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Kertinė paraštė

0 jeigu išgelbsti kalbą?
Išeivijos rašytojas, ta taip ge

rai pažįstama ir tokia dar mįslin
ga būtybė, gyvena keliuose pa
sauliuose. Kartais — klausyda
masis savo paties balso literatū
ros vakare, įkvėpdamas ką tik 
išėjusios išeivinės knygos spau
dos dažus, patekės būrin rašto 
žmonių — jis konkrečiai pasijun
ta priklausąs lietuvių išeivių ra
šytojų šeimai, kokia maža ar tra
pi toji bebūtų. (Malonus tai jaus
mas, bet ir pavojingas savo pa
gunda apsiriboti išeivinėmis kri
tikos koordinatomis, parapiniai 
egziliniu lygiu). Čia pat, už pa
rapinės salės durų, neoninėmis 
šviesomis mirguliuoja jo gyvena
mosios šalies literatūrinis pasau
lis, toks artimas ir drauge toksai 
tolimas. Ir iš tėvynės, nežiūrint 
visų negandų, savąja kalba į jįl 
byloja tebegyva jo tėvynainių 
raštija.

Nebe reikalo, išeivis rašytojas, 
sėdinėdamas ant (ar griuvinėda
mas tarp) kelių kėdžių, daug lai
ko praleidžia, klausdamas sa
vęs įvairiausius “egzistencinius” 
klausimus. Kada numirs mano 
paskutinis skaitytojas? Kada lik- 
viduosis paskutinioji leidykla? 
Kuo mano padėtis asmenine ar 
tautine prasme ypatinga? Kuo ji 
bendražmogiška?

Mėginant atsakyti į paskutinįjį 
klausimą, pravartu pažvelgti į 
kitas “išeivių” literatūras, ypač į 
mažųjų, kurių kalboms gresia pa
laipsnis išnykimas. Štai, kad ir 
žydų literatūra. Jos hebrajiškosios 
šakos ateitis bent laikinai atrodo 
saugi savos valstybės rėmuose. 
Angliškai rašančiųjų žydų auto
rių padėtis žymiai sudėtingesnė. 
Iš vienos pusės žvelgiant, ypač 
Amerikoje, jų įtaka ir įnašas ne
paprastai įspūdingi. Bet, panagri
nėjus juos iš arčiau, matyti, kad 
sąmoningai žydiški amerikiečių 
rašytojai, su šaknimis žydų tra
dicijoje ir kultūroje, nuolatos re
tėja. Naujausioji žydų kilmės 
amerikiečių rašytojų karta savo 
“žydiškumą” išgyvena daugiau 
abstrakčiai, kaip iš tėvų ar gimi
nių girdėtus prisiminimus, ar

prisidarbuotal Didesnio

anekdotine forma. Tragiškiausia 
yra jidiš kalba teberašančiųjų pa
dėtis. Izraelyje jidiš jau antraeilė 
kalba, jaunoji karta jos jau nie
kur nebenaudoja. Dar neseniai 
ypač Rytų Europoje klestėjusi ji
diš literatūra jau jaučia šaltą 
mirties dvelkimą. Kai kurie jidiš 
rašytojai viltis jau kreipia į po
mirtinį pasaulį, kuriame, kaip 
■tvirtina legenda, hebrajiškai kal
bama šventadieniais, bet šiokia
dieniais — jidiš.

Toje jidiš literatūroje gausu 
situacinių ir jausminių paralelių 
su mūsų išeivijos raštija. I. B. Sin- 
ger (verčiamas anglų kalbon), 
Cyntihia Ozick (rašanti angliš
kai, bet intymiai pažįstanti jidiš 
rašytojų pasaulį), ir eilė kitų pie
šia mums pernelyg pažįstamą si
tuaciją: literatūros vakarus su vis 
senstančia ir retėjančia publika; 
neparduotų knygų dulkiną krūvą 
rašytojo kambarėly; išeivišką li
teratūrinį pavydą; vertėjų gaudy
mą, norint pratęsti gyvybę kitoje 
kalboje, etc. Vienoje apysakoje 
apie jidiš rašytojus matome tokią 
sceną: New Yorko žydo laidotu
vių procesija pražingsniuoja pa
lei vienintelio žydų dienraščio 
langą. Pro langą bežiūrintis vie
nas iš dviejų redakcijos narių su
šunka savo kolegai viduje: Ei, 
Chaimai, spausdink vienu eg
zempliorium mažiauI Tai bend
ražmogiška išeivijos dalia.

Antra vertus, jidiš ir aplamai 
žydų literatūros patirtis neturė
tų žadinti mumyse vien pesimis
tines mintis. Jidiš rašytojai ir kal
bos saugotojai žydų raštuose, var
gingesnį ir irzlesni už savo pu
siau ar visai asimiliavusius kole
gas, yra savaip patrauklūs savo 
teigiamu donkichotiškumu, savo 
bekompromisine ištikimybe. O 
žiūrint į angliškai rašančiuosius, 
matyti, kad svariausi žydų rašy
tojai šiandien yra tie, kurie ir pil
nutinai išgyvena savo kultūrą bei 
tradiciją, ir drauge yra atviri pa
saulinei literatūrai (Malamud, 
Bellow), kai savo šaknis pametu- 
sieji, nežiūrint talento, darosi 
lėkštesni, trivialesni (Roth), Gal

Kiek daug ir kaip, veltui mano 
nusivyli

mo nebegalėtų būti. Tai juk nie
kais išeikvota daugiau nei pusė 
gyvenimo. O dabar reikia pri
prasti ir būti filosofu: ne visų gy
venimas gali prabėgti prasmin
gai.

Dar vakar išsiunčiau į Londo
ną Nidos knygų klubo leidyklai 
savo naujo rinkinio pirmosios da
lies korektūras, maždaug apie 
pusketvirto šimto puslapių. Ant
rojoje dalyje, kuri dabar renka
ma, bus apie tiek pat puslapių. 
Paliekant nuošalyje kokybės 
klausimą, kiekybiškai tai vis dėl
to šioks toks dalbas. Ilgų ilgų me
tų ir pusėtinai sunkus. Ne vienas 
tūkstantis valandų rašymo, kur 
kas daugiau tūkstančių valandų 
skaitymo. Ir geras pusmetis visų 
galimų ir negalimų laisvalaikių 
triūso praėjusiais metais, kai su
sigalvojau tų dirsių vežimą dar 
kartą perkrauti, persijoti, išvėty
ti, vėl sudėstyti, šį tą naujo pri
dėti ar bent kiek kitaip pasakyti.

Trumpai dviem tarptautiškais 
žodžiais tariant, paruošiau stam
boką literatūrinių essays rinkinį, 
panaudodamas apie pusę tik tų 
darbų, kuriuos po karo “tremty
je” ir vėliau Amerikoje esu pa
rašęs. Čia bus mano kalbėjimai 
daugiausia apie knygas ir apie gy
venimą, žvelgiant į jį per knygų 
prizmę, dažniausiai per grožinėm 
literatūros veikalą, per tapybos 
kūrinį, ar teatrinį spektaklį, tai 
vėl sumaišant su kokios nerimtos 
dainelės garsais, tai kalbant apie 
politikos ir gramatikos santykius, 
ar stačiai tik “feljetoniškai” juo
kaujant, ašarą nusišluosčius. Ir 
kadangi tai buvo mano ilgų die
nų bei naktų atgaiva ir svarbiau
sias gyvybės eleksyras, nuspren
džiau kiek keistai tą visą darbe
lį pavadinti PAGUODA.

O dabar, PAGUODAI dar toli 
gražu nepasirodžius, imu nuvok
ti, kad nebus man iš to daug 
paguodos. Dar blogiau, — nes ir 
viso to, ką lig šiol dariau ir tikė
jaus šį tą padaręs, nebuvo ir nė
ra...

•

Nuo pat mažumės aš vis labai 
mėgau mergaičių ir vėliau mote
rų draugystę, protarpiais vertin
damas jų skaistybę, protarpiais ir 
paslydimus. Moters šilima man 
yra jaukesnė ir diskusija su ja 
malonesnė, negu su vyru. Ir su 
jom man visuomet geriau sekda
vosi, ypač kai išmokau paslap
čių, kaip galima jom labiau pa
tikti ar, reikalui ištikus, įtikina
mai sutramdyti. Bet dabar, ma
tyt, pavydus Praamžius mane 
baudžia už tai. Taip jau steng- 
davaus būti jom geras ir švel
nus, o nebe nuo vakar likimas 
ėmė mane piktai provokuoti. Da
lis vėliausio dešimtmečio mano 
ginčų ir skaudesnių konfliktų, 
kartais tokių visiškai nereikalin- 

tame glūdi padrąsinimas bei pa
moka ir išeivijos rašytojams, įs
kaitant pačius jauniausius?

Mūsų išeivijos literatūros pa
dėtis palankesnė už jidiš, nes mes 
tebeturime lietuviškai tebekal
bantį ir teberašantį tautos ka
mieną. Bet ir mums ypatinga 
prasme turėtų skambėti šie žo
džiai iš C. Ozick apysakos “Pa
vydas, arba jidiš Amerikoje”:

“Pasak Talmudo, išgelbėti vie
nintelę gyvybę, tai lyg išgelbėti 
pasaulį. O jei išgelbsti kalbą? Gal 

—pasaulius. Žvaigždynus. Išti
są visatą”. Scrib.

Balsas iš tų, kuriu "nėra"
. BRONYS RAILA

gų, lyg tyčia iškildavo su mote
rim, netgi prieš moteris. Kažkas 
manyje įsodino blogą kirminą, 
neatsargumo kaprizus, kažkas už
simojo nubausti.

Ir dabar vėl, ir dar kartą, ir 
kaip tik mūsų maloniausiame pa
guodos klonyje — dėl literatūros. 
Štai ką tik praėjusių metų moks
lo, meno ir literatūros Drauge 
(Nr. 289) sutinku ir matau mer
giną, Birutę Pūkelevičiūtę, kuri 
man visados labai patiko, savo 
■talento grožiu ir visom asmeny
bės formom žavėte tebežavi. Tik 
neturėjau laimės arčiau pžinti, 
vos sykį minutei antrai mačiau 
Bačiūno Tabor Farmoje vieną 
vasarą ir gal du žodžiu tepakal- 
bėjau. Tačiau, perfrazuodamas 
Alfredo ariją iš Traviatos, galė
čiau sakyti, kad nors tos moters 
aš nepažįstu, bet apie darbus 
jos girdėjau...

Pirmiausia gedėjau tris jos 
pastangom ir stambiu kūrybiniu 
—vaidybiniu įnašu parengtas pa
tefono plokšteles, vieną vaikam, 
kitas jau žilesnio ūso pasieku-j 
šiem. Dar ir šiandien, ausį ge
riau pakrapštęs, galiu išgirsti | 

Žiema parke Nuotrauka Aldonos Zailakaitėa

Balio Sruogos “Milžino paunks- 
mėje” aktorės Birutės (karalienės 
Sofijos Jogailienės) tragišką 
skundą: “Netekėk tu už seno”... 
Man patiko ne vienas poetinio 
žodžio ir emocijos šviežumas pir
mutiniame ir kol kas vienintelia
me įjos eilėraščių "Metūgių”, 
rinkinyje. Nenuobodžiavau skai
tydamas “Aštuonių lapų” roma
ną. Deja, dar neskaičiau to vė
liausiojo “Rugsėjo” — ir atsipra
šau, kad nieko nesu rašęs nė apie 
vieną iš tų romanų. Kaip recen
zentas, aš nebuvau jų gavęs nei 
iš autorės, nei iš leidėjo, o tais 
atvejais, kai suabejoju, ar mano 
įspūdžiai apie knygą bus reikš
mingi skaitytojui, paskutinį 
sprendimą atlieku tokiu klausi
mu: jeigu mano nuomonė nerū
pi ir nereikalinga nei rašytojui, 
nei jo rašto leidėjui, tai gal ir 
man neverta nieko rašyti, be 
prasmės vargti?...

Kaip matysit, intuicija neap
vylė: mano rašymas nebuvo rei
kalingas ir nebūtų buvęs įvertin
tas. Bet mačiau Birutės Pūkelevi- 
čiūtės režisuotą pirmąjį garsinį 
spalvotą lietuvišką “Aukso žąsies” 

filmą pagal skambiom eilėm jos 
surašytą pasakos scenarijų — ir 
mano įspūdis buvo nors kritiškas 
ir priekaištingas, bet aplamai po
zityvus, ypač teigiamas dailiosios 
dramaturgės talentui, visada pil
nam jos poetinių lobių aruodui.

Sutraukiant šią įžangą, eikim 
tiesiai prie padarinių. Apie Biru
tės teatrinius ir literatūrinius 
darbus esu mažai ir gal nevyku
siai rašęs, kas būtų verta kritikos 
pavadinimo, bet kiti jau yra ra
šę, kalbėję ir vertinę daug dau
giau. Tačiau ji minėtame pasi
kalbėjime su šauniuoju Draugo 
bendradarbiu prie kvapnaus jau
tienos kepsnio ramiai, intymiai ir 
su nepalaužiamu teisiojo įsitiki
nimu reporteriui pasakė:... “Išei
vijoje, mano nuomone, literatū
rinės kritikos nėra. Esama ap- 
žyalgų, impresijų, esama kriti
kavimo. Tačiau literatūrinės kri
tikos nėra”. Ir kad nįfikas nesu
abejotų rašytojos tvirtinimo ir ži
nojimo stiprumu, to ilgo povaka
rio pokalbį užbaigdama, ji pridė
jo dar trečią kartą: “Aš tau sa
kiau, Hermi: literatūrinės kritikos 
nėra”.

Ir padaryk tu ką nors, kad ge
ras, — pasipriešink tokiai gražiai 
ir protingai merginai, prie kurios 
šlaunytės (kaip nonšalantiškai 
pasikalbėjime ji minėjo) gal dar 
norėtų prisiglausti ne vienas ro
mantiškai įsivaidinęs senis!

• •
Kodėl Birutė taip rūsčiai nu- 

smerkė nebūčiai ir kone mirčiai 
tą lietuvių išeivijos literatūros 
žanrą, kuris vis dėlto laikomas 
reikalingu gražaus žodžio kūry
bai tarpti, o kaip amatas pripa
žįstamas labai sunkus, dargi pats 
nedėkingiausias. Ir kaip dabar 
matau, verslas visai netikęs, nes 
daug rašytojų nerodo literatūros 
kritikui jokio dėkingumo, o kai 
kurie štai visai paneigia net patį 
jos gyvybės embrioną. Nėra, nėra 
— ir tiek.

Ne, nežinau tikrosios priežas
ties, ir man būtų baisiai sunku 
išaiškinti. Gal taip pasisakė dėl 
to, kad už geriausios dainos pro
jektą jį laimėjo daktarų korpo
racijos paskelbtame konkurse 500 
dolerių premiją? Tos dainos teks
tas — Paskutinis birželis — kaip 
tik šiame DRAUGO puslapyje 
buvo išspausdintas. Be abejo, dai
nos refrenas (priedainis) tikrai 
gražus, skambus, poetiškas ir nuo
taikingas — melodijos prašyte 
prašosi. Neblogi ir kiti keturi 
posmai, bet jau ne be to, kad 
vienas kitas rimas, vienas kitas 
žodis, antra metafora ar trečias 
palyginimas negalėtų būti dar 
geresni. Dainos žodžių poetinis 
krūvis aplamai tirštas, kupinas 
nostalgijos — deja, ir rezignaci
jos. Ne rezistencinis, liūdnas, ko
ne beviltiškas. Ką padarysi, kokie 
buvo laikai, tokie bus jausmai ir 
dainos.

Žinoma, kas už 18 eilučių ei
lėraštį laimi 500 dolerių premiją, 
tas jau gali Išdidžiai papūsti uo
degą, bet tai nereiškia, kad bū
tinai reikėtų keltis į puikybę ligi 
debesų. Norėčiau, kad mūsų po
etai nesižemintų, bent nerodytų 
didelio susijaudinimo ar susiža
vėjimo, kai gauna kiek riebesnį 
honorarą. Gydytojai juk išgali, 
net gal privalėtų tiek mokėti už 
gerą eilėraštį. Tai juk nė kiek ne 
daugiau, o dažnai tik mažiau, 
kiek gydytojas gauna vos už vie
ną gerą operaciją. Abiem tik ke
lių valandų darbelis... Peiliu ar 
plunksna gerai atlikti šį meno ak
tą, be abejo, abiem — tiek chi
rurgui, tiek dramaturgui — rei
kia ilgo pasiruošimo, nemenkos 
praktikos, talento ir įkvėpimo. Ir 
jei visas gydytojų būrys dabar 
teisingai paskyrė pusę tūkstančio 
už vieną eilėraštį, tai vis dėlto, 
manyčiau, čia dar nebuvo lietu
vių skridimas J mėnulį, ir tatai 
neturėtų poetės įpareigoti per 
pasikalbėjimą su reporteriu bū
tinai net tris kartus pareikšti, kad 
išeivijoje literatūrinės kritikos nė
ra.

Kodėl taip nemielaširdingai ir 
taip kategoriškai išbraukti iš gy- ; 
venimo grupelę mūsų tremties li
teratų (dalis jų — praktikuojan
tys rašytojai, poetai ar dramatur- | 
gai) ir šiurkščiai paneigti mora- I 
linę jų veiklos egzistenciją, kai j 
jie vis dėlto “užsiima” literatūri- I 
ne kritika, dalyvauja tame pro- į 
cese maždaug pastoviai, beveik 
nuolat ir patinkamai ar nepa- | 
tenkinamai, bet vis dėlto atlieka I 
mūsų grožinės literatūros vertini- į 
mo funkciją, daro lyginimus, tei-1 
kia sprendimus, tūlas peršasi su 1 
pamokymais — ir visais tais bū- į 
dais labiau įvesdina knygas į I 

(Nukalta į 2 pal.)
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mūsų visuomenės kultūrinius 
akiračius, kurie dabar jau spar
čiai ir pasibaisėtinai siaurėja?

•
Sutinku, mano klausimas yra 

patetiškas. Ir man pačiam jis keis
tas, nes nesuprantu, kodėl tokį 
naivų klausimą dar reikėtų kelti. 
Juk atsakymas būtų čia toks leng
vas, akivaizdus, aiškus: literatū
rinę kritiką mes turim ir turėsim j 
visą laiką, kol rodysis naujų li-lr__ __
teratūros kūrinių, įdomių ir vertų suomenėjeT Lygiai kaip" ir po tė- 
kritikuoti. L______2. z___________ ;

Ir jei ryžausi sustoti ties repor- v^a “um"’tikrus "įspūdžius " (Tai 
terio Hermio ir rašytojos Birutės _____, .. ______ —
pokalbiais per vakarienę (suti- ba]su jais dalijasi. Jūs džiaugia- 
kim, tai buvo vienas iš pačių gra-|tės> kai žiūrovų jspūdžiai entu- 
žiausių, sąmojo kupinų reportažų, 
per praėjusius metus), tai ne dėl 
to, kad už aną hereziją specia
liai “pulčiau”, arba “kritikuo
čiau” tik vieną Birutę. Jos teigi
mas mūsų dešimtmečių gyveni
me čia buvo gal pats kraštuti- 
niausias, visai absoliutus, bet ap
lamai nei vienintelis, nei pirmas, 
nei paskutinis. Daugelis mūsų 
rašytojų seniai geruoju ar piktuo
ju skundžiasi, kad mes “neturim” 
literatūrinės kritikos, arba turim 
vien labai ribotą, neišmanėlių re
cenzentų susapaliotą “nevą kri
tiką”. Vien takių nuomonių kata
logas sudarytų nemenką brošiū
rą, kur rašytojai taip skundžiasi 
— jr gyvieji ir iš anapus kapo. 
Štai neseniai peržiūrėjau Sant
vara grakščiai suredaguotame 
PALIKIME poeto Fausto Kiršos 
ironiškus ir sarkastiškus priekaiš
tus mūsų menų kūrybos vertin
tojam, kurių jis net nevadina kri
tikais, o dažniausiai visais teisin
gu, tačiau kažkaip lyg “žemes
nio” rango titulu — recenzen
tais.

