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TRISDEŠIMT TREMTIES METŲ

GRAŽINKIME POEZIJĄ | GYVENIMĄ
Leonardo Andriekaus, Lietuvių rašytojų draugijos pirmininko, žodis "Poezijos pavasario 
Chicagoje" proga Jaunimo centro kavinėje š. m. birželio mėn. 1 dieną

Prieš 30 metų daugeliui lie
tuvių reikėjo apsispręsti — likti 
Lietuvoj ir rizikuoti trėmimu į 
Sibiro taigas ar bėgti j Vakarus 
per Vokietiją. Apsisprendimas 
buvo nelengvas, nes buvo gaila 
palikti tėvynę ir buvo baisu vyk
ti į Vokietiją, numatant kas lau
kia. Vis dėlto apie 60 tūkstančių 
lietuvių pajudėjo i Vakarus — 
traukiniais, sunkvežimiais, ark
liais, dviračiais ir net pėsti. Iš 
pabėgusių nukentėjo palyginti 
nedaug kas. Ačiū Dievui, nebu
vo nepakeliamo vargo ir Vokieti
joj, o juo labiau persikėlus iš jos į 
Ameriką bei kitus kraštus. Ir ne
pamatėm, kaip nuo anos liūdnos 
vasaros praėjo jau 30 metų.

Daugelis jau, tur būt, ir ūžmir? 
šom anas pirmąsias baimės ir 
netikrumo dienas ir džiaugiamės 
įsikūrę svetimuose kraštuose ge
riau, negu daugelis vietinių gy
ventojų. Daugelis jau esame taip 
patenkinti nauja vieta, kad ne
benorime ir vadintis tremtiniais 
ar pabėgėliais, o tik išeiviais, t y., 
anot Maceinos, duoneliautojais, 
kaip ir senieji emigrantai. Esame 
taip patenkinti nauju gyvenimu, 
kad net neprisimename ir šios 
nepaprastos sukakties. Bent ra
šančiam neteko mūsų spaudoje 
pastebėti, kad apie tai būtų kas 
rašoma ar siūloma kaip nors tą 
sukaktį paminėti.

Nesu tuščių minėjimų mėgė
jas. Bet vis dėlto ar nevertėtų ties 
ta sukaktimi visiems susimąstyti 
ir pagalvoti, ar esame pakanka
mai atsiteisę paliktai tėvynei ir 
tautiečiams, kurie kur kas dau
giau už mus vargo ir kentėjo, pa
silikę tėvynėje. O tikintiesiems 
ar nevertėtų specialiu būdu pa
dėkoti Dievui už ypatingą globą 
bei apsaugą klajonių metu. Ar 
nevertėtų ta proga specialiu bū
du pasimelsti už tėvynę ir už 
kenčiančius bei persekiojamus dėl 
tikėjimo ir sąžinės laisvės.

Kai skaitai Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronikas, negali nesi
jaudinti, matydamas tokį barba
rišką tikinčiųjų persekiojimą, to
kį vaikų terorizavimą bei demo
ralizavimą, kokio Lietuva nie
kuomet nebuvo mačiusi nei rusų, 
carų ar vokiečių okupacijų me
tais. O mes tiek tereaguojam, kad 
spaudoje tas kronikas skelbiam, 
ir tai dar ne visi laikraščiai, nors 
iš tikrųjų reikėtų šaukte šaukti, 
kad girdėtų visas pasaulis ar bent 
visi pasaulio katalikai. O jeigu 
nepasitikime žmonių pagalba, tai 
galgi turėtume pasitikėti bent 
Dievu, jo pagalba, nes juk sako
mės esą tikintieji, suprantą mal
dos galybę. Geras dalykas ir as
meniška malda. Bet kai dabar 
kankinama visa Lietuva atvirai 
ir barbariškai, tai ar neturėtų ir 
visa išeivija drauge ir viešai pa
simelsti už tuos, kurie ten to da
ryti negali? Todėl ar nereikėtų 
antrą šių metų pusmetį skirti 
ypatingai maldai už Lietuvą, nes 
juk nuo 1944 metų vidurio ir 
prasidėjo mūsų klajonės ir pasi
likusiųjų vargai bei kančios — 
vyskupų, kunigų, tikinčiųjų.

Kaip tai padaryti, ne čia vieta 
aiškinti. Apie tai turėtų pagalvo
ti Kunigų Vienybė, naujai įsteig
toji Talka ar kas kitas. Gal tai 
galima būtų sieti su Siluvinės 
Marijos švente, organizuojant 
platesnius suvažiavimus, o jei ne, 
tai paskirų miestų visų lietuvių 
suėjimą į bendras pamaldas vie
noje bažnyčioje ar ką nors pa
našaus. Jau daug kartų rinkomės 
į vieną vietą masiškom dainom 
bei šokiam. Tai kodėl negalėtu
me bent kartą susirinkti ir bend
rai maldai? Visa išeivija, visuose 
kontinentuose ir visose šalyse — 
'didžiulėse katedrose, bažnyčiose 
ar kukliose koplyčiose, dėkojant i 
už tai, ką turime, prašant to, ko 
pageidaujame, meldžiant pagel-1 
bos tėvynėje likusiems.
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Malonūs Poetai ir Poezijos 
Bičiuliai,
Man yra miela sveikinti Jus 

šią kilnią dieną ir pabendrauti 
džiaugsmu bei mintimis.

“Poezijos pavasario Chicagoje” 
šventė — visai naujas įvykis mū
sų buity. Kultūros kongresuose ir 
simpoziumuose mes esame įgu
dę pagerbti literatūrą apskritai. 
Reti taipgi pas mus ir vienos po
ezijos rečitaliai. Nūnai gi net ke
lios dienos aukojamos poezijai 
bei poetams. Argi tai nebrangu 
mums, kurie poeziją laikome sa
vo motina ir žodinės estetikos ka
raliene!

Be to, dar aplink pavasaris. 
Pavasaris gamtoje ir žmoguje, 
primenąs mums didį įvykį — 
Maironio pavasarišką giesmę. At
siminkime čia, kad prieš 80 me
tų galingai pragydo tas garbin
gas Lietuvos dainius ir savo rink
tine “Pavasario balsai” pervėrė 
tautos širdį. Tai naujosios mūsų 
poezijos ankstyviausioji lakštin
gala, savo daina prikėlusi ir šim
tus poetų.

Maironio “Pavasario balsai”, 
suaidėję praėjusioje gadynėje bei 
sujudinę Lietuvą, tegul liudija, 
jog ne be reikalo surengta ir ši 
Poezijos šventė Chicagoje. Žodi
nės kūrybos jėgą bei grožį turi 
pajusti lietuvis ne vien senovėje, 
betzir dabarty. Tad garbė tam 
jaunimui, kuris išjudino mus, 
gal j|u kiek nusivylusius poezijos 
vaidmeniu emigracijoje, kai net 
Maironio ir kitų poetų giesmę til
do Amerikos įmonių bei linksmy
bių triukšmas.

Poezijos palaima
Poezija yra paslaptingas žmo

gaus sielos sužydėjimas. Žemiš
koje buity sielos dažniausiai lie
ka uždaros. Žvelgiant į bilijoni
nes žmonių mases, tikri poeti
niai prasiveržimai, atrodo, rete
nybė. Bet vis dėlto, išmušus Die
vo valandai, užgimsta žmonės, 
kurie nuostabiai atsiskleidžia 
dailėje spalvom, muzikoje — 
garsais, poezijoje — estetinio žo
džio triumfu.

Kodėl atsiskleidžia menininko 
siela kūrybai, čia būtų per keblu 
gvildenti. Verčiau apžvelkime 
poezijos palaimią įtaką žmonijai 
bei jos problemas mūsų buity, 
kurių gvildymas, žinoma, čia ne
beleis iškelti poeziją liečiančių 
teigiamybių. Tai būtų jau atskira 
tema.

Brangieji, jeigu poezija neteik
tų labo, tautos nebūtų uždėjusios 
laurų ant Homero, Virgilijaus, 
Dantės ir kitų poetų galvos. Be 
poezijos rūškana atrodytų mūsų 
planeta su amžinais karais, kie
tom grumtynėm už būvį ir fizi
niais bei dvasiniais minusais. To
kio atšiauraus likimo rankose 
nieko išganingesnio nesuvokė 
žmogus, kaip dainuoti ir klausy
tis kito dainos.

Kylant aukštyn kultūroje, po
ezija net gavo viršų, tapdama ki
tų meno formų žvaigžde. Niekad 
to neišreikšti spalvom ar instru
mentiniais skambesiais, ką gali 
išreikšti politiniu žodžiu. Juo ne-

Malronis (1862-1932) Raižinys Prano Lapės

vien atskleidžiami nauji buities 
atžvilgiai, bet iškeliami ir slėpi
ningi sielos lobiai.

Savoj literatūroje mes visuo
met liksime nustebinti Bernardo 
Brazdžionio grandioziniais vaiz
dais, kurie tikrovę paverčia poeti
ne drama, ir Jono Aisčio subti
liaisiais sielos niuansais, kurie at
veda mus prie pat jausminio 
kraštutinumo ribos. Toliau ženg
ti nebesaugu, gali nupulti į ne- 
atprėpiamuimo bedugnę.

Didieji talentai literatūroje 
kartais pasiekia tokio gilaus min
ties, jausmo, vaizdo ir .logikos ra
finuotumo, jog aiškiai priartėja 
prie amžinojo Kūrėjo. Padėkime 
ant svarstyklių poeziją, kurią per 
tūkstančius metų sukūrė žmogus, 
ir brangiuosius akmenis — dei
mantus, rubinus, emeraldus, sa- 
firus — ir žiūrėkime, kas nusvers. 
Aišku, medžiaga turės užleisti 
vietą dvasiai, kuri žodyje stebuk
lingiau žėri, negu pasakiškieji 
mineralai.

Jacųues Maritainas yra pažy
mėjęs, jog, išskyrus šventąjį, nie
kas kitas taip tiesiogiai nesusi- 
liečia su nematomuoju pasauliu, 
kaip poetas. Tas pats Maritainas 
apie poezijos palaimą gi šitaip 
byloja: “Nors savyje menas bei 

poezija negali suteikti mums am
žinojo gyvenimo, tačiau žmoni
jai tai labiąu. reikalinga už duo
ną, nęs maitina dvasią”.

Ir čia vėl miela grįžti į save. 
Maironio poezija anuomet lietu
vių tautai iš tiesų bene buvo rei
kalingesnė už duoną. Tie “Pa
vasario balsai” juk pamaitino 
mūsų žmones, išalkusius laisvės, 
tiesos ir gėrio. Toli gražu, neuž
teko, kad “Basanavičius “Aušroj”, 
Kudirka “Varpe”, Vaižgantas 
“Apžvalgoj” retoriškai sušuktų: 
“Pabuskite, broliai, ir nusimeski
te vergovę”. Reikėjo dar, kad Mai
ronis iš pilnos širdies užtrauktų:

Kur šiandieną jinai? 
Miega jos milžinai; 
Po žemių jų ilsis krūtinė! 
Kai po audrų didžių 
Kad ant marių plačių 
Užmiega vilnis paskutinė.

