmas patarnaujamas.

SKUBINKITE SAVO Užsakymus į vienintSlĮ įgaliotą 
VNESHPOSYLTORG atstovą Amerikoje.

PODAROGIFTS, Ine
10001

firmų:

240 Fifth Avenue New York, N.Y. 
Tel.: (212) 685-4537

arba į bet kurią prie mūsų prisijungusių
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 723 Walnut St.,

Philadelphia, Pa. 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 1776 Broadway, 

New York, NY 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP., 488 Madison Avė.,

New York, NY

19106

10019

10022

kia, kad mūsų kūrybinė stipry
bė dar yra susijusi su kaimo bui
tim ir glaudžiu “bendradarbia
vimu” su žeme. Meko “Semeniš- 
kių idilės”, parašytos dar nenu
vytus gėlėms ir nesudžiūvus že
mei, yra todėl tokios gyvos ir ly
riškos, kaip ir Donelaičio hegza
metrai.

— Tai ką gi, prikiš man mie
las skaitytojas, gal pasiūlysi uto
pinę Pakšto idėją? Ne. Kelio at
gal nėra. Tai puikiai žinojo ir 
lakios vaizduotės mūsų profeso
rius. Miestas mus padarė bai
liais, bevaliais, nekūrybingais, 
turtingom valkatom iš buto į 
butą, girtuokliais ir pralobusiais 
kumečiais, ir į 'kaimą negrįžtu- 
me, nors mums pasiūlytų ir di-

! džiausius lobius. Mūsų buvęs 
kaimietis tik pasikrapštytų pakau- 

I šį, pagalvotų ir mandriai atsaky- 
■ tų: “Štai aš turiu miestą, gatvės 
I cementą, karčiamą už šimto 
metrų, draugus, su kuriais galiu 
išgerti ir blogiausiu atveju kur 
nors į kiną nueiti. Ko aš dabar 
važiuosiu į dykumas, kur dienos 
ilgos, darbas sunkus ir purvinas, 
uždarbis mažas.Prisimena čia že
maitis, kai samdydamasis ponui 
sakė: “Aš mėgstu daug valgyti, 
daug miegoti ir mažai dirbti”. 
Ne! Nevažiuosiu aš iš miesto. 
Be to, mano sveikata šlubuoja, 
su skilviu ne viskas tvarkcij. Šali
gatvio aš nemainysiu į anuos už
burtus lobius.

Stasys Goštautas

AKTORIŲ KOPLYČIOJE

Šv. Malachijaus aktorių kop
lyčioje, New Yorke, jungtinis 
choras, sudarytas iš įvairių 
Broadway’jaus pastatymų dai
nininkų ir iš New Yorko oper 
chorų narių, giedojo M. Willso- 
no “Varpų Mišias”. Willsonas, 
sukomponavęs muziką eilei Bro- 
adway’jaus pastatymų, jų tar
pe ir “Music Man", yra nekata- 
likas, bet kas savaitę ateina į 
Mišias ir šias naująsias Mišias 
sukūrė, kaip jis sako, reikšda
mas dėkingumą už tai, ką jam 
Mišios duoda.

kintas ir metodais, kurie varto
jami, dėstant literatūrą mokyk
lose.) Gal mūsų rašytojams? 
Daugiau kurti iš pasąmonės ir 
nepaisyti, ką kritikai sako. Gal 
mūsų skaitytojams jas skaityti 
ir stengtis tą jų pagamintą 
"narkotiką” geriau suprasti?

t
18 MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
Galima pirkt dalimis ir išmokėtina: 

30% iki 50% nuolaida

EKSKURSIJOS I LIETUVA 1972 METAIS
Walter Rask-Raščiausko vadovaujamas American travel Service Biu

ras Šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių J Lietuvą.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas j Lietuvą, tą darbą sėk
mingai tęsia jau 11 metų. Jo keliones tvarkingai suplanuotos ir visuomet 
vyksta sklandžiai.

Dar turime vietų sekančiose ekskursijose:

CHICAGA - NEW YORK RUGSĖJO MEN 11d.—
iš New Yorko $860 -I- tax, iš Chicagos $960 + tax* 

■20 dienų kelione, sustoja Leningrade ir Helsinkyje

CHICAGA - NEW YORK SPALIO MĖN. 2 d.—
iš New Yorko $610 4- tax, iš Chicagos $710 + tax* 

15 dienų kelione, be sustojimo Europoje

CHICAGA - NEW YORK GRUODŽIO MĖN 21d.—
iš New Yorko $610 + tax, iš Chicagos $710 + tax* 

14 dienų kelionė. Kalėdinė ekskursija

Kas nori praleisti Kalėdas ir Naujus Metus su giminėmis, registruo
kitės į gruodžio mėnesio ekskursiją.

-Totai tour prices are subject to airline agreement and government 
approval.

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Westem Avė., Chicago, III. 60643 

TELEFONAS — (312) 238-9787

Jei planuojate bet kur keliauti, pirmiausia matykite mus.

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti J Ameriką. Teikiame 
Informacijas kelionių reikalais j visus pasaulio kraštus. Parūpiname lėk
tuvų bilietus ir reikalingas vizas.Literatūros vertinimų psichoanalizė

(Atkelta iš 2 pusi.) 
pajaučiame tik ant bedugnės 
krašto, į iją vos neįkrisdami”, 
sakė Rilkė. Bet ar grožis yra, 
ar galėtų būti mokslu? Gal kri
tikas turėtų tik padėti skaityto
jui, kaip būti vienam su skaito
ma knyga? Juk ir jos autorius 
buvo vienas. Ir be jokios pagal
bos ją parašė. Ir jis turėjo sa
vo sunkius momentus. Ir turėjo 
juos nugalėti. Todėl ir skaityto
jas turėtų nusiimti savo “šar
vus” ir pasiduoti autoriui. Aiš
ku, blogai, kai jis pasiduoda to
kiam autoriui, kuris rašė “su 
šarvais”.

Visose knygose galime atrasti 
psichinio elemento, jis ako:

Reikia neužmiršti, kad yra 
lengva suprasti žinomą žanrą. 
Gi originalus menas yra neri
maujantis, turi naujas formas, 
kurių net imitatoriai nesupran
ta. Tos naujos formos nėra me
na pricipais. Juk net istorinėse 
knygose sutinkame psichinį ele
mentą, kuriose kritikai mato 
tik istoriją, tikslų aprašymą, po
litinius faktus, epochą. Bet juk 
visa tai parašė vienas jautrus 
žmogus, vienas ego. taigi ne tik 
aprašyti faktai, bet ir fantazija, 
kurią jis ten įdėjo, nėra taip 
svarbūs, kaip tas psichinis - as
meninis elementas.

Kur tas psichinis elementas 
pasireiškia veikale?

Literatūros veikalai, F. Crems 
sako, nėra pamokos, bet “mes- 
sages”, konfesijos skaitytojui,, 
libido laisvė (Milton), rašytojo 
agresija (Swift), gyvenimo iro
nija (Hemingway), net šalini
mas visų kliūčių (Joyce) ir t. t. 
Autorius paverčia skaitytoją 
lyg savo tėvais ir maldauja jų 
malonės, priimti jį tokį, koks 
jis yra... Bet skaitytojas dažnai 
(jo nesupranta, jis vartoja auto-

rių savęs paties apsigynimui. O 
kritikas (moralinis, socialinis, 
realistinis) irgi daro tą patį. Ir 
jis vartoja autorių savo silpny
bėms pridengti, tačiau uždeng
damas ir visus pavartojimo pėd
sakus, uždarydamas visas ne
gražių, psichinių kambarių du
ris ir parodydamas tik tą dai
lią — gražiąją pusę. Kritikas 
lyg gėdijasi viską pasakyti.

Ir rašytojas turi nugalėti ne
maža savo gėdos, kol jis atsi
duria prieš tiesą (Nietsche) ir 
tik kai kurios sistemos, visuo
meninės ją asimiliuoja ir nesi
stebi gryna tiesa. O kadangi gy
venime yra ir daug netikrumų, 
neaiškumų, literatūra, kuri yra 
aiški ir pasitiki savimi, visuo
met praranda tą taip reikalingą | 
jai humaniškumą ir pasidaro 
falšyva, dirbtinė. Gyvenimas 
neaiškus!

F. Crews baigia, kad psicho- 
analitinis literatūros kriterijus - 
metodas vertinti kūrinį, turi ei
ti kartu su kritiko nepaprastu 
jautrumu, supratimu, kad me
nas turi savo įgimtą neramu
mą, veržlumą, naujoves. Kitaip 
psichoanalizė gali pasidaryti 
narkotiku jo rankose.

J

■*

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS J

TEL. GR 6-7575

AR JŪSŲ NAMAS YRA PEK MAŽAS JŪSŲ SEIMAI?
AR JŪSŲ KROSNIS PASENO?
AR VASAROS KARŠČIAMS (JŽEJUS NENORĖTUME! KVĖPUOTI

SOUTHWEST FURNITURE CO 
0200 S. VVestem _ Tel. OR 6-4421

PER ANNUMPER ANNUM

*

*
*

6245 SO. WESTERN AVĖ

OF YOUR 
INVESTMENT

Chicagos Taupymo Bendrovė turi Įvairiausių modemiškai įrengtų taupymo skyrių, lengvas pri
važiavimas, greitas patarnavimas, net du kiemai automobiliams pastatyti, saugumo dėžutės ir kitokie 
parankumai. Chicagos Taupymo Bendrovė yra ne tik lietuvių sostinės, bet ir visų Amerikos lietuvių 
ir Jų organizacijų centras “The Presidential Room” puiki vieta organizacijų susirinkimams bei 
mažiems banketams teikiama veltui.