Toks rašytojo ir jo raštų kriti
ko santykis aplamai yra norma
lus, Tai maždaug amžino konf
likto ir nesugyvenimo situacija, 
kaprizų, ambicijų, arogancijos, 
tuštybės, “špilkų” mišrainė. Abi
pusiai respektai, šiltas ir gilus 
bendravimas, vaisingas ir broliš
kas kūrėjo ir jo kritiko bendra
darbiavimas literatūros istorijoje 
yra žinomi atvejai, bet žymiai 
retesni, greičiau išimtys. Taigi 
suprasčiau ir mūsų konfliktą, 
“rietenas”,, antagonizmą, koks 
buvo, yra, vis bus ir dažnai su
darys dargi teigiamą akstiną kul
tūros proceso raidoje.

Bet negaliu patikėti, kai viena 
pusė visiškai neigia kitos darbą 
ir net buvimą 1

•
Kas yra literatūros kritika, Bi

rutė nepasako, tik paryškina, kas, 
jos nuomone, nėra kritika. Jos žo
džiais, lietuvių išeivijoje “esama 
apžvalgų, impresijų, esama kriti
kavimo. Tačiau literatūrinės kri
tikos nėra”... Be abejo, trumpai 
ir teisingai aptarti kritikos sąvo
kos esmę nė negalima, bet ru
piausiai sakant, ji reiškia litera
tūrinio fakto vertinimą, kuris gali 
būti atliekamas pagal įvairius 
metodus, sroves ir net madas. Li
teratūros reiškinys — arba konk
rečiau, veikalas, kūrinys — gali 
būti vertinamas pvz. kalbiškai, 
stilistiškai, estetiškai, “grynai me
niškai”, morališkai, patriotiškai, 
Sociologiškai, politiškai, religiškai, 
kaip nors pasaulėžiūriškai (pvz. 
katalikiškai, marksistiškai) ir ki
taip. Vieno ar kito kritikos me
todo bei padarinių jūs galit ne
pripažinti, nemėgti, nesutikti ir 
nevertinti, galit tą kritiką vadin
ti nevykusia ar silpna, bet veltui 
neigsi!, kad dėl to tosios kritikos 
išvis nėra.

Taipgi abejočiau, ar galima 
sėkmingai paneigti kritikos buvi
mą jos formų ir tūrio suskystini- 
mu. Spaudoje ar knygose patei
kiamos literatūrinio gyvenimo ir 
naujų veikalų apžvalgos dažniau
siai apsčiai turi ir kritinių ele
mentų. Impresijos — ne kritika? 
Impresijos tai juk įspūdžiai, ku
riais, su nauju veikalu susipaži
nęs, dalijasi kvalifikuotas skaity
tojas. Čia nereikia jam būti vad.

kritiku profesionalu, ir jei jis nė
ra tik draugiškai interesuotas pro
pagandistas ar šiaip vien grafo
manas, o moka savo įspūdžius 
surašyti protingai ir inteligentiš
kai, rašytojui tatai visuomet tu
rėtų būti ne tik įdomu, bet ir 
svarbu savo tolimesnių darbų 
kontrolei ir krypčiai.

Žinoma, kūrėjas, ypač “geni
jus”, su eilinio skaitytojo įspū
džiais gali nesiskaityti. Bet jam 
pravartu būtų žinoti, kokius įs
pūdžius jo veikalas sukelia vi- 

atro spektaklio žiūrovai pergy- 

lyra jų “kriterijai”) ir kai kada 

ziastrški ir palankūs. Pykstat, liū
dit ar apgailestaujat, kai nepa
lankūs, blogi, žeidžiantys. Bet 
jūs negalėsit tų įspūdžių pakeis
ti ir paneigti. Tad verčiau susi- 
domėkit jais nuoširdžiai, per- 
svarstykit ir skaitykitės su jų bu
vimo faktu, nes nuo to labai 
daug priklauso jūsų tolimesnių 
spektaklių likimas...

Galiausiai Birutei ir kritikavi
mas nėra kritika. Aišku, čia tik 
žaidimas žodžių prasmės atšešė
liais. Kritikavimas tai gal lyg ir 
žemesnė tos pramonės rūšis, gal 
tartum koks “kabinėjimasis”, 
“priekabiavimas” ar tuščias (bet 
skaudokas...) pasikapojimas atši
pusiais kirveliais, Deja, jei tokie 
procesai turi kvalifikuoto verti
nimo elementų, man rodos, jie 
taip pat yra kritika. Santykis čia 
būtų tas pats, kaip tarp politi
kos ir politikavimo. Kai stinga 
pagrindinių sąlygų ir išteklių Po
litikai (iš didžiosios raidės), ta
da verčiamasi politikavimu, ir 
tai mes “tremtyje” jau labai ge
rai žinom. Ir kai stinga atitinka
mų veikalų ir išteklių Kritikai (iš 
didžiosios raidės), tai mūsų ap
linkybėm egzistuoja bent šioks 
toks kritikavimas.

Aš irgi tik žaidžiu žodžiais. Iš 
tiesų labai didelio skirtumo tarp 
tų sąvokų negilinčiau.

tezių, dėl labai komplikuotos 
minčių išraiškos formos, jau ne- 
besuprantam ne tik aš, bet ir jau
nesnės kartos gabus kritikas Pra
nas Visvydas. Jei jau mudu ne
suprantam, tai gal dar mažiau 
tokią kritiką įkąs kai kurie bele
tristai ir poetai, kurie beveik su 
pagrindu tiek nekvaršina savo 
galvų teorijom ir abstraktybėm.

Nestinga mum pusėtinai ar jau 
ir šauniai subrendusių kritikų, 
kurie šalia ir viršum savo tiesio- 

' ginio darbo įvairiose šio žemyno 
“akademijose” laikas nuo laiko 
pateikia literatūrinių essay ir stu
dijų, paskirtų išeivijos autorių 
kūrybai intymiau interpretuoti ir 
kartu įvertinti, kaip pvz. R. Šil
bajoris, A. Vaškelis, V. Skrupske- 
lytė, I. Gražytė, jeigu čia pami
nėti tik dalį. Turim taipgi kriti
kų, kurie tegu ir nelipa ant “aka
deminių” pjedestalų, bet kruopš
čiai ir suprantama kalbą kone 
reguliariai pateikia naujuosius li
teratūros kūrinius skaitytojo dė
mesiui, kartu nevengdami savo 
“įspūdžių”, “kritikavimų”, ir ver
tinimų, kaip pvz. Algirdas Anta
naitis (su visa savo žinomų sla
pyvardžių šeima).

Didžiai gėdindamasis, nes visiš
kai nusinuoginęs nuo bet kokio 
kuklumo, rizikuočiau pridėti, kad 
ir aš pats kone tris dešimtmečius 
esu vilkęs šį jungą — ne vieną 
šimtą kartų supažindinti kitus 
skaitytojus su mūsų grožinės ar 
ir “negrožinės” literatūros veika
lais, pagyventi jų įspūdžiais ir 
vertybėm, įvesdinti meno ar 
mokslo kūrinių daugiau į mūsų 
gyvenimą, o ne sykį, Birutės ter
minu, ir “pakritikuoti”, jeigu 
taip ragino mano įsitikinimas, 
šaukėsi sąžinė, o kartais gal kurs
tė pats biesas nelabasis...

Iš to viso jungo vežimų prieš 
keletą metų sugrėbsčiau pusket
virto šimto puslapių “Laumių 
juostos” rinkinį. O dabar maga
ryčiom “paskutinį kartą” pa- 
grėbsčiau dvigubai daugiau.

•
Mūsų rašytojai, kurie tvirtina, 

kad išeivijoje nėra literatūrinės 
kritikos, tur būt, nedaug teskai
to tais klausimais pasirodančių 
knygų.

Štai kad ir storokas veikalas 
— LIETUVIŲ LITERATŪRA 
SVETUR — su savo šešiais šim
tais puslapių ir pusšimčiu biblio
grafinių priedų. Čia paklojamos 
ne tik platokos mūsų pokarinės 
užsienio lietuvių literatūros ap- 

. žvalgos, bet ir daugelio veikalų

Jei įsikišau į šią diskusiją su 
žavinga rašytoja ir aktore, tegu 
ne vietoje, neprašytas ir nereika
lingai, tai vis dėlto galvočiau, 
kad jau seniai yra nunokęs laikas 
pageidauti, jog legenda apie mū
sų literatūrinės kritikos visišką 
“nebuvimą” pagaliau išnyktų ar 
bent palaipsniui pradėtų silpti.

Nejaugi jūs tik taip paviršu
tiniškai sekat mūsų spaudos ir 
kultūros gyvenimą užsienyje per 
pastarus pustrečio dešimtmečio

Juk nuolat, net pačiom bjau
riausiom aplinkybėm (pvz. anuo
met vargingose pabėgėlių stovyk
lose), vėliau pariebėjusių trem
tinių gūžtose, medžiagėjančioje 
ir nukukuojančioje atmosferoje 
čionai vis dar reiškiat mūsų gai
vališkos kūrybinės pastangos — 
ir jos, būna atžymimos, vertina
mos neigiamai ar kiek teigia- 
miau, galiausiai, jei tik ko nors 
vertos, padoriai ir teisingai įver
tinamos. Mūsų aplinkybių akira
tyje mes negalėsim kiekvieną 
skardesnį nusičiaudėjimą palydė
ti giliaplatėm studijom. Iš tikrų
jų gal baisiai nė nereikia mum 
vadinamos akademinės kritikos 
veikalų, nes čia neturim tokių 
akademijų, tokių institutų ir stu
dentų, jau nekalbant apie tokių 
studijų nusipelnančios ir jų pa
geidaujančios publikos nebuvi
mą. Būtų labai gerai, jei anaip 
būtų, bet nerealios, fantastiškos 
prabangos užsienyje geriau nesi
tikėki m.

O vis dėlto mes turim įvairaus 
kalibro, visokių pakraipų ir me
todų literatūrinių kritikų, kurių 
pavienių rašinių kasmet pasiro
do viešumoje tikrai daugiau, ne
gu pavienių literatūros veikalų..vertinimas. Dar labiau pikanti?- 
Turim retkarčiais ir akademinių 
kritikų, kurie rašo kitų kritikų 
dėmesiui, kaip pvz. mano senas 
ir didžiai kalbos moksluose nu
sipelnęs bičiulis prof. Algirdas J. 
Greimas. Deja, kai kurių jo rašto

Dr. B. Matulionis, Fraternitas Lithuanica Korp! New Yorko skyriaus pirmininkas, įteikia 500 dolerių čekį 
dainos konkurso laimėtojai Birutei Pūkelevičiūtei. Prisimindama konkurso premijos įteikimo valandas, 
laiške fratemitiečiui dr. V. Paprockui Birutė Pūkelevičiūtė, be kita ko, rašo: “Lietuvių tauta, jos liaudis, 
kaimas visada buvo savo žemei ištikimi. Lietuvos nelaimė yra jos ‘neva šviesuoliai’, anot poeto Pranciš
kaus Vaičaičio, ‘vyrai puse apšviesti’. Kaip ir Vaičaičio laikais, lygiai taip ir dabar .okupantas stengiasi 
oalenkti savo pusėn šviesuomenę. Ir dažnai pasitaiko kad ‘puse apšviestam’ — neberūpi Lietuvos vargai, 
iiors jis būtų — ...tikras mūs tėvynės! vaikas// Pabalęs aukštus mokslus, jau nepaikas,/ Išreiškiantis kos
mopolitizmus. Stačiai paradokslalu, kad ruskiai ir ta i laikais ir dabar skelbia... kosmopolitizmą. Nes, tur 
jut, nėra pasaulyje tautos, mažiau kosmopolitiškai nusiteikusios už rusus... Mano supratimu, tikras šviesuo
lis negali nesuprasti, kas vyko Vaičaičio laikais ir kas vyksta nūnai Lietuvvoje. Tiktai ‘puse apšviestas*, 
tiktai pusinteligenti^ pasimeta ruso pinklių raizgynėje”. Nuotr. V. Noreikos

“egzodo” literatūros vertinimas' 
j bei charakteristika, apimanti 93 
puslapius. Tad aplamai literatū
ros kritikai šiame veikale paskir- 

I ta per du šimtu puslapių, arba 
veik trečdalis visos knygos.

Kritikos istorijos autorius Vla
das Kulbokas čia aptaria, atski
rai vardais ir rūšiniais poskyriais 
atžymėdamas, bent 25 tremties 

i literatūros periode labiau pasi- 
reiškusius kritikus, išminėdamas 

Į mažiausiai dar tiek pat kiek re
čiau rašiusių literatūriniais klau
simais, recenzavusių knygas, da
lyvavusių diskusijose, polemikose 
ir t. t. Be abejo, situacija pasida
ro majestotiška ir beveik juokin
ga. Tai reiškia, kad su viršum 
penkiasdešimt literatūros kritikų 
aktyviai dalyvavo mūsų kultūri
niame gyvenime (didelė jų dalis 
savo ruožtu rašytojai kūrėjai). 

'Vadinasi, kritikais reiškėsi be
veik tiek pat personažų, kiek už
sienio Lietuvių rašytojų draugija 
turi tikrai gyvų ir literatūros kū
ryboje veikliai pasireiškusių na
rių.

ka, kad čia randam jau ir tos 
literatūros kritikos istoriją (jeigu 
norit, “apžvalgą”) — ir pusėti
nai netrumpą, net 116 puslapių. 
Prie tos apžvalgos dar pridėti- 
nas kito kritiko bendras lietuviiį

Kadangi statistika yra įdo
mesnės skaitybos žurnalizmo 
nuodas ir gabesnio demagogo 
rankose labai lengva ją paversti 
melu, tai daugiau skaitmenim 
nesiremsiu. Mat, kaip meno kū
ryboje, taip ir kritikos kokybėje 
skaičiai ir lentelės dar nieko daug 
neišsprendžia. Tačiau, man ro
dos, visiškai užtenkamai ir tvir
tai išsprendžia jau nudilusios ir 
prasimanytos legendos klaidingu
mą, esą išeivijoje net triskart ne
būtų literatūrinės kritikos.

Kritikos istoriko V. Kulboko 
apžvalga man taip pat atrodytų 
ne be trūkumų. Tai buvo jam 
pirmas platesnis tokio pobūdžio 
darbas užsienyje ir jis, be abejo, 
turėjo būti sunkus įvykdyti. Yra 
nepilnumo, spragų, seikėjimo 
nelygumų, ryškaus idėjinio ar 
“skoninio” vienašališkumo, bet 
negalima neigti rimtų istoriko in
tencijų ir net nuoširdumo jo aki
račių plotmėje.

Šiaip jau subjektų (žmonių) 
atliekama kritika visuomet bus 
mažiau daugiau subjektyvi. Ne 
sykį būna ji ir klaidinga, nes klys
ti žmogiška. Pavyzdžiui, aš pats 
niekaip negalėčiau sutikti su ko
legos V. Kulboko priskiriama 
mano rašiniam ir asmens tūriui 
charakteristika. Girdi, aš būsiąs 
“savotiškas patriotinis moralis
tas”... Būti savotišku tai jau man 
pagyrimas. Gyvenime ne mažiau 
norėčiau būti patriotas ir siekiuo- 
si moralisto. Bet literatūros kriti
koje niekad nesijaučiau esąs “sa
votiškas patriotinis moralistas”, 
kadangi meno kriterijų esmės, 
pagal mano įsitikinimą, kultūrą 
ir skonį, nesudaro nei patriotika.

nei moralė (siauresne, teologine 
prasme).

Kitas ten pat pateiktas (417 
psl) kolegos Kulboko tvirtinimas, 
jog “apskritai, Raila laukia, kad j 
kūrėjai dirbtų tiesioginį Lietuvos 
vadavimo darbą”, yra apskrita' 
netikslus ir nepagrįstas. Toks gal 
tik susidarė jam kreivas įspūdis 
iš kokio vieno nevykusiai ar ne
nusisekusiai mano formuluoto 
sakinio kurioje recenzijoje. La
bai aišku, kad jau pats tokio ka
riškai politinio “uždavinio” for
mulavimas būtų nemeniškas, sti
listiškai nevykęs, grynas nesusi
pratimas. Man rodos, kad meno i 
kūrėjai nei tiesioginio, nei net j 
netiesioginio Lietuvos vadavimo 
darbo dirbti negali ir neturi. Jau 
geriau tegu jie tą “darbą” atlie
ka, kaip piliečiai, ne kaip meni
ninkai.

Bet šį kartą per daug nesišiau- 
šiu. Pastaraisiais laikais, kai tū
loje spaudoje pastebiu aiškinimų, 
jog kaip tik man pačiam Lietu
vos vadavimo darbas neberūpįs, 
kadangi aš esąs “pakeitęs savo 
pažiūras”, virtęs kvislingu, ko
munizmo ir okupanto talkinin- ■ 
ku, pats geriąs ir kitiem siūląs 
raudoną rašalą, — tai tokiais 
įdomiais ir patriotiškai—morališ-| 
kai kilniais laikais kolegos Kul
boko charakteristikos gal nerei
kėtų per skubiai atmesti, nes ji į 
man dabar labai pritinka, kaip > 
šydas, apgaudinėti už save žymiai ] 
ir žymiai didesnius patriotus bei, i 
atsiprašant, moralistus.

Po šių ilgų dialogų kai kurios 
išvados būtų paprastos ir ne per 
ilgos.

Literatūrinę kritiką turim ir už
sienyje. Šiame usnėtame darže 
dar triūsiasi kelios dešimtys švel-
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PLATINKITE “DRAUGĄ”.

nių peteliškių ir piktų vabalų. 
Išeivijos istorijoje dar niekad lie
tuvių literatūros kritika nebuvo 
tokia gyva, platokos apimties ir 
gilesnio gylio, negu arbatiniu 
šaukštuku pasiektum, kaip dar 
ligi dabar. Dar niekad lietuvių li
teratūra ir kritikos raštai apie ją 
nebuvo prasiskynę platesnių takų 
j vadinamus “tarptautinius van
denis”. Dar niekad neturėjom 
tiek lietuviškai mokančių ir jau
čiančių kritikų, kaip dabar, kurie 
jau gebėtų patenkinamai pasi
reikšti kitų kraštų ir kalbų rašti
joje, daugiausia angliškai, dar 
vokiškai, praneūzškai ar ispaniš
kai (net ir olandiškai!)...
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Perskaitę “Draugą", duo 
ritp ii kitiem* pasiskaityti 

"aukšta” ši mūsų literatūrinė kri
tika? Jei matuoti didžiųjų, turtin
gų ir laisvų tautų pasiektu lyg
meniu, mūsų kritika dar silpno
ka, ydinga, dėmėta, raštijos raidą 
padengianti tik pablaškytais pie
niais, daug ko neaprėpianti, ne
pakankamai turinti rafinuotų 
specialistų, genialių meno filoso
fų bei magų. Bet ir užsienio lie
tuvių literatūros p’entas neapsta- 
tytas vien genijais, it telegrafo 
stulpais. Mūsų kritikos lygmuo 
visiškai nenusileidžia, pilnai ati
tinka, gal protarpiais net viršija 
bendrąjį literatūrinės kūrybos 
lygmenį. Per metus pasirodo kar
tais viena, dvi ar trys knygos, 

(Nukelta j 4 psl.)