Ir nepriklausomybės metais 
neužteko pakelti žemės ūkio, iš
dalinant dvarus — atsikėlusiai 
tautai reikėjo Putino, Kiršos, 
Binkio, Sruogos, Santvara, Braz
džionio, Aisčio ir kitų poezijos. 
Be jos nebūtų kultūriškai subren
dęs jaunimas ir pasiruošęs atei
nantiems bandymams. Pagaliau 

ir tremtyje neužteko Unrros ir 
Balfo — reikėjo minėtųjų po
etų ir dar naujų, kaip Niliūno, 
Bradūno, Nagio, Šlaito ir t. t Be 
jų mes nebūtume pilnai suvokę 
savo tragiškos lemties, jos pras
mingai neišgyvenę ir netapę fi
zinio bei dvasinio ištrėmimo pa
tikimais liudytojais.

Kaip matome, žmogaus sielos 
sužydėjimas yra ne tik išbudi
ntas, bet ir išbudinimas. Visiš
kai teisūs tie, kurie šaukia, kad 
savo pilnumoj poezija — tai 
prarastojo rojaus aidas. Jis toks 
galingas, jog kiaurai skverbiasi 
per epochas, dekadentines saus
ras, materializmo tvirtoves... Jis 
liudija, jog yra kažkas labai gra
žaus prarasta, ką mes patys bent 
dalinai vėl galime atgauti ilge
siu, skausmu ir meile kūrybinėje 
aukoj. Be to, poezija, prikeldama 
jausmus ir juos įprasmindama 
idėjom, praturtina žmogaus sie
lą bei palenkia ją estetinei tiesai. 
Tinkamai suvokta, ji padeda iš
saugoti pusiausvyrą tarp medžia
gos ir dvasios.

Tai milžiniška misija, kuri 
šiaip priskiriama tik religijai. Bet 
kas gi yra religija, jei ne poezija? 
Argi Šventas Raštas, tiek Nauja
sis, tiek Senasis Testamentas, nė

ra taipgi ir literatūrinis kūrinys? 
Kažin, ar kada pasiseks kam pra
lenkti Jobo knygos dramaturgą. 
Giesmių giesmės lyriką ir Dievo 
šauklius Izaiją, Jeremiją, Eza- 
kielį su jų pranašingomis poeti
nėmis vizijomis. Arba vėl, kas iš 
mirtingųjų gali sukurti siurrealis- 
tiškesnį vaikalą, kaip Šv. Jono 
“Paslaptingasis Apreiškimas”?

Apgailėtina tik, kad lig šiol vis 
neišdrįstama aiškiai pasakyti, 
jog Kristus savo plotmėj yra iš
kiliausias žmonių giminės poetas. 
Ką jisai evangelijoje skelbė apie 
dangų ir žemę — tai dieviškai 
amžina poezija.

Poezijos tragedija
Bet iš kitos pusės, nemažiau 

apgailėtina, kad didžioji žmoni
jos dalis apie poetinę kūrybą vi
siškai nieko nežino, ja nesidomi, 
ja negyvena... Patsai jos vardas 
milijonams reiškia nesąmonę ir 
net pamišimą. Toji žmonijos da
lis gi, kuri apie poeziją šį tą žino, 
mokyklose buvo su ja tik pavir
šutiniai supažindinta, bet ne
įkvėpta ir neuždegta.

Seniau, norint pagydyti ligas, 
ligoniams buvo nuleidinėjamas 
kraujas, kuris kaip tik labiausiai 
reikalingas sutrikusiam organiz
mui atstatyti. Panaši klaida daro
ma ir visuomenėje, ypač moder
niojoje, kai nuo jos atplėšiamas 
žodinis menas ir su didžiausiu 
entuziazmu pakišama medžiaga.

Vaisiai baisūs. Sujaukiamos 
vertybės ir iškreipiama net so
cialinė tvarka. Mūsų epochoj 
medžiagai teikiama aiški pirme
nybė prieš dvasią. Beveik visa 
žmogaus energija išsemiama ko
mercinei produkcijai, karinėms 
lenktynėms ir net masinėms žu
dynėms. Atrodytų, jog poetinė 
kūryba, ta visų menų karalienė, 
jau visiškai nuvainikuota ir iš
guita iš gyvenimo.

Juk ir tarp mūsų, prailgėjusioje 
tremty, kasmet vis dažnesni pa
sigirsta balsai: “Aš nesuprantu 
poezijos”. Tokių asmenų, aišku, 
jau negaivins žodinės kūrybos 
palaima. Ypač gi graudu, kad 
mūsų poezija beveik nebepasie
kia geroką dalį mūsų jaunimo dėl 
jo ribotumo lietuvių kalboj.

Apie naują mūsų poetų prie
auglį iš čia gimusio atžalyno ne 
vienam gal net per drąsu pasva
joti. šimtmetinėje lietuviškos 
emigracijos eigoj panašaus ste
buklo dar nėra buvę. Bet gal jis 
įvyko kaip tik šioje poezijos šven
tėje, kai matome tiek daug po
eziją skaitančio ir jos besiklau
sančio jaunimo. Tiesa, kad sveti
ma dirva rašytinei mūsų poezi
jai čia nėra labai derli. Ir daug 
kur nėra taip gerai kaip Chica
goje. Visu pločiu žvalgantis, ga
lima matyti, jog pastaraisiais de
šimtmečiais mūsų čionykštės po
ezijos padėtis vis labiau ir labiau 
blogėja, nors netrūksta tvirtų 
poetų ir pastangų poeziją gelbė
ti literatūros vakarais, šventėm, 
premijom, pamokom ir kitais bū
dais.

(Nukelta į 2 psL)
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Grąžinkime poeziją 
į gyvenimą

(Atkelta iš 1 psl.)

Čia prisieina išvilkti švieson 
nemalonia tiesą būtent, kad po
ezija žymiosios lietuvių daugu
mos nebelaikoma gyva mūsų kul
tūrinio gyvenimo dalim. Visuo
menėje jai nebepripažįs tarnu, ar 
bent nutylima, reikšmė, kurią ji 
yra turėjusi atsikuriančioje ir at
sikūrusioje Lietuvoje. Tai patvir
tina daug faktų, kurių pagrindi
niai yra šie.

Pirmiausia, gana išmokslinta 
ir patriotiškai nusiteikusi mūsų 
visuomenė beveik nebeperka ir 
nebeskaito poezijos knygų. Inte
ligentas lietuvis nebesigėdi vie
šai pasakyti, kad jam poezija 
niekas. Poetinei knygai išleisti 
sąlygos tapo finansiškai beveik 
neįmanomos. Ar tai ne ironiška 
šioje visokeriopo pertekliaus že
mėje?

Čia gal kas nors įsiterptų su 
pastaba, kad dar turime šaunių 
literatūros vakarų, į kuriuos vis 
dėlto gausiai renkasi žmonės. 
Taip, turime, bet atsiminkime, 
jog literatūros vakarai yra savo
tiškos pramogos. Poezijos meilei 
matuoti tikrasis barometras lieka 
knyga. Ją skaitydamas, žmogus 
sava širdim bendrauja su poezi
ja — be sceninės šviesos ir vai
dybinės pagalbos. Toks ryšys liu
dija aukščiausią komunikacijos 
laipsnį tarp rašytojo ir skaityto
jo. Deja, pas mus jis rečiau be
pasiekiamas, kai mažai perka
mos poetinės knygos.

Antra nelaimė — poezija ne- 
beįderinama į mūsų kultūrinio- 
patriotinio gyvenimo eigą. Čia la
biausiai turėkime galvoj Vasario 
16-ją — tą gyviausią mūsų tauti- Kristijonas Donelaitis (1714-1780) Vilniaus universiteto nišoje. K. Bogdano skulptūra

mas nebūtų iškilęs, jei nebūčiau 
susidūręs su šia problema prak
tiškai. Baigdamas noriu paste
bėti, kad tokiais indeksais turė-

kuriais atvejais net ištisos stu
dijos beveik neatsekamai nu
skęsta, ir taip šitas svarbus lei
dinys dalinai praranda savo ver
tę ir svarbą, tuo prilygdamas
paprastam eiliniam laikraščiui.; tų susirūpinti kiekvienas leidė- 
O daugeliu atžvilgių “Draugo” jas, jeigu jis nori, kad jo perio-
priedas netgi vertesnis už kai 
kurį žurnalą, nes čia ryščiai atsi
spindi gyvenamojo momento 
nuotaikos, problemos, pati dva
sia, ir visa tai paduota su giles
niu įžvelgimu, rūpestingesne at
ranka, negu kad eilinė dien
raščio ar laikraščio publikacija.

Anksčiau šitą bibliografinį 
darbą dalinai atliko leistoji 
“Knygų Lentyna”. Sakau, dali
nai, nes iš tikrųjų šiame kultū
riniame priede buvo skelbta 
daugiau, negu kad “Knygų Len
tynoje” buvo suregistruota. Gai
la, rodos pastaruoju metu ir ši
tas leidinėlis liovėsi ėjęs. Norint 
išbristi iš šitos keblios padėties, 
reikėtų pasikliauti savomis jė
gomis. Mano siūlymas būtų — 
taip imti ir sudaryti praėjusio 
laiko “Draugo” kultūrinio prie
do pilną klasifikuotą bibliogra
fiją ir ją išleisti atskiru leidi
niu, pramatant, kad jis bus 
kiekvieneriais metais papildo
mas. Darbas, tiesa, būtų labai 
didelis, tačiau jis šimteriopai ap
simokėtų, nes tai būtų didelė pa
galba daugeliui mūsų žmonių, ir 
iš kitos pusės būtų atgaivinta ir 
lengvai prieinama visa ta ver
tinga medžiaga, kuri šiandien 
dūli popieriaus stirtose. Tokią 
bibliografiją turint, kiekvienas 
galės pasisemti iš šito aruodo 
reikiamų žinių be jokio vargo, 
tik primokėdamas kelis centus 
už fotokopiją ir persiuntimo iš
laidas. Kiekvienu atveju, ruo
šiant tokį bibliografinį leidinį, 
būtina nurodyti, kur šitie prie
dai sukrauti ir kokiomis sąly
gomis būtų galima jais pasinau
doti.

DU MILIJONAI
SOLŽENICINO KNYGOS

diniai leidiniai nedingtų su šia 
diena ir kad jų amžius būtų pra
ilgintas.

Harper and Row leidykla iš
spausdino apie du milijonus eg
zempliorių knygos “The Gulag 
Archipelago” ir dabar skirsto 
po parduotuves. Tuo pačiu metu 
išleidžiama ir kišeninė laida.

MONA USA I MASKVĄ

Su linkėjimais

V. Kazokas
Australija

PR 8-3229-4
DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSLbJf I 
GERKLES LIGOS 

2858 VVest 63 r<l Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
Akiteerlla ir moterą Iiru>
Ginekologinė Chirurgija

6449 Bo. Pulaski Kotui ((.rauford 
Medical Building) Tel. LU 5-6440 
8007 W. 83 PI., Justice, IL, 599-051)0 
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nių polėkių išraišką. Vasario 16- 
ji dar gali būti pakiliai atšven- 
čiama didžiosiose lietuvių bend
ruomenėse, kur susirenka net 
tūkstančiai žmonių. Dvasinis at
sivėrimas tebėra gana ugningas. 
Bet kas atsitinka? Jis prigęsta, kai 
savieji ir net svetimieji be pabai
gos ima kartoti kiaurai žinomus 
dalykus. Poetinis žodis gi prog
ramoje daug kur jau visiškai ig
noruojamas. Poezija, per kurią 
iš tikrųjų gimė Vasario 16-ji, dau
gelio čia laikoma nereikalinga. 
O jeigu programoje ir suteikia
mos jai kelios minutės, tai daž
nokai parenkami tokie blogi silp
nų poetų eilėraščiai, jog tuo pa
žeminami didieji mūsų patrioti
nės poezijos kūrėjai ir pati publi
ka.