PER ANNUM

1 C

Kas F. Crews mintyse yra 
naujo mums? Gal K. Kebliui, 
"L. literatūra svetur” knygoje 
pasirinkusiam vieną — gyvo 
žmogaus — kriterijų? Tai stip
rus kriterijus, bet ar jis nepa
vartojo jo perdaug mechaniš-1 
kai? Gal J. Griniui, pakreipu
siam literatūros reikalavimus 
moraliniam tikslui? Gal L. Moc- 
kūnui, kuris atsiliepė į J. Gri
niaus straipsnį, gerai žinoda
mas, kad J, Grinius pažįsta 
naująją literatūrą, bet... ji jo i 
nejaudina. (F. Crews nepaten-j

0N CERTIFICATES 
0F $5000.00 0R MORE

2 Year Maturity

0N CERTIFICATES 
OFS 1000.00

One Year Maturity

0N ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

a
las
namų pagerinimams. O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams? 
Arba gal norite įsigyti nuosavą Damą, jei iki šiol jo neturite ir jums 
nusibodo mokėti aukštas nuomas?

GRYNU ŠALTU ORU?
CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE duoda pasko 
prieinamoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 ir daugiau, bet kokiems

Chicago Savings and Loan Assn.
PHILOMENA D. PAKEL, Ptm.

HOURS Mon 12 P M to 8 P.M Tuee 9 to4. Tbur« and Friday 9 to 8 Sat 9 to 12:30
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LONDONO UETUVSŲ PARAPIJOS JUBILIEJUS
Anglijos Londoną yra lankę 

ir jame gyvenę tūkstančiai lie 
tuvių. Didžioji jų dalis yra iš
keliavę j JAV, Į Kanadą ir dar 
toliau. Chicagoje veikia net du 
jų klubai. Nepaprasta proga 
leiskite juos visus pasveikinti ir 
jiems priminti: 1972 m. kovo
10 d. suėjo lygiai 60 metų, kai 
buvo iškilmingai pašventinta 
Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia 
Londone. Jubiliejinėse iškilmė
se dalyvavo trys vyskupai, Lie
tuvos atstovas, vietos majoras 
ir minios lietuvių kovo 19 d.
11 v. sumoje ir pokylyje - pie
tuose.

KUN. K. A. MATULAITIS, MIC

šis tas iš praeities
Westminsterio arkivyskupijos 

priimtas ir lietuviams paskirtas 
patarnauti kun. Balys Siamas 
pirmas pamaldas lietuviamss 
atlaikė šv. Bonifaco vokiečių 
bažnyčioje 1901 m. sausio 13 d. 
Tuo metu veikė lietuvių šv. 
Petro parapijos komitetas. Lie
tuviai buvo prisiglaudę pas vo
kiečius 62 savaites. Kun. Sia
mas nupirko prie Christian ir 
Cable St. kampo esantį cukraus 
sandėlį ir ten įkūrė pirmąją lie
tuvių šv. Kazimiero bažnyčią. 
Nuo 1902 m. kovo 30 d. ėmė 
veikti šv. Kazimiero parapijos 
komitetas jau* savoje bažnytėlė
je. Tai buvo lygiai prieš 70 me
tų. Už bažnyčiai patalpą ir že
mę tada buvo sumokėta 202.10 
sv., o likusiems 400 svarų buvo 
gauta vyskupijos paskola.

Staigaus būdo būdamas, kle
bonas pajuto sau priešingas 
nuotaikas ir, nepalikęs įpėdinio, 
1903 m. sausio 6 d. atsisveikino 
su Londonu, išvažiavo. Per sep
tynis mėnesius parapijos komi
tetas visur ieškojo sau lietuvio 
kunigo. Tuo laiku lietuviams 
patarnaudavo kunigai prancū
zai, o velykinių išpažinčių iš
klausyti iš Liverpoolio atvyko 
kunigas anglas, gerai lietuviš
kai pramokęs.

1903 m. rugsėjo 22 d. atvyko 
ir vyskupijos buvo priimtas 
kun. Antanas Talmontas. Jis 
čia darbavosi iki 1905 m. lap
kričio 15 d. Savo vietoje jis pa
liko kun. Kazimierą Jurgį Ma
tulaitį, išvyko Skotijon. Kun. 
K. J. Matulaitis čia veikė iki 
savo ligos: jis buvo paralyžiuo
tas 1930 m. lapkričio 12 d. Jo 
darbo vaisiais džiaugiasi ir da
bar Londono lietuviai, turėda
mi jo statytą tinkamą mūro 
bažnyčią 1912m.

Kova už lietuvių kalbą

Besibaigiant pereitam šimt
mečiui, Londone atsirado apie 
9-10 tūkstančių lietuvių darbi
ninkų. Po metų jie pasigedo lie
tuvio kunigo. Kurie mokėjo len
kiškai, glaudėsi prie 
atvykstančių lenkų 
Lenkai buvo pasišovę 
ti visiems lietuviams,
susipratimai, net kovos. Vietos 
arkivyskupijos vadovybė ne
skyrė lietuvių nuo' lenkų ir pa
laikė lenkus. Apie to meto nuo
tykius plačiau galima rasti ma
no knygoje: LONDONO LIE
TUVIAI, 1939 m. spaustoje Ma
rijampolėje. Buvo net sudaryta 
byla kardinolui H. Vaugham. i 
Bet kai buvo priimtas kun. B. I 
Siamas ir paskirtas aptarnauti j 
lietuvius, jam buvo duotas raš
tu pažadas, kad lietuviams va
dovauti nebus skiriamas lenkas 
kunigas. Tą raštą iš kun. K. J. 
Matulaičio vėliau atsiėmė vys
kupijos iždininkas kan. Carton 
De Wiart.

Naujos bažnyčios statytojai
Šv. Kazimiero bažnyčią pasi 

statė lietuviai darbininkai, va
dovaujant kun. Matulaičiui. 
Turtingų lietuvių tuomet Lon
done nebuvo. Vieningai veikda
mi, 1912 m. kovo 10 d. turėjo 
didelio džiaugsmo dieną: kar
dinolas Pranciškus Bourne ją 
pašventino. Bažnyčią bestatant, 
buvo paimta trijų tūkstančių

svarų paskola. Jį grąžinta per 
vienuolika metų, 1923 m. Pati 
bažnyčia ir žemė atsiėjo 4,108 
svarus. Jcs nepaprastai gražus 
altorius — Švč. M. Marijos vai
nikavimas danguje, drožtas iš 
Austrijos medžio, jo dirbėjų 
įkainuotas 1,500 aukso svarų.

Geradariai
Tarp šimtų šios bažnyčios 

rėmėjų išsiskiria kardinolas Pr. 
Bourne, kuris kiekvieną kartą, 
kai klebonas nunešdavo 90 sva
rų skolai apmokėti, jis pridė
davo savo 10 svarų. Tai buvo 
10% visų statybos išlaidų.

Bažnyčios skolas apmokėti 
padėjo ir Lietuvos kunigai: 
Kun. K. J. Matulaitis, gavęs iš 
Westminsterio kurijos labai pa
lankų laišką, 1912 m. vasarą 
lankėsi Lietuvoje ir parinko 
aukų. Aukų lape buvo galima 
aiškiai išskaityti šias pavardes: 
J. E. vysk. A. Karosas, kun. 
Marma, kun. J. Stankevičius, 
kun. S. Švilpa, kun. M. Simonai
tis, kun. A. Daukša, kun. R. 
Jalbrzykovskis, kun. S. Narke
vičius, kun. J. Latvis, kun. Sto- 
rzynskis, kun. A. Černiauskas, 
kun. Juozapas Kukta, kun. K. 
Misiukevičius, kun. Vaičaitis, 
kun. J. Vailokaitis, kun. Baltru-

šaitis, kun. A. Kudirka, kun. 
Astrauskas. Tarp pasauliečių 
randame: Antanas Šimoliūnas 
davė 25 rb., Ant. Biliūnas 25 
rb. Eugenijus Platelis 10 rb. ir 
dar daug neišskaitomai pasira
šytų vardų. Viso parsivežta iš 
Lietuvos aukų 300 rublių.

Išskirtinai tenka paminėti 
kunigaikštienės Magdalenos 
Radvilienės aukas. Jų atsiuntė 
kun. klebonui du kartus. 1911 
m. kovo 5 d. atsiuntė 20 svarų 
ir po bažnyčios pašventinimo 
1912 m. 100 svarų. Viso 120 
svarų.

Patikslinimas

1971 m. gruodžio 24 d. Ka
lėdiniame “Draugo’’ priede (52) 
p. p. 8 tilpo gana vertinga V. 
Daugirdaitės-Sruogienės studija 
“Žymiosios kunigaikščių Rad
vilų moterys”. Straipsnio pa
baigoje yra paminėta Magdale
na Radvilienė šiuo būdu: “Mag
dalena Radvilienė 1912 metais 
Londone pastatydino lietuviams 
bažnytėlę su sąlyga, kad nebū
tų joje pamaldų lenkų kalba.” 
Kaip matote, buvo kiek kitaip. 
Verta šį patikslinimą čia pa
brėžti, kad klaidos nekartotų 
kiti, kurie kada nors rašys apie 
Londono lietuvių bažnyčią ar 
apie jos geradarę kunig. M. 
Radvilienę.