OR. NINA KRAUCEl 
KRIAUČELIONAIT?

IKI AI RIJA III MOTERĮ I.IGo-
6132 S. Kedzie Avė.

I'el VVA 5-2670, nentslllepu* skan. 
blntl 471-0225. Valandos pagal su 
.įtarimą

Ofiso IIE 4-1818 Rez. PR 6-6801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAI S LIGOS 

2454 VVest 7lst Street
(7 lst. ir Campbell' Avė. kampan) 

Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir penki 
nuo 3 vai. popiet Iki 7 vai. vak 
Ketvirtad. Ir SeStad. nuo 9 v ryto

Iki 11 vai. ryto — tik nusitarus

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuvifikai 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akiniu* Ir 

“contart |<*naenM 
v^al pairai aualtarlmą. Uldarvta tre^

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

rei. Ofiso PR 6-7800 Namų 625-760'.
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta 

709-3720

IZOLDA M. RADVILA, M.D.
AKIŲ GYDYTOJA 
3235 W. VOLI.MER 

(Kampas 203 St. Ir Kedzie Avė.) 
Flossmoor, Illinois 60422 
Valandos pagal susitarimą.

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Proatato 

CHIRURGIJA 
2656 VVest 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2861.; rez. 44X-554f

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

Ofiso tel. RElianee 5-4410 
Rez. GRovehill 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 vai. vak 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p. p 

Ir vakarais pairai luialtarimą

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TEL. — 625-8266 
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—11 
ryto 2—8 vai. vak. SeStad. 1 Iki 
I v. vak. Treč. ir sekmad. uždaryta 

Rezld. tel. VVA 5-3006.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra ptaktika ir moterų Iigo» 
Ofisas Ir rez.. 2652 W. 59th St. 

Tel. PRospeot 8-1223.
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. to 

oenkt nuo 2 Iki 4 vai tr nuo 8 Iki S 
v. ▼. SeStad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
talku pasai susitarime

Of Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6161

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71«t Street 
Vai pirm , antrad., ketv |r penktad 
2-4 Ir 8-8. Treč Ir SeStad uždaryte

Tet. PRospeot 6-6400

DR, ONA VAŠKEVIČIUS
(VAIKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 8—8 vai 
vak., penktad. tr SeStad 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarime.

Tel. ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Valandos: 1—8 vai. popiet. 

Treč. Ir SeStad. pagal susitarime

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 767-3141. Namų 636-4850
Vai.; pirm., antr., ketv. 2—5 tr 6—3 
penktad 2—5 SeAt pagal susitarime
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Draugo XXII romano konkurso jury komisijos lemiamasis posėdis Santa Monicoj, Kalifornijoje, sausio 4 
d. rašytojos Alės Rūtos - Arbienės namuose. Iš kairės į dešinę: “Draugo” leidėjų atstovas kun. Petras Ci
nikas, MIC, jury komisijos pirmininkė Alė Rūta, Jurgis Gliaudą, jury komisijos sekretorius Juozas Koje
lis, Dalia Mackialienė ir Bernardas Brazdžionis.

Vladas Šlaitas

Romanų konkurso šiemetinis

ESU PASAULIO ISTORIJA

Nors esu iš visų silpniausias, 
tačiau esu iš visų patvariausias. 
Mano vaikystėj senoviški kedro, 
ąžuolo
arba buko baldai seniai sutrūnijo, 
ir juos pribaigė kandys,
taip kad visus juos reikėjo išmesti į krosnį

ir ten sudeginti, 
arba reikė įo išmesti į laužo krūvą, 
idant jie, 
laikui bėgant,
iš lėto sudegtų žemės puvimo ugny-
Tik aš vienas, 
nors ir siūbuoju, 
bet vis laikausi savo senos tapatybės, 
vis tebesu Vladislovas
(pagal Žemaitkiemio metrikų ištrauką), 
sūrus Stanislovo,
Šlaitas.
Visos pasaulio istorijos man priklauso, 
nes aš esu visų šio pasaulio istorijų kūdikis. 
O kai išeisiu iš šio pasaulio
tai tada kartu su manim išeis ir visos šio

pasaulio istorijos, 
kurios turėjo daugiau, 
ar mažiau 
ką nors bendra
su manimi
ir su mano gyvenimu.

derlius ir premijuotasis
Jury komisijos pirmininkės laiškss "Draugui"

Kai buvome Jūsų pakviesti ap- užmiršo, kad pats Jurgis Gliau- 
svarstyti 22-rojo “Draugo” Ro-i da, daug laurų prisiskynęs, šie- 
mano konkurso derlių ir išrinkti met yra Jury komisijos sustatė, 
geriausią, sutikom, bet lyg ir nuo- j Oficialiam posėdžiui susirin- 
gąstavom, ar ištesėsim trumpu j 
laiku visus perskaityti ir ar su- 
gebėsim tikrai atskirti grūdus nuo ;
pelų..;

Mūsų laimei, buvo atsiųsti 
penki rankraščiai: ne per daug 
skaitymo.

Visi Jury komisijos nariai esa
me išsibarstę po plačias Los An-: 
gėlės apylinkes; net ir susiskam-i 
binti kai kuriems — “long dis- i 
tance”. Iš rankų j rankas perlei-j 
dom rankraščius, retkarčiais susi
tikdami Šv. Kazimiero parapijos j 
kieme, pasidalindami įspūdžiais 
(su Juozu Kojelių telefonu daž-j 
nai “panagrinėdavom”, kadangi 
kaimynai, ne “long distance”).

Keli losangeliečiai yra pasakę: 
“Tai ką, vėl Gliaudą nuskins 
laurus?” — Žmonės neskaitė, ar į

kom tik vieną kartą (sausio 4 d. 
vakare); kadangi mano namuose, 
tai kolegos ir pagerbė, nutarda
mi pirmininke; sekretoriais vis 
tampa raštingieji ir stropieji, — 
taigi, Juozas Kojelis.

Nelabai ilgai tesvarstėm, te- 
diskutavom; ir nuomonės ryškiau 
nesusikirto. Sutartinai visi išrin- 
kom apystori rankraštį, pavadin
tą “Abraomas ir sūnus”, kurį jau 
beskaitydami tarp savęs minėjom 
ir grožavomės. Tik pavadinimas 
vis ant liežuvių painiojosi: “Iza
okas ir sūnus", “Abraomas ir sū
nus”, “Abraomo sūnus Izaokas”, 
— nuolat vienas kitą taisėm, kad 
ne taip užvadinta. Užtat net ir 
tarėmės prašyti autorių, kad ro
mano vardą pakeistų, kad iš bib- 
linio pervestų į realesnį, kadan

gi ir pats romanas sprendžia ga
na realias šių dienų problemas, 
nors ir pritaikoma senojo testa
mento alegorija.

Ir išrinkom geriausią (mūsų 
nuomone) iš penkių atsiųstųjų 
romaną, ir paskyrom premiją, ir 
su džiaugsmu kėlėm, atidarę 
Miglos slapyvardžio vokelį, šam
pano tostą už laimėtoją —Alo
yzą Baroną...

Bet, jaučiu, lyg tuo mūsų pa
reiga dar ne visiškai atlikta.

Kas gi tie kiti keturi? Atstum
tieji? Ar kiti konkurse dalyva
vę rašytojai taip jau ir neverti 
jokio dėmesio? — Ne, taip nėra.

Atidžiai perskaitėme visus. Ir 
lieka geras jausmas, kad kas me
tai vis atsiranda žmonių, paruo
šusių kūrinius konkursui. Kasmet 
kas nors mąsto, sielojasi, kuria, 
atliekamu nuo kitų darbų laiku j 
rašo... Negali būti visi premijuoti, I 
bet kiekvienas rankraštis turi

ESMERALDA SVAJONĖSE

Sėdžiu senstančių žmonių ložėje.
Dažnai atsidustu ir dažnai nusižiovauju-
Mintys, e
kaip lapai rudenio vėjuje,
ūmai užgriūna mane ir prapuola.
Vaizdai ir mintys ateina be jokio sąryšio 
ir be sąryšio dingsta.
Ar Esmeraldos ožkutės pėdos
dar tebekaukši Paryžiaus katedros vientulystė jei 
Ir jeigu kaukši
tai kas iš tol

Nes jeigu ji, 
Esmeralda, 
būtų gyvenusi, 
tai dabar jinai būtų pasenusi, 
kaip egiptietiškos mumijos Britų muziejuje. 
Sėdžiu ir žiovauju, 
o gyvenimas bėga 
ir smulkučiai ožkutės žingsniai kaukši svajonėse. 
O Esmeralda!
Kokie grakštūs ir smulkūs žingsniai Hugo svajonėse. 
Reikia keltis.
Užkaisti vandenį.
Ir išgerti dar vieną stiprų kavos puoduką.

DEBESŲ NELINKSMUMAS

Skaitau užrašus, 
skaitau kitų meilės istorijas, 
ir randu,
kad mano gyvenime 
niekados nėra buvę nei meilės, 
nei meilės istorijos.
Buvo debesys- 
Buvo mergaitės.
Bet paliko tiktai debesų ir rudens nelinksmumas.

PASKUTINIS LAPAS

Mielai Bičiulei 
poetei Julijai Švabaitei-Gylienei

Kai paskutinis lapas nukrito, 
tada jau nieko daugiau nebeliko 
kaip tik išeiti j rudenio sodus 
ir su rudenio lapais pačiam atsigulti po medžiais. 
Jeigu kas nors gera yra buvę mano gyvenime 
ir jeigu kas nors gera yra buvę mano eilėraščiuose, 
tai tada ir mano eilėraščiai 
pasiliks lietuviškoje poezijoje;
bet jeigu nieko gera nėra buvę mano gyvenime 
ir t uo pačiu nieko gera nėra buvę mano eilėraščiuose, 
tai tada ir po mano mirties 
pasiliks viskas taip 
lyg manęs niekad nebūtų buvę, 
ir lyg aš niekad nebūčiau rašęs eilėtaščių.
Kai paskutinis lapas nukrito, 
tada išėjau į pageltusį rudenio sodą 
ir pasakiau sau pačiam:
Daugiau eilėraščių aš jau neberašysiu.

reikšmės. Leiskite nors kiek apie 
juos ir čia užsiminti.

Aš asmeniškai (tyliai) apgai
lestavau, kad nebuvo galima skir
ti dviejų premijų... Būtume, irgi 
vieningai, paskyrę premiją ir 
Kurmio slapyvardžiu pasirašytam 
nedideliam, bet labai glaudžiam 
ir gražia kalba išdėtam. Tai in
telektualinis romanas, istorine te
ma. Labai įdomiai išrutuliota 
viena liūdnųjų viduramžinės is
torijos iškarpų; charakteriai stip
rūs, psichologiški. Vietomis gra
žieji epizodai tokie stiprūs ir 
graudūs, tokie paraleliški mūsų 
(išeivių) nostalgijai, kad pagau
na ir jausmus prirakina...

Premijuotasis “Abraomas ir

sūnus” daugiausiai nugalėjo tą 
kitą romaną savo tematika, vyku
siu dabarties, “degančių” proble
mų vystymu ir... savotiška gied
ra; aname istoriniame labai niū
rių išgyvenimų grandinė... Žino
ma, visi vertinimo komisijos na
riai protokole pageidavo, kad tas 
istorinis būtų irgi kiek galima 
greičiau išleistas knyga.

Buvo komentuojamas ir Vy
ties rankraštis. Tai įdomiai ap
mestas romanas, su pilnakraujais 
(pradžioje) veikėjais, mažo Lie
tuvos miestelio panoramoj neei
liniais įvykiais. Deja, toliau ir 
veiksmas, ir veikėjai nukreipiami 
į dirbtinumą, primygtinai norint 
kažką įrodyti. Yra net stiprių tik-

rovinių klaidų. Struktūriškai ir 
psichologiškai visa tai į pabaigą 
nebepateisino savęs, nors buvo 
jaučiama, kad rašyta neblogo ra
šytojo, ne šiaip mėgėja

Mėgėjiškų darbų įspūdį pada
rė kiti likusieji rankraščiai; pasi
rašyti Aušros ir Ledynos slapy
vardžiais. Pirmasis parašytas, 
anot vieno komisijos nario, labai 
gero ir doro žmogaus... Iš tikro, 
tame romane labai daug gerų 
norų, geros valios, visa puiku ir 
miela... Kažkodėl tik trečiafronti- 
ninkų literatų grupė išvadinta ko
munistais ir niekadėjais... Taip 
nėra iš tikrjų, taip ir ne
buvo. Yra ir daugiau stambių tik
rovės klaidų, taipgi ir estetinių.

Tačiau kalba to rankraščio, rei
kia pripažinti, gana gera.

Ledyną, vaizduojanti lietuvių 
tautą dar jokiose kronikose ne
užrašytais laikais. Tai labai ryž
tingas bandymas pavaizduoti 
tuos jokiomis priemonėmis nepa
siekiamus mūsų protėvius, be
veik višteliauskinė analogija, ka
da ir poetas Višteliauskas “Auš
ros” laikais, girdamas Lietuvą 
ir lietuvių kalbą, teigė, kad net 
ir Dievas danguje su angelais kal
basi lietuviškai...

Jei vienuose čia suminėtų rank
raščių lietuviai žiaurus, kerštingi, 
pasalūniški (skaitydama, savęs 
klausiau: ar tikrai mūsų protė-

(Nukelta j T psl)

Gražiausias pasaulio 
skenduolis
Gabriel Garcia Marquez

Pirmieji vaikai, pamatę tamsų ir paslap
tingą iškilimą, kuris jūra artėjo į krantą, įsi
vaizdavo jį esant priešo laivu. Paskui, pa
matė, kad jisai neturėjo iškeltų vėliavų, nei 
stiebo su rėjomis, ir ji palaikė banginiu. Ta
čiau, kai buvo atvilktas i paplūdimį ir apva
lytas nuo jūros dumblių keryno, medžių 
pluošto, žuvų kaulų ir kitokių skendimo li
kučių, kuriuos turėjo užsikrovęs ant savęs, 
tik tada buvo įsitikinta, jog čia esama pasken 
dualia

Su juo vaikai žaidė visą pavakarę, už
kąsdami ir vėl atkasdami iš smėlio, kai kaž
kas pripuolamai juos pamatė ir ant kojų su
kėlė visą kaimą. Vyrai, atnešę jį ligi arti
miausių namų, pastebėjo, kad šisai svėrė dau
giau už visus jiem žinomus mirusiuosius, be
veik tiek, kiek arklys, ir galvojo, jog gal per
nelyg ilgai išbuvo jūroje, ir vanduo bus įsi
skverbęs į jo kaulus. Kai skenduolį patiesė 

ant žemės, pamatė, jog jis buvo daug didesnis 
už visus vyrus, nes vos tilpo kambaryje, vėl 
galvojo, gal būt koks sugebėjimas augti nu
mirus, buvo įprastas kai kuriem paskenduo
liam. Šis turėjo jūros kvaptį ir vien išvaizda 
leido spėti, jog tai buvo žmogiškos būtybės 
lavonas, nors jo oda buvo apsidengus žuvies 
šarvais ir purvu.

Nereikėjo valyti veido tam, kad įsitikin
tų, jog tai buvo svetimas numirėlis. Kaime 
tebuvo dvidešimt lentinių namų, su akmeni
niais, be gėlių kiemais, išmėtytų vieno dyku
minio iškyšulio gale. Žemės buvo taip maža, 
kad motinos visad bijodavo, jog vėjas nenusi- 
neštų jų vaikų, ir tą nedaugelį mirusiųjų, ku
riuos metai pasiimdavo, reikėdavo nublokšti 
į uolynų prarajas. Tačiau jūra buvo romi ir 
dosni, ir visi vyrai sutilpdavo septyniose val
tyse. Tad, radus paskenduolį, jiem užteko 
žvilgterėti vieniem į kitus ir žinoti, kad visi 

ligi vieno buvo kartu.
Tą naktį niekas neišėjo į jūrą žvejoti. 

Tuo tarpu, kai vyrai tikrino, ar netrūksta ku
rio kaimyniniuose kaimuose, moterys pasiliko 
šarvoti paskenduolio. Prožirninėm kempinėm 
nuvalė nuo jo purvą, atraizgė iš plaukų po
vandeninius dumblius ir nusrieginimo geležte 
nugramdė Žuvinius šarvus. Taip betriūsda- 
mos, pastebėjo, kad ant jo susikaupusi augme
nija buvo iš tolimų okeanų ir gilių vandenų, 
kad iš jo drabužių buvo belikę vieni skarota-, 
lai, lyg būtų plaukiojęs koralų labirintuose. 
Taip pat pastebėjo, kad mirtį pergyveno iš
didžiai, nes neturėjo vienišos kitų jūros sken
duolių išvaizdos, nei, juo labiau, šlykštaus ir 
vargingo upinių skenduolių išvaizdos. Bet tik 
baigusios jį apšvarinti, įsisąmonino, kokios rū
šies vyro jo būta, ir tada paliko be žado. Ne 
vien tik buvo pats aukščiausias, pats stip
riausias .pats vyriškiausias ir geriausiai su
montuotas, kokį kada buvo mačiusios, bet ir, 
matant jį tokį, jis netilpo jų vaizduotėje.

Kaime nerado pakankamai didelės lovos 
jam paguldyti, nei pakankamai stipraus sta
lo jo budynėms. Jam buvo per trumpos di
džiausių ilgakojų vyrų išeiginės kelnės ir sek
madieniniai apkūniausi vyrų marškiniai bei 
plačiapadžių batai. Sužavėtos jo neproporcin
gumu ir jo gražumu, moterys tada ryžosi jam 
pasiūti kelnes iš didelio burinės drobes gaba
lo ir plono audeklo marškinius, kad galėtų 
kaip reikiant tęsti savo mirtį. Kol ratu susė
dusios siuvo, tarp dygsnio ir dygsnio dirste- 
lėdamos į lavoną, jom atrodė, kad vėjas nie

kad nebuvo toks atkaklus, ir Karibų jūra nie
kad nebuvo tokia nerimo pilna kaip tą naktį, 
ir moterys manė, kad tie pakitimai turi ką 
nors bendro su velioniu. Galvojo, kad jei šis

G. Garcia Maiųucz, kolumhiečių rašytojas, 
išgarsėjo visam ispaniškam pasauly ir svetur su 
1967 m. pasirodžiusiu savo romanu “Šimtas me
tų vienatvės”, kurį kritikai laiko komiškų ro
manų šedevru ir vienu geriausiu mūsų laikų 
Lotynų Amerikoje. Šis romanas 1969 m. Pran
cūzijoje laimėjo geriausios užsieninės knygos 
premiją, o Italijoje — Chianciano premiją. 1972 
m. G. M. gavo už jj “Book Abroads” 10.000 d. 
premiją.

šis romanas jau yra išverstas j 19 kalbų ir 
buvo išleistas 23 šalyse (taip pat ir Lietuvoje). 
Ispaniškuose 21 leidime jo parduota vienas 
milijonas egz.