Beje, Vasario 16-sios progomis 
žymesniuose centruose ruošia
mos iškilios dailės parodos, bet 
poezija apeinama. Tautos didžio
sios šventės išvakarėse kai kurie 
mūsų laikraščiai nebeatspausdi- 
na nė trumpučio patriotinio ei
lėraščio. Tai žaizdos, kurias sku
biausiai reikia gydyti.

Trečioji negerovė — mūsų pe
riodinės spaudos nepakankamas 
dėmesys poezijai. Pasitaiko laik
raščių, kurie per metus paskel
bia vos kelis eilėraščius. Poezijos 
knygos recenzuojamos atsitikti
nai ir pavėluotai. Visuomeniniai 
-politiniai mūsų žurnalai, nors 
išlaiko ryškų kultūrinį veidą, 
poezijos beveik nespausdina. Jie 
nebesuvokia, jog kultūrai bei pa- 
triotikai puoselėti reikalingas ir 
estetinis žodis. Šiuo metu poetinė 
kūryba šilčiausią prieglaudą 
randą “Aiduose” ir “Metmeny
se”, bet šie žurnalai nepasiekia 
platesnių visuomenės sluoksnių. 
Juos gi poezija labiausiai aprūpi
na “Draugas” savo šeštadieniniu 
priedu- Panašiai turėtų daryti ir 
kiti laikraščiai

Daugiau pagarbos poezijai!

Pagaliau, viską suglaudus į 
vieną, prisieina klausti, kas dary
tina, kad poezija vėl taptų gyvu 
bei įtakingu veiksniu mūsų kul
tūriniame gyvenime? — Tokiu 
veiksniu, kokiu ji buvo formuo

Ant. Rudoko kabinetą perimi!

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 51st Street 
TEL. GR 8-2400

VaL pagal susitarimą: pirmad. ii 
ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. lr penk 
tad. 10—4, žeMad. 10—1 vai.
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Tel. — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

ofisai:
III M. WABA8H AVĖ.
4200 N. CENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susitarimą

jantis nepriklausomai Lietuvai ir 
laisvės dvidešimtmečio pabaigoj. 
Žinoma, nįekas nemano reika
lauti, kad poezija iš pagrindų 
perkeistų visą mūsų kasdienį gy
venimą. Ji visados liks išeiginiu 
papuošalu, bet vis dėlto jis turi 
būti naudojamas bent didesnėse 
žmogaus dvasios iškylose.

Poezijai, ir kaip kitų menų 
motinai, ir kaip žmogaus pasau
lėvaizdžio formuotojai, reikia 
pagarbios vietos ne tik kultūri
niuose žurnaluose, bet ir visuo
meninėje viešumoje. To siekiant, 
lauktinos visų mūsų pastangos 
bei išmintis. Iš savo pusės tar
siu, kad, grąžinant poeziją į vi
suomenę, daugiausia gali nu
veikti spauda. Visuose laikraš
čiuose ir žurnaluose turėtų būti 
savas kampelis poezijai, kurį 
skaitytojas surastų, neklaidžioda
mas korespondencijų, politinių 
aktualijų ir kitų įvairybių plo
tuose.

Dabar, jau beveik išmirus se
najai lietuvių kartai, nepajėgu
siai pakankamai susigaudyti 
ingių kalboj, gal reikėtų pagal
voti ir apie mūsų spaudos refor
mą. Reikėtų laikraščiuose kuo 
daugiausia duoti lituanistikos ir 
mažiau tarptautinės politikos 
smulkmenų. Nebeperkant kny
gų, tautinė kūryba turi pasiekti 
žmogų bent per laikraščius. Po
litinės žinios, kol pasiekia skai
tytoją, pasensta ir dažnai tampa 
bereikšmės. Jos turėtų būti pa
teikiamos vien santraukomis su 
atitinkamais komentarais bei iš
vadom.

Taip atlietuvinti laikraščiai 
labiau atspindėtų mūsų tautinį ir 
emigracinį pasaulį, tuo pačiu 
pateikdami žmogui stipresnio 
dvasinio peno. Tada palengva ir 
poezija grįžtų į viešąjį gyvenimą, 
nes jos šaknys giliau būtų suleis
tos į skaitytojus. Perkeistiems 
mūsų laikraščiams gal daugiau 
pagarbos rodytų ir anglų kalbon 
pasvirę tautiečiai, kurie ypač pri
kiša, jog lietuviškų laikraščių 
žinios, kol jos pasiekia skaityto
ją, pasensta, tampa neįdomiomis.

*
1971 m. rašytojų pagerbtuvėse 

Detroite JAV LB centro valdyba 
Lietuvių rašytojų draugijai įtei
kė pergamentinį žymenį su šiuo 
įrašu: “Bylok, kalbėk, lietuvi ra
šytojau! Tavo raštas, aukštai iš
keltas žiburys, veda švieson. Ta
vo žodis, gaivus lietuvio sielos 
šaltinis, guodžia nelaimėje tau
tą”.

Šiandien, šioj Poezijos pava
sario šventėje, galiu Jus patikin
ti, kad lietuviai rašytojai dar il
gai bylos ir kalbės. Ypač tikra, 
jog poetai dainuos, primindami 
prarastą rojų, sumintą tėvynę,

paklydusią laimę. Jie visa širdim 
dainuos, ir nieko kito neprašys, 
kaip tik klausytis jų balso. Dai
nuojantys poetai jaus dėkingumą 
Jums už premijas, literatūrines 
šventes, o labiausiai už karštes
nę meilę poezijai bei poezijos 
knygai. Pagaliau Jie bus be galo 
dėkingi ir už šią “Poezijos pava
sario Chicagoje” iškilmę. Mes 
visi, rašantieji ir skaitantieji, 
bendrom pastangom dar galime 
sugrąžinti poeziją į gyvenimą ir 
ten suteikti jai garbingesnę vie
tą.

Kaip tai geriausiai pasiekti, 
dabar išsireiškite Jūs Patys.

Laiškas redakcijai

Kultūrines spaudos indeksų reikalu

Tą patį būtų galima pasakyti 
ir apie kitus mūsų tolygius lei
dinius bei žurnalus. Dirbdamas 
bibliotekoje, pastebėjau, kad to
kias bibliografijas paruošia ir 
didesni bei reikšmingesni dien
raščiai, kaip “Sydney Morning 
Herald”, “New York Times” ir 
kt. Jie to nevadina bibliografi
ja, o tiesiog indeksu. Gal šitas 
žodis šioje vietoje ir geriau tik
tų, nes kalbamuoju atveju svar
biau sąrašas bei rodyklė (kada 
ir kuriame numeryje), negu bib
liografinis aprašymas. Tokiame 
indekse būtų svarbiausios pozi
cijos: autorius, straipsnio pava
dinimas (jeigu iš antraštės sun
ku nuspėti, apie ką kalbama, tai 
duoti trumpą papildymą) , data 
ir numeris. Gal net nereikėtų 
priminti, kad visa tai turėtų 
būti paduota pagal bibliografinę 
klasifikaciją.

Ofs. teL 735-4477 Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Specialybe — Nervą tr 

, EmodnEa Ligos 
7RAWFORD MEDICAL BUILDING 

8440 So Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

2818 VV. 71st St — TeL 787-5148
Tikrina akla Pritaiko akinius tr 

“contact Įmes”.
VaL pagal susitarimą. C Įdaryta treč

Rezid. tel. — GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2679 
V a landos pagal sualtarlnią Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 8-0001.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

chirurgu a
2656 w. 63rd Street

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare

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

TeL — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 
8907 VVest 108rd Street 

Valandos pagal susitarimą

Mielas Redaktoriau,

Neseniai man prireikė vienu 
klausimu medžiagos, ir aš ėmiau 
raustis po įvairių žurnalų komp
lektus, ieškodamas atitinkamų 
šaltinių (Australijoje tai nėra 
labai lengva, nes nedaug kas už
sienio lietuvišką spaudą prenu
meruoja, o dar mažiau tokių, 
kurie gautą spaudą komplek
tuoja) . Pas vieną bičiulį užtikau 
“Draugo” kultūrinio priedo dvi
dešimties metų rinkinį. Man net 
plaukai pasišiaušė žvelgiant į di
džiulę stirtą, bet reikalas buvo 
toks aktualus, kad reikėjo ieško
ti. Versdamas puslapį po pus
lapio, aš pasijutau kaip tas, 
kuris ieško adatos šieno ku
petoje. Po ilgų darbo valandų 
susiradau, kas man reikėjo. Anų 
pastangų išdava tebūna šis laiš
kas, kuris gali galioti ir kaip 
'padėka, ir kaip moralas tiek re
daktoriams, tiek ir leidėjams.

Kaip minėjau, rausdamasis po 
tą didžiulę šūsnį, įsitikinau, kad 
“Draugas” savo šeštadienio 
priede yra sukaupęs neįkainoja
mus lobius medžiagos įvairiais

klausimais, tik gaila, kad tie lo
biai yra nuskendę. O gal dar bū
tų galima tuos turtus kaip ko
kius pabertus perlus sužvejoti, 
suverti ant šniūrelio ir padaryti 
juos prieinamus kiekvienam, 
kas norės dabar ar ateity jais 
pasinaudoti ?

Tai, ką aš noriu pasakyti, 
yra “Draugo” kultūrinio prie
do bibliografijos (gal geriau 
tiktų jame paskelbtos medžia
gos turinio arba rodyklės) trū
kumas. Aš manau, tokios biblio
grafijos pasigenda kiekvienas, 
kuris tik nori tokia “Draugo” 
sukaupta medžiaga pasinaudoti, 
net ir tas, 'kuris turi po ranka 
visus komplektus, tačiau prirei
kus nežino, kur ir kada jam rū
pimu klausimu buvo rašyta ar 
pasisakyta.

Gal šitą reikalą kiek paleng
vintų bent metų pabaigoje duo
tas šiame priede skelbtos me
džiagos turinys, kaip kad skel
bia kasmet kai kurie žurnalai, 
kaip “Aidai”. Gaila, ir to nėra. 
Tokiu būdu šito leidinio vertingi 
straipsniai, pasisakymai, kai

Gyvendamas atokiai nuo di
džiųjų lietuviškų centrų, gal aš 
tuo laišku prašaunu pro šalį, nes 
gal jau anksčiau šis klausimas 
buvo keliamas ir diskutuotas. 
Greičiausiai ir man šis klausi-

Ofiso telef. PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

j o k s a 
VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. lr penkt 
nuo 12 Iki 3 vai. lr nuo 5 iki 8 
vai. vak., Aefitad. nuo 1 Iki 4 vai.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr moterų ligoa
Ofisas ir rez. 2052 W. 59th H*. 