Londono lietuvių parapijos Šv. Kazimiero bažnyčios didysis altorius

giniai metai irgi dalomi į tris 
: laikotarpius: Kalėdų, Velykų ir 
! Sekminių. Švenčiant didžiąsias
■ Kristaus šventes: Kalėdų, Vely
kų ir Sekminių per ištisus šimt
mečius jos buvo švenčiamos po

į tris dienas. Net visa katalikų re-
■ ligija daloma j tris pagrindines 
plotmes: tikėjimo, moralės ir li
turgijos. Tikėjimo tiesos atitinka 
būties mokslui, moralė — elgse
nos mokslui ir liturgija — reli
ginei praktikai.

švęsdami švenčiausios Trejy 
bės šventę liturginiu būdu, išgy
vename šventąjį Trejybės skai
čių, kuris sudaro mūsų tikėjimo 
pagrindą: tikime Dievą trijuose 
asmenyse.

S

Krikščionių religijoj

ŠVENTIEJI SKAIČIAI

Pagrindinė ir didžiausia krikš
čionių tikėjimo tiesa: Dievas
yra vienas, bet trijuose asmeny
se: Dievas-Tėvas, Dievas-Sūnus 
ir Dievas-Šventoji Dvasia. Pa
saulis yra Dievo tveriamosios ga- 
1______ l._.__ ____i didžiųjų

teologų,

KUN. P. CELIEŠIUS

Skaičius yra atitrauktinė laiko 
ir erdvės sąvoka. Sakau “ati
trauktinė”, nes skaičius, 
toks, realiai neegzistuoja, 
liai egzistuoja tik daiktai 
vienas kito erdvės plotyje
vienas po kito laiko slinktyje. 
Protas, juos susumuodamas, su
kuria idėjinę sąvoką, vadinamą 
skaičiumi.

kaipo 
Rea- 
šalia 
arba

Kaip yra šventų vietų erdvėje 
(Šventoji Žemė, Jeruzalė, Roma, 
bažnyčia ir p.), kaip yra šventų 
dienų laike, taip pat yra ir šven
tų skaičių religijoje.

Šiuo kartu prisiminsime 
skaičių tris.

Senovės religijose

tik

laikinai 
kunigų, 

vadovau- 
Kilo ne-

Šeišj —Kwan. Senovės germa
nai tikėjo taipgi trejopą deivę 
Motiną: žemės motiną, mėnulio 
motiną ir saulės motiną. Trejy- 
binio Dievo tikėjimo įtakoje se
novės meninkai vaizdavo Dievą 
trimis galvomis arba vienagalvį 
su trimis veidais.

Žydų religijoj

Žydų biblinė tradicija sako, 
kad visos pasaulio tautos išsi
vystė iš trijų žmonių, būtent — 
iš Nojaus sūnų: Šerno, Chamo 
ir Jafeto. Iš Šerno kilo gelton- 
odžiai, iš Chamo — juodaodžiai 
ir iš Jafeto — baltaodžiai.

Žydų liturginai metai dalina
si į tris dalis: į Palapinių, Puri
nto ir Dešimt Dievo įsakymų da
vimo laikotarpius. Žydų dvasiš
kiai dalinasi į trejopo laipsnio

TARPTAUTINIS TEATRO 
FESTIVALIS .AIRIJOJE z 

£ r 
Dubline įvyko tarptautinis 

teatro festivalis, kuriame te
buvo atstovaujamas tik vienus 
airių dramaturgas — kun. p. 
Forristal, išėjęs mokslus New 
Yorke. Buvo pastatyta jo dra 
ma: “The True Story of Hor- 
rid Popish Plot”, kur vaizduo
jama, kaip Anglijos karaliui 
Charles n buvo pranešta, ka.d 
yra popiežininkų sąmokslą-S
prieš jį; karalius pasirašė mir
ties sprendimą eilei nekaltų ka
talikų, kurie buvo pakarti, nors 
prane"imas apie sąmokslą bu
vo melagingas.

Cotos P’rtr's Fwess Corp.
Licensed by VNESHPOSVLTORG

Gerai pažistama firma, kuri, per daugel) metu skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlinga kliientūrą, siunčiant 

DOVANAS'SIUNTINIUS J LIETUVA, LATVIJA, 
ESTONIJA, UKRAINIJA ir t. t.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
affiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus dovanu pažymėjimams, automobiliams, šal
dytuvams televizijų aparatams, radijo transistoriams, magne
tofonams (tapė recorders) ir daug kitiems dalykams, taip pat 
BUTAMS savo giminėms ir draugams gyvenantiems Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 MADISON AVENUE

Floor 2lst

zorcizmo maldas trigubu kry
žiaus ženklu šalinama piktosios 
dvasios įtaka. Kalbant poterius 
už mirusiuosius, baigiama trigu
ba malda: “Amžiną atilsį...” 
Kasdieninėj “Viešpaties Ange
las” rųa'ldoje kalbama po tris 
“Sveika Marija”. Katalikų iKtur-

lios rezultatas. Anot 
Katalikų Bažnyčios 
Dievo trejybiškumas atsispindi 
įjo darbuose, žmonijos galvosenoj 
ir jausenoj. Dėl to trejybiškumo 
paslaptis randama tiek primity
viose, tiek civilizuotose religijose. 
Ta pati mintis atsispindi taip pat 
filosofuose. Platonas mano, jog 
žmoguje reiškiasi trejopa jėga: 
proto, valios ir geidulių. Augus
tinas teigia: žmoguje yra trejopa 
dvasinė galia: išmintis, atmintis 
ir meilė, nes pas Dievą yra trejo
pas veikimas: Dievas Tėvas yra 
būtis, Dievas Sūnus yra pažini
mas ir Dievas Dvasia yra meilė.

Iš to seka trys pagrindinės te
ologiškos dorybės: tikėjimas, vil
tis ir meilė’: “Taigi, dabar pasi
lieka tie trys dalykai, tikėjimas, 
viltis ir meilė...”, kaip sako šv. 
Paulius pirmame laiške korin- 
tiečiams (1 Kor. 13,13). Trejopa 
gaji būti būklė po žmogaus mir
ties: siela eina arba dangun, ar
ba skaistyklon, arba pragaran.

Katalikų religijoje trejybišku
mas yra dažnas reiškinys. Antai, 
smilkant Švenčiausią sakramen
tą altoriuje, daromi triskart po 
tris mostai. Triskart dienoje 

pote
riams. Sakramentalijose, laimi
nant žmones, tris kartus žegno- 
jama Trejybės vardan. Litanijo
se ir mišių pradžioje po tris kar
tus šaukiamasi Dievo gailestis- Į 
gumo: “Kirie eleison... Christe 
eleison — Viešpatie pasigailėk... 
Kristau pasigailėk”... Prieš kon-I 
sekraciją tris kartus sakoma Die
vui: “Šventas, šventas, šventas”... 
Prieš komuniją,. atsigręžus į
žmones, tris kartus sakoma:“Štai 
Dievo avinėlis... Viešpatie ne
esu vertas, kad ateitum į mano 
širdį...” Mišių kanono pabaigo
je kalbama tris kartus “Dievo 
Avinėli...” Baigiant kalbėti bet 

šviesos kurią litaniją, tris kartus sakoma 
“Dievo Avinėli...” Kalbant eg-

MARŲUE1TE PHOTO 
SUPPLY

ER MĖGĖJAMS

i

NEW YORK, N. Y. 10022
Tel.: (212) 758 I150/1

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

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

čia 
bei 
pa-

Religijos apraiškose skaičius 
trys yra dieviškasis skaičius ir 
dėl to jis yra švenčiausias skai-1 .
čius. Jau net primityvių tautų rabinus. Pagal Mozės įsakymą, 
religijose pirmasis šventas skai-! žydų vyriškiai turi tris kartus į 
čius trys. Gal būt, dėl to, kad merus atsilankyti į Jeruzalės 
net primityviausias žmogus mo- šventovę: Tris kartus metuose 
ka skaičiuoti iki trijų. Kiekvieną vis\ tavo vyriškiai pasirodys) skambinama bažnyčiose 
visumą jis išreikšdavo per tris: i Viešpaties, tavo Dievo, akivaiz- 
pradžia, vidurys ir galas. I d°n (K- 23, 16). Žydams pri-

. valoma kasdien tris kartus mels-
Senų tautų religijose Dievas tis. (Dan. 6,13). Trigubas Aaro- 

reiškiamas trejybiniu būdu. An- i no laiminimas Izraelio vaikams, 
tai indai suvokė Dievą, esantį Meldžiantis prie Dievo, jis šau- 
trejybėje: Brahma, Višna ir Šiva. kiamas tris kartus žodžiu: “Šven- 
Visi šie trys vardai esą trejopa i tas, šventas, šventas”. Egiptie- 
to paties Dievo forma. Brahma čiams neišleidžiant žydų, 

lesąs pasaulio tvėrėjas, Višna —j 
pasaulio palaikytojas ir Šiva — j pasaulio griovėjas. Visi minėtie- 

| ji trys vardai sudaro vieną aukš- 
j čiausiąją būtybę, kurią hinduis- 
j tai gaibina.