G. G. M. novelėse, panašiai kaip ir romane, 
jo magiška vaizduotė, persipindama su tikrove, 
ieško naujų pasaulių. 

puikus vyras būtų gyvenęs kaime, jo namai 
būtų turėję platesnes duris, aukštesnį stogą ir 
atsparesnes grindis ir jo lovos rėmai būtų iš 
storų lentų, geležiniais varžtais priveržti, ir 
jo žmona būtų pati laimingiausia Dar galvo
jo, kad būtų turėjęs tokią galią, jog būtų iš 
jūros traukęs žuvis vien vardais jas pašauk
damas, būtų taip atkakliai dirbęs, kad būtų 
iš pačių sausiausių akmenų išskėlęs šaltinius 
ir uolas nusėjęs gėlėmis. Slaptomis jj lygino 
su savo vyrais, galvodamos, kad jie nebūtų 
sugebėjęs per visą gyvenimą padaryti to, ką 
šis būtų įstengęs atlikti per vieną naktį, ir 
baigė savo širdies gilumoje jais pasibiaurėda- 
mos, kaip apgailėtinom ir grasiom žemės bū
tybėm. Klajojo savo vaizduotės labirintuose, 
kai seniausia iš moterų, kuri, kaip seniausia, 
žiūrėjusi į paskenduolį su didesne užuojau
ta nei aistra, atsiduso:

— Atrodo, lyg vadintųsi Steponu.
Buvo tiesa. Daugumai užteko dar kartą 

pažiūrėti, kad suprastų, jog jisai ir negalėjo 
turėti kitokio vardo. Labiausiai užsispyrusios, 
kurios buvo jauniausios, laikėsi iliuzijos, kad 
jis aprengtas fr paguldytas tarp gėlių, ir ap
autas lakuotais batais, galėjo būti vadinamas 
Liautam. Tačiau tai buvo tuščia iliuzija. Db- 
bė pasirodė per trumpa, kelnės netinkamai 
sukirptos ir dar blogiau susiūtos, paliko siau
ros, o jo širdies slaptos jėgos išplėšdavo marš
kinių sagas. Po vidurnakčio aptilo vėjo stau
gimas, ir jūra krito j trečiadienio snaudulį. 
Tyla pribaigė paskutines abejones: jis buvo

(Nukelta j 4 puel.)
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Nuotrauka Aldonos Zailslkaitės

Balsas iš

Gražiausias pasaulio skenduolis
(Atkelta iš 3 pusi.)

Saeponas. Moterys, jį aprengusios, tos, kurios 
jį sušukavo, tos, kurios nupjaustė jo nagus 
ir išgramdė barzdą, negalėjo sulaikyti gailesio 
virpulio, kai reikėjo ryžtis jį palikti gulėti ant 
aslos. Tik tada įjos suprato, kaip jis turėjo 
būti nelaimingas su tuo savo milžinišku kil
nu, nes ir po jo mirties jis jam kliudė. Jį ma
tė gyvenime pasmerktą eiti susilenkus pro 
duris, susižeidžiant galvą nuo skersinių, sve
čiuose stovint ir nežinant, ką daryti su savo 
gležnom ir rožinėm, kaip jūros jaučio, ran
kom, tuo tarpu kai namų šeimininkė ieškojo 
pačios patvariausios kėdės ir, alpdama iš bai
mės,.maldavo Steponą malonėti čia atsisėsti, 
ir jis, atsirėmęs i sieną, besišypsodamas, sa
kydavo: ponia nesirūpink, taip man patogu 
būti, su kulnais sulindusiais į gyvą kūną ir 
nugara iškamuota nuo tiekos kartojimų vi
suose svečiavimuose, ponia nesirūpink, taip 
man patinka, nes nenoriu išgyventi gėdos, jei 
po manim subyrėtų kėdė; ir gal niekad ne
žinojo, kad tie, kurie jam sakydavo, Stepo
nai dar neišeik, bent palauk ligi užvirs kava, 
buvo tie .patys, kurie vėliau šnabždėjo; kad va, 
jau išėjo didysis kvaiša, kaip gerai, kad’ jau 
išsinešdino tas kvailas gražuolis. Taip galvojo 
moterys, stovėjusios priešais lavoną, dar ne
pradėjus švisti. Vėliau, kai skepetaite priden
gė jo veidą, kad šviesa jo nevargintų, jį ma
tė taip galutinai mirusį, tokį bejėgį, taip pa
našų į jų vyrus, kad ijų širdyse prasivėrė ply
šiai ir pasipylė pirmos ašaros. Viena pačių 
jauniausių pradėjo raudoti. Kitos, pačios sa
ve paskatindamos, nuo atodūsių perėjo į ai
manas, ir juo daugiau raudojo, juo didesnį 
jautė norą verkti, nes paskenduolis joms kas 
kartą darėsi vis labiau Steponas taip, kad jį 
apraudojo kaip labiausiai apleistą žemėje 
žmogų, romiausią ir paslaugiausią, tą vargšą 
Steponą. Tad, kai vyrai sugrįžo su žinia, kad 
paskenduolis taip pat nebuvo ir iš aplinki
nių kaimų, jos pajuto tarp ašarų tuščią 
džiaugsmą.

— Palaimintas Dievas! —atsiduso —
Jis mūsų!

Vyrai galvojo, kad tas maivymasis te
buvo tik moteriškas lengvabūdiškumas. Per- 
vargus nuo kankinančių vakarykščių patikri
nimų, vienintelis jų noras buvo vieną kartą 
ant visados nusikratyti įsibrovėliu pirmiau ne
gu tos bevėjės ir sausos dienos karšta saulė 
įsiliepsnos. Improvizavo iš stiebų ir būrių li
kučių rankinius neštuvus ir juos stipriai ap
raišiojo, kad atlaikytų kūno svorį, nešant ligi 
stačių uolienų. Norėjo .prie kulkšnių prirakin
ti dar ir priekinio laivo inkarą, kad be kliū
čių nuskęstų giliausioje jūroje, kur žuvys yra 
aklos ir kur narai miršta iš ilgesio, kad piktos 
srovės jo nesugrąžintų į pakrantę, kaip buvo 
atsitikę su kitais kūnais. Tačiau juo labiau 
skubėjo, juo daugiau ką išsigalvodavo mote
rys, kad užgaištų laiką. Jos bidzeno kaip iš
gąsdintos vištos, kapnodamos iš skrynių jūri
nius amuletus, vienos kliudydamos čia, nes 
norėjo paskenduoliui užkabinti gero vėjo 
škaplerius, kitos trukdydamos ten, besisteng
damos prisegti orientavimosi apyrankę ir, ga
liausiai, po tiekos, moteriške, pasitrauk iš čia, 
stokis ten, kur nekliudytum, žiūrėk, beveik 
mane verti ant lavono, pasišiaušę vyrai ėmė 
įtarinėti ir pradėjo murmėti kam, girdi, tiek 
didžiojo altoriaus pagraženių tam svetimša
liui, nes, nepaisant daugybės galionų ir šlaks- 
tinių, kuriais bus apkrautas, vis vien rykliai 
jiį sukramtys, tačiau jos vis tebekabinėjo savo 
menkavertes relikvijas, atnešdamos, perkeldi- 
nėdamos, suklupdamos, tuo tarpu kai joms 
atodūsiais nutekėdavo tai, kas nenutekėjo su 
ašarom, taip kad vyrai baigė plepėti apie 
anksčiau įvykusį panašų sąmyšį dėl vilnių at
nešto skenduolio, niekam nepriklausančia ne

gyvėlio, išmatų dešros. Viena moteris, įžeista 
tokio tingumo, nutraukė skepetaitę nuo lavo
no veido, ir tada taip pat ir vyrai paliko ibe 
žado.

Tai buvo Steponas. Nereikėjo pakartoti, 
kad jį atpažintų. Jei jiems būtų pasakęs sir 
Walter Raleigh, gal netgi ir jiems būtų už
imponavęs su savo svetimšališku tarimu, su 
savo papūga ant peties, su saiv'o muškietų ' 
žmogėdrom šaudyti, tačiau Steponas, tegalėjo 
būti vienintelis pasaulyje, ir čia buvo pames
tas kaip žuvis, be batų, su kūdikio kelnėm ir 
tais suakmenėjusiais nagais, kuriuos tebuvo 
galima tik peiliu apipiaustyti. Užteko nuimti 
nuo jo veido skepetaitę, kad pamatytum, jog 
buvo susigėdinęs, kad nebuvo kaltas, jog yra 
toks didelis, nei kad toks sunkus, nei kad 
toks gražus, ir jei būtų žinojęs, kad taip at
sitiks, būtų pasieškojęs kuklesnės vietos nu
skęsti; rimtai, aš pats būčiau pasirišęs prie kak
lo galeono inkarą ir būčiau nusvirduliavęs 
kaip tas, kuris nenori būti nusviestas į uolas, 
kad dabar nekliudytų su tuo trečiadienio nu
mirėliu, kaip tamstos sakote, kad nieko nepa
piktinčiau su ta šlykštyne dešra, kuri nieko 
bendra neturi su manim .Buvo tokia tiesa jo 
laikysenoje, kad netgi labiausia įtaringi vy
rai, tie, kurie jautė menkųjų jutos naktų kar
tėlį, bijodami, kad jų žmonos pavargs be- 
sąpnuodąmos juos ir pradės sapnuoti pasken
duolius, netgi tie, ir kiti, žiauresni, suvirpėjo ' ~
ligi kaulų smegenų nuo to Stepono nuošir
dumo.

Ir tokiu tai būdu suruošė atklydusiam pa
skenduoliui iškilmingiausias laidotuves, kokias 
begalima įsivaizduoti. Kai kurios'moterys, nu
ėjusios į artimiausius kaimus paieškoti gėlių, 
sugrįžo su kitom, nepatikėjusiom tuo, kas jom 
buvo pasakojama, ir tos nuėjo parnešti dau
giau gėlių, kai pamatė paskenduolį, ir dar 
tiek žmonių prigužėjo, kad vos begalima bu
vo judėti. Paskutinę valandą jiems buvo skau
du vandenims sugrąžinti našlaitį, tad iš pa
čių geriausiųjų jam išrinko tėvą ir motiną, 
o kiti tapo jam broliais, dėdėm ir pusbroliais, 
taip kad per jį visi kaimo gyventojai tarpusa
vy susigiminiavo. Kai kurie jūreiviai, iš tolo 
išgirdę raudas, prarado krypties tikrumą, ir 
buvo patirta apie vieną, kuris prisirišdino prie 
laivo didžiojo stiebo, prisimindamas senovės 
pasakas apie sirenas. Kol ginčijosi dėl garbės 
jį nešti ant pečių stačia uolų atšlaite, vyrai 
ir moterys pirmą kartą įsisąmonino savo gat
vių niūrumą, savo kiemų sausumą, savo sva
jonių siaurumą, akivaizdoje jų paskenduolio 
žėrėjimo ir grožio. Jį paleido bė inkaro, kad 
grįžtų, jei panorės, ir kada panorės, ir visi 
sulaikė alsavimą per amžių dalelytę, kurią už
truko kūno kritimas į bedugnę. Neturėjo rei
kalo pažiūrėti vieni į kitus, kad suprastų, jog 
jau nebebuvo pilnutiniai, nei kada vėl tokiais 
bebus. Tačiau taip pat žinojo, kad nuo da
bar visa bus skirtinga, kad jų namai turės 
platesnes duris, aukštesnius stogus, stipresnes 
grindis, kad Stepono prisiminimas galėtų vi
sur vaikščioti, nesusidurdamas su skersiniais, 
ir kad ateityje niekas neišdrįs šnabždėti, kad 
jau mirė didysis kvailys, kaip gaila, jau mirė 
gražusis kvaiša, nes jie nudažys namų fasa
dus linksmais dažais, kad įamžintų Stepono at
minimą, ir misilauš stuburkaulį, akmenyse 
bekasdami šaltinius ir uolynuose besėdami 
gėles, kad busimųjų metų aušrose didžiųjų 
laivų keleiviai atsibustų dūsaudami nuo aukš
tosios jūros sodų kvapties, ir kapitonas turė
tų nulipti nuo savo tilto iškilmingoje unifor
moje, su savo astroliabija, savo šiaurės žvaigž
de ir savo karinių medalių eile, ir, rodydamas 
į rožių tarpeklį Karibų jūros horizonte, ketu
riolika kalbų pasakytų. Žiūrėkite ten, kur vė
jas dabar toks švelnus, kad lieka miegoti po 
lovom, ten, kur saulė taip žėri, kad saulė
grąžos nežino kur pasisukti, taip, ten, niūkso 
Stepono kaimas.

- _ Išyertė P. Gaučys.—

(Atkelta iš 2 psl.)
kurios gal išliks lietuvių literatū
roje. Laikraščiuose ir žurnaluose 
kasmet pasirodo visai neblogų li
teratūrinių essay ar kritikos pro
švaisčių, iš kurių du ar trys ga
balai taip pat galėtų likti nenu- 
spiriamas grumstas mūsų kultū
rinės raidos kelyje.

Gera kritika padeda augti li
teratūrai. Bet sunku ištarpti gerai 
kritikai ant menkos literatūros 
pagrindo. Stambūs kūrybiniai še
devrai sąžiningam kritikui visa
da bus didelė paguoda, įkvėpi
mas ir paskatinimas kilti. O silp
ni, diletantiški veikalai kliudo ir 
jam augti ar aplamai įdomiau pa
sireikšti, tik liūdina, ar net pyki
na. Gerai parašytas kritikos dar
bas nėra tik “kritikavimas”. Jis 
pats virsta meno kūrinys. Taip 
pat ne visada teisus yra senas 
anekdotas, kad kritikuoti (t. y. 
vertinti) sugeba tik tas, kas pats 
negali nieko sukurti. Mūsų rašy
tojai gal geriau piktuoju nesity
čiotų iš kritikų bei “recenzentų”, 
tuo labiau neneigtų aplamai mū
sų kritikos buvimo. Jei kritika 
panaudotų lygmenį ir reikalavi

mų standartą, kuris dabar nor
maliai tarpsta ir kultivuojamas 
anglų, prancūzų ar amerikiečių 
kūrybiniuose procesuose ir jų pa
dariniuose, tai tuomet mūsų kū
rėjai turėtų pagrindo skųstis, jog 
kritika juos žudo. Tikrai tikrai 
(kaip sakydavo J. Krūminas) —

tų, kurių,
tada nedaug gyvų kūrinių bepa- 
liktų. Tad yerčiau būkim realis
tai, blaivūs, pakentėkim, nešau- 
kim vilkų iš miško.

Jokia nepalanki ar nekompe
tentinga kritika, tuo labiau kriti
kos “nebuvimas” dar nenužudė 
nė vieno vertingo literatūros kū
rinio, po žemėm nepakasė nė vie
no tikro šedevro (nors dažnokas 
rašytojas skundėsi, kad kritika 
jo darbus sumaišė su žemėm). 
Atmesti ar kritikų nesuprasti vei
kalai netrukus ar vėliau išneria 
aukštyn ir lieka, kaip pvz. Balio 
Sruogos “Milžino paunksmė’. Ar
ba kadaise “Keturi Vėjai” Lietu
voje, kurie visuomenės ir kritikos 
buvo pasitikti su baisiausiais pa
smerkimais, pasipiktinimais ir 
keiksmažodžiais, o vėliau buvo 
visuotinai pripažinti, kaip apla
mai sveikas, pozityvus įnašas 
mūsų literatūrai sumoderninti, 
šviežiam vėjui papūsti, poezijos 
formų raidoje paspartinti naują ir 
būtiną šuolį, tik dar per silpnai, 
per nepatvariai.

Šia proga taikos ir ramybės la
bui neminėsiu konkrečių pavyz
džių, kur šališka, grubiai neobjek
tyvi, dėl kurių nors sumetimų 
be galo liaupsinanti kritika tūlą 
rašytoją ar jo veikalą, it meteorą, 
išauna padangėn trumpam lai
kui ar vienam dešimtmečiui. Bet 
jeigu tai buvo tik propagandos 
raketa, ji sudega ir viskas neatlai
komai dingsta užuomaršos nebū

tyje.
Kaip literatūra, taip ir kritika 

yra įvairi, sudėtinga, polifoninė. 
Abiem užtenka vietos modernia
me pasaulyje. Abi labai reikalin
gos, kaip vanduo dykumų kelei
viui. Absurdas būtų vaikiški vie
na kitos ignoravimai, nušipusių 
mitų ir legendų kartojimai ar 
ginčas per tvorą: aš gyva, aš esu, 
o tavęs nėra, nėra if dar kartą 
nėra...

•

.Baigsiu balsu, kurio “nėra”, 
keliais žodžiais apie “nėra” lita
niją.

Mes dažnas vis mėginam, ir kai 
kada dar sėkmingai, laikytis už 
luotų didžiai audringoje jūroje. 
Bet daug kas slysta, išslysta ir vis 
ko nors jau nėbėra.

Tik atidžiau paklausykit, kaip 
skardenasi mūsų gyvenimas, 
ypač jo elitas, ypač kaip sparčiai 
veisiasi, it vėžio ląstelės, mūsų 
naikinimosi specialistai.

Aš girdžiu, kaip vis daugiau ir 
daugiau ko nors nebėra ar ko 
niekad nebuvo. Štai jau nėra li
teratūrinės kritikos užsienyje. Be 
abejo, nėra ir niekad nebuvo vie
nybės. Nėra Lietuvos vadavimo 
šsamios doktrinos, ir tikrų vaduo
tojų stokoja. Jei tik pasiklausai 
kokio ginčo požiūriuose į tautos 
kamieno reikalus ir išeivijos san
tykius su anapus likusiais, tai 
rodos tarp mūsų jau nė pusės do
rų žmonių nebeliko. Kai iš tėvy

nės čia atvykusį kuo nors vertin
gai meniškai prasistiepusį lietuvį, 
greičiausia gerą ir gražų, tik ne
laimingą žmogt) laikraščiai, kiti 
tautiečiai ima spiaudyti ir niekin
ti, priešo įnagiu ir piktadariu lai
kyti, tai atrodo, kad jau ir tenai 
nebeliks padorių lietuvių. Ko ge
ro, gal ir mūsų garbingos tautos 
greit nebebus. Ir Lietuvos tokiem 
nebebus.

Man tie visi dalykai dar yra. 
Juos girdžiu ir matau—ir ilgiuo
si. Nors ir [rikiuotas į gretas tų, 
kurių “nėra”, aš čia rizikavau 
prabilti nebesančių vardu gal jū
sų didžiam nustebimui ir gal ne 
vieno pasipiktinimui:

— Deja, labai gaila, bet mes 
dar esam ir kurį laiką dar čia 
pabūsim. Tegu ir be vienybės.. 
Pabus dar ir literatūros kritika, 
ir politika, ir rezistencija, kaip ir 
visa dekadencija. Yra išeivija ir 
dar yra lietuvių tauta. Ir dar ne
žuvo paskutinis doras, tasai sve
timųjų ir savųjų spjaudomas lie
tuvis. Tik laimės tikrai nėra.

ILGĖJA ŽMOGAUS AMŽIUS
Amerikos medikų sąjunga skel

bia, kad šiuo metu gimstantis 
kūdikis JAV-se gali tikėtis gyven
ti 22 metais ilgiau negu jo sene
lis. Nuo 1900 metų šiame kraš
te žmogaus amžiaus vidurkis pa
didėjo 44.5 procento ir dabar 
naujagimis gali tikėtis sulaukti 
71 m. amžiaus. Dabar svarbiau
sioji mirties priežastis yra šir
dies ligos, nuo kurių iš 100,000 
amerikiečių kasmet miršta 358.4. 
Antrą vietą gyvybei pavojumi už
ima vėžio liga, kuri iš 100.000 
JAV žmonių į kapus nuvaro per 
metus 160.9.