Tel. PRospect 8-1921
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 

penkt. nuo 3 Iki 4 vaL Ir nuo 6 Iki > 
v. v. SeStad. 3-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—t p. p. ii
6 Iki 8 vai. Trečlad. Ir tektad. uždaryte

Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-61*5

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. lr penktad. 
2-5 ir 6-7 — Iš anksto susitartu.

OR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

2801 W»t 6Srd Street 
Kampas 6 3-čion ir CaJltornla 

Pirmad., antrad. lr ketvirtad. nuo 
6 Iki 7:30 vai. vakaro. 

ŠeStad. nuo 2 iki 8:110 vai. 
Trečiad. ir penktad. uždaryta.

Ofteo telef. 470-4042 
Rezkl. teL WAlbrook 6-8048

Tel — 925-3388

DR. S. GEŠTAUTAS
Nervų, emocinės, Šeimos problemos 

2624 VVest 71st Street 
Valandos pagal susitarimą

Visi telefonai 652-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Ocere
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečlad. it 
SeStad. tik susitarus.

TsL ofiso ir buto OLympie 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenne Cicero 

Kasdien 1-1 vai. ir 0-8 vai vak. 
Išskyrus trečiadienius. 

Šedtadlenlals II Iki 4 vaL popiet

Tel. PHospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 South Albany Avenue

VaL: Pirmad. 6-8 p. p. antrad.
2-5 p. p. penktad. tr kečtad. 1-4 p. p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalu, 
ausi tarus.

DR. REGINALD CIENKUS
TEL. — 788-3980

GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKA8 
6230 VV. Cermak Rd., Berwyn, III. 
Pirmad., Antrad., Ketv. ir Penktad.

9 vai. ryto Iki 12 vai. dieną Ir nuo 
Šeštadieniais 8:30-13 vai. dieną 

Emergency tel. — 788-3981 
2 vai. popiet Iki 8 vai. vakaro.

TeL REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
VaL: pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai., p. p. 6-8 
vai. vak., Aečtad. 13-3 vai. p. p. o 
trečiad uždaryta

Valandos: 1—8 vaL popiet.
Treč. lr SeStad. pagal mialtarlmą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Ofteo tel. 707-2141; namą 030-48M
Vai.: pirm. antr. ketv. 2—6 lr 0—8, 
penktad. 2—6. 6eSt pagal susitarimą.

Perskaitę "Draugę", duokite jj kitiems.
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Kančia ir džiaugsmas
Jono Aisčio kūryboje
BRONIUS KRIVICKAS

Redakcijos pastaba. 
S. m. birželio 13 d. suėjo vieneri metai 
nuo poeto Jono Aisčio mirties. Jis mi
rt Washingtone, ten ir palaidotas. Mi
nėdami mirties metines, persispausdi
nant mažai kieno skaitytą, okupacijos 
sąlygose paskelbtą, Jono Aisčio .kū
rybą nagrinėjantį straipsnį. Jis buvo 
spausdintas 1944 metais Kaune leis
tojo žurnalo “Kūryba” kovo mėn. nu
meryje. Žurnalą redagavo Juozas Ke- 
liuotis. Straipsnį “Kančia tr džiaugs
mas J. Aisčio-AIeksandriškio kūrybo
je” ten buvo parašęs Vilniaus univer
siteto studentas Bronius Krivickas,, 
vienas iš būsimos žemininkų kartos 
bičiulių ir bendraamžių, gabus kriti
kas, dramaturgas, noveiistas, šatrijie- 
tls, prof. Vinco Mykolaičio-Putino nu
žiūrėtas profesūrai savo vietoje. Deja, 
Bronius Krivickas pokario metų lais
vės kovose žuvo partizano mirtimi Lie
tuvoje.

‘ Visas Jono Aisčio-Aleksandriš- 
kio pasaulėvaizdis yra labai tra
giškas. Jo troškimas pabėgti iš 
slegiančios ir nuobodžios kasdie
ninės realybės į ilgesio atvertą 
svajonių ir pasakos pasaulį bai
giasi susikurtųjų iliuzijų suduži
mu. Ieškojimas gyvenimo pras
mės kūryboje baigiasi nusivylimu 
savo poetine galia ir skaitančią
ja visuomene. Troškimas įspėti 
didžiuosius būties klausimus bai
giasi drebėjimu prieš nežinią ir 
naktį,...,. . . .

Natūralu, kad dėl šito nuola
tinio nusivylimo neatskiriama 
poeto palydove tampa, kančia. Ir 
tai nėra - tos rūšies kančia, kuri 

m t 

Jono AisSio tėviškės parapijos Rumšiškių bažnyčia ir varpine, lietuvių liaudies architektūros paminklai.

žmogų ištinka dėl tokios ar kito
kios aiškiai nusakomos priežas
ties, tačiau bendrai visas realybės 
netobulumas ir pasaulio bei žmo
gaus egzistencijos tragiškumas 
yra gilioji tos kančios priežastis. 
Ir šitoji kančia poeto yra taip 
stipriai pajusta, kad jis įžiūri ją 
ne tik savo būtybėje, — visoje 
pasaulio buityje, pačiose jos gel
mėse jis regi ją glūdint, tartum, 
ta kančia būtų koks pirmapradis 
visos būties principas. Tai maty
ti iš eilėraščio Septynios psalmės. 
Ten pasakojama, kad kažkoks vi
suotinas skausmas, kurį autorius 
vadina “septyniais sopuliais, sep
tyniom psalmėm” glūdi ne tik 
poeto širdyje, bet ir saulėj tvy
ro, kaip aštrus kalavijas, ir mirga 
pačiose jūrų marių gelmėse.

Šitoks skausmingas visos būties 
pergyvenimas, kuris ypač buvo 
išbujojęs romantizmo metu, va
dinasi Weltschmerz. Mūsų litera
tūroj jis tik vieno Aisčio poezijoj 
ir tėra taip galingai pasireiškęs.

Nuolatinė kančia išvargina ir 
savotiškai atbukina kenčiančiojo 
sielą. Jis pradeda bodėtis visu gy
venimu, visa skausmą nešančią- 
ja buitimi. Juo labiau, kad tam 
tikrais momentais jį aplankiusios 
svajonių ir pasakų vizijos jam pa
rodo kitokį žavingesnį ir gražes
nį pasaulį. Tačiau to idealinio 
pasaulio iliuzijos beregint dūžta, 
ir poetas, jų netekęs, dar aštriau 
pajunta visą realybės netobulumą 
ir kančią. Po aukštųjų akimirkų, 

kada jis įtiki žaviomis iliuzijomis, 
kasdienybė nebeturi skonio.

Todėl poetą ima kankinti ypa
tingas. bodėjimasis gyvenimu. 
Tos rūšies kančia dažnai sutin
kama romantikų ir dekadenso po
ezijoj ir vadinama spleen’u arba 
ennui. Leopardi šitaip pasakoja 
apie tą pergyvenimą: “Paprastas 
nuobodulys yra tik neturėjimas 
ką veikti, arba, geriau pasakius, 
dykinėjimas, bet ne ennui. En
nui pažįsta tik tie, kurių dvasia 
turi didėlę jėgą. Kuo galingesnė 
žmogaus dvasia, tuo stipresnis, 
skaudesnis ir baisesnis yra en
nui”. Ir tas pats Leopardi kitoj 
vietoj pasakoja, kodėl gimsta ši
tas ennui: “Genijus bodisi, nes jo 
siela perdaug didelė šitai bui
čiai”.

Reiškia, mažos sielos šito jaus
mo negali pergyventi iš viso, o 
jei gali, tai daug mažesniu mas
tu, nes iš tikrųjų tik genijaus fan
tazijoj visu didingumu tegali su
švisti vizijos kitokio, žavingo, ide
alinio pasaulio, kuris turėtų būti 
tikroji grožio ir gėrio, ir tiesos 
trokštančios jo sielos buveinė. Ir 
todėl tik genijus visu pilnumu te
gali justi kančią dėl šitų vizijų 
nesirealizavimo skurdžioje ir ba
nalioje kasdienybėje. Ir tik geni
jus visu baisumu tegali pergy
venti nusivylimą realiuoju gyve
nimu ir nuobodulį ir to nuobo
dulio pagimdytą dvasios nuovar
gį ir abejingumą.

Kaip vveltschmerz’as, taip ir 
spleen’as niekur taip stipriai mū-

Jonas Aistis paskutinį savo gyvenimo pavasarį 1973 m.

Iš Jono Aisčio poezijos
PAŽIŪRĖKIT

Pažiūrėkit, mieli broliai, į supiltus 
Kritusių sukilėlių kapus,
Kur jie savo kūnais grindė tiltus, 
Versdami gyvenimo sukruvintus lapus...

Pažiūrėkit, mieli broliai, į tremtinių 
Eisenas per tundras ir stepes — 
Mylimos ir nelaimingosios tėvynės 
Gyvą širdį sopulingai gniaužiančias reples.

Pažūrėkit, mieli broliai, jos sodybų, 
Ugnimi sulygintų ten su žeme, — 
Vis tai ji ir vis ant kryžiaus medžio kybo 
Darganų ir vėtrų šiurpulingam ūžime.

sų literatūroj nėra pasireiškęs, 
kaip Aisčio poezijoj. Be
ne pati aukščiausia jo viršūnė 
yra eilėraštis Ak, kaip gera man. 
Iš jo pacituosiu:

Nebelaukti nieko, niekuo netikėti
Ir abuoją žvilgsnį į žvaigždes

pakelti: 
Ateitis — miražai ir tyrai smėlėti, 
Praeityje tuščia, abejinga, šalta. 
Ak, kaip gera man...
Aš galiu gyventi, kaip koks

Ahasveras,
Aš galiu numirti, kaip kokia 

plaštakė.
Aš žinau — prikaltas žmogus prie 

galeros.
Aš matau, kaip dega jojo klaikios 

akys!
Ak, kaip gera man...

Poezija, 191 p. (1940)

Dabarties beviltiškumas. Pra
eities tuštuma ir ateities nykuma. 
Savo likimo prilyginimas galeri- 
ninko arba amžinojo žydo liki
mui. Ir svarbiausia: visiškas abe
jingumas. Abejingumas gimęs iš 
nusivylimo ir nuovargio. Pasiek
tas net toks abejingumo laipsnis, 
kada jaučiamas net tam tikras 
malonumas dėl šitos savo nevil
ties ir svaiginimasis savo skaus
mu: “Ak, kaip gera man...”

Spleen’o reiškinių aptinkame 
pirmuose dviejuose Aisčio 
rinkiniuose. Be ką tik minėto 
eilėraščio jis stipriau pasireiškia 
dar šiose eilėse: Buvo saulė, Kas 
dieną ilgesį, Hidalgo ir kt. Vėly- 
vesniuose rinkiniuose tas splee
n’as, berods, nebeužtinkamas. 
Tai, tur būt, todėl, kad autorius 
ilgainiui suranda daugiau uostų 
pasislėpti nuo realybės. Be to, lai
kui bėgant, matyt, jis apsipranta 

su savo likimu ir rezignacija. Ir 
kartais jau visai susitaiko su savo 
pilku, kasdienišku ir dėl to ne
kenčiamu gyvenimu:

Man tavęs pilkų pilkesnio,
Vienų vieno bus gana... P. 284 p.