Šumerai suvokė Dievą, suda
rantį dangų, orą ir žemę. Die
vas - dangus vadinosi Anų, Die- 
vas-oras vadinosi Enlil ir Die- 
vas-žemė vadinosi Ea. Bet jie visi 
kartu sudaro vieną aukščiausią 
dievybę.

Panašiai babiloniečiai turėjo 
Dievą-mėnulį, Dievą-saulę, ir 
Dievą-venerą: Sin — Šamuš — 
Ištar. Arba: Osiris — Issis — Ho- 
rus pas egiptiečius. Jupiteris, — 
Marsas — Kvirinas pas senovės 
romėnus. Graikai tikėjo trejopą 
likimo dievybę ir trigubą Dievą: 
Zeus, Athena ir Apollo. Kinie
čiai garbino tridievį: Amidą —

Mozė 
j paskelbė jiems trijų dienų tam
sybių bausmę (Iš. 10,22). Trys 
žydų jaunuoliai įkaitintoje kros
nyje (Dan.3). Pranašas Joną iš
buvo didžuvės viduriuose tris 
paras (Jon. 2,1). Saulius, vėliau 
iš žydų religijos perėjęs krikščio- 
nybėn ir tapęs apaštalu Pau
lium, buvo dieviškos 
apakintas tris dienas ( Apd. 9,9).

OLYMPIA
ROYAL 

GRUNDIG
ZENITH

SPARTA
AL.Giedraitls
10 Barry Drive
E. Northport, N.Y. 11731 
Tel. (516) 757 0055
Chicago 476 7399 vakare

RAŠOMOS VISOMIS KALBOMIS: IR 
ELEKTRINĖS. RADIO, TV IR BIZNIO 
MAŠINĖLĖS, PIGIAI IR GREITAI.

/

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Į

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

Tel. Virginia 7-7258 - 59

WAGNER & SONS
Typewrlters — Adding Machines 

Checkwriters
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
VtrS 50 m. patikimas patarnavimas 

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

PETE’S AUTO REPAIR
Taisau MOTORUS. STABD2IU8, 

Transmisijas Starterius, Alternato- 
rtus, Motor Tune-up. Ir kitus pa
taisymus. PETKAS P1ŠXY8, sav., 
6211 - 15 South Damen Avenue — 
TEL. 737 - 3988.

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

SKAMBINTI RE 7-9615

SKYRIAI:
NEW YORK, N. Y. 10003, 39 Second Avenue 
NEW YORK, N. Y. 10011, 135 W. 14th Street 
BOSTON, Mass. 02118, 271 Shavvmut Avenue 
BOSTON, Mass. 02127, 389 West Broadway 
BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue 
CHICAGO, III. 60622, 2222 VVest Chicago Avenue 
CHICAGO, 111. 60608, 3333 S. Halsted Street 
CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 Statė Road 
IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue 
GRAND RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge SL N. W. 
HAMTRAMCK. Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avenue 
HARTFORD, Conn. 06114. 200 Franklin Avenue 
LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth SL 
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. 
NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard 
NEWARK, N. ). 07106, 698 Sanford Avenue 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street 
PATERSON. N. J.. 99 Main Street 
PHILADELPHIA. Pa. 19122, 1214 N. 5th Street 
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street 
WATERBURY, Conn., 905 Bank Street 
WARREN, Mich. 48092, 29200 De Quindre, ’/2 Block 

of 12 Mile Road 
WOODHAVEN, N. Y. 11421, 94 - 08 Jamaica Avė. 
LVORCESTER, Mass. 01610, 169 Milbury Street 
YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 3V9 W. Federal Street 
IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Springfield Avenue

Tel.: AL 4-5458 
CH 8-2583

LI 2-1767 
268-0068 

TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
GL 8-2256 

365-5255 
246-9274 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446

373- 8783
GR 2-6387 

1 274-6400
■ PO 3-4818 
)HU 1-2750

FI 6-1571 
PL 6-6766

North
Tel.: 751-6760/1 

Tel-: 441-4712 
•5W 8-2868

RI 3-0440
374- 6446
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CRANE SAVINGS
4 N D LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWTCZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE
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Vincui Liulevičiui 70 m.

Kruopštus istorikas, rūpes
tingas pedagogas, dąvpūiųs. .pa 
šaulio lietuvių archyvo kūrėjas 
ir ilgametis jo vedėjas, Lietu 
vių istorikų draugi jos steigėjas 
Vincas Liulevičius belandžio 24 
į. sulaukia 70 m a džiaus su
kakties. Gimęs 1902 m. Kryže
lių kaime, Utenos valsč. Mokė
si Utenos Saulės gimnazijoje, 
Kauno kunigų seminarijoje, Kū
no kultūros kursuose Pa’ango 
je, Teologijos-filosofijos farų1-

j tete baigė istori jos studijas, 
parašydamas diplomini cja.rbų. 
apie Lietuvos muziejų istoriją, j 
Mokytojavo Užpalių vid. mo-j 
kykloje, šakių gimnazijoje,. Užsienio lietuvių istorinę
Eichstaetto gimn., buvo liet. , medžiagą (5 knygos), Lietuvos 
aukšt.
amerikiečių zonoj, Aukšt. litua
nistinės mokyklos mokytojas ir 
inspektorius Chicagoje.

Vakaras, skirtas išeivijos archeologai atpažino 
III AMT. KAPĄ poezijai *

Antologijos “Lietuvių poezi- 
zija išeivijoje 1945 -1971”’ pri- 
Ctymą Chicagoje rengia atei- 

nkų meno draugija Šatrija. 
Šis kone 700 psl. leidinys nese
niai buvo išleistas “Ateities” 
leidyklos. Antologijos pristaty
mas ir su jos dalyviais susiti
kimo vakaras bus Čiurlionio ga
lerijos patalpose, Jaunimo cent
re, balandžio 22 d. (kitą šeš
tadienį) 8 vai. vak. Antologiją 
literatūros bičiuliams pristatys 
ir pokalbį su Chicagos ir apy

sunkės lietuviais poetais — šios 
antologijos dalyviais praves iš 

> Detroito atvykęs dr. Kęstutis 
Keblys. Ta proga poetai pa
skaitys ir pačios naujausios sa
vo kūrybos. Visus mūsų litera
tūros bičiulius į šią literatūros 

b vakaronę kviečia Šatrija.

Kun. A. Grauslio 
sukaktis

t ' Gausių psichologinių - religi
nių straipsnių autorius, gyvo 
susidomėjimo sulaukusios kny
gos “Ieškau Tavo veido” kūrė
jas kun. Alfonsas Grauslys bal. 
16 sulaukė 70 m. amžiaus, ir ši 
sukaktis , neslopina jo kūrybos 
planų. Kunigu įšventintas 1925 
m., gilino bažnytinės teisės stu- 

•dijas Teologijos filosofijos fa- 
, kultete, kapelionavo įvairiose 
Kauno vidurinėse mokyklose, 
buvo inteligentijos mėgiamas 

’ Kauno Įgulos bažnyčios pa
mokslininkas. Karo nublokštas 

į Italiją, o 1946. — į Argentiną, 
nuo 1951 m. gyvena Chicagoje. 
Moraliniais, religiniais klausi
mais gausiai yra rašęs Tiesos 
Kely, Naujojoje Romuvoje, Lai
ke, Laiškuose Lietuviams.

25 metai be Butkų Juzės
šiandien, balandžio 22 d., su

eina 25 m., kai Klaipėdoje mirė 
poetas Butkų Juzė, neturėda- 
mas nė pilnų 54 m. amžiaus 
(1893-1947). Jaunystę praleido 
varge: piemenaudamas, kur
piaudamas ir drauge moky
damasis bei redaguodamas ir 
prirašydamas kaimo rankrašti
nius laikraštėlius. Įstojęs į Tel
šių progimnaziją, už poros me- 

, tų buvo ištiktas kojos ir kalbos 
organų paralyžiaus. Sustiprė
jęs, Rusijos pabėgėlių tarpe mo
kėsi Voronežo gimnazijoje. Vo
kiečių kalintas Kaune, vėliau 

, gilino studijas Berlyno ir Jenos 
■universitetuose, parašydamas 
diplominį darbą apie senovės 

f. lietuvių tikybos liekanas dai
nose,

Kurį laiką mokytojavo Pa
langoje, vėliau, išvykęs į Nevv 
Yorką, Chicagą, dirbo alaus 
fabrike. Grįžęs Lietuvon, mo
kytojavo, ūkininkavo ir paga
liau dirbo Ryto leidykloje Klai
pėdoje. Perėjęs į bibliotekinin
kus, dirbo Palangoje, Vilniuje, 
nuo 1939 m- vėl mokytojavo. 
Atskirais leidiniais išėjo jo kū
giniai : Kalėdų vakaras, Žemės 
liepsna, Verkiančios rožės, Pa
parčio žiedas, Palaidūnas, Užsi
pelnė diplomą, Audronė, Dar
bas ir prakaitas.

EKUMENINIŲ STUDIJŲ
CENTRAS

Vatikano archeologai paskel
bė, kad jiems pavyko atpažinti 
šv. Kaliksto kapą. Tai, po atras
tojo šv. Petro kapo, antras sa
vo senumu popiežiaus kapas —- 
iš trečio šimtmečio. Istorikai 
sako, kad šv. Kalikstas mirė 
222 m. po Kristaus. Kapas at
rastas šv. Kaliksto katakombo-

San Diego universitetas įstei
gė ekumeninių studijų centrą, 
kuriam vadovaus prel. J. R. 
Portman.