■
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Kai jaunimas vaidins, 
o žiūrėsim visi
Pokalbis su spektaklio režisiere
Živile Numgaudaile

Kai išeivijos kultūrinio gyveni
mo bruzdėjiman įsijungia ir mū
sų čionykščio jaunimo širdys bei 
rankos, mes visada labai džiau
giamės. Jaunų žmonių puoselė
jamos kultūrinės veiklos apraiš
kos ir yra pats tikrasis laidas, kad 
mes čia dar esame ir būsime dva
sine prasme gyvi. Kiekvieną, pra
dedantį pirmuosius žingsnius 
grožinėje literatūroje, mene, mu
zikoje, teatre, visuomenė ir spau
da pasitinka išskėstomis ranko
mis, kartais net per daug nugir- 
dama, kartais nenutylėdama ir 
kritiško žodžio. Tik jaunieji, visų 
giriami, tegu patys savęs neper
vertina, o pakritikuoti, tegu ran
kų beviltiškai nenuleidžia, tegu 
išdrįsta eiti tuo ne tik rožėmis, 
bet ir erškėčiais klotu keliu, ko
kiu visada atkakliai eidavo patys 
didieji menininkai.

Chicagoje tokio, prasmingai 
apsijungusio jaunimo būrelis jau 
keleri metai egzistuoja Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros fondo 
globojamoje Dramos studijoj. O 
šiemet ir tos studijos vadovė yra 
jauna teatro entuziastė Živilė 
Numgaudaite. Jai režisuojant, 
Studija š. m. vasario 3 ir 4 d. 
Jaunimo centre stato Antano 
Škėmos “Trys apie traukinį”. Šia 
proga čia ir užkalbiname spek
taklio režisierę Živilę Numgau- 
daitę.

— Ar artėjantis Jūsų Dramos 
studijos spektaklis gimė kaip pra- 
tybinių pamokų dalis, tik paskui 
sugalvojant visa tai parodyti ir 
publikai, ar sąmoningai nuo pat 
pradžios buvo repetuojama ir 
rengiamasi viešam vaidinimui?

— Kaip jau žinote, Lietuvių 
Bendruomenės Dramos studija 
jau veikia keleri metai. Studijos 
pagrindinis tikslas yra jaunimą, 
kuris domisi teatro menu, supa
žindinti su vaidybos technika ir 
taisyklėmis, bei scenos paruoši
mu. Aš su Studija pradėjau dirb
ti 1971 metų rudenį. Su tų metų 
studentų grupe, žiemos metu, 
mes mokėmės grynai vaidybos ir 
scenos technikos. Jau pavasarė
jant, pradėjome galvoti apie ko
kio veikalo pastatymą, norėdami 
pasirodyti su savo darbu ir mūsų 
visuomenei. Deja, nežiūrint vien 
egzaminų meto, prisidėję Jauni
mo kongreso ir Šokių šventės ruo
šimo rūpesčiai ir darbai palietė 
ir mūsų studiją, kurios daugu
mas vaidintojų priklausė tuo pa
čiu metu ir kitoms grupėms ar 
organizacijoms ir reikėjo joms sa
vo laiką skirti. Taip mes savo 
užsimojimų tada turėjome atsi
sakyti.

Su šių metų grupe, kad ne
įvyktų vėl ko nors panašaus, 
pradėjome mokytis ir kartu stu
dijuoti nutartą vaidinti veikalą 
tuo pačiu metu. Šių metų grupė 
yra iš jaunesnių vaidintojų ir vi
siškai nauja.

— Kodėl spektakliui pasirink
ta Antano Škėmos, o ne kurio 
kito kūryba?

— Kai ieškojom vaidinimo, ku
ris mūsų sąlygose geriausiai tiktų 
ir būtų įdomus vaidinti, studija
vome ne tik lietuviškus Lands
bergio, Kairio, Ostrausko ir kitų 
veikalus; bet ir šekspyrinių ir kla
sikinių graikiškų dramų vertimus. 
Apsistojome prie Škėmos, kadan
gi tiek studentams, kurie buvo jo 
vaidinimus skaitę, tiek ir man pa
čiai jo veikalai patinka savo 
problemomis ir stiliumi, yra įdo
mūs, veikia jausmus.

— Kodėl pasirinkta ne kuri 
nors Škėmos drama iš jo “Raštų” 
antrojo tomo, bet jo pirmojo be
letristikos tomo vienas skyrelis?

— Nutarę statyti Škėmos vei
kalą, susidūrėme su didele prob
lema. Šiais metais Dramos studi
ją lanko žymiai daugiau mergai
čių negu berniukų, o norint visus 
vaidintojus išvesti į sceną, reikia 
turėti veikalą, kuriame kiekvie
nas daugiau ar mažiau galėtų pa
sireikšti — pasirinkome “Trys 
apie traukinį”, kuris tam reika
lui mums geriausiai tiko. Škėmos 
“Raštų” antro tomo vaidinimai 
mums netiko, nes arba jie turė
jo per daug vyriškų rolių, arba 
kiti per mažai moteriškų.

— A. Škėmos “Raštų” pirmojo 
tomo skyriuje, pavadintame 
“Trys apie traukinį”, tik trečioji 
jo dalis (“Šventoji Inga”) para
šyta dramine forma, kiti du sky
riai (“Caro vagonas ir “Alter 
Postweg Nr. 16”) yra įprasto be
letristinio sukirpimo. Tad ar vai
dinate tik “Šventąją Ingą”, ar 
inscenizuojat ir pirmųjų dviejų 
skyrių beletristiką? Kaip visa tai 
sulydote vienumon?

— Vaidiname “Šventąją In
gą” inscenizuotą kartu su pirmų
jų dviejų skyrių “Caro vagonas” 
ir “Alter Postvveg Nr. 16” bele
tristika. Diskutuojant “Šventąją 
Ingą”, pasirodė, kad tai per 
trumpas veikalas ir mažai veikė
jų tegalėtų jame pasirodyti. Vie
nai iš studenčių pasiūlius insce
nizuoti ir tuos du beletristinius 
skyrelius, mes pritarėme ir, visi 
kartu skaitydami, radome jiems ir 
draminę formą.

Daug kartų dramos struktūri
nė forma būna surišta su univer
salinėmis mitologijos formomis. 
“Mito branduolys susideda iš tri
jų dalių — atskyrimas, atskleidė 
mas ir sugrįžimas... ir mite pa
vaizduoti klausimai ir sprendimai 
liečia visą žmoniją” (pagal Jo- 
seph Campbell). Škėmos “Trys 
apie traukinį” kaip tik apima tą 
branduolį: pirmas veiksmas yra 
Igno atskyrimas nuo jaunystės 
gražių sapnų, antras veiksmas yra 
igno gyvenimo paslapties atsklei
dimas, kuriame po vargingų ieš
kojimų pagaliau išryškėja jo su
brendimas, trečiam veiksme Ig
nas sutinka savo nepasiekiamąją 
Ingą, ir Igno idealistinė dvasia 
atgyja.

— Ar Jūs Pati ir Jūsų vado
vaujama jaunimo dramos studi
ja turi kokių nors pastatyminių 
nauji} planų ir po šio Škėmos 
spektaklio?

— Dramos studija veiks ir to
liau, jeigu tik jaunieji vaidinto
jai ją lankys ir geros nuotaikos 
nepraras. Dabar pereisime dau
giau vėl prie vaidybos pamokų ir 
scenos technikos pažinimo. Kol 
kas naujų pastatymų neprama- 
tom, bet vėliau kada nors, tur 
būt, neiškęsime ir vėl nepasiro- 
dę.

— Tuo pačiu metu režisuoja
te ir operos “La Bohemos” pa
statymą? Kaip suspėjate ir čia ir 
ten? Kas palenkė Jus aplamai 
scenos studijoms? Ko linkėtu
mėte mūsų lietuviškosios scenos 
ateičiai?

— Nėra labai patogu, kad šie 
du pastatymai taip susikryžiavo, 
bet kartais išeina ne taip, kaip 
norėtum — ką padarysi. Mielai 
norėčiau turėti daugiau laiko, nes 
tas, kurį dabar turiu, norams ir 
užmojams yra per trumpas.

Aš nuo mažų dienų domėjau
si teatru. Dramoje radau žmo
gaus geriausias ir blogiausias 
ypatybes, išstudijuotas ir išanali
zuotas... Drama sujudina mintis 
ir jausmus ir, kas man ypatingai 
prie širdies, palaiko žmogaus kil-

Živilė Numgaudaite Nuotr. V. Noreikos

„Baltijos" vokalinis 
kvintetas

VLADAS JAKUBĖNAS

Praėjusį šeštadienį sausio 20 
d., ir sekmadienį, sausio 21d. 
Marijos Aukštesniosios mokyklos 
auditorijoje, Chicagoj, įvyko mu
zikos — literatūros vakaras, ku
riame mūsų publikai buvo prista
tytas Vakarų Vokietijoje susikū
ręs “Baltijos” vokalinis kvintetas: 
penki balsingi vyrai, jųjų vie
nas — miklus akordeonistas.

Penki kvinteto dalyviai yra ge
rai susidainavę, švarios intonaci
jos ir tikslaus ritmo. Toks an
samblis teikia gan plačių koncer
tinių galimumų, kurie kol kas, 
kaip atrodo, nėra pilnai išnaudo
ti. Su negausiomis išimtimis, 
sklandžiai atliktos dainelės gali 
būti klasifikuotos į valso-polkos 
maršo rėmus, gan primityviai 
harmonizuotos ir aranžuotos. 
Per visą programą iki pat pasku
tiniųjų numerių nebuvo jokio ly
rinio epizodo; programos gale 
buvo pateikta keletas įdomesnės 
muzikos kūrinių, buvo keletas 
spalvingų lyrinių efektų, kaip 
a capella “pianissimo”, išlygin
tas “crescendo” ir pan. Tai pa
rodo, kad kvintetas turi gražių 
technikinių ir vokalinių galimu
mų,

“Baltijai” būtų reikalingas ge
ras muzikos vadovas repertuaro 
parinkimo ir araiižavimo srityje. 
Lietuviškas nacionalinis pradas 
irgi galėtų būti daugiau išreikš
tas, nors sunku reikalauti, kad 
jis vyrautų. Liaudies dainos ga
lėtų įnešti lyrinio prado, kuris ir 
pramoginėje muzikoje reikalin
gas, nuotaikų pa i vairini m ui. Pa
žymėtina, kad “Baltijos” kvinte
tas nenaudoja naujoviškesnės 
“tango — fokstroto — rock’n 
■roir melodijų ir harmonijų

numą, jo kūrybingumą, jo visuo
tinumą.

Mūsų scenos ateičiai būtų ga
lima daug ko palinkėti, bet šiuo 
metu aš tik norėčiau kviesti jau
nimą daugiau domėtis vaidybos 
menu ir naudotis tomis palankio
mis sąlygomis, kurias mums Lie
tuvių Bendruomenė duoda.

Taip pat šia proga linkiu, kad 
ir visuomenė tam pritartų ir savo 
apsilankymu vaidiniman tai įro
dytų.

schemos, o remiasi įprastiniu 
daugiausiai vokiškos kilmės 
lengvų operetihių ar šokių me
lodijų lobiu. Tokios melodijos 
Lietuvoje buvo plačiai dainuoja
mos mūsų studentijos, jos dali
nai nuėjo ir į kaimą, tuo pa
čiu “susilietuvindamos”. Klau
sytojams tai skamba “jaukiai — 
lietuviškai” ir, suprantama, di
dina kvinteto pasisekimą.

Savo dabartiniame pavidale 
“Baltijos” repertuaras yra visai 
tvarkoje, kaip šokių palyda, ar
ba baliuje, kaip įterptas paįvai
rinimas. Koncertuojant didelėje 
salėje, o ypač prieš gausią ir kiek 
išlepinto skonio Chicagos kolo
niją, yra laukiama daugiau. 
Sprendžiant pagal paskutinius 
programos numerius, “Baltija” 
yra visiškai pajėgi ir tai pateikti. 
.Šiaipgi plati “valso — polkos — 
maršo” sėkmė, neatskiesta kont
rastais, veikė gana monotoniškai.

Vis dėlto yra džiugu, kad Vak. 
Vokietijoje galėjo susiburti ir iš
kilti toks kvintetas; jo dalyvių 
darbo sąlygos nėra lengvos; kaip 
girdėti, jie negyvena visi tame 
pačiame mieste. Palinkėkime 
“Baltijos” nariams, jei bus sąly
gų, įnešti daugiau spalvingumo 
ir įvairumo į koncertiniams tiks
lams vartojamą repertuarą. Jei
gu tai nebus įvykdoma —ir to
liau įnešti įvairumo į Vak. Vo
kietijos iir kitų lietuviškų koloni
jų parengimus.

Kai kurie numeriai buvo lydi
mi Korpl Neo — Lithuania šo
kių orkestrėlio: akordeono ir gi
taros (abu elektroniškai sustip
rinti), mušamųjų ir fortepijono. 
“Baltijos” koncertiniai numeriai 
ėjo pakaitomis su mūsų žinomo 
rašytojo A. Gustaičio humoristi
nių kūrinių skaitymu; tai itin 
gabiai atliko pats autorius. Tiek 
“Baltija”, tiek A. Gustaitis buvo 
šiltai priimti mūsų publikos, ku
rios buvo prisirinkus beveik pil
na salė.

GĖLĖS
»banketams, laidotuvėm* 

Ir kitokioms protronM*

BEVERLY HILLS GELYNY6IA
1443 VV. flSrd Street, Chtcago, nilnoi.

TEL PR 8-0833 — PR 8-0884

Filmų įvairumai
Išeiviu svajonių saga

STASĖ SEMĖNIENĖ

“The Emigrants” nėra filmas Life” 
apie ateivius į “Naująjį Pasaulį”, 57m. 
kaip paprastai mums dažnai bu- Jo gi 

mėjo 
: žisierium

laimėjo pirmą premiją 19- 
Chicagos filmų festivaly 
“Ole Dole Duff” 
1969m. (jis kartu

Armando
Gcdoy dalinasi garbe, 
premiją po du kartu).

švediškai i Švedų ta'ent’ngiausios žvaigždės 
parašai) Liv Ullmann ir Max von Sydow, 
Europos daugelio Ingmar Bergmano fil-

iy 
irgi lai- 
«u Peru

Robles l 
laimėję |

vo kalama į gal ą. a ie tas pa
vargusias ir besi. žiančia.. ma
ses į Ameriką, apie tą “tlrpdi- 
nantį puodą” ir panašiai.

Visiškai ne. Filme 
pasakojama (ang iški 
labai paprastai ap’e 
(Švedijos) kaimiečius, patekusius mų veteranai, šiame filme vaidi-

Į Jis yra tos svajonės apie Ameri
ką vykdytojas.

“The Emigrants” yra kur kas 
daugiau negu vien nuotykių fil
mas. Tai yra vaizdas to laikotar
pio, kai masės švedų paliko feo
dalinę ūkio sistemą, siekdami 
gerbūvio dar vešliame ir nesuga
dintame krašte, Žiūrovas susipa
žįsta ne tik su Švedijos kultūra, 
bet ir pačią Ameriką naujai at
randa.

“The Em’grants” yra puikus ir 
gražus savo vaizdais filmas: miš
kai, ežerai, upės, paukščiai. 
Veiksmas vyks’a lėtai. Troell 
praleidžia visą valandą, vien tik 
supažindindamas mus su žmonių 
charakteria's ir tomis priežasti
mis, dėl kurių švedai pasiryžta 
apleisti savo žemę. .Sis filmas yra

į tikrai nepavydėtiną padėtį. Jų na centrinę porą. Ji įsibauginusi i KrVnas poilsis, pamažu veiksmui
.* . !_____ .1 1 !............ 1 „ ‘ . v! . _ • 1 . . 1 ? _ . . ! 1 “ .1 ! 1 • ... . ! L'lnnl' flnt en o ’ on i ■ m ■» rro 1 i m n ižemė yra varginga, o derlius dar ir amžinai laukianti kūd:kio; jis į slenkant, su ma'onumu galima į 
menkesnis.Bet kokios pastangos gi nepažįstąs baimės. Liv L.. 
baigiasi tik dar gilesmu bridimu mann, kuri neseniai 
į skolas, o socialinė sistema n 
leidžia jiems pagerinti savo būk- vo atvaizdą žurnalo “Time1 
lės Pagaliau jie prieina vienos šelyje, yra charakteringa aktorė, 
išvados: vykti į Ameriką ir ten Jos ve’das yra daugiau sakantis, 
ieškoti laimės, gal ten reikalai nei ilgiausi dialogai, 
pagerės. Į Von Sydow. rolė dar sunkesnė

Jųjų svajonė atrodo naivi, be-t - —---------— —------------
viltiška ir kartu labai drąsi. Nie
kas jiems nesakė, kad ten gatvės 
auksu grįstos. O tam jie turi net 
per daug šalto švediško sveiko 
samprotavimo, kad patikėtų. Ta
čiau jie girdėjo pasakojimus apie 
greitą pralobimą, apie farme- 
rius, įsigijusius šimtus akrų že- 
mėls ir daugybę galvijų.

Šis epinis filmas, Jan Troell su
režisuotas, besitęsiąs pustrečios 
valandos, giliai jaudinantis ir 
stipriai pagaunantis, yra pagrįs
tas “Onto a Good Land,” labiau
siai perkamų serijinių švedų no
velių, parašytų Vilhelm Moberg. 
Filmas, kainavęs beveik 2 milijo
nu dolerių, yra pats brangiausias 
ir, galima teigti, ambicingiausias 
švedų filmas iš bet kada pastaty
tų. Jis irgi yra tarp tų sauja ės 
gausumo užsieniečių filmų, su
suktų dalinai Amerikos žemėje.

Nors čia pasakojama apie šve
dų išeivius, bet tai galėtų būt: ir 
kurios kitos Europos tautos žmo
nių pasakojimas. Argi nepanašiai 
lietuviai bėgo nuo rusų kariuo
menės, caro žandarų, laimės ieš
kodami ir laisvės siekdami? 
Jų kelionė būtų taip pat ilga ir 
pavojinga, ligos ir mirtys už Šer
dies tveriančios, o dvasia nepa
laužiama ir nesuvaldoma.

I
Troell yra laikomas, gal būt, Į 

geriausiu po Bergmano kartosi 
švedų filmų gamintojų. Jis turi j 
puikų istorinės praeities pajauti
mą, o taipgi žino paprasto gyve- j 
nimo prasmę ir grožį. Troell sa-( 
vo pirmuoju filmu “Here’s Your

UJ1-1 viską labiau įsigilinti. Puiki pra
laimėjo A-; mc«a visai ^imai.

merikos aukščiausią garbę — sa-
»» ’• vi r-. DAIL CHAGALL — 

GARBĖS DAKTARAS
Izraelio universitetas dailinin

kui Mare Cha,gali suteikė garbės 
daktaro laipsnį.
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Paskubėkite siųsti užsakymus adresu:

JAUNIMUI?
Siūlome knygę: 

ŠAMO EŽERO SEKLIAI 
KOKIĄ DOVANA SKIRSITE ŠVENČIŲ PROGA

Įdomių nuotykių knygą paraše 
NIJOLE JANKUTE 

Labai gausiai iliustravo 
Nijolė Palubinskienė

Lietuviškos knygos klubo nariai gauna šią knygą su di
dele nuolaida. Klubas siūlo šią knygą lituanistinėms mokyk
loms, duodamos didelę nuolaidą.