Tas susitaikymas mažina jo 
kančios aštrumą, atneša daugiau 
giedros ir džiaugsmo prošvaisčių. 
Tačiau tai dar nereiškia, kad bū
tų pasikeitusi autoriaus pasaulė
žiūra, jo pažiūra j pasaulį ir daik
tus. Pasaulio suvokimas jo kūry
boje visą laiką yra tragiškas. To
dėl per visą jo kūrybą, veik nie
kur nenutildamas, nevienodais 
niuansais ir nevienodu stiprumu 
skamba kančios aidas.

Pirmajam rinkiny kiek aiškiau 
nėra išryškėjusi mąstymo budu 
suvokta jo kančios ir nusivylimo 
priežastis, nes poetas čia daugiau 
tik išdainuoja savo nuotaikas ir 
maža reflektuoja, maža kur aiš
kiau nusako savo pažiūras į gy
venimą ir jo prasmę. Tačiau ir 
čia yra labai daug sielvarto ir 
nusivylimo ir vietomis net savo
tiškos klaikumos. Šitai kančiai iš
reikšti jis su pamėgimu vartoja 
liūdnus ir skaudžius vaizdus, kai, 
pvz., kalbėdamas apie saulėlydį, 
piešia klaikų raudonumą vakario 
dangaus, aplieto krauju ir nusėto 
žaizdomis ir šašai (P. 13 p.), ar
ba kai, rašydamas apie djenų 
slinkimą, regi jas prigėrusias 
kraujo, kaip kempines (P. 42 p.). 
Dėl tos pačios priežasties jis čįa 
taip mėgsta kalbėti apie tragišką
jį Šekspyrą su jo veikėjais -r- di
džiojo sielvarto simboliais: kara
liumi Lyrų, Ofelija ir Hamletu.

Berods, ryškiausiai Aisčio

Pažiūrėkit, mieli broliai, jos gajumo,
Trykštančio iš mėlynų akių, - ■ -.?
Jos kančių, jos sielvarto ir jos liūdnumo
Dėl vis dūžtančių svajonių jos lakių.

Pažiūrėkit, mieli broliai, ir tikėkit
Jos krūtinėj rusinčia svaja.
Pažiūrėkit, mieli broliai, pažiūrėkit
Ir tikėkit, ir tikėkit amžinai su ja!

TARTUM PERLŲ NARAI

Tartum perlų narai, kurie neria į mirtį,
Į akląsias gelmes, iš jėgų išmušti
Ir visai nukamuoti, išnirę tušti,
Atsikvėpusys leidžias į gelmę įnirtę
Ir vėl pirštais nuogais begraibydami šlykštų
Ir praskydusį dumblą kamuojas tenai, 
Kol jų rankose perlas sušvyti žvainai,
Kad ant kaklo kažkam žėrėjimais trykštų...
Lygiai tu nuolatos vis ogioj kasdienybėj,
Vis skurde ir menkystėj rausies ir kenti, 
Kad pasauliai kažkam neregėti, šventi
Išsinertų iš purvo troškimų didybės
Ir nuskaidrintų buitį už saulę šviesiau,
Bet, kaip naras, tu ieškai to džiaugsmo ne sau!

VAKARO TYLĄ

Ramu, tik epušės visi lapeliai
Staiga pakyla ir smagiai
Plasnodami vėl nutupia negalioj, 
Lyg pririšti drugiais.

Į aukštą dangų stiebiasi mūs kelias 
Ir dairos vakaras baugiai,
Ir plazda širdys epušės lapeliais, 
Lyg pririšti drugiai.

-J*

.♦ *

Ateidavo, paklupdžiusi ne kartą,
Siaubinga sielvarto diena,
Ir keikdavau sa vo likimą kartų,
Bet dar taurė nebuvo sklidina...
Ir trūko jai to vienų vieno lašo,
Kurs netelpa ir liejas per briaunas, —
Ir vėl, ir vėl man jį likimas neša,
Vėl rauda suspausta širdis mana,
Bet perveria ausis skardus metalas:
Ne čia dar sielvarto riba ir galas,
Ne taip širdis krauju ir ašarom pasrūva...

Tačiau, kai liejos taurė sklidina,
Kartojo švisdama širdis mana:
O fiat, Domine, voluntas tua!

\ ——

čią, apie jo weltschmerz’ą ir 
spleen’ą, todėl, tur būt, keistai 
skambės, jeigu čia pacituosiu 
šiuos jo žodžius: “Man, priešin
gai, atrodo, kad mano žodyje pir
mukart mūsuose taip suskamba 
džiaugsmas, o tyras kaip kūdikio 
juokas, kaip rasa, tik, žinoma, ne 
linksmumas”.1)

Kaip supranta poetas šitą žodį 
“džiaugsmas”. Gal būt, čia reikia 
prisiminti, ką jis pirma kalbėjo 
apie sopulio pasikeitimą džiaugs
mu slaptingosios aukoš-kūrybos 
metu? Bet argi galima, Aisčio 
žodžiais kalbant, “džiaugsmo so
puliu suteikti”? Iš tikrųjų poetas 
tai gali. Juk, pvz., skaitant net ir 
skausmingiausią eilėraštį, jeigu jis 
tikrai meniškai apipavidalintas, 
vis tiek jaučiamas slaptas džiaugs
mas ir paguoda. Iš vienos pusės 
tai, tur būt, todėl, kad poetas čia 
taip tobulai sugeba savo viziją 
įlieti į žodžio formą, priversda
mas tą žodį aidėti norimu skam
besiu, ritmika ir vaizdu. Taip api
pavidalinta kančia tampa graži 
ir harmoninga. Ir tas, kuris klau
so ritmišku ir vaizdingu žodžiu 
besiliejančio jos aidėjimo, pergy
vena ne tik išreikštąjį skausmą, 
bet kartu ir grožio džiaugsmą. Iš 
kitos pusės, tas pats eilėraštis gali 
pažadinti pažinimo ir supratimo 
džiaugsmą, jeigu jis vaizdžiai ati
dengia kokią nors naują gyveni
mo tiesą, kokį nors naują buities 
aspektą, kad ir liūdniausią.

Be to, argi galima raminti žmo
gų vien linksmumu (jį Aistis,

(Nukelta t 4 puri.)

skausmas iškyla antraja
me jo rinkinyje. Gal ne be rei
kalo jis pavadintas Imago mortis. 
Čia sukurtas pasaulis veik ištisai 
pilnas liūdesio, nusivylimo ir 
nuovargio. Kai kuriose eilėse re
gim jį, sutąsytą agonijos konvul
sijų (Pastoralė) ir regim, kaip ja
me švenčia savo triumfą barš
kančiais kaulais ir žvangančiu 
dalgiu mirtis (Imago mortis).

Vėlyvesniuose rinkiniuose ta 
kančia daugumoj yra aprimusi ir 
išgiedrėjusi. Tur būt, šįtas pra
giedrėjimas kyla iš anos anks
čiau minėtos rezignacijos, iš mo
kėjimo susitaikinti su likimu. Ta
čiau ir čia poetas su pamėgimu 
kalba apie tai, kas gyvenime yra 
tragiško ir liūdno, graudaus ir 
kenčiančio, nykstančio ir prabė
gančio ir žūvančio.

Net iš jo straipsnių rinkinio 
matyti, kad skaudžios ir liūdnos 
temos jam labai arti širdies. Rei
kia tik atsiminti, su kokiu ypa
tingai giliu įsijautimu jis moka 
aprašyti skaudžiai vienišas ir 
liūdnas didžiųjų mūsų tautos 
žmonių paskutines dienas (Mai
ronis, Tumas ir kanarėlė), arba 
kaip tame pat straipsnių rinkiny
je jis nuostabiai gailiai ir grau
džiai kalba apie tamsius ir sun
kius mūsų baudžiavos laikus 
(Graudi pasaka apie miestą), lyg 
tuose laikuose jis būtų radęs kaž
ką analogiško savo, o gal iš viso 
žmogaus likimui:

Nešu gyvenimą, kaip sunkų lažą, 
Keliu baudžiauninko prastu.

P. 292 p.

Ligšiol daugiausia buvo kalbė
ta apie Aisčio nusivylimą ir kan- 1) Dienovidis 1938 hl, Nr. 2, 64 p.
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Kančia ir džiaugsmas J. Aisčio kūryboje
(Atkelta iš 3 pusi.)

kaip prisimename, griežtai skiria 
nuo džiaugsmo, nes paskutinysis 
yra tylus, susikaupęs ir netriukš
mingas)? Gal būt, kenčiančiam 
žmogui didžiausia paguoda yra 
tada, kai jis suranda kitą dėl to 
paties kenčiantį.

Pagaliau tenka prisiminti 
Aisčio kūrybinio prare
gėjimo momentus, apie kuriuos 
jis kalba Kūrimo valandoj. Kai 
ilgesys iš kasdienybės pasaulio jį 
nuneša į poetinių vizijų, pasakų 
ir chimerų šalį, ir kai tos vizijos, 
įsiliepsnojusios jo sąmonėj, jį lai
kinai įtikina savo realumu, rei
kia manyti, poetas pergyvena di
džiulį džiaugsmą. Tas kūrybinių 
momentų džiaugsmas, kaip pasa
kojama Kūrimo valandoj, plies
kia, it žaibas, apakindamas savo 
šviesa ir atverdamas visą niūriųjų 
nakties sutemų slepiamą pasaulio 
grožį. Tokio didelio džiaugsmo 
negalės pergyventi joks skaityto
jas, nes šitų didžiųjų akimirkų ža
vesys nėra iki galo išreiškiamas: 
žodis tam perdaug netobulas, 
kaip yra pripažinęs pats Aistis.

Gali anose sušvitusiose vizijo
se išryškėti ir klaikaus liūdnumo 
tiesos, bet poetas, pagautas su
pratimo džiaugsmo, tuo metu 
triumfuoja dėl savo praregėjimo, 
nes jis jaučiasi pakilęs aukščiau 
Žemės ir jos daiktų, kaip valdąs 
juos savo suvokimo galia. Tuo 
pačiu metu jis pasijunta savo 
skausmui galįs duoti objektyvinį 
pavidalą. Tokiu būdu pats iš jo 
išsilaisvinti ir kitiems kenčiantie
siems suteikti paguodos.

Tačiau ne vien tai Ais
čiui ir jo skaitytojams teikia 
džiaugsmo. Reikia pasakyti, kad 
iš tikrųjų jis ne vien liūdesį ir 
skausmą randa šioje buityje. Tie
sa, buities liūdesį ir skausmą jis 
labai giliai išgyvena. Todėl na
tūralu, kad ir buities džiaugsmą 
jis turi patirti tolau pat stipru
mu. Prisiminkime tik jo eilėraštį 
Fedrą, kuriame skamba kažkoks 
pasakiškas džiaugsmas, suvirpi
nąs visą pasaulį ir nebetelpąs jo 
daiktuose. Štai keletas to eilėraš
čio posmų:

Tą vakarą šaunus sietynas
Aukštam skliaute perlus

patraukė — 
Džiaugsmingų vandenų ištvinusių 
Vaga nei laukt nelaukė.
Tą vakarą linksmi be galo 
Lėbavo pasakų karaliai;
Viršūnėn ton, sniegais nubalusion, 
Nenutūpė ereliai.
Tą vakarą vėdinos iždas,
Ir bejos vynas, dužo taurės...
Ir taip džiaugsmingai gervės 

grįždamos
Išsitiesė j šiaurę. P. 204 p.