Vincentas Liulevičius

Parašė: Grupinė mankšta, 
Senųjų amžių istorija, sureda-

mokyklų inspektorius kaimyninių kraštų istorijos 
bruožai, Lietuvos istorijos va
dovėlis, leidinys apie Vokietijo
je veikusias lietuvių mokyklas. 
Daug jo straipsnių buvo iš 
spausdinta žurnaluose ir laik
raščiuose (jp)

i JAPONAI IŠSTUDIJAVO 
265,000 ŽMONIŲ SVEIKATĄ

Įvairiose Japoni jos dalyse per 
penkerius, metus buvo sekama 
sveikata 265,000 žmonių, ste
bint, kokios įtakos daro rūky
mas. Dabar tų tyrimų rezulta
tus paskelbė prof. dr. Takeshi 
Hirayama. Surinkti duomenys 
iš 29 centrų rodo, kad cigare
čių rūkytojai ne tik daugiau 
serga plaučių vėžiu ir ne tik 
gausiau gauna per aukštą 
kraujo spaudimą, bet ir kepe
nų bei kasos vėžys rūkančių 
tarpe būna 50 -100% dažniau. 
Taip pat žymiai didesnis pro
centas rūkančių, kaip nerūkan
čių, miršta dėl širdies ligų, 
apopleksijos, kepenų cirozės, 
džiovos.
ŠIRDIES ATAKŲ TYRIMAI

Dr. L. Krasno ir Gr. G. Ki- 
dera San Francisco mieste ste
bėjo net 2,000 žmonių nuo 23 
iki 62 mėnesių, daliai jų duo
dant clofibrate vaistus, kurie 
mažina cholesterolio kiekį. Iš 
1,000 žmonių, ėmusių tą vais-

i

Kruvinas, bet meistriškas "Makbetas
STASE SEMENIENE

Makbetas, angliškai Macbeth, dynes ir Polanskio žmonos Sha- 
yra istorinė figūra —Skotų ka- Į ron Tate tragišką mirtį. Sis fil- 
raiius, EI šimtmety viešpatavęs 
17 metų. Pradžioje jis tebuvo ka
riuomenės vadas. Vėliau su savo 
klastinga žmona nužudęs kara
lių Duncaną, užgrobė valdžią. 
Jis pats gi žuvo nuo Duncano 
sūnaus Malcolm II rankos.

Apie Makbetą krašte paskli
dusias legendas XVI šimt. surin
ko savo kronikoj Holenshedas, 
pagal kurį Šekspyras sukūrė to 
vardo dramą, o Verdi — operą. 
Tačiau pagal Šekspyrą Makbetas 
žūsta nuo Macduffo rankos.

Šitoji Šekspyro didžiosios trage
dijos centrinė figūra buvo per
kelta ekranan spalvotame filme 
“MACBETH”.

Filmo režisierius Roman Po- 
lanski yra labai modernus filmų 
gamintojas, kuris gerai supranta, 
kad vaizdai turi prabilti į žiūro
vą taip stipriai ir aiškiai, kaip ir j 
žodžiai filme. Tačiau vargiai ar( 
jis suprato, kad Šekspyro poezija; Ema? bligiaT'^praTtu^Mctu, 
turi cnAPirim cn/viima kuri 1 i » < . »» i

I
mas, nežiūrint nuostabiai profe
sionalaus pastatymo, yra vienas 
pačių pesimistiškiausių, kada 
nors pastatytų. Mažai kas suabe
jos, kad Polanski norėjo savo fil
mą paversti pilną garsų ir įnirti
mo jkas jam pavyko su kaupu.

Polanslki nedėjo jokių pastan
gų padaryti Makbetą tragiška fi- 

, gūra. Ir jo mirtis mus suĮjaudina 
kur kas mažiau, negu Macduffo 

. jauno sūnelio nužudymas. Po- 
lanski vedžioja žiūrovus vaizdi
nėje melancholijoje: lietuje ir ū- 
kanose, pilkšvoje 
drėgnoje prietemoje. Ir artėjan
čių arklių kanopų garse glūdi 
grūmojimas, o taipgi jokio 
džiaugsmo nesijaučia trimitų 
šauksme. Netgi herojiškoji Mac
duff figūra pakeista. Dabar jis 
nebėra Dievo teisingumo įran- 

1 kiu, bet paprasčiausiai vyras, 
i persisunkęs žemišku kerštu. Ir

jausmingo gilumo, būtino suvai
dinti taip tragišką asmwnį. 
čiau Finch auga savo rolėje, 
baigelje jis pasireiškia tokia 
rėjančia jėga, kurios nesitiki 
silaukti iš taip jauno —28 m. 
aktoriaus. Francesca Annis y- 
ra įsakanti Lady Macbeth vaid
meny. Ji santūriai perduoda nu-, 
žudymo planus savo vyrui. Vė
liau, jai linkstant į pamišimą, ši 
25 m. jauna aktorė ne tik veiks
mu, bet ir visa savo išraiška pa
sikeičia į tikrą pamišėlę.

Šalutinėse rolėse aktoriai irgi 
labai stiprūs. Martin Shaw ypač 
galingas kaip Banguo, Makbeto 
vienu laiku draugas, matąs savo 
bičiulio neribotą galios troškimą.

Terence Bayler įtikinančiai 
perduoda Macduff, sukrėstą, bet 
pasiryžusį atkeršyti už savo šei
mos išžudymą.

Richar Pearson puikioje 
trumpoje protingo ir pasaulietiš
ko gydytojo rolėje sugeba ati
traukti žiūrovo dėmesį nuo Lady 
Macbeth savo išskirtisa vaidyba. 

Puikaus dėmesio, suteikta ir 
smulkmenoms, pvs. — Makbetas 
sugrįžta iš mūšio, džiaugsmin
gas Duncan pliaukšteli jam per 
petį ir dulkių debesėlis ūžtelia 
nuo Makbeto kelionėje persisun-| 
kusio apsiausto.

Dėl pasitaikančių pilkumų —i 
eonu ciurltrinirAl iii Imi icn.iir+«1in '

aušroje ir

tą, širdies atakas turėjo 1.89,, rinkoje vadinamas atromid - S, 
iš 1,000 neėmusių — 6.6. Dr. pravesti tyrimai ir CJiicagoje. 
J. Stamler, Nort.western uni- j Tyrimuose dalyvavę 3,200 vy- 
versiteto pręyentyvinės medici- rų. Rezultatai patvirtino Sąn 
nos profesorius, sako, kad tų Francisco tyrimus, 
tyrimų išvados dar ne galuti-j 
nės.

Su tuo pačiu vaistu, kuris
-iKKI.HKI’I’P.S •DRAUGE’’
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FRANK’S TV and RADIO, INC.

3240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 
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MES TEBEMOKA?
6% už 2 Metų

Certifikatus
(Minimum $5,000)

5% % už 1 METŲ CERTIFIKATUS (Minimum $1.000) 

S AI N T
ANTHONY

SAVINGS

1447 So. 49th Court 
Cicero. III. 60650 

TEL — 656-6330
Joseph F. Gribauskas, 
Executlve Secretary

Open Mon. 9-8; Tues. Thura. Fri. 9-5; Sat. 9-1; Closed Wed.

turi savo specifinį gyvumą, kurį 
reikia vertinti filme lygiai, kaip 
ir scenoje.

Polanskio “Macbeth” yra pil
nas barbariško žiaurumo, baisių 
žudynių ir 11 šimt- laukinišku
mo. Duncan nenužudomas pap
rastai peiliu, bet kapote sukaipo- 
jamas mirtinai. Kito nugara per
skeliama kirviu. Macduff vaikai 
nužudomi taip žiauriai, kad jų 
klaikus šauksmas nuaidi laukais. 
Strėlė sprogsta kaktoje. Kūnai 
perduriami. Gerklės perplauna
mos. Pagaliau, pačiam Makbetui 
galva nurieda...

Kraujas trykšta, taškos, liejasi 
ir teka per visą šį baisų meis
triškai pastatytą filmą.

Tiesa, šioji tragedija nėra vie
na švelniausių, išėjusių iš po 
dažnai labai kruvinos Šekspyro 
plunksnos. Tačiau šis filmas yra 
tikrai labai originalus, pastaty
tas originalaus meno kūrėjo. Gal 
ir vertėjo šį filmą geriau pava
dinti “Polanskio Makbetas”, ly
giai kaip ir “Fellini Satyricon.”

Atvirai tariant, kai kurių sce
nų neįmanoma visiškai stebėti 
be pasąmonėje glūdinčių minčių 
apie Charles Manson baisias žų-

kad darbas liko užbaigtas: Mak
betas susilaukė, kas jam buvo 
skirta už jo niekšiškus darbus.

Jon Finch pagrindinėje rolėje 
pradžioje atrodo lyg stokojąs

$5000 or more 
Certificates 

2 year min.

Ta-
Pa- 
ke- 
su-

Remkite “Draugę”.