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago, III. 
60629

I I
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I
Philomena sako...

Taupymas yra šeimos pareiga.
Įvairūs skelbimai masina visą 
šeimą pirkti ką nors naujo. Bet 

jei norite įsigyti namą, turėti 
pakankamai lėšų vaikų mokslui 
ar senatvei, laikas jau dabar 
pradėti taupyti.

Pinigai, taupomi Chicagos 
Taupymo ir Skolinimo bendro
vės bet kokiame skyriuje, yra 
Federalinės valdžios : pdrausti 
iki $20,000.00.

CHICAGO
savings and loan association

6245 south vvestern avenue 476 7575
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Is Viktoro Petravičiaus galerijos, 7241 S. Claremont Avė., Chicagoje. 
Galeriją galima lankyti sekmadieniais nuo 2 vai. popiet iki 6 vai. vak.

PLANETA PRIE RITŲ 
ŽVAIGŽDŽIŲ

kė ntegruoti evoliuciją j krkto’o 
g ją. Šv. Tomas perkėlė aristote- 
lines kategorijas j avo teologine1 
spekuliacijas. T iihardas gi nau
dojasi evoliucinėmis kategorijo- j 
mis savo teologiniuose svarsty-1 
muose. Abu, Tomas ir Teilhar
das, siekė veno ir to paties tiks
lo — priartėti prie krikščionybės 
paslapčių širdies. Beje, atsisakęs 
nuo statinio Aristotelio pasau’io, 
Teilhardas atsisakė ir nuo tradi-

RADO ŠEŠIŲ RŪŠIŲ VĖŽIO 
VIRUSUS

. Sovietų mokslininkai radę še
šių rūšių virusus, kurie sukelią vė
žį žmonėse. Jiems pavykę tuos vi
rusus iš vėžiu sergančių žmonių 
izoliuoti ir dalį jų jie atsiuntė 
Amerikos mokslininkams. Tiki
masi, kad tie bendri tyrimai pa
dės sėkmingiau rasti kovos būdus 
prieš vėžį.

Astronomų suvažiavime Las 
Cruces, N. Mex. astronomas Pe- 
ter van Kamp, dirbąs Swarthmo- 
re kolegijos observatorijoje, pra
nešė, jog susekęs planetą, besi
sukančią apie Epsilon Eridani 
žvaigždę, esančią už 10 7 švies
mečių nuo žemčs.

i ■»■...

Toni? 1 f & ’E.
ir

VERŽLUMAS MOKSLE
Illinois technologijos institutas 

Chicagoje gruodžio 20 d. naujai 
baigusiems išdavė 392 mokslo 
laipsnių diplomus, iš jų 44 gavo 
doktoratą.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufactureru

• AIDAI, 1972 m. gruodžio i n tezę. Teilhardas taip pat si 
mėn. Nr. 9. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass., 02122. Leidžia lietuviai 
pranciškonai, admini itruoja T. 
Benvenutas Ramanauskas,
O.F.M., 680 Bushtvick Avė.,
Brooklyn, N. Y., 11221. Metinė 
prenumerata 10 dol.

Paskutinis 1972 metų. “Aidų” 
komplekto numeris pradedamas 
Stasio Ylos siraipsniu, skirtu lie
tuvių katalikų mokslo akademi- cinės Flosofų ir teo’ogų kalbos 
jos 50 metų sukakčiai. Autorius (terminologijos). Vietoje jos jis 
graž:ai paseka mokslo draugijų ir sukūrė naują terminologiją, di- 
mokslo akademijų idėjos brendi- džia dalimi pasiskolintą iš mo- 
mą ir konkretų jos įsikūnijimą dėmios fizikes ir biologijas. Aka- 
lietuvių tautoje. Žvelgdamas 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos nueitąjį kelią, Stasys Yla 
rašo ne pagyrūniškai, bet tikrai, 
pasakytume, moksliškai ir konk
rečiai. Vis dėlto tą objektyvų 
straipsnį perskaičius, tenka dary
ti išvadą, jog išeivijos dešimtme
čiuos jau vien tik aukšto lygio 
mokslo leidinių atžvilgiu Lietu
vių katalikų mokslo akademija 
mūsuose neturi sau konkurentų.

Poezijos bičiuliams šį kartą bus 
tikras pasigardžiavimas du pusla
piai naujų Leonardo Andriejaus 
eilėraščių. Poeto pasukimas nuo 
pastaruoju metu jo mėgtų istori
nio pamušalo ciklų į grynai as
meninę ir trumpasakę lyriką, 
kurią šį kartą čia skaitome, at
rodo, bus tikras Leonrado And- 
riekaus atsinaujinimas pačiu au
tentiškiausiu savo širdies balsu. 
Nauji eilėraščiai daug kur yra 
tikrai palaiminga minties 
mos sintezė. Taupydami 
čia vis tiek pacituojame 
patį trumpiausią.

DOVANA
Randa žemėj karolius, 
Žiedus, auskarus, sagas... 
Kas gi mano dovaną 
Tau atkas?
Jos nėra pajūrio smėly, 
Nei kapeliuos ant kalvų — 
Nevarpykit mano sielos 
Kastuvu!
Malonu, kad žurnalo pusla

piam priauga ir jauniausios 'kar
tos poetų. Šį sykį spausdinami 
Onos Mikailaitės trys eilėraščiai 
liudija jau gana įdomią minties 
ir įvaizdžių rikiuotę modernios 
formos eilėraščiuose.

Kai išeivijos kultūriniame gy
venime dailės srities mokslinin
kų gausa girtis negalime, tai nau
jos pajėgos šion sritin atėjimas 
yra itin džiugus. Čia turime gal
voj Dalią Kolbaitę, kuri apie ne
seniai mirusio mūsų dailininko 
Z. Kolbos kūrybą čia “Aiduose” 
spausdina labai įžvalgų ir labai 
konkretų jos aptarimą.

Reikia džiaugtis ir mūsų teolo
gų aktyvumu. Pastaruoju metu 
ši sritis mūsų periodinėje spaudo
je yra itin gyva ir įdomi. Tą te
ologinių temų, pasakytume, re
nesansą mūsuose, tur būt, iššau
kė A. Maceinos naujos knygos ir 
jo straipsniai periodinėje spaudo
je. Šį kartą “Aiduose” A. Macei
nai oponuoja Antanas Paškus, 
ryšium su Teilhardo krikščiony
be. A. Maceina savo naujausioje 
knygoje “Didieji dabarties klau
simai” Teilhardo pažiūrose, anot 
A. Paškaus, mato tik “metodinį 
jaukinį, mokslinės, filosofinės ir 
teologinės plotmių mišinį, me
džiagos ir dvasios sutapatinimą, 
žmogaus asmens ir religijos nu
vertinimą”. Paškus čia su A. Ma
ceina nenori sutikti. Kiekvienu 
atveju, jų pokalbis mums darosi 
gana įdomus. A. Paškaus rašto 
šį kartą “Aiduose” spausdinama 
dar tik pradžia. Tęsiniai bus ir 
kituose žurnalo numeriuose. Pir
mąją savo straipsnio dalį A. Paš
kus, gindamas Teilhardą, baigia 
šitokiu sugretinimu:

“Teilhardas tik seka teologijos 
milžino šv. Tomo pėdomis. Šv. 
Tomas sujungė Aristotelį su 
krikščionybe, gamtinę tikrovę su 
antgamtine į vieną prasmingą

ir for- 
vietą, 
bent

į denuniai teologai ir filosofai to
kio, ‘nusižengimo’ Teilhardui do- 

i vanoti negali”.
Dviejų šimtų metų sukaktis 

nuo romantiko vokiečių poeto 
Novalio gimimo žurnale minima 
Alf. Šešpalaukio straipsniu “No- 
valis —Mėlynosios gėlės poetas”.

Skaitytojai supažindinami ir su 
okupuotoje Lietuvoje tebegyve
nančių rašytojų kūryba: pristato
mas poetas Algimantas Baltakis ir 
beletristas Jonas Mikelinskas.

Apžvalginėje naujų “Aidų” 
dalyje J. Kojelis rašo apie mūsų 
jėgų suglaudinimą, minimas 
šimtmetis nuo Lindės Dobilo gi
mimo, stabtelėjama prie Nobelio 
laureato Heinrich Boell, rašoma 
apie Renano anūkę, konvertitę. 
Recenzuojamos Juozo Kralikaus- 
lo, P. Orintaitės, Algimanto Bal
takio ir R. Mirono (kalbininko) 
knygos.

• ATEITIS, 1972 m. Nr. 5. 
Lietuvių katalikiško jaunimo 
žurnalas. Redaguoja kun. Jonas 
Staškevičius, 941 Dundas St., W., 
Toronto 3, Ont., Canada. Re
dakcijos kolektyvas: Rūta Cepai- 
tytė, Algis Čepas, Leonardas' 
Dambriūnas, Dainora Juozapavi
čiūtė, Gabija Juozapavičiūtė, sės. 
Dalia Keblinskaitė, Vincas Koly- 
čius, Almis Kuolas, Danguolė 
Stončiūtė ir Onilė Vaitkutė. Lei- 
dž;a Moksleivių ateitininkų są
junga. Administruoja Juozas Po- 
likaitis, 7235 S. Sacramento Avė., 
Chicago III., 60629. Metinė pre
numerata JAV ir Kanadoje 7 
dol. susipažinimui prenumerata 
5 dol., garbės prenumerata 15 
dol., visur kitur laisvajame pa
sauly 5 dol.

Šiame numeryje vyrauja 
(“Ateityje” visada taip turėtų 
būti!) pat'os jaunimo raštai. Ša
lia susimąstyti verčiančio Vyto 
Kliorio straipsnio, visa kita yra 
daugiausia jaunųjų plunksnos bi- 

( čiulių grožinė literatūra: beletris- 
, tinės apybraižos, eilėraščiai.

• SĖJA, 1972 m. Nr. 4. Tau
tinės demokratinės minties laik
raštis. Redaguoja Liudvikas 
Šmulkštys, 2523 West 69th St.,

1 Chicago, III., 60629. Leidžia Var
pininkų leidinių fondas. Admi
nistruoja Juozas Urbelis, 1649 N. 
Broadvvay, Melrose Park, III., 
60160. Žurnalas išeina 4 kartus 
per metus. Prenumerata 5 dol.

Šis tas iš naujo numerio turi
nio: V. Cižiūnas “Intelektualo 
tragedija Lietuvoje”; Z. Dailidka 
“Lenkų talkos beieškant”; K. 
Karvelis “Kultūrinė veikla šių 
dienų Lietuvos kaime”; Pr. Če
pėnas “Informacija svetimomis 
kalbomis”; J. Gliaudą “Pirmieji 
savanoriai Vilniuje”. V. S. “Vals
tybės statyboje” (iš D. Šleževi
čienės atsiminimų); Pr. Čepėnas 
“Pastabos dėl M. Krupavičiaus 
atsiminimų” ir kt.

• MOTERIS, 1972 m. lap. 
kričio—gruodžio mėn. Nr. 6. Lie
tuvių moterų žurnalas. Redaguo
ja Nora Kulpavičienė. Redakci
jos kolektyvas. Z. Daugvainienė, 
Z. Didžbalienė, A. Yčienė, I. Kai
rienė, E. Krikščiūnienė ir L. Mu
rauskienė. Administruoja Bronė 
Pabedinskienė. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: 1011 Colle- 
ge St., Toronto 4, Ont. Candada. 
Prenumerata metams 5 dol.; gar
bės prenumerata 10 dol.

Žurnale daug gražaus ir akira
čius praplatinančio pasiskaitymo 
iš visų kultūrinio pobūdžio sričių. 
Nestokoja nei beletristikos, nei 
poezijos. Tačiau neužmiršta ir la
bai praktiški reikalai skyriuose: 
Gyvenimo aplinka, Madų ir gro
žio pasaulis, Šeimininkių kampe
lis. Žurnalas gausiai iliustruotas 
mūsų dailininkų darbų nuotrau
komis.

• MUZIKOS ŽINIOS, 1972 
m. gruodžio mėn. Nr. 4. Reda
guoja V. Mamai'tis. Leidžia Lie
tuvių vargonininkų ir muzikų 
sąjunga. Žurnalas išeina 4 kar
tus per metus. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: 209 Clark 
Place, Elizabeth, N. J. 07206. 
Metinė prenumerata 5 dol.

Naujame žurnalo numeryje 
tęsiamas toliau prof. J. Žilevi
čiaus autobiografinis pasisaky
mas ir J. Strolios rašinys apie 
Klaipėdą, kaip derlingą muzikos 
baro dirvą. Duodama plati mū
sų muzikinio gyvenimo apžval-

ga. Priedas: Juozo Stankūno 
“Dainos” (Su fortepijono prita
rimu): Kalneliais, Minutės, Hu
moreska.

• Jonas Juodvalkis, MANO 
DIENOS. Atsiminimai. Redagavo 
Bronius Kviklys. Išleido Anatoli
jus Kairys Chicagoje 1973 metais. 
Tiražas 500 egz. Leidinys yra uo
laus lietuviškosios spaudos bend
radarbio parašytoji savo spalvin
go gyvenimo apybraiža, šiuo me
tu jau turinti dalinai istorinės, 
dalinai aplamai paž:ntinės reikš
mės. Leidinys yra pomirtinis, nes 
autorius yra miręs Chicagoje 
1969 m. lapkričio 20 d. Knyga 
112 psl., iliustruota nuotrauko
mis, kaina 2 dol., gaunama 
“Drauge”.

Leidinyje yra šie skyriai: Jono 
Juodvalkio palikimą išleidžiant; 
Jonas Juodvalkis —biografiniai 
bruožai; Nepriklausomą gyveni
mą kuriant ir Lietuvos laisvę lai
dojant; Iš Zarasų šaulių istorijos; 
Nusikaltimai prie plento (Prisi-

minimas iš bolševikų okupaci
jos); Medžiaga vietovių istorijai. 
Brangūs asmenys; Sovietinės Lie
tuvos Kulto komisaras Justas Ru
gienius.

• LIETUVIU JAUNIMAS, 
1972 m. žiema, Nr. 8-9. Pasaulio 
lietuvių jaunimo informacijos 
laikraštukas. Redaguoja Gintaras 
Karosas, 259 Athens St., South 
Boston, Mass., 02127. Leidžia 
Lietuvių jaunimo informacijos 
centras, P.O. Box 8992, Boston, 
Mass., 02114. Prenumerata JAV 
ir Kanados jaunimui 2 dol., už
sienio jaunimui — auka, vyres
niesiems — 4 dol. Leidinys 32 
psl., daug apžvalginės informaci
jos iš lietuviškojo jaunimo veik
los visame pasaulyje, gausu tos 
verkios nuotraukų.

IŠVYSTĖ NAUJĄ OBELŲ 
ATMAINA

Mokslininkams pavyko išvys
tyti naują obelų atmainą, kuri 
tėra tik trijų pėdų aukščio.

čia 
bei 
pa-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių firmų 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.

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois, 60629

Tel. PRospect 6-8998

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

Tel. Vlrginia 7-7258 - 50

WAGNER & SONS

Typewrlters, Addiną Maciūne* & 
llicckMfiters

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 50m. patikimas patarnavimas
561(1 South Pulaski Road 

Phone — 581-4111

EKSKURSIJOS | LIETUVA 1973 METAIS
American Travel Service Bureau, vadovaujamas Walter Rask- Ras. 

čiausko, 1973 metais organizuoja 12 turistinių ekskursijų į Lietuvą. Lie
tuvoj visos ekskursijos viešės 10 dienų — Vilniuj, Kaune, Druskininkuo
se ir Trakuose. Walter Rask-Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones j 
Lietuvą, tą darbą sėkmingai tęsia jau 12 metų. Jo ekskursijos tvarkingai 
suorganizuotos ir vyksta sklandžiai.

Nr. 1
Nr. 2

Nr. 3

Gegužės 21 d.
Gegužės 28 d.

Birželio 3 d.

Birželio 25 d. 
Birželio 25 d.

Chicagos
Chicagos / New Yorko

Chicagos / New Yorko

15 dienų kelionė
16 dienų kelionė

(su Leningradu)
18 dienų kelionė 

(su Leningradu) 
15 dienų kelionė 
21 dienos kelionė

(su Roma)
14 dienų kelionė
21 dienos kelionė

(su Roma)
14 dienų kelionė
14 dienų kelionė 
14 dienų kelionė 
21 dienos kelionė

(su Roma)
14 dienų kelionė
15 dienų kelionė
14 dienų kelionė

Chicagos 
Chicagos

Liepos 9 d.
Liepos 9 d.

Chicagos / Ncw Yorko 
Chicagos / New Yorko

Nr. 10 
Nr. 11
Nr. 12

Nr. 6 
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9

Nr. 4 
Nr. 4-A

Nr. 5 
Nr. 5-A

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti j Ameriką; teikia
me informacijas kelionių reikalais j visus pasaulio kraštus, parūpiname 
vizas ir bilietus.

Liepos 15 d. 
Liepos 19 d. 
Rugpiūėio 1 
Rugpjūčio 13 d.

Chicagos / New Yorko 
Chicagos / New Yorko 
Chicagos
Chicagos

Chicagos / New Yorko 
Chicagos
Chicagos / New Yorko

Rugpjūčio 22 d.
Spalio 1 d. 
Gruodžio 19 d.

Prašome iš anksto pasirinkti Jums tinkamą kelionės datą ir regist
ruotis, nes dalyvių skaičius grupėse ribotas. Užsiregistravusiems bus 
suteiktos visos informacijos apie kelionei reikalingus dokumentus. Kai
nos ekskursijoms bus paskelbtos greitu laiku.

Įmokėjimas asmeniui $100.00.

d.

D.

I

Mokama* ui drieją 
ių cerUlleacų Njnkajr—

PINIGAI {NESTI IKI 16

r. nu » v. ». 
» v. r. 1U 5 v. v. 
TraAiad uSdarys*.

PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 
Dividendai mokami sausiu ir liepos mėn. 31 d

— . —— FUMAU. tr KKTVlllTkD.............. » V.VALANDOS ANTRAD ir PENKTAD. . ..
9KATAD » * r Iki 1» V. d.

PAAIŠKINIMAI VISUOMENEI DĖL

PODAROGIFTS, INC
Mes esame VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri išskirtinai įgaliota VNESHPO- 
SYLTORGo priimti ir siųsti DOVANŲ — užsakymus giminėms Lietuvoje ir 
U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri siunčia DO
VANŲ — užsakymus j VNESHPOSYLTORGą be jokių tarpininkų, bankų etc.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima už
sakymus PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES - SPECIALIOS PIRME
NYBĖS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAMS ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai per 
VNESHPOSYLTORGą. Aukštos kokybės prekės gaunamos specialiose VNESH- 
POSYLTORGo krautuvėse ir prekių sandėliuose daugelyje dideliuose miestuose Lie
tuvoje ir U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje VNESHPO- 
SYLTORGo autorizuota priimti užsakymus BUTAMS.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri gauna 
VNESHPOSYLTORGo paskyrimą AUTOMOBILIŲ specialiomis dolerių kainomis.

Šiuo metu mes turime keletą automobilių, parduodamų tučtuojau. Šie modeliai:

ZHIGULI VAZ-2101 — $3214.00; MOSKVICH 412-IE — $3298.00
MOSKVICH 408-IE — $3033.00; ZAPOKOZHETS ZAZ-968 — $2026.00 — 

jeigu nebus buvę anksčiau parduoti.
Kas pirmas ateina — bus pirmas patarnaujamas.