Arba vėl reikia prisiminti ron
do formos Pavasarį, kur viskas 
skamba jaunystės ir saulės, kalnų, 
ir pavasario, ir laimės džiaugs
mu.

Vis dėlto tokių eilėraščių, kur 
ištisai skambėtų grynasis buities 
džiaugsmas, labai nedaug tėra.

Tačiau paprastai šalia kančios 
Aisčio eilėse visada mirga 
džiaugsmo atošvaistes. Paprastai 
net skaudžiausiuose jo eilėraš
čiuose suspindi džiaugsmo trupi
niai, kaip auksinių dulkių kris
lai tamsiame ir liūdname fone. 
Pavyzdžiu galima suminėti vieną 
liūdnesnių jo eilėraščių Ruduo 
(Be tėvynės brangrtos). Ten pa
sakojama apie šiurpų rudenį, kurs 
ateina, kaip žiaurus valdovas, 
nešdamas naikinimą ir mirtį. Bet 
to valdovo purpurinis apsiaustas, 
auksiniais raštais siuvinėtas, prieš 
skaitytojo akis sumirga nepapras
tu rudeninių spalvų džiugesiu 
priešmirtiniame gamtos sielvarte.

“Joje mes matom vyną, su tul
žim maišytą, matome sielvartą 
ir džiaugsmą”,') šiuos žodžius 
Aistis yra pasakęs, kalbėdamas 
apie Brazdžionio poeziją. Bet gal 
dar teisingiau tie žodžiai galėtų 
charakeerizuoti paties Jono Ais
čio kūrybą, nes joj visą laiką 
pinasi bodėjimasis ir susižavėji-

2) Dievai ir smūtkeliai, 62 p. 

mas buitimi, nuovargis ir entu
ziazmas, gyvenimo troškulys ir jo 
neapykanta. Apie Šitą priešingu
mą gražiai pasakojama eilėrašty
je Fuga in as moli, kur poetas 
skundžiasi gyvenimo sunkumu ir 
graudumu ir kartu jį apoteozuo- 
ja:

Mane jas prislėgė ir nuplėšė ir taip 
nuvargino, 

O vis su tokia didele aistra aš jį 
nešu.

Ir nyksta visos smulkmenos — tie 
rudenys ir darganos — 

Gyvenimas toks didelis, malonus
ir gražus
P. 201 p.

Bet, tur būt, gražiausiai visą 
buities nykumą ir ties ta nyku
ma plazdantį džiaugsmą išreiš
kia Aisčio eilėraštis Ra
telis. Be to, šiame nuostabiame 
eilėraštyje labai subtiliai atsi
skleidžia bendrasis Aisčio žvilgs
nis į pasaulį :r gyvenimą:

Atokaitoj žibutės kalės,
O dar juodo, dar pilko laukai, 
Bet dainuodami ėjo ratelį 
Viso kaimo subėgę vaikai. ;
Mergyčių spalvingi rūbeliai,
Ir džiaugsmingai padrikę plaukai, — 
Taip dainuodami ėjo ratelį 
Viso kaimo subėgę vaikai.
Po berželiais vienmarškiais, pilkais, 
Sutingęs pavasario kelias 
Ir ten slenka mieguistas laukais, 
Kur dainuodami eina ratelį 
Viso kaimo subėgę vaikai.

P. 370 p.

Kas nežino ankstyvojo pavasa
rio nykumos, juodų ir pikų lau
kų, pamiškėse pajuodusio, dar 
nevisai ištirpusio, sniego, pro ku
rį kalasi žibutės? Šitokiam fone 
šoka tie vaikai ratelį. Ir kokie jie 
džiaugsmingi! Kaip marguliuoja 
jų rūbeliai! Ir jų plaukai padrikę.

Aistis šitą vaizdą nupiešė ne 
dėl paties vaizdo. Atrodo, čia po
etas stovi kažkur šalia pasaulio 
ir stebi visos buities šiurpų ny
kumą ir mato toj begalinėje bui
tyje nerūpestingą ir trapų gyve
nimą — žaidimą. Ir kuklų to gy
venimo džiaugsmą, nes kokią ma
žytę dėmelę sudarytų spalvingi ir 
džiugūs vaikų rūbeliai, jei daili
ninkas šį ratelį nupieštų ištisai 
pilkame ir juodame ankstyvojo 
pavasario fone

Kaip sakyta, poetas čia į pa
saulį yra pažiūrėjęs, lyg kažkur 
stovėdamas šalia jo. Kitaip kal
bant, čia atsiskleidžia žvilgsnis 
to, kuris, išsiskirdamas iš visos 
nerūpestingos ir savojo esimo ne
mąstančios buities, kontempliuo- 
ja žmogaus ir pasaulio gyvenimą 
tokiame jo platume, kokį tik gali 
aprėpti jo mintis.

Toks “stovėjimas šalia pasau
lio” dar aiškiau matyti kito dide
lio mūsų menininko Čiurlionio 
kūriniuose Tik Čiurlionis į daik
tus žiūri iš daug didesnės tolu
mos. Kartais atrodo, kad jo ste
bėjimo taškas yra kažkur toli toli 
erdvėje, nes jis gali apmatyti vi
są didelį žemės rutulį ar bent ap
valų to didžiulio rutulio išlenki
mą. Kartais vėl atrodo, kad jis 
visai iš arti regi tolimus žvaigž
džių pasaulius, tarytum, savo re
gėjimo ir suvokimo galia būtų 
pasiekęs ūgį, prasiveržiantį į ne
užmatomas sferas, tarytum, visa 
žemė po jo kojų būtų tapusi tik 
mažyčiu pjedestalu. Galima pa
galvoti, kad šitokiu žvilgsniu žiū
rįs į pasaulį trokšta praaugti sa
vo žmogiškąją būtybę ir artėti į 
kažką nepalyginamai galingesnio 
ir didesnio.

Aisčio žvilgsnis visai 
neturi to didelio nuotolio. Jis, ir 
“stovėdamas šalia pasaulio”, vi
są laiką yra arti žemės ir jos daik
tų, taip arti, kad gali įžiūrėti ma
žas ir besikalančias žibutes. Tarp 
jo ir daiktų visada yra artimas, 
intymaus 'pobūdžio ryšys; Jeigu 
tuose Čiurlionio paveiksluose, ku
rie yra peršviesti ano didingojo 
jo žvilgsnio, pasaulis rymo di
dingas ir šaltas, suabstraktintas 
ir susimbolintas, atvaizduotas pa
čiais bendriausiais bruožais ir pa
čiom bendriausiom linijom, tary
tum, jis būtų pirmoje savo kūri
mosi stadijoj, kur dar nėra iš-

Jonas Aistis prie Atlanto Amerikoje

ryškėjusios jo detalės, — tai Ais
čio atkuriamas gamtos pasaulis 
dėl jo intymaus ryšio su daiktais 
dažniausiai yra šiltas ir mielas, 
pilnas gyvybe ir grožiu žėrinčių 
smulkmenų.

Šitame Aisčio požiūryje į pa
saulį matyti jo meilė gamtai ir 
bendrai visai buičiai. Toji meilė 
ir mokėjimas žavėtis buities gro
žiu yra pats gilusis Aisčio džiaugs
mo šaltinis. Iš to šaltinio yra gi
męs jo džiaugsmas anksčiau mi
nėtuose eilėraščiuose (Fedrą, Pa
vasaris, ir kt). Ir to džiaugsmo 
atošvaitos labai dažnai pasirodo 
ten, kur autorius pamini gamtos 
arba žmonių buities detales. Bet 
kadangi jis visame pasaulio ir 
žmogaus gyvenime įžiūri gilią tra
giką, tad kančios šešėlis veik vi
sur virpa jo džiaugsme ir tą 
džiaugsmą daro kažkokį gailų ir 
skausmingą.

“Tiek juose skaudaus džiaugs
mo, tiek nežemiškos nuotai
kos” 3) labai teisingai šitie žo
džiai galėtų charakterizuoti 
Aisčio kūrybos nuotaiką, 
nors juos pats Aistis yra 
pasakęs apie Brazdžionio poeziją. 
Iš tikrųjų, joks epitetas taikliau 
negalėtų apibūdinti jo džiaugs
mo kaip “skaudus”, o apie jo 
kančią dažnai būtų galima pasa
kyti, kad ji yra džiugi. Buities 
džiaugsmas ir kančia dažnai čia 
yra susilieję į vieną savotišką jaus
mą, ir jų nebegalima išskirti. Štai 
vienas paskutiniųjų jo eilėraščių 
(Vėlinės):

Jos buvo rūškanos, sentimentalios
Tos paskutinės mano Vėlinės

Kaune —
Su apšviestais, nugeltusiains 

berželiais,
Su lapais čežančiais, su plaukiančia 

minia.
Ramiai liepsnojo žvakės ir indeliai, 
O pakasynų maršas vario krūtine 
Dejuodami graudino medžių 

viršūnes 
Ir ašarino miglą nuo šakelių.

Be jokio tikslo eidamas per
spūstį, — 

Nebuvo nieko ten lankyt nei
liūsti — 

Prisiminiau mergaitę, mirusią 
kadais...

Plaukais, lyg tie gelsvi berželių 
lapai, —

Gražiai gėlėm papuoštą smėlio kapą 
Su širdį veriančiais raudojimo 

aidais.4)
Tema būtų labai liūdna: miru

siųjų prisiminimo šventė vėlyva
me ir ūkanotame rudenyje. Bet

3) Dievai ir smūtkeliai, 66 p.
4) Atspausdinta “I Laisvę”, 1942 m. 
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kova už išsilaikymą laimėtoj 
aukštumoj.

Vadinasi, tas, kuris pasiekia 
tam tikro tobulumo, iš jo aukš
tumos visada yra priverstas regė
ti kančios bedugnę. Už gyveni
mo gelmių pažinimą jis turi atsi
lyginti nerūpestingo ir naivaus 
gyvenimo džiaugsmo praradimu; 
jis yra išmetamas iš to vaikiš
kai vaiskaus pasaulio, kurs, nesi- 
braudamas į gyvenimo gelmę, 
moka džiaugtis gražiu jo pavir
šium ir žaviom detalėm:

Prasmės mergaitė neieškos — 
Kodėl ir kaip? — jai viskas aišku. 
Ak, kaip tujenai, mielas, vaikiškas 
Pasauli mano, šypsantis ir vaiskas.

P. 181 p.

Tarp kitko poetas čia kalba su 
tam tikra nostalgija apie aną vai
kišką ir naivų pasauli. Panašu į 
tai, lyg paragavęs vaisių, nuo 
pažinimo medžio, patyręs jų kar
tumą, ilgėtųs pirmykščio, rojiš
ko nekaltumo, kol dar siela, ne
pažinusi gyvenimo gelmės, ne
žinojo, toj gelmėj slypinčios kan
čios.