5 šilki- 
spalvin- 
rublių)

$63.40

$96.00

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams. laidotuvėms 

ir kitokioms progoms

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
2443 W. 63rd Street, Chicago, Illinois 

TF.L. PR 3-0333 — PR 8-0334

Per
Annum

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1189

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

V ASAITIS — BUTKUS
(446 S. SOth AVĖ.. CICERO, ILL Tel. OLymplc 2-1003

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvip Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR S0N6S
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672 J
2424 W. 69tb STREET Tel. REpublic 7-1213 t
11028 Southwest Higbway, Palos llills IU. Tel. 974-4410 <

PETRAS BIELIŪNAS >
4348 S. CALIFORNIA AVĖ Tel. LAfayette 3-8572 J

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— TĖVAS IR SŪNUS —
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St, Telef. GRovehill 6-2345-6
1410 S, 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

€845 SO. WESTERN AVĖ.
v**

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpubilc 7-8600 REpubilc 7-86.01

senų sudžiūvėlių bei išpurtėlių 
raganų — ir nusirengusios Lady 
Macbeth pamišėliškame klai
džiojime, o taipgi jaiu anksčiau 
suminėtų kruvinų žiaurumų fil
mas netinka jaunuomenei.

E U D E I K i S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID į 

Laidotuvių Direktoriai 
Trys Moderniškos Koplyčios 
4330 South California Avenue

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

Telefoias — YArds 7-1741-2

HIGH RATES
rcc Per 
rh /C Annum

Accounts

*

Passbook

53F
Per Annum 

$1000 or more 
• Certificates 

1 year min.

PAID OUARTERLY

— AT-

BRIGHTON
SAVINGS & LOAN ASS’N

HIGHEST RESERVES

4071 Archer Avenue 
Chicago, III. 60632 
TEL. — LA 3 - 8248

(West of California Avenue)

.............. ....

Per Annum 
Investment 

Bonus 
Certificates

Didelės Vertybės 
SPECIALUS 
SIUNTINIAI 

-1- 
LIETUVA

Pilnai apmokėti.
Pristatymas nemokamai 
Mūsų specialios prekės yra 
didžiausios vertės jūsų gimi
nėms ir jums.

10 Skarelių $54.90
5 vilnonės skarelės su dide
lėm ar mažom gėlėm arba 
turkiškais raštais ir 
nės skarelės, labai 
gos (Vertė apie 250
Oro paštu

5 Didelės Skaros
54 x 54 colių, su kutais aplink. 
Gražūs Gėlių raštai. (Vertė 
apie 500 rublių)
Oro paštu $113.00

Dirbinio Kailio Paltas $108.00
Vertingiausia dovana jūsų 
giminėms. Užsakykite šiuos 
liuksusinius, šiltus paltus. 
Fantastiškos vertės. Pasirin
kite iŠ Minko (paprasto ar 
dryžuoto), Karakulio arba 
Mouton (Vertė apie 500-600 
rublių)
Kombinuotas Specialus 
Siuntinys $169.00
Geriausios kokybės medžia
gos
Nepaprasta vertė
3 jardai 100% vilnonės me
džiagos vyriškam žiem. paltui 
3 jardai 100% vilnonės me
džiagos moteriškam žiem. 
paltui
3l/i jardo 100% vilnonės me
džiagos vyriškam kostiumui 
3 jardai 100% vilnonės me
džiagos moteriškai žieminei 
suknelei
2 paklodės (dvigubo dydžio), 
2 pagalvių užvalkalai
6 turkiški rankšluoščiai 
(Vertė apie 1,500 rublių.) 
Yra dar daug daugiau spe
cialių siuntinių su vertin
giausiais daiktais.
Reikalaukite mūsų nemokamo 
Iliustruoto katalogo.

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite Tik Per

INTERTRADE
EXPRESS CORP

125 East 23rd Street 
Penktas aukštas

New York, N. Y. 10C10 
Tel. — 982-1530

LABAI SVARBU
Jūsų sutaisyti siuntiniai
Jei norite patys supirkti 
daiktus, siųskite per mus. 
Telkiame patikimiausią ir 
greičiausia garantuotą prista
tymą.

VARTOTI RŪBAI
Mūsų specialybė tvarkyti BE 
MUITO išsiuntimui vartotų 
rūbų ir asmeniškų daiktų pri
klausančių iš USSR besilan
kančių svečių. Prašykite mū
sų Special Bulletin.

Turime 23 metų patyri
mą šiame biznyje ir daug 
tūkstančių patenkintų kli
entų.

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNŲ?
649 East I62nd Street South Hoiland

10821 South Michigan Avenue. Chicago 
TEL. — CO 4-2228
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"Jūratės ir
DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

K.V. Banaitis pokario metais Vokietijoje
Kai 1945 m. spalio mėnesį su 

šeima atvažiavau į Muehldorf- 
am Inn lietuvių stovyklą “Vy
tis”, prof. Kazimieras Viktoras 
Banaitis jau buvo DP stovyklos 
gyventojas. Ilgo barako kamba
rėliuose buvo sukimšta apie 60 
lietuvių — ūkininkai, tarnauto
jai, darbo kuopų vyrai. Jų tarpe 
buvo ir K. V. Banaitis, pažįsta
mas iš gana aštrių straipsnių 
“Naujojoje Romuvoje” ir žino* 
mas kaip kompozitorius dar iš 
2. U. Akademijos koncertų, ku-i 
riuose jo kūriniai buvo atlieka
mi ir solistų ir chorų.

Pro barako kambarėlių sienų 
plyšius įvairiais tonais it melo
dijomis švilpaudavo vėjas, gi 
Inn upės slėnio miglos gėla ver
žėsi į kiekvieną kūno ląstelę ' fr 
kaulus. Muehldorfe buvo dar ir 
kita lietuvių stovykla “Rūta”, ei
lė estų J?ei latvių stovyklų. Ne
nuostabu tad, kad lietuvių, estų 
ir latvių pastangos UNRRA va
dovybėje buvo reikiamai įvertin
tos, įsteigiant pabaltiečių stovyk
lą Eichfeld kaimelyje, priklau
siusiam stambiam, karo metu 
sunaikintam, aluminijaus per
dirbimo fabrikui, kuriame gy
vendavo šio fabriko darbininkai. 
Naujosios Eichfeldo stovyklos — 
vėliau pavadintos George Wash- 
ington vardu — gyventojai buvo 
visi pabaltiečių barakų įnamiai, 
— apie 300 latvių, 150 lietuvių 
ir nepilnas 100 estų.

Baltieji Rūmai
UNRRA vadovybės buvo 

rodyta, kad stovyklos
mendantas — Camp leader’ls 
būtų išrenkamas vieneriems me
tams visų gyventojų. Iš suminė-

Stovyklinio gyvenimo nuotrupos

A. SANTAKAS

apimties politinės, socialinės ir mas suprasti, kad kūrėjas reika- 
kultūrinės temos. Visomis Šiomis lingas ne tik talento, bet ir tiri- 
problemomis K.V. Banaitis ne- karnos aplinkas, net ir materia- 
paprastai domėjosi, visada ture-' linių įrankių, kad kūrybinis aks- 
davo aiškią savo nuomonę, ta- tinas galėtų reikiamai pasireikšti, 
čiau didžiai gerbdamas ir kitų po
kalbių dalyvių įsitikinimus. Dažnai K. Banaitį buvau pra- 

I šęs ką nors sukurti stovyklinio
Po keletos mėnesių bendro gy- gyvenimo temomis, tačiau tą va- 

venimo tame pačiame bute, — karą paprašiau, kad parašytų o- 
tai buvo 1946 m. sausio ar vasa
rio mėn.— pavyko iš UNRRA 
vadovybės išgauti pianiną ir pa
statyti prof. kambaryje. Iš 
šalies neatrodė, kad K.V. Banai
tis būtų kaip nors ypatingai iš- nesustodamas ar net juos pavers- 
gyVenęs tą įvykį, tačiau tos die- damas juokais. Tačiau tą vakarą 
nos vakare virtuvėje jis pats pra- buvome nustebinti profesoriaus 
dėjo kalbą apie kūrybą, duoda- susidomėjimu maino iškeltu ope-

perą, turėdamas galvoje Jūratės 
ir Kastyčio legendą. Paprastai to
kius pasikalbėjimo dalyvių iškel
tus pageidavimus K. V. Banatis 
praleisdavo lengvai, prie jų ilgai

šeštadienis, 1972 m. balandžio mėn. 15 d.

nu-
ko-

ros klausinu. Buvau užklaustas, 
ar aš galįs pasiūlyti operai temą, 
matyt, galvodamas apie mano 
kartais minėtą stovyklinio gyve
nimo kasdienybę. Man atsakius, 
kad turėjau galvoje Jūratę ir Kas
tytį, atvirai prisipažino, kad šią 
mintį ir idėją savyje puoselėja 
jau nuo seniai. Dar ilgai kalbėjo
mės ta tema, tačiau, vėlyvo vaka
ro spaudžiami, išsiskirstėm kas 
sau.

Betgi dar paryčiais už sienos 
girdėjau, tarytum per sapną, ty
lius K.V. Banaičio žingsnius, to
limą, lyg iš po žemės, niūniavi
mą bei užgauto klavišiaus aidą. 
Nežinau, ar tą naktį paryčiais K. 
V. Banaitis išgyveno Jūratės ir 
Kastyčio tragediją, ar buvo įrašy
ta pirmoji gaida, tačiau žinau, 
kad jo parašytą operą netrukus 
ir patys galėsime išgirsti ir pama
tyti.