Klientų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai prie mūsų prisijungusiai 
firmai:

Globė Parcel Service, Ine., 723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Package Espress & Travel Agency, 1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022

Arba tiesioginiai j mūsų vyriausią įstaigą

PODAROGIFTS, INC
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28-tos g-vės) 

NEW YORK, N. Y. 10001

(212) 685-4537
Būkite tikri, kad paduotumėt savo užsakymus tinkamai autorizuotai firmai.

Visais kelionių reikalais prašau kreiptis į:

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

TELEFONAS — (312) 238-9787

>>!!!!!!!!I!I!I!!!ĮĮĮIII

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEWICZ, Prea.
2555 VVest 47th Streėt Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Nauja* aukšta* 
dendAM mokama* ai 
investavimo •apkalta*.
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Kultūrinė kronika
Algirdas Landsberg’s 

talkina Nubalo premijos 
k imitetui ir paša 1F ao5 
dramos encik’oped ’ai.

Švedų Akademijos Nobelio 
premijos komitetas pakvietė 
New Yorke gyvenantį mūu ra
šytoją — dramaturgą A. La- ds 
bergi pasiūlyti kandidatą 1973 
m. Nobelio literatūrinei premi
jai. Tokie pakvietimai kas " et iš 
siunčiami porai šimtų rašyto''!, 
kritikų ir literatūros istoriku 
visame pasaulyje.

A. Landsbergis parašė taipg' 
daugiau kaip 80 straipsnių nese 
niai išėjusiai pasaulinei dramoa 
enciklopedijai, “Encyclopedia of 
World Drama” (New York, 

‘ McGraw-Hill, 1972).

Prūsų sukilimo -ima 
susuktas Lie’cvop

1972 m. baigiantis išleistas 
naujas dviejų dalių plačiaekranis 
filmas “Herkus Mantai”. F'lmą 
rcž'avo M. Giedrys pagal S. Šal
tenio scenarijų, vaizduojantį jias- 
kutinį prūsų sukilimą prieš Kry-1 
žiuočių ordiną. Sukilinio vadą ' 
Alantą vaidina aktorius Anianas 
Šurna.

KODČL IŠNYKO MAJŲ
CIVILIZACIJA? •

Pirmąjį Dantės vertėją 
prisimenant

Prieš 35 metus Lietuvoje buvo 
išleistas Dantės Dieviškosios ko
medijos pirmas pilnas vertimas, 
kurį atliko ir savo lėšomis iš
spausdino prel. Jurgis Narjaus- 
kas. Nuo jo mirties šiemet, sausio 
29 d., sueina 30 metų. Mirė 1943 
m., turėdamas 67 m. amž’aus. 
Buvo gimęs Parausių k., Paeže
rių valsč., Vilkaviškio apskr. Bai
gęs Seinų kunigų seminariją, bu
vo įšventintas 1899 m. ir išvyko 
gilinti studijų į Romą, kur Gre- 
gorianumo universitete 1903 m. 
gavo bažn. ir civilinių teisių dak
taro laipsnį. Grįžęs į Lietuvą, dir- 
bo Seinų vysk, bažnytiniame teis
me bei dėstė kunigų seminari
joje.

1909 m. Lietuvių mokslo dr- 
jos suvažiavime išrinktas į dainų 
ir melodijų rinkimo komisiją. Ka
ro išblokštas į Rusiją, Petrapily 
buvo Nukentėjusiems nuo karo 

" šelpti dr-jos pirm. Lenkų kalin
tas. Nusiųstas į Romą, ten uol:ai 
atstovavo lietuvių reikalams, lei
do dvisavaitinį informacijų biu
letenį lietuvių kalba (Eco di Li- 
tuania). Kai kurį laiką dėstė ita
lų kalbą Kauno universitete.

Seinuose dar 1906 m. sU kun. 
J. Laukaičiu ir P. Dvaranausku 
įsteigė bendrovę lietuviškoms 
knygoms ir laikraščiams leisti, įsi
gijo spaustuvę, kurios pirmuoju 
vedėju buvo kun. J. Narjauskas. 
Rašė į daugelį lietuviškųjų laik
raščių ir žurnalų, išvertė eilę 
knygų, jų tarpe ir A. Pcnchielli 
operos I Lituani libretą, o di
džiausias jo vertimas buvo Dan
tės Dieviškoji komedija.

Operacija užšaldytam 
kūdikiui

Vienerių metų kūdikis Oliver
* Clark neįstengė nusikratyti 

plaučių uždegimo. Jį nuodugniai 
tikrindami, gydytojai atrado, 
kad yra skylė jo širdies pertva
roje. Reikėjo operacijos, bet to
kią operaciją normaliai tegali 
pakelti 2 metų kūdikis. Chica
gos universiteto profesoriai ėmė
si nepaprastų priemonių. Jie at- 
šaldė kūdikį iki 65 laipsnių. O 
tada jo širdis teplakė tik 24 kar
tus per minutę. Chirurgai į jo 
širdį įleido potasiumo skiedinį, 
kuris sustabdė širdies plakimą. 
Jo kūno funkcijos užšalo. Nepul
suojant jo širdies muskulams ir 
nerizikuojant kraujotekiu, gydy
tojai per pusvalandį užtaisė da- 
krono lopu jo širdies pertvaros 
angą, įjungė širdį ir plaučius pa
vaduojančią mašiną, kuri ėmė 
pumpuoti šiltą kraują. Kūdikio 
širdis atsigavo ir po pusvalan
džio ėmė normaliai mušti. Kūdi
kis pasveiko, ir gydytojai pra
našauja, kad galės normaliai 
gyventi, net ir lošti futbolą.
DAINININKES TRAGEDIJA

Clara Ward, tarptautinio gar
so susilaukusi savo religinėmis 
dainomis, mirė turėdama 48 m. 
amžiaus.

sime savų abejonių ir savos kan
čios. Tai šių laikų ir pasiklydusio 
lietuvio širdies išpiova, žėrinti ir 

i skaudi, ir ne be atsakymo (kie'k- 
I vienam susimąstant).

I

Linkėjimai, kad kiekvienas, 
jaunas ir senas, “Abraomą ir sū
nų” skaitytų taip atsidėję, kaip 
mes penki skaitėme!

Alė Rūta

Skulptūros detalė Šv. Kazimiero kapinių paminkle, Chicagoj. Iš leidžia
mos knygod apie Šv. Kazimiero kapines. (Lietuvių foto archyvas)

Savo laiku Pietų Amerikoje 
žydėjo labai pažangi majų civili
zacija, ir mokslininkams buvo 
didelė mįslė, kodėl ji sužlugo. 
Atsakymą į tai duoda Toledo, 
Ohio medicinos mokyklos profe
sorius Frank P. Saul, kuris išty
rė kaulus 90 majų skeletų, iškas
tų Harvardo uuniversiteto. Jis 
nustatė, kad tie žmonės buvo su
naikinti blogo maitinimosi ir li
gų-

APIE GIELGUDĄ

Lietuvių kilmės aktorius John 
Gielgud pasitraukė iš Philadel- 
phijoje statomos muzikinės 
medijos “Irene” direktoriaus 
reigų. Jo vieton pakviestas 
Champion. Gielgud'as grįžo 
Londoną, kur turi įsipareigojimų 
televizijoje.

ko- 
pa- 
G.

i

i
PAŠTO ŽENKLAS 

KOMPOZITORIAUS GARBEI

JAV paštas vasario pabaigoje 
išleis 8 centų pašto ženklą, skirtą 
pagerbti kompozitorių George 
Gershwin, kuris sukūrė apie 400 
dainų; ypač žinoma jo “Mėly
noji rapsodija”. Gershwin mirė 
1937 m., teturėdamas 38 m. am
žiaus.

PASKAITOS APIE
CHICAGOS RAŠYTOJUS

Rosary kolegija nuo vasario 2 
d. savo pavasariniame semestre 
turi keletą naujų kursų, jų tarpe 
“Ch’cago Scene in Literature”, 
kur bus nagrinėjama Chicagos 
rašytojų ar rašiusiųjų apie Chica- 
gą beletristika ir poezija. Taip 
pat bus kursas apie dabarties po
eziją — nuo 1940 metų iki mūsų 
dienų.

VANDENILĮ PAVERČIA 
METALU

Panaudojant ekspliozinį spau
dimą, net 2.8 mil. kartų didesnį, 
negu atmosferos spaudimas, rusų 
mokslininkams pavyko vandeni
lio dujas paversti metalu, bent 
trumpam laikui. Vandenilio me
talas nežinomas žemėje, bet jo, 
spėjama, esą daug Jupitery ir Sa
turne.

AMERIKIEČIŲ UNIVERSITE
TAS TARP ARABŲ

Niršdami ant žydų, arabai ne
mėgsta ir visų tų, kurie žydams 
padeda, taigi — nemėgsta ir ame
rikiečių, tačiau amerikiečių uni
versitetas Beirute, Libano valsty
bės sostinėje, yra gana populia
rus. Jame studijuoja 4,380 stu
dentų, eidami medicinos, tech
nikos, agrikultūros, menų bei 
gamtos mokslus. Kai tik atsiran
da laisva vieta universitete, į ją 
penki nauji arabai paduoda pra
šymus įstoti. Iš 653 profesorių, 
118 amerikiečių. Dauguma lėšų 
jam išlaikyti ateina iš Amerikos ir 
dauguma jo vadovų yra ameri
kiečiai.

FILMAS PAGAL 
SOLŽENICYNO “PIRMAJl 

RATĄ”

Neužmirštamas jaunuolis
I

ĮUP.GIS KRASNICKAS. 50 me
tų sukakčiai atnrnti. Redagavo Vin
centas Liulevičius. Išle'do Studentų 
ateit'nnkų sąjunga. J972 m. 192 ps'. 
Kaina 4 dol. Gaunama '‘Drauge"

*

jie rašyti tų, su kuriais velionis 
drauge studijavo, dirbo.

atkūrimoNepriklausomybės
laikotarpis švyti mums daugeliu 
talentingų, idealizmu persisunku
sių asmenybių. Vienos jų turėjo 
pilną galimybę išsiskleisti, kaip 
Šalkauskis, Pakštas, Dovydaitis, ir 
apie juos jau turime ar greit tu
rėsime stambias, talentingai pa
rašytas monografijas. Bet ne vie
na tokių, daug žadančių asmeny
bių buvo tragiškai per anksti pa
kirstos. Prie šių pastarųjų reikia 
priskaityti Jurgį Krasnicką, stam
bių gabumų, neišsemiamos ener
gijos, liepsnojančio idealizmo, 
nuoširdaus taurumo jaunuolį, ku
rio gyvastis sušvito 1902 m. ir bu
vo tragiškai bandito nutraukta 
1922 m. Ir vis dėlto per tuos sa
vo 20 augimo metų jis pelnė ne
užmirštamą atminimą, kuris su
sikristalizavo šiuo nauju sukak
tuviniu leidiniu.

Istorikas V. Liulevičius yra 
kruopštus žmogus. Čia jis duoda 
garbingojo velionio trumpą gyve
nimo apžvalgą ir skaitytoją per- 

; kelia į ano meto šaltinius —atsi
liepimus, straipsnius, išspausdin- 

i tus tuoj po J. Krasnicko mirties 
[“Ateityje”. Tai vis 1923 ir 1924 
m. šaltiniai, labai artimi paties 

i Krasnicko gyvenimo laikui, šiuo- 
i se straipsniuose daug liūdno sen
timento, kolegiškos šilimos, nes

Trečioji knygos dalis —paties 
J. Krasnicko mintys, imtos iš jo 
korespondencijų, straipsnių re
cenzijų spaudoje, net vienas ki
tas jo eilėraštis. Skaitytoją veikia 
toks gilus veikime audringo Kras
nicko nuolankumas ir nuoširdu
mas. Siekdamas tapti valios žmo
gumi, jis savo užrašuose rašė: 
“Daug, labai daug negero, netie
sos matau aš dabartiniame pasau
lio sutvarkyme. O tuo tarpu aš 
silpnutis žmegus, net savęs ne
galiu tvarkyti kaip norėdamas. O, 
kad nors greičiau tapus laisvu, 
savistoviu, nepriklausorhu! Čia 
visos priklausomybės smerktinos! 
Ir aš, žemės dulkė, turiu kuo vei
kiausiai likti nepriklausomas” 
(72 psl.)

Pagaliau ketvirtoji knygos da
lis —dabarties lietuvių atsimini-

IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida

Galima pirkt dalinfs ir įmokėtinai 
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestem — Tel. OR 6-4421

VATIKANO GOBELENAI Į 
MELBOURNĄ

Trys aukštos meninės vertės 
gobelenai, kuriuose vaizduojami 
evangelijos įvykiai, surišti su Eu
charistija, bus iš Vatikano nuga- 

■ benti į Melbourną, Australiją, 
kur bus išstatyti tarptautiniame 
Eucharistiniame kongrese. Gobe
lenai yra apdrausti 290,000 dol.

NAUJI LIETUVIŠKIEJI 
FILMAI

Lapkr. 19 d. Vilniaus “Kom
jaunimo Tiesa” rašo: “Lietuvos 
kino studijoje anksčiau numaty
to laiko baigtas kurti naujas me
ninis f ūmas “Ties riba". Pagal 
G. Kazanovičiaus ir S. Šaltenio 
scenarijų, “Laikrodis ant bėgių”.

Romanų konkurso 
šiemetinis derlius ir
premijuotasis

(Atkelta iš 3 pusi.)

viai tokie buvo; ar mes l'etuviai 
tiek blogio savy turėjom?” — 
Posėdy kažkas atsakė: “Mes to
kie buvom, tokie ir dabat tebe
sam”); tai kituose — priešingai: 
išmintingiausi, geriausi, švelniau
si, stipriausi..,

Ir nubalsavom už Miglos “Ab
raomą ir sūnų”, nes čia mūsų bro
liai lietuviai vaizduojami, kokie 
jie dabar yra... Amerikoj, Kana
doj, Vokietijoj... Autorius čia iš
drįsta parodyt išminties ir nelietu
vy (Miller), sugeba įskelt kibirkš
tėlę gėrio ir prieše; ir kiekvieno 
veikėjo žodžiuose ir mintyse ra-

MES TEBEMOKAM 
6 už 2 Metų 

Certifikatus 
(Minimum $5,000)

5% % už 1 METŲ CERTIFIKATUS (Minimum $ l.UUb
Open Mon 9-8 Tues Thurs

S A INT
A N T H O N \
SAVINGS

Pr 9-5. Sat 9-1 Cloaed We<i

1447 So 491h Courl
Cicero, III. 60650
TEL - 656-6.33L

Jowph F. Gribiiuska- 
Executive Secretary

mai apie J. Krasnicką. Čia ran
dame, rašinius velionio sesers, jo 
brolio, dr. P. Karvelio, L. Šmulkš
čio, prof. A. Kučo, pulk. K. Ali- i 
šausko, dr. I. Kauno, A. Mikailos, 
P. Jurgėlos, V. Vaitiekūno, K. 
Pažėraitės, P. Orintaitės, kun. 
J. Bružiko, prel. M. Krupavičiaus 
ir eilės kitų, taigi — ne vien 
draugų, bet ir velionio ideologi
nių varžovų.

Visa tai rodo, kokiu rūpestin
gumu šio veikalo redaktorius tel
kė medžiagą. Ji čia nėra sistemin
gai sujungta į vieną biografinį 
veikalą, bet iš dalies darosi dar 
įdomesnė, 'turėdama atitinkamo 
autoriaus autoritetą.

Knyga dailiai išleista, gana 
gausiai iliustruota, įvedant ir re
tas anų laikų nuotraukas. Žino
ma, pasitaiko viena kita korektū
ros klaida, kalbos netikslumas, 
bet tai vis nežymūs dalykai. Ga
lima būtų suabejoti, ar tiksliai 
parinktas pagrindinis knygos 
moto: “Daugelis tų, kurie pabė
rė smėlio saują Tavo kapan, jau 
Tave pamiršo”. Kaip iš duodamų 
šioje knygoje velionio i' 
straipsnių, taip ir iš paties leidinio 
pasirodymo ryšku, kad velionis I 
nėra pamirštas. Norėtųsi, kad jis' 
būtų daugiau žinomas mūsų jau
najai kartai, nes J. Krasnickas yra 
skaidrus krikščioniškojo, lietuviš
kojo idealizmo švyturys.

J Pr- |

draugų
lnirl ir>ir\

KOSTAS BUTKUS
Tel. PR 8-2781 (778-2781) 

TVOROS, LANGAI, DURYS, 

STOGELIAI, RINOS, 

APKALIMAI (Siding)

FRANK’S TV and RADIO, INC.
SO. IIALSTED STREET TEL. — CA 5- 7255
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO IR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

.8240

»

HIGH RATES
rev Per

3/“ Annum

Passbook 
Accounts

Jau susuktas filmas pagal No
belio premija apdovanoto auto
riaus A. Solženicyno veikalą 
“Antrasis ratas”. Filmo scenarijų 
paruošė ir pastatymą dirigavo A.1 Filmą režisavo R. Vabalas- Tad 
Ford. Spauda ne per daug aukš-1 jau esanti septintoji šio režisie- 
tina jo pastatymą.

PAID OUARTERLY

— AT

Per
Annum

J— ------- ------J.
| riaus meninė juosta. (ELTA)

Per Annum 

$1000 or more
Certificates
1 year min.

BRIGHTON
SAVINGS & LOAN ASS'N

HIGHEST RESERVES

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

(West of Callfornla Aramo)

$5000 or more
Certificates
2 year min

5T
Per Annum 

Investment 
Bonus 

Certificates

Kas tik turi gerą skonį,
viską perką pas Liepom

L I E P 0 N I S
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

FURNITURE CENTE R, INC.
Marąuette Pk., 6211 So. Western — PR 8*5875

Pirmadieniais Ir ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 9:30. Kitom dienon, 
nuo 9:00 iki 6:00 vai. vak Sekmad atdara 12 v. iki 5 v. popiet

MARQUETTE FUNERAL HOME
-TĖVAS IR SŪNUS—

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 71 st St. Tel. GRovehilI 6*2345*6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3*2108*09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

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

La i d o t u v i y Direktoriai 
Trys Moderniškos Koplyčios: 

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741-2

|

I

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUAN1CA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-39

VASARIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. IIALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfavette 8-3572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ff STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
K 2314 W. 23rd PLACE Tel. Vllrginia 7-667-Į 2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
w 11028 Southwest Hightvaj, Palos Rilis, III. Tel. 974-4416
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MEILES NENUPIRKSI Dr-jai jau keleri metai labai 
sumaniai vadovauja Emilija Kie- 
lienė. Praeitam sus-mui pirmi-

Ir turtingiausias žmogus nelai
mėje ar ligoje vienas neišsiverčia, 
neapsieina. Jam reikalinga kito 
žmogaus pagalba. Lietuvos Duk
terys, susibūrusios j dr-ją, sten
giasi rūpestingai ir nuoširdžiai 
padėti varge ar ligoje atsidūru- 
siems lietuviams.

Paskutiniame dr-jos biuleteny
je, sesių geri darbeliai skyriuje, 
skaitome, kad: padėta vienai ne
laimingai; lankytos ir maistu ap
rūpintos kelios senutės, viena iš 
jų sunkiai sužeista, suleisti vais
tai porų mėnesių dukart i savai
tę nuvažiuojant; paruošti drabu
žių ir maisto siuntiniai; lankyta 
(ligoninėj; lankomas aklas; budi
ma naktimis prie l’gonio; re
miama jauna našlė su keturiais 
mažamečiais; superkamas ant 
kortelių maistas nepajėgiantiems; 
nuvežami pas daktarą; surastas 
darbas ir kambarys reikalingam; 
Kalėdoms į šeimą atsivežta dvi 
senutės pietums ir su jomis pra
leista diena; iškviesta greitoji pa
galba staiga susirgusiam.