Bet į tą pirmykštį stovį sunku 
sugrįžti: ana kančios bedugnė 
perdaug gili, kad būtų galima ją 
užmiršti. Nebent tą kančią būtų 
įmanoma kuriuo nors būdu nu
galėti ir eiti toliau jos ribos. Gal 
tik tada būtų iš naujo laimėta 
pirmykštė palaiminto džiaugsmo 
būsena. Bet, norint ją pasiekti, 
pirmiausia reikia iki galo išgy
venti visą kančios gilumą.

Aistis yra toli nuėjęs tuo ke
liu: kaip retas kas nors kitas iš
gyvenęs kančios pilnybę, jis yra 
pasiekęs dalinio, o kai kur ir vi
siško jos nugalėjimo.

Atrodo, kad kančiai jis turi 
ypatingą jautrumą. Ir tas jautru
mas taip išbujojęs, kad jj, matyt, 
skaudinančiai veikia net ir tokie 
reiškiniai, kurie iš esmės nėra 
skaudūs. Tą jautrumą norėtųsi 
palyginti su mažo kūdikio jaut
rumu, kurs verkia, matydamas 
šviesą. Džiugi dienos šviesa skau
dina jo perdaug jautrias akis. Ir 
kai jis verkia, sunku žinoti jo 
ašarų priežastį: gal tai dėl to, kad 
jis džiaugiasi išvydęs šviesą, o 
gal dėl to, kad tas įspūdis, per
daug jautriai veikdamas, žadina 
ję skaumsą.

Taip, sakysime, kai kurios ei
lės iš Eilėraščių rinkinio daro 
įspūdį, lyg autorius, prisilietęs 
buities, patirtų savotiškai džiugų 
svaigulį, bet kartu ir kančią. At
rodo, gyvenimas jį ir svaigina ir 
skaudina. Kitaip sakant, daro 
jam panašų įspūdį, kaip dienos 
šviesa anam jautriam kūdikiui.

Dėl ypatingo savo jautrumo 
(ir, gal būt, dėl tuo metu gyve
nime vyravusių slegiančių nuo
taikų) suvokęs gyvenimą ir visą 
buitį kaip kančią, jis darosi ne
ramus ir maištingas. Taip Ima
go mortis rinkinyje jis kalba daug 
kur stipriai akcentuodamas savo 
skausmą, savo nuovargį ir nuo
bodį. Bet ilgainiui šita audringa 
kančia rimsta. Poetas lyg susitai
ko su savo likimu. Su rezignaci
ja, be maišto ir protesto jis kon

vis dėlto ir šitą temą autorius 
sugeba peršviesti savotiškai džiu
gia šviesa. Kažkokiu gailiu ir 
skaudžiu džiaugsmu virpa berže
lių lapų gelsvuma, prisimenamas 
mirusios mergaitės plaukų švie
sumas ir gėlės prie jos kapo ir net 
girdėtų raudojimų aidai čia per
duodami tokiais gražiais ir muzi
kaliais žodžiais, kad ir jų liūd
nume lyg nuskamba savotiško 
džiaugsmo gaida. Galų gale ne
galima pasakyti, kur čia baigiasi 
kančia ir prasideda džiaugsmas. 
Bet toks mėginimas išskirti šiuos 
du priešingus jausmo elementus 
ir nėra reikalingas nei įmanomas. 
Didžiosiomis gyvenimo akimir
komis, kai žmogui visu gilumu 
nušvinta naujos tiesos ir naujo 
grožio trupiniai, visų jo sielos ga
lių veikimas reiškiasi nepaprastu 
intensyvumu. Jo pergyvenimų 
skalė atsiveria visu pločiu ir ta
da joje gali harmoningai ir neiš
skiriamai praskambėti net labiau
siai prieštaraują motyvai: 
džiaugsmo ir kančios, entuziaz
mo ir nusivylimo, tikėjimo ir 
abejojimo.

Vis dėlto daugumoj Aisčio ei
lėraščių jaučiasi, kad kančios, 
sielvarto ir liūdesio motyvas 
skamba nepalyginti didesniu ryš
kumu, negu koks kitas. Tur būt, 
dėl tos priežasties Aistį visokį re
cenzentai kadaise barė ir barė už 
pesimizmą. Tai dėl nesusiprati
mo. Kančia perdaug realus ir ne
išvengiamas dalykas, kad prieš 
ją būtų galima užsimerkti ir nu
tylėti jos buvimą. Jeigu ji palie
čia ir labiausiai plokščias bei ne
komplikuotas sielas, — juo la
biau jos neišvengia tas, kurs la
biau prašviesėjusia ir išbudusia 
sąmone gali giliau žvelgti į gy
venimą. Jo aiškiaregystėje įvai
rūs reiškiniai nušvinta nepaly
ginamai didesniu aiškumu. Tad 
ir gyvenimo tragizmas bei kan
čia tam žvilgsniui neišvengiamai 
atsiveria tokia gelme, kokios nie
kada negali ir nenori išvysti dau
guma žmonių, kurių žvilgsnis te
nueina tik iki plokščio daiktų pa
viršiaus. Šitai patvirtina ir Niets- 
che: “Kokiu gilumu žmogus žiūri 

į gyvenimą, tokiu gilumu jis ma
to ir kentėjimą”.

Sugebėjimas giliau žvelgti į 
gyvenimą praplečia žmogaus 
troškimų ir jo dvasinių interesų 
srit|. Nuo paprasto, biologiniais 

interesais besiribojančio,. egzis
tencijos laipsnio jis trokšta pakil
ti aukščiau. Bet šitą jo kilimą vi
są laiką lydi kančia, kurią pa
gimdo nuolatinis amžinai beau
gančių troškimų nesirealizavi- 

mas norimoj formoj ir nuolatinė

CERTIFICATE ACCOUNTS' 
$1,000 Or More I Yeor Maturity 
YIELD INCKEASES TO 6 81% 
on interest occumuloted for I yr.

±!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll2

YEAKLY

CERTIFICATE ACCOUNTS’ 
$1,000 Or More 90 Doy Maturity 
YIELD INCKEASES TO 6 002% 
on interest occumuloted for 1 yr

PASSBOOK SAVINGS
Interest Foid to Dote of Withdrowol 
YIELD INCKEASES TO 5 39% 
on interest occumuloted for I yr.

6*7.
Vt*«LY

Celebrating our 65th year 
Assets over $200,000,000.00 
Reserves over $18,000.000.00 

Member Federal Savings and Loan Insurance Corporation

ST/1ND/1RD FEDER/M. 
S/uAnGS 

4192 Archer Avenue (at Sacramento) 
Chicago, Illinois 60632 — 847-1140

CERTIFICATE ACCOUNTS' 
$1,000 Or More 4 Yeor Maturity 
YIELD INCKEASES TO 7 35% 

YEAKLY on interest occumuloted for I yr.

07 CERTIFICATE ACCOUNTS*
■J ’/į/o $1,000 Or More 30 Month Maturity

YIELD INCKEASES TO 7 08%

■7^/ 07 CERTIFICATE ACCOUNTS’
■ 7 2/o 55,000 Or More 4 Yeor Maturity

' YIELD INCKEASES TO 7 90% 
YEAKLY on interest occumuloted for 1 yr.

a

S1ANCARD FEDERAL 
HNANCIAL FRIEND 
OF THE FAMILY

YEAKLYYEAKLY

*A substantial interest penalty is reųuired for early withdrawal.

statuoja gyvenimo tragizmą ir 
kančią. Šitoje rezignacijoje, tame 
pasidavime kančiai, kaip anks
čiau spėjom, ir glūdi jo kančios 
pragiedrėjimo ir nuskaidrėjimo 
paslaptis. Taip Intymiose giesmė
se ir Užgesusiose Chimeros akyse 
toji kančia yra savotiškai džiu
gi. Paprastai peršviesta ir daug 
kur . beveik nugalėta džiaugsmo, 
ji liejasi nors kaip daugiau ar ma
žiau aitrus, bet vis tiek savotišką 
džiugesį žadinąs vynas.

Paskutinio Aisčio rinkinio (Be 
tėvynės brangios) viename eilė
raštyje (Su. Sebastijonas) galima 
konstatuoti visišką kančios per
galę.

Didžiausioje savo įtampoje 
kančia, prisiimama su patvariu 
nuolankumu, virsta didžiulio 
džiaugsmo palaima. Ir kankinys, 
mirtinos kančios ištiktas, tary
tum, nugali ją, peržengdamas jos 
ribą ir patekdamas džiaugsmin
gos ekstazės sritin. Svaigdamas 
toje ekstazėje, jis junta ateinant 
artyn Atpirkėją ir jaučia iš 
skliautų atplūstam dangišką 
šviesą ir nežemiškus skambėji
mus.

Tas eilėraštis yra tolimiausias 
taškas Aisčio kančios evo
liucijoj. Jis rodo, kaip nežmo
niška kančia, nugalėta žmogaus 
dvasinės jėgos;, jo kantrybės, tikė
jimo ir vilties, užplūsta kenčian
tįjį nepaprastu džiaugsmu, tikru 
svaiguliu ir ekstaze, kurios švie
soje nublanksta mirties baimė ir 
agonijos kentėjimai. Bet vis dėlto 
ir šitame džiaugsme jaučiasi sa
votiška ir gili klaikuma. Ji atsi
veria paskutinėj eilėraščio eilutėj, 
kur nukankintasis, busdamas iš 
džiaugsmo ekstazės, junta svy
rant savo galvą mirties ramybėn.

Tada mes galime nuvokti, kiek 
kančios kainuoja šitoji džiaugs
mo ekstazė.

Čia pat mes galime suprasti, , 
kad tam, kuris pažino visą gyve
nimo ir kančios gelmę, kito kelio 
į džiaugsmą nėra, kaip per hero
jiškai nuolankų jos, kaip žmo
gaus gyvenimą būtinybės, pri
ėmimą ir per galutiną jos išken- 
tėjimą, nes žmogus turi iškentėti 
savo gyvenimą ir savo kančią. 
Tai neišvengiama ir prasminga.

Juo prasmingiau yra tai, kad 
poetas gyvenimo kančią turi iš
kentėti didesnėj pilnybėj negu ki
ti. Jis juk gali, kaip viename Ais
čio eilėraštyje (Katarsis) sako
ma, paversti savo kraują vynu, 
kad jį priimantysis išsivaduotų iš 
savo gyvenimo kančios, nes po
etas savo kentėjimo apipavidali
nimu neša žmogui katarsį, t. y., 
nusivalymą nuo baisių ir skau
džių jausmų. Ir kuo gilesnė kan
čia, tuo didesnę giedrą ir šviesą 
neša tas katarsis.

Taigi, poetas yra savotiškas at
pirkėjas. Kentėdamas savo skaus
mą, jis kenčia ir už kitus. Meniš-

A. T VE RAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir taliynuu 
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’ 70 METŲ NUO ČECHOVO 
MIRTIES

Rusų rašytojas ir dramatur
gas Anton Pavlovič Čechov mi
rė 1904 m. birželio 15 d., taigi 
šiemet sueina 70 m. nuo jo mir
ties. Mirė teturėdamas 44 m. am
žiaus, o paliko didelį kūrybos lo
bį. Buvo krautuvininko sūnus, 
gimęs Taganroge. Maskvoj bai
gęs medicinos studijas, tik kele
tą metų vertęsis gydytojo prak
tika, vėliau pasišventė literatū
rinei kūrybai. Silpna sveikata 
vertė jį dažniau gydytis Kryme 
ir užsienio kurortuose. Ir mirė 
užsieny, Badenweilery, džiova.