Mueldorfo pabaltiečų stovykloje pirmaisiais pokario metais. Iš kairės i 
dešinę: kompozitorius Kazimieras Viktoras Banaitis, stovyklos komen
dantas Antanas šantaras ir viešnia Vincė Jonuškaitė.

fl

Ar senoji Europos kultūra buvo skolinys iš Rytų?
Prisimenu, dar XX amžiaus pos priešistorinių paminklų se- 

pradžioje mokyklos suole buvo numą, jie turėjo tam labai mažai 
dėstoma, kad kultūra į Europą I pretekstų. 1836 metais danų ar-
yra atėjusi iš Rytų. Per Mažąją cheologas Thomsen nustatė tri-
Aziją, Mezopatamiją, Egiptą į jų laikotarpių schemą, atsižvel- 
Graikiją, o iš tenai toliau į Eu- giant į radinius ir į tai, iš kokios
ropos šiaurę. Bet dabar ši pa- medžiagos jie padaryti. Taip at-
žiūra susilaukė kritikos ir šių sirado akmens, bronzos ir gęle- 
dienų mokslininkai tvirtina, kad
Europos kultūros lopšio nereikia riodų datų nustatymui teko va- 
ieškoti Mažojoje Azijoje ar tarp dovauįis tik spėliojimais. Už ži- 
Egipto piramidžių ir sfinksų, nomą datą buvo paimta Egipto

žies amžiai. Bet šių amžių — pe-

tų tautybėmis pasiskirstymo bg*Pt0 piramidžių ir sttnksų, nomą datų nuvo paimta ngipto 
skaičių matyti, kad lietuvių vii- 1,61 P®®oje Europoje. Jau 1500 ir Mezopotamijos kultūros pa-
tys turėti savo komendantą ne-lmet4 Prieš ,W°, . Phamidžių 
buvo didelės. Net ir susitarus su statybas priešistoriniai Britani- 
estais, latviai vis tiek gerokai vir- J°s 'gyventojai taipgi turėjo milži- 
šijo savo balsais. Betgi, stovyk-, ni5k4 akmenų (350 tonų) stati- 
los komendantu buvo išrinktas. n’us- ^ar Pr’e^ metalo apdirbi- 
lietuvis — šių eilučių autorius, mo Pėdžia Graikijoje, Balka- 
Nuo čia ir prasideda mano arti-1 nuose *r> manoma, taip pat Is- 
mesnė pažintis su K. V. Banai- panijoje jau buvo naudojamos 
čiu. Buvome to paties dviaukš-1 ™rio liejyklos i- jose buvo ap- 
čio keturių butų namo gyvento
jai- Kiekviename bute buvo, —

įdirbamas varis. Sitai yra tvirti
nama ryšium su tais radiokar- 

pagaf UNRRA vadojbės*'mlsta-!!bono korektūros metodais, kurie 
tytą kvadratūrą, — vienas — 4 pradėta vartoti neseniai ir kurie 
žmonėms, du — 3 žmonėms ir 
vienas — 1 žmogui gyventi 
kambariai ir didžiulė virtuvė 
bendram to buto gyventojų nau- 
dojimUi. Tokiame vieno žmo
gaus kambarėlyje, kuriame vos 
tilpo lova ir kėdė, antrame aukš
te buvo apgyvendintas ir K. V. 
Banaitis.

Suprantama todėl, kad vienas 
naujojo komendanto pirmųjų 
rūpesčių buvo perkelti prof. K. 
V. Banaiti į erdvesnes patalpas 
ir parūpinti jam pianiną. Tuo 
būdu K. V. Banaitis pasidarė 
mano kaimynas, gyvenant tre
jus metus tame pačiame bute.

Kitchen Debates

visas priešistorinių radinių 
chronologines datas privertė žy
miai pakeisti, patikslinti. Prieš
istorinio europiečio kūrybiniai 
gabumai istorikų ir meno istori
kų, atrodo, buvo per menkai te- 
įvertinti.

O visų tų naujų pažiūrų ir ko
rektūrų kaltininkė yra Kalifor
nijos pušis — “bristlecone pi
ne” (Pinus aristata). Pagal jos 
ūgio metines rieves Arizonos 
universiteto profesoriai nustatė 
šio medžio visiškai tikrą metų 
Skaičių, būtent —8.200 metų. 
Dendrochronologijos metodo 
dėka buvo galima patikrinti ir 
nustatyti, keikias paklaidas daro 
radiokarbono chronologiniai ap- 
..................., kurie iki to laiko 

buvo laikomi neklaidingais.
“Scientific American” žurna- 

_ 1971 m. spalio mėn. tilpo
Klasydavo- Pr°E ^°^*n Renfrew straipsnis 

“Carbon 14 and the prehistory 
of Europe”, kuriame nurodama, 
kad radiokarbonas laiko apskai- 

' ‘ , o tos
kas buvo paklaidos gali svyruoti net iki 

’ 750 metų. Taigi ir įsitikinimas, 
jog kultūra į Europą atėjo iš 
Rytų, nebeatatinka tikrovės, šis 
profesorius taip pat yra įsitikinęs, | 
kad ir Mfnoso — mikėnų kultū
ra yra savita, be Mažosios Azi- 

— K.V. Banaitis visa šir- J’°s i’akos. Šių dienų radiokarbo- 
pasinerdavo toje patikslinimai rodo,, kad

I nų statiniai ir metalo apdirbi-1 
'mas Balkanuose yra kur kas se
nesnio amžiaus, negu iki šiol 
buvo manoma.

Kai dar prieš šimtmetį moks-

, minklų chronologija iš rastų ra
šytinių istorijos šaltinių. Egip
to astrologinių įvykių aprašymų 
dėka galima buvo jau gan tiks
liai nustatyti įvykius iki 1900 m. 
pr. Kt. Be to buvo panaudotos 
dar faraonų, nors ir mažiau pa
tikimos, chronologijos, siekian
čios 3000 m. praeitin. Tad' ir se
nieji istorikai, rašydami apie 
priešistorinį laikotarpį buvo įsi
tikinę, jog “ex oriente lux”, ir 
manė, ‘kad kultūra į Europą yra 
atėjusi iš Rytų. Tie istorikai pra
dėjo ir Europos senovinius kul
tūros paminklus derinti su jau 
priimta egiptiečių chronologija. 
Tokiu būdu Ispanijos didžiųjų 
akmeninių kapų statiniai iš va
rio laikotarpio, taip pat Kretos 
kapai, Prancūzijos ir Britanijos 
akmens kapų statiniai buvo lai
komi iš III tūkstantmečio pr. Kr. 
Pagal Graikijoje ir Kretos salo
je išlikusias pilis iš 1800 — 1600 
m. pr. Kr. buvo nustatytas pi
lių amžius ir Maltos saloje. Vin- 
kos metalo liejyklos Jugoslavijo
je buvo laikomos Trojos vario 
laikotarpio, t. y. apie 2700 metų

A. TENISONAS

i

gryną anglies dvideginio pavyz
dį. Šios dujos Geigerio aparate 
nurodo, kiek tų radioaktyvių ato
mų yra pradingę. Tuo būdu ga
lima apskaičiuoti tiriamo medžio 
senumą. Šis naujai surastas me
todas padarė tiesiog revoliucinį 
pakeitimą žmonijos istorijos da
tų nustatyme.' Daugelis senovi
nių daiktų ir paminklų pasirodė 
daug senesni, negu iki šiol buvo 
manyta. Taip pvz. Artimųjų 
Rytų senosios gyvenvietės, laiky
tos 4000 — 4500 metų pr. Kr. 
senumo, pasirodė yra 8000 metų 
senumo. Bet tai nebuvo dar prie
žastis netikėti šiai teorijai. Tie
sa, buvo iškilusios problemos dėl 
megalitinių statinių Anglijoje 
apskaičiavimo, dėl metalo apdir
bimo liejyklų Balkanuose, dėl 
Egipto paminklinių senienų ir 
pan., bet buvo manyta, kad čia 
tik apskaičiavimo paklaidos; o 
pats metodas yra neklaidingas.

Audra kilo, kai Arizonos, 
Pennsylvanijos ir Kalifornijos 
universitetų mokslininkai ėmėsi

Is-
ne
iš

pr. Kr.
Apie šio šimtmečio vidurį 

istorinių įvykių datų nustatymą 
įžengė radiokarbonas C — 14. 
Sis radio - aktyvus daiktų se
numo nustatymas, pagrįstas 
gamtos paslapties atidengimu, 
kad kai kurie atominiai bran
duoliai nėra pastovūs, kad jų da
lelytės dingsta, ir tokiu būdu ra
dioaktyvūs atomai pražūva. 
Laikas, per kurį įvairūs atomai 
žūva, nėra vienodas. Vieni pra
žūva greit, kiti vėl tebėra išsi
laikę nuo pat žemės atsiradimo. 
Kai atomų dingimo laikas žino
mas, tą aplinkybę galima pa
naudoti geologinių 'laikotarpių ir 
žmonijos istorijos įvykių laikams 
nustatinėti.

Radiokarbonas C-14 pasirodė 
geriausias elementas materijos 
egzistavimo laikui nustatyti. Jis 
pagrįstas nenutrūkstamu žlugi
mu radiokarbono branduolių, Kalifornijoje šį metodą tikrinti 
kurie yra susikaupę visose orga- pagal medžio metinių rievių 
ninėse medžiagose iš atmosferi-' skaičiavimą, pirma 4000 metų 
nių oro sluoksnių. Radiokarbo- senumo sekvojų, o po to “brist- 
no branduolių C-14 augaluose lecone pine”, kurių kai kurie me- 
ir gyvūnijos susikaupimas susto- džiai siekė iki 8000 metų senu- 
ja, kai daiktas numiršta. .Nuo to mo. Čia paaiškėjo, kad C-14 ato- 
momento prasideda atvirkščias mų irimo laiko svyravimas iki 
procesas — radiokarbono C-14 1500 metų pr. Kr. nežymus, bet 
branduolių dingimas. Po 5568 
metų pusė to radioaktyviojo kar
bono pradingsta.