Lietuvos Dukterys turi vaiką
Pereitą sekmadienį įvykusiame 

Lietuvos Dukterų dr-jos visuoti
name narių sus-mc pirm. Em. 
Kielienė pranešė, kad praeitais 
meta's buvo daugiau ar mažiau 
globojamas šimtas ir vienas pa
galbos reikalingas asmuo. Vie
nuolika yra nuolat šelpiami. Dr- 
jos nameliuose gyvena šeši. Be to, 
dr-ja pr’sigyveno ir berniuką, 
kurį .leidžia (remiant privatiems 
asmenims) į mokslus Vasario 16 
gimnazijoje. Jo motina — indė
nė, tėvas — lietuvis. Abu tėvai 
nori, kad jų sūnus išaugtų geru 
ir doru lietuviu, o L. D. dr-ja 
tarpininkauja ir padeda.

Pirmininkės žodžiais tariant, 
Lietuvos Dukterų dr-ja yra atkak
liai dirbančių moterų kolektyvas. 
Jų rūpesčiu sutelkiamos lėšos. 
Jos pačios apvažinėja, aplanko 
tuos, kurie šaukiasi pagalbos ar
ba sužinoma, kad pagalba reika
linga. Nesveriama, nesvarstoma, 
kodėl žmogus yra nelaimėn pa
tekęs, taip, kaip nesvarstoma, ar 
reikia ištiesti ranką skęstančiam, 
kaip nedelsiama pilti vandenį į 
gaisro liepsną.

Ne pamokslauja, bet aukojasi
Kaipgi nepadėsi vienišam, ne

laimingam, pairus ir sveikatai? 
Arbarbrolis atsikvietė iš Lietuvos 
seserį, o paskui žiauriai su ja pa
sielgė. Jai suieškotas kambarys ir 
darbas. Be kojų esančiai prieglau
doj nuvežta televizija ir rūbų. Ki
ta senutė susilaužė koją. Niekas 
jos nelankė -—padėta. Vėl kitai 
senutei, jai prašant, nuvežta rū
bų. Sužeistas, turėjęs širdies ata
ką, ligoninėj ilgiau pagulėjęs su 
baime grįžta į savo butą, nes 
nuoma nemokėta. Pinigų atsar
gos išsibaigusios. Sutvarkomi su
sinarplioję reikalai. Nuperkama 
maisto. Per šaltį, sniegą ir lietų 
gruodžio 12 d. nuvažiuota į Oak 
Forest ligoninę švęsti Kūčių su 
vargšais ligoniais. Nusivežta Kū
čių patiekalai, pasimelsta, sulau
žomos plotkelės, pagiedota. Senu
kai susigraudina ligi ašarų, sulau
kę gyvųjų meilės nešėjų. Ne vien 
pamokslaujančių, bet save auko
jančių, savo laiką ir jėgas ati
duodančių nelaimingiems ir liū
dintiems.

Pasiaukojančios seka 
pirmininkės pavyzdžiu

Taip, Liet. Dukterims negana 
sumokėti nario mokestį tris dole
rius metams. Jos jungiasi į būrį 
aukotis artimui, mažinti vargą, 
skausmą, liūdesį. Jos atiduoda 
da j savęs, kad kiti galėtų pakelti 
galvą ir šypsotis.

Deja, esama ir pasyvių narių. 
Tikimasi, kad ir jos pagyvės, iš
sijudins, supras pareigų svarbu
mą ir išmoks vaikščioti meilės ir 
pasiaukojimo nelengvais, bet 
dvasinį džiaugsmą nešančiais ke
liais.

ninkavusi Iz. Stončienė ją pava
dino gyvuoju žemės angelu. 
Reiktų pridurti, kad pirm. Em. 
Kielienė pasižymi ne tik gerumu, 
bet yra sumani, ryžtinga, ištver
minga ir pasiaukojanti, taiki, op
timistė, didžios pusiausvyros, 
orientacijos ir takto moteris. Jos 
pavyzdžiu patrauktos, jungiasi 
moterys į būrį, lyg bitės žiedų 
dulkėj nešdamos artimui savo 
meilės dalį, meilės, kurios nenu
pirksi už pinigus.

Aišku, dr-jai reikia ne vien my
lėti mokančių, bet ir aukoti pi
nigais galinčių ir norinčių. Esant 
reikalui, prašome kreiptis telefo
nu (312) 925-3211 arba 422- 
3535. D. A.

prašydamos G. F. W. C. panau
doti savo įtaką, kad tie svarbūs 
klausimai, surišti su lietuvių .pa
vergta tėvyne, būtu iškelti Jungti
nėse J autose. Ponia Haugan nė į 
vieną klausimą neatsakė teigia
ma', be! pareiškė pageidavimą, 
kad L. M. F. klubai finansiniai 
remtų G. F. W. C. ir įsijungtų į 
jų tiesioginiais nariais ir tokiu bū- 

u, keltų savo problemas.
Kad tokie G. F. M. C. norai i 

yra, patvirtino M. Krauchunienė , 
buvusi ilgarfietė Chicagos klubo 
pirmin:nkė. Ta akcija tęsiasi il
gesnį laiką, nes G. F. W. C. or
ganizacija narių skaičiumi mažė
ja ir todėl nori į ją įjungti etni
nes grupes. Susirinkimas nutarė 
kreiptis į centro valdybą su pagei
davimu, kad tas klaus;mas būtų j 
išaiškintas ir painformuoti visi j 
klubai. /

S. Semėnienė siūlė1 L. M. F. 
Chicagos klubui sudaryti bran
duolį, į kurį įeitų visų veikian
čių Chicagoje moterų organizaci
jų atstovės. Tai padidintų tarpu
savio bendradarbiavimą ir infor
mavimą apie moterų veiklą.

Pirm. K. Leonaitienė pareiš
kė, kad buvo mėginta tokį bran- 
duo’į sudaryti, bet nepavyko. L. 
M. F. Chicagos klube yra daug 
narių, kurios priklauso įvairioms' 
moterų organizacijoms, bet jos 
nėra kaip tos organizacijos atsto-

Birutė Pūkelevičiūtė ir Halina Žitkienė lanko papūgų; džiungles Miami 
Beach, Floridoje. Nuotr. St. Semėnienės

Cikagietės su floridiškem Miasni Beach Lietuvių klube. Iš k.: A. kli- 
mienė (buv. čikagietė ir dainavietė), E. Lapienė, kelių knygų autorė 
Janina Pakštienė-Narūnė ir O. Žilienė.

TRADICIJOS, KULTŪRINES 
POPIETES. JAUNIMO KLAUSIMAS

Sausio 21 d. Lietuvių Tauti
niuose namuose įvyko neeilinis
L. M. F. Chicagos klubo susirin
kimas. Jame pakviesta dalyvavo 
jaunoji poetė Eglė Juodvalkytė ir 
skaitė savo kūrybą. Susirinkimui 
ją pristatė E. Songinienė ir apibū
dino kaip jauną gabią poetę, ak
torę ir visuomenininkę, aktyviai 
dalyvaujančią lietuvių spaudoje 
ir organizacijose. Ji yra baigusi 
Chicagos Aukšt. lituanistikos mo
kyklą ir Pedagoginį lituanistikos 
institutą, o dabar studijuoja litu
anistiką Chicagos universitete. Jos 
eilėraščių knygelę “Jei tu paliesi 
mane” 1972 m. išleido Ped. lit. 
institutas. Tos knygelės mecena
tai buvo 1972 m. Chic. lit. mo
kyklos abiturientai. Eglė puikiai 
moka lietuvių kalbą, ir tai nuo
pelnas patriotų tėvų, kurie jos iš
mokė, nuo mažens įskiepijo lie
tuvišką dvasią ir kiekvieną šešta
dienį iš East Chicagos veždavo į 
Chicagos Aukšt. lit. mokyklą, vė
liau į Ped. lit. institutą.

Eglė nemėgsta pagyrimų, pri
pažįsta sveiką kritiką, ir tą klau
simą nagrinėja lietuviškoje spau
doje, pažymėdama, kad neužtar
nauti pagyrimai ir stoka kritikos 
žudo talentus.

Po pristatymo, Eglė paskaitė ke
letą eilėraščių, už kuriuos susirin
kimas padėkojo gausiu plojimu, o
M. Macevičienė L. M. F. klubo 

1 vardu įteikė puokštę rožių.

Velykų stalas ir abiturientų 
vakaras

Klubo pirm. K. Leonaitienė per
skaitė gautą iš centro valdybos 
raštą, kuriame pasidžiaugta Chi
cagos klubo veikla.

Klubas kartu su Liet. Taut. na
mų valdyba ruošia kultūrinės po
pietes ir šiais metais mano su
ruošti tradicinį Velykų stalą per 
Atvelykį, balandžio 29 d., o abi
turientų vakarą — gegužės 19 d.

Abiturientų vakaru yra didelis 
susidomėjimas, jau sudarytas mo
tinų komitetas, kuris kartu posė
džiavo su L. M. F. valdyba. Ko
mitetas patenkintas, kad L. M. F. 
sutiko ruošti tokį jaunimui skirtą 
pobūvį ir tikisi, kad tas vakaras 
prisidės prie lietuviško jaunimo 
subūrimo. J jį kviečiami reg'struo- 
tis abiturientai ne tik gyvenantie
ji Chicagoje, bet ir už Chicagos 
ribų.
Artimiausioje ateityje, vasario 4 

d. bus kultūrinė popietė su dr. 
V. Sruogiene, kuri yra klubo na
rė. Visos narės kviečiamos daly
vauti.

Susirinkime iškeltas jautrus 
klausimas, liečiantis L. M. F. 
klubus, kuris buvo aprašytas 1972 
m. lapkričio 30 d. “Drauge”. 1972 
m. lapkričio 15d. Gencral Fede
ration of Women’s clubs pirmi
ninkė K. V. Haugan priėmė L. 
M. F. klubų atstoves, kurios iškė
lė keletą klausimų, liečiančių lie
tuvių etninės grupės egzistenciją,

vės.
Nutarta paremti Vasario 16 

gimnaziją, Margutį ir Daukų ra
dijo valandėles.

Susirinkimui pirmininkavo E. 
Diminskienė, sekretoriavo E.
Songinienė.

Galima pasidžiaugti, kad klu
bo- narių tarpe yra partizanė sa
vanorė - kūrėja S. Statkevičienė, 
kuri aktyviai reiškiasi klubo veik
loje ir tuo užsipelno visų klubo 
narių ypatingos pagarbos.

E. S.

Doriifo gyvenimo 
paslaptys

Moterys teologės — retos, bet 
ir jų atsiranda. Viena iš tokių 
yra Rosemary Haughton, savo 
veikalais pasirodanti Paulist 
Press leidinių serijoje. Tarp nau
jų 1972 m. jos knygų aptinkame 
ir “The Mystery of Sexuality” 
(76 psl., 95 et.).

Tai platesnėms skaitytojų ma
sėms taikytas, daugiau populia
rus veikalas. Mums atrodo, kad 
autorė gal net ir per ilgai kalba 
apie sekso apraiškas istorijos 
bėgyje ir dabarties įvairiose vie
tovėse, bet gal tuo ji norėjo nu
statyti dabarties diagnozę istori
nėje perspektyvoje. Faktas, kad 
jos veikalą išleido vienuoliai 
paulistai, sako, jog jis parašytas 
krikščioniškoje dvasioje.

SVENTEM PRAĖJUS
STEFANIJA STASIENĖ

Šventės paprastai pagal kiek
vienos tautos tradicijas nesiribo
ja vien tik dvasine jų reikšme ar 
bažnytinėm apeigom. Kiekviena 
tauta stengiasi šventes kuo iškil
mingiau atšvęsti ne vien tik ati
tinkama dvasine nuotaika, bet 
taip pat ir kūno patenkinimu, 
būtent, gardžiai ir sočiai paval
gyti bei išgerti.

Tačiau šventiškais valgiais 
žmogus ilgai maitintis negali, nes

Iš Ciklo "Pasaka"
EGLĖ JUODVALKYTĖ

B MOTERŲ PASAULIO
— Eglė Juodvalkytė, mūsų 

jaunutė talentinga poetė, skaitė 
iš savo poezijos keletą kūrinių 
Lietuvių mot. federacijos Chica
gos klubo susirinkime praeitą sek
madienį Liet. Taut. namuos. Čia 

| duodame vieną jos skaitytą poe- 
! zljos dalykėlį. Eglės poezijos rin
kinys “Jei tu paliesi mane” buvo 
išleistas Pedagoginio lituanistinio 
instituto 1972. Mecenatas Chi
cagos Aukšt. lit. mokyklos 1971- 
1972 mokslo metų abiturientai. 
Savo žody jie rašo. "... atsiranda 
vienas kitas skaidresnis pragied
rulis, rodantis, kad jaunimo tėvy
nės meilė neužgesusi. I tokių švie
siųjų pragiedrulių eilę įsirikiuoja 
ir Eglė Juodvalkytė, kuria džiau
giamės, didžiuojamės jos darbais 
ir ryžtamės eiti jos keliais.

Eglė jau yra pasižymėjusi kaip 
talentinga poetė. Eglės sukurtieji 
eilėraščiai rodo poetės kūrybinį 
pajėgumą bei talentą. Jos eilė
raščiai pilni jaunatviško jausmo 
ir nuostabių minčių.

Didžiuojamės, kad ji yra bai
gusi Chicagos Aukšt. lituan. mo
kyklą. Eglė yra šios mokyklos 
pasididž'avimas ir pažiba”.

Jaunoji poetė klubo valdybos 
buvo apdovanota rožių puokšte, 
o visos susirinkusios, kartu su jos 
draugais abiturientais,' jungėsi jų 
raštišku linkėjimu: “Linkime jai 
geriausios sėkmės tęsti savo kūry
bą, neužmiršti dirbti tėvynės Lie
tuvos garbei ir gerovei”.

kadaise vadinaus Jūratė

tada nepažinau aš žemės dulkinų kelių
nei skausmo 
Sielvarto .
nei meilės

kai saulė paauksuodavo kasas
ir sidabru nutvieksdavo jūros paviršių 
dainuodavau laimės dainas 
didžiuodavaus savo kilme aukšta 
ir pavaldinių gausių pasitikėjimu

bet vieną vakarą
užburta žemiškų akių 
pasidali/nus taure vyno 
apglėbta stiprių, tvirtų rankų 
dalinaus aš meile, kūnu

ir man negaila karalystės
negaila sudaužytų rūmų
gaila, kad tik viena naktis gimdys prisiminimus 
gaila tik kūno

dabar
klūpėdama prie tuščio židinio
aš pelenus žarstau
lydima keršto
lyg besišypsančios šmėklos

mane vadina Pelene

normaliam kūno funkcionavi
mui reikalinga atitinkama pro
porcija įvairių maistingų medžia
gų ir be to geras jų išbalansavi
mas.

Taigi, ar šiaip ar taip žmogus 
turi grįžti prie kasdieninių val
gių, kurie mūsų organizmui tei
kia visas reikalingas medžiagas, 
o ne perkrauti kuria nors viena 
maistinga medžiaga.

Baltymų reikalingumas

Kanadiškės i|r čikagiškėa, pabėgusica nuo žiemos Florido.n Lietuvių klu
be. Iš k. J. Pargauskienė (iš Kan.), Ramanauskienė (iš Chic.), Onutė 
Sergautienė ir Vainienė (abi paskutiniosios — Floridos vasarviečių 
savininkės).

Daugiausia mūsų kūnui, žino
ma, reikia baltymų, nes be balty
mų gyvybė būtų neįmanoma. 
Baltymais mes kūne atstatome 
mirusias ir susidėvėjusias ląsteles. 
Baltymų trūkumas paliečia bili
jonus mūsų kūno ląstelių, nes jos, 
kaip žinome, iš baltymų susideda. 
Be baltymų jos degeneruojasi ir 
žūva. Be to aukštos rūšies balty
mai turi visas amino rūgštis, ku
rios kūne padeda formuoti hor
monus ir enzymus bei padaro or
ganizmą atsparų ligoms. Balty
mai į mūsų kūną patenka su 
maistu, kuris paprastai būna gy
vulinės ar augalinės kilmės. Iš 
augalų baltymais turtingiausios 
yra sojos pupos. Todėl nenuosta
bu, jog sojos pupos sudaro dau
gelio Azijos tautų vienintelį bal
tymų šaltinį jų mityboj. Sojos pu
pos turi net dukart tiek baltymų 
kaip mėsa ar žuvis, ir triskart 
tiek, kiek kiaušiniai. Ne veltui 
Azijos tautos šį augalą vadina 
mėsa, augančia ant vijoklių. Ir 
ne vien tik baltymais šis augalas 
turtingas, bet taip pat ir minera
lais bei vitaminais.

Tad pamėginkime šį kartą š:as 
baltymais turtingas bandeles, ku
rių kepimui panaudosime ir mi
nėtas sojos pupas.

Pilnos baltymų bandelės
Imti: 1.5 puoduko stambių 

kvietinių miltų, 2 puodukus bal

Eglė Juodvalkytė

— Lietuvių Moterų federacijos 
Chicagos klubo narės prašomos 
visos dalyvauti Vasario 16-os mi
nėjime,pasipuošusios taut. drabu
žiais. Taipgi ir kitas moteris pa- » 
skatinti.

— Lietuvos Dukterų dr-jos 
susirinkime sausio 21 d. buvo 
pranešta, kad įstojo net 90 nau
jų narių. Dabar jau draugijoje 
iš viso yra apie 600 narių.

tų kviet. miltų (Montana), 1.5 
puoduko lieso pieno miltelių, 1.5 
puoduko sojos pupų miltų, 2 ar
bat. šaukštelius mielių miltelių 
(brewers Yeast), 2 valg. šaukš
tus safflower aliejaus, 1 valg. 
šaukšt. bičių medaus, 1 arbat. 
šaukšt. druskos, 2 puodukai 
drungno vandens, 1 pokelis džio
vintų mielių.

Iš duoto kiekio vandens atpilti 
truputį ir suberti džiovintas mie
les ir leist, kad pradėtų daugintis. 
Tuo tarpu į dubenį supilti visų 
rūšių miltus. Gerai išmaišyti. J li
kusį vandenį supilti alyvą, medų, 
druską. Išmaišyti, supilti padau
gintas mieles ir užpilti ant pa
ruoštų miltų. Ranka minkyti teš
lą. Stebėti, kad nebūtų per kieta. 
Leisti pakilti. Daryti mažas ap
valias bandeles. Siek tiek suploti 
ir dėti ant miltais pabarstytos ar 
aliejum pateptos skardos. Apie 
20 min. leist pakilti. Kepti prie 
350 laipsn. temperatūros 45-50 
min. Iškepus, kol dar karštos, pa
tepti tirpytu — nesūdytu sviestu 
(nebūtinai).

— Gene Krajicek (Genovaitė 
Ambrozaitė), lietuvaitė, Chica
gos Lietuvių Moterų klubo akty
vi narė, yra “Southvvest News 
Herald” redakcinio štabo narė. Ji 
veda šiame amerikiečių laikrašty 
Marųuette Parko ir Chca"o Lavvn 
skyrių.
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