Pradėjo kūrybą humoristinė
mis apysakaitėmis, perėjo prie 
novelių, kurios daugeliu atvejų 
perpintos liūdesiu. Vaizdavo 
daugiausia eilinius žmonės, ap
lenkdamas aristokratiją, kurios 
gyvenimas jam buvo mažiau pa
žįstamas. Į tradicinį realizmą ir 
psichologizmą, ryškiai besireiš. 
kusius rusų kūryboje, jis įvedė 
impresionizmą. Reikšmingiau
sia jo kūrybos sritis buvo teat
ras. Neišplėsdamas išorinio 
veiksmo, savo dramose jis dau
giau gilinasi į vidines veikėjų 
būsenas. Jo dramos sudarė pa
grindinį Stanislavskio repertua
rą, Į lietuvių kalbą išvertė jo 
“Tris seseris” B. Sruoga, “Vyš
nių sodą” J. Talmantas. Valsty
bės teatras vaidino “Vyšnių so
dą”; vienaveiksmius pokštus 
kaip Meška, Piršlybos, Jubilie
jus. Čechovas turėjo įtakos ir 
kai kuriems mūsų vyresnės kar
tos rašytojams, pvz. J. Biliūnui.

kai apipavidalintą ir harmonin
gą, kūrybinio džiaugsmo ato- 
švaitom peršviestą jo kančią 
skaitytojas priima visai kitaip, ne
gu realiame gyvenime sutinka
mą savo asmeniškąją kančią. Pir
moji kančia yra gydanti ir guo
džianti, o antroji tik aštriai žei
džianti.

Pergyvenęs tam tikrą kančią 
menininko kūryboj, žmogus yra 
lyg apsaugojamas (bent dalinai) 
nuo tos pačios kančios gyvenime. 
Taip, tur būt, reikėtų suprasti 
šiuos Aisčio žodžius, kai jis sa
kosi trokštąs paaukoti save dėl to,

Kad tau antrukart kentėti
nebereiktų 

To paties sunkaus gyvenimo — 
kančios...

P.318 p
Todėl reikėtų visada jausti dė

kingumą tam poetui, kurs savo 
nepaprastam jautrume gali patir
ti visą kančios aitrumą ir savo 
aiškiaregystėj išvysti visą jos gel
mę, kurs, išgėręs jos taurę iki pa
ties dugno ir mirštamai jos nu
girdytas, gali dainuoti palaimą 
džiaugsmo, kurį atnešė begalinė 
kančia.

ffOERAi
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Teatriniai laiškai iš Europos
ALGIRDAS LANDSBERGIS

Kelionė su teatriniais kėslais 
kupina pažadų, nusivylimų, ma
lonių netikėtumų. Kokius pasta
tymus jis atras savo lankymosi 
savaitę. Ar dar atsiras bilietų? 
Kai aktoriai atvers burnas, 'kiek 
jų (italų) kalbos jisai sugebės su
prast?

Teatrinis keliautojas bematant 
nusiperka savaitės įvykių progra
mą ir pradeda savo darbą, nuo
dugniai studijuodamas repertua
rą. Jei likimo lėmimu jam netek
tų nieko pamatyti, jis tikisi susi
daryti bendrą vaizdą bent iš re
pertuaro dydžio ir pobūdžio, (kaip 
iš temperatūros diagramos prie 
ligonio lovos (jei teatras karš
čiuoja).

Nusileidęs Romoje, keliautojas 
bematant pastebi drmatišką kon
trastą. Patsai (miestas alsuoja dra
ma; jame kertasi ir kryžiuojasi ne 
tik “praeitis” su “dabartimi”, bet, 
rodosi, tebesigrumia ir tebesilai
ko įvairūs tos praeities klodai: et- 
ruskinis, romėniškas, krikščioniš
kas, etc. Palyginus su tąja dra
ma, miesto teatrinis repertuaras 
kuklus ir neambicingas. Keletas 
naujų vaidinimų (autoriai negir
dėti), pora “užsiangažavusio” te
atro pavyzdžių (“Daktaras 
Frantz Fanon, psichiatras Alžy
re”, moterų “išlaisvinimo” pjesė 
isteriškame skyrybų referendumo 
fone), neišvengiamas sekso ir 
avangardizmo junginys (“Fanta- 
sex Mercato Schock”), klasikas 
(Ianesco), prancūziška melodra

ma (Sardou, sutelkęs libretą “Tos- 
kai”), prancūziškas farsas (Fexde- 
au). Būdinga, 'kad tokia senama
diška “ašarinė” pjesė (kaip “Pete
liškės laisvos” (“The Butterflies 
Are Free”) Romos dienraštyje 
įsprausta į “eksperimentinių” pa
statymų skiltį.

—• O aš taip tikėjaus pamatyt 
spektaklį “Commedia deH’Airte” 
stiliuje... — Gaila, bet šiuo metu 
tokio Romoje nėra. — Nei Arle
kino? Nei Kolombinos. — Bir
želio vidury — trys aktoriai pa
teiks “Commedia” ištraukų kola- 
žą. — Bet birželio vidury aš jau 
būsiu New Yorke. — Romėnų 
klasikai? — Gaila, ne dabar. — 
Italų klasikai? — Gaila. — Mo
dernūs italų klasikai? — Taip! — 
Taip — Gabriele d’Annunzio 
“Jorijo duktė” (La Figlia di Jo
rio) miesto teatre. — Juk tai iš- 
Iciliausisas d’Annunzio vaidini
mas. Primityvūs Abruzzi kaimie
čiai, juodoji magija ir purpurinės 
aistros, romantinio stiliaus lieps
na klasiškuose rėmuose. Koksai 
kontroversiškas d’Annunzio be
būtu kaip politikas, avantiūristas, 
fašizmo (pirmtakas, ar meilužis 
(ar atsimeni, Eleonora Duse?), 
kaip teatro poetas jis tebegyvas 
— Bet turiu perspėt jus, sig- 
nor turisto. Sis pastatymas ne
daug ką turi bendro su d'Annun- 
zio veikalu. — Ką?! — Režisierius 
Ci anca rio Cobel 1 i pa naudojo d’An- 
nuncio tekstą kaip išeities tašką sa
vo (grynai asmeniškoms teatrinėms 
vizijoms. Autoriaus palikuonys 
net patraukė jį į teismą, tikėda
miesi spektaklį sustabdyti... (Čia 
turisto nusikeikimas “deleted”, 
kaip Watergate bylose).

Kitas teatrinio keliautojo užsi
ėmimas, tai kruopštus padidintų 
spektaklio nuotraukų apžiūrėji
mas. Miesto teatrro prieangyje, 
po “La Figlia di Jorio” etikete, 
matronos tragiškose pozose, ope
riniai kunigai su milžiniškais 
krucifiksais, košmariški alfonsai 
dažytais veidais, plonyčiais ūsais, 
baltais kostiumais. Kur, o kur 
pradingot jūs, primityvių Abruzzi 
kaimiečių aistros? Bet gal spek
taklis įdomus, nežiūrint sudarky
to teksto? Eit ar neit? Štai, kur 
klausimas!

Svarbi taisyklė teatriniam tu
ristui — nedvejoti Taip hamletiš- 
kai save bdkamantinėjiant, spek
taklis ėmė ir išslydo iš dienotvar
kės. Laikas išvykt. — Siignor tu- 

.priminė simpatingasai ita-

I lų teatralas. Jūs važiuojat į Flo
renciją. — Taip. — Florencijoj 
kaip tik dabar (gastroliuoja. “Te
atro Citrco di Rama” ansamblis 
su “Opera Buffa” spektakliu. Ja
me jū apauna tysit savo “Comme- 
dia delPArte” klounus. — Valio! 
Prieš išvykstant, dar vienas klau
simas simipatinigasai Ramos teat
rale: kuris spektaklis dabar Ro
moje (populiariausias, prie kurio 
stovi ilgiausios eilės? — Atsaky
mas labai lengvas, nes Romoje 
tik prie vieno spektaklio tėra ei
lės. — Ah! D'Annunzio! — Ne, 
prie spektaklio vardu “Niente 
Sesso, Siamo ilnjglesi”.

— “Sekso nenorim, mes esam 
anglai”. Kur aš girdėjau tą pa
vadinimą? Taip, prieš dvejus me
tus Anglijoje: “No Sex Please, 
We’tre British!” Mechaniška ko

gą. Dalia Barzdukaitė pasirodė darė pastebimą pažangą. Ryžtin- 
su dviem dainom, viena iš jų bu- ( ga, mėgstanti dainą, ji paruošė 
vo “Graži čia giružė”, muziko | šio vakaro pabaigai sunkius da- 
Aleksio parašyta Šilelio žodžiams. | lykus, kurie reikalavo iš jos ne- 
Valerie Sreniawski, paaugusi 
sustiprėjusi, stebino klausytojus 
vis tais pačiais savumais: labai 
gera atmintim, jautria klausa, — 
kurie įgalino ją padainuoti ir ga
na ilgus dalykus, iš kurių itin 
švariai ir gražiai praskambėjo 
lietuviškai išmokta “Tau, mano 
mamyte”, Kubilinsko žodžiams 
Paltanavičiaus sukurta dainelė. 
Jautri dainuojamam žodžiui Lo
reta Andrijauskaitė vis labiau 
apsipranta scenoje ir laisviau dai
nuoja. Klausytojai stipriais ploji
mais išskyrė jos padainuotą Tal- 
lat-Kelpšos liaudies dainelę “Ža
liojoj lankelėj”. Daugiausia ploji
mų pirmojoje koncerto dalyje 
susilaukė Gina Podytė. Ji per 
šiuos metus žengė gerą žingsnį į 
priekį, ir jos šiemet padainuoti 
dalykai buvo žymiai sunkesni, 
negu anksčiau girdėti. Gerai įsi
jautusi į nuotaiką ir labai skir
tingus stilius, ji padainavo Per- 
golesi operetės La Servą Padrona 
Serpinos ariją ir pirmą kartą Chi
cagoje girdėtą kompozitorės Gied
ros Gudauskienės sukurtą dainą 
“Pirmas pasimatymas” Julijos 
Švabaitės žodžiams. Klausant 
šios dainos, tačiau, atrodė, kad 
kompozitorės ir poetės nuotaikos 
ne visai sutapo.

Antroj koncerto dalyje girdėjo
me porą duetų, bet daugiausia 
solo dainų. Šią dalį atliko pažan
gesni ir ilgiau studijavę mokiniai. 
Danutė Bajalytė ir Zita Petkevi
čienė atliko po kelias dainas at
skirai ir kartu padainavo Moniuš- 
kos “Temsta dienelė” ir Lietuvo
je mėgtą ir populiarų Naujalio 
duetą “Meilė tėvynės nemari”. 
Dalia Petreikytė, kuri kartu stu
dijuoja ir fortepijoną, padaina
vo Schumann’o, Rossi ir Bražins
ko kūrinių. Muzikali ir geros 
klausos Rūta Kleinaitytė, jau 
pažįstama iš seniau, žengia pir- > 
myn, nesustodama. Gudauskie-1 
nės “Apynėlis”