Kada norime sužinoti kokio 
nors medžio senumą, reikia jo 
dalelę sudeginti, kąd gautume

šimtmečiais panaujinti.
Tokiu būdu Los Millares 

ponijoje kapai ir mūrai yra 
iš 2350 metų pr. Kr., liet 
2900 metų, ir Kretos kurgani-
niai kapai 4 šimtmečius vėliau 
statyti, negalėjo būti jiems mo
deliu. Šventyklos Maltos saloje 
Statytos 2200 metų pr. Kr. bėgy
je, ir jų spiralinės figūros nega
lėjo būti kopijuotos iš Egėjos 
statinių apie 1800 metų pr. Kr. 
V i rikos metalo liejyklų radiniai 
Balkanuose pasirodė iš 4500 m. 
pr. Kr. laikotarpio ir jie negalė
jo būti iš Egėjos kultūros iš tre
čiojo tūkstantmečio pr. Kr. Taip 
pat Britanijoje, prie Salisbury, 
megalitinių akmenų statiniai 
yra daugiau kaip prieš 4000 me
tų pr. Kr. statyti, taigi visu 1000 
metų senesni, negu Artimųjų 
Rytų architektūra, jie yra 1500 
metų senesni už Egipto pirami
des.

Žodžiu, priešistoriniai euro
piečiai statė milžiniškus kapų 
paminklus bei šventyklas ir ap
dirbdavo metalą jau daug anks
čiau negu Artimieji Rytai. Taigi 
pažiūras, kad Europos “tamsūs 
barbarai” sėmėsi kultūros iš Ry
tų, dabar, anot britų profeso
riaus Coli n Renfrew, reikia keis
ti.

po to jis greitėja, ir periodui 
prieš 2500 metų _ pr. Kr. reikia 
daryti net 700 metų patikslini
mą. Taigi visi daiktai —'pa
minklai, kurie yra daugiau kaip 
2500 metų senumo, yra buvę 7

NAUJI
LEIDINIAI

I

Vakarais, kai šeimos sumigda- skaičiavimai, 
vo, K.V. Banaitis, architektas J. i 
Kovalskis — Kova, B. Sakalaus
kas ir aš pats iki vėlumos prasė
dėdavome virtuvėje. 1 
mės radijo, — tai buvo viena 
“Baltųjų Rūmų” pirmenybių,— 
skaitydavome kas sau knygą ar 
laikraštį, tačiau dažniausiai kai- ^’8Vhne daro paklaidas, 
bėdavomės apie tai, 
kas yra ir kas bus.

Šie “kitchen debates” dažnai 
liesdavo vien pilkąją gyvenimo 
kasdienybę. Tačiau jie nutrūkda 
vo, jei per radiją buvo perduoda
mi geros muzikos koncertai ar 
operos, ■ .......
dimi ir siela i_________
muzikoje ir atrodydavo, tarytum,1’*’ Eritanijos megalitinių akme- 
jis sėdėtų didžiulėje koncertų ar 
operos salėje.

Jūrtė ir Kastytis
Tokių virtuvinių vakaroh'imų 

metu būdavo liečiamos plačios j liniukai .ėmėsi nustatinėti Euro*
Priešistoriniai megalitinių akmenų statiniai prie Salisbtiry, Anglijoje. Jų statyba čia atlikta senųjų šiaurės Eu
ropos gyventoją prieš 4000 metų. Sic statiniai yra 1500 metu senesni ui Egipto piramides.
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• Dr. Joseph B. Končius, 
HISTORY OF LITHUANIA. 
Published by the Lithuanian 
American Community of the 
U.S.A., Ine.

Tai parankaus formato, 142 
psl., populiariai santraukinė Lie
tuvos istorija angliškai. Tik ang
liškai skaitančiam ir maža ką ži
nančiam apie Lietuvos praeitį 
pirmajam susipažinimui leidinys 
pravers. Gaila vis dėlto, kad, 
šiandien visiems įpratus prie es
tetiškai patraukliai apipavida
lintų knygų, ši angliškoji Lietu
vos istorija primins daugiau dar 
19 amž. pabaigos — spaudos 

draudimo gadynėje Tilžėje leis
tuosius leidinius, o ne 20 amž. 
antrosios pusės knygą Amerikoje. 
Pasitaiko ir akivaizdžių klaidų,' 
kai nuotraukoje matome ežerais 
apjuostą Trakų pilį, o parašas 
po nuotrauka: “Vilnius fortress”. 
Ir tekste pasitaiko nerimtų, tie- 

įsiog iš piršto laužty tvirtinimy.

Sovietu draudžiamos 
literatūros leidėjai

Yra susidaręs specialus fondas 
vakaruose leisti tą literatūrą, ku
rios autoriai negali būti išleisti 
pačioje Sovietų Sąjungoje. Tai 
vadinamas Herceno fondas. Jį 
1969 m. įsteigė d r. Karei Van Het 
Reve, olandas.

Prof. Reve tėvas buvo komu
nistų partijos laikraščio redakci
jos personalo narys. Pats prof. 
Reve komunistinių pažiūrų. Be- 
dėstydamas Leydeno universite
te, jis gavo vienerius laisvus me
tus. Kadangi jis dėstė rusų kalbą 
ir literatūrą, nutarė metams iš
vykti į Maskvą kaip olandų laik
raščio “Het Parool” korespon
dentas. Čia jam 1967 m. teko ste
bėti, kaip teisiamas rašytojas 
Vladimiras Bukovskis. Teismas 
buvo viešas. Kai prof. Reve nuė
jo į teismo salę su kitais kores- 
'pondentais, pamatė, kaip Sovie
tų .policija brutaliai elgiasi su 
kaltinamojo draugais.
Tai sukėlė simpatijas persekio

jamiems kultūrininkams. Prof. 
Reve susisiekė su kitais disidentais 
kultūrininkais. Tie ir kiti gyve
nimo faktai jį visai atšaldė nuo 
sovietinio komunizmo. Grįžęs į 
Olandiją, jis įsteigė minėtą Her- 
cono fondą leisti tiems veika
lams, kurių autoriai Sovietuose 
negali išleisti. Fondui parinktas 
Herceno vardas, atsimenant, 
kaip Hercenas buvo caro ištrem
tas į Britaniją, kur jis leido kny
gas ir laikraščius.

Dabartinis Herceno fondas i- 
masi leisti slapta iš Sovietų Są
jungos atgabentus veikalus, ne
bijodamas rizikos, kad gali ne
išrinkti įdėtų lėšų. Ir taip tas 
Herceno fondas jau išleido Mar- 
čenkos, Amalriko, Litvinovo kū
rinius. Ypač didelio susidomėji
mo sukėlė Nadeždos Mandelš- 
tam autobiografija, anglų kalba 
išėjusi antrašte: “Hope Against 
Hope”.

Dabar profesoriui Reve šio 
fondo veikloje taLkina Amster
damo universiteto prof- Jan 
Willem Bezemer, Londono Eko
nomijos mokyklos prof. Peter 
Reddaway ir gabi organizatorė 
Elizabeth Fisher. Iš tų knygų lei
dimo susidaręs pelnas laikomas 
naujiems kūriniams leisti ir taip 
pat atidedamas paremti išleistų 
veikalų autoriams. Dirbama su 
gražiu pasisekimu. J. Pr.
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kai apie priešistorinius lietuvius 
rašoma:

“The ancestors of these pe
ople came to Northeastem Eu
rope from Asia about 2.000 years 
before the time of Christ, cros- 
singthe Black Sea and sailing 
along the Dniepr River to set- 
tle by the Baltic Soa”. (3 psl.)

Leidinys gaunamas ir “Drau
ge”, kaina 2.00 dol.

• LAIVAS. 1972 m., balan
džio mėn. Nr. 4. Religinio ir 
tautinio gyvenimo mėnesinis žur 
nalas. Leidžia Lietuvių marijo
nų vienuolija. Redaguoja kun. 
Kazys Barauskas. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 4545 
VVest 63rd St., Chicago, III. 
60629. Metinė prenumerata Ame 
rikoje ir Kanadoje 4.00 dol., ki* 
tur — 5.00 dol.

Žurnalo puslapiuose nemažai 
velykinės medžiagos: K. J. Jau
niaus “Prisikėlimo spinduliuo
se”, Renės Rasos apybraiža “Per 
amžių amžius”, K. K Padabos 
“Velykų gaidžiai” (iškarpa iš 
Varsėdžių istorijos), J. Vėbros 
“Velykos Ispanijoje”. Daug kul
tūrinio bei religinio pobūdžio in
formacijų iš viso pasaulio ir oku
puotosios Lietuvos.

MIKROFILMŲ SKAITYMAS
JAV politinės istorijos tyri

nėtojams ir specialistams Phi- 
ladelphijoje, Fidelity Bldg., 123 
S. Broad St., atidarytas mikro
filmų skaitymo kabinetas Balch 
institute.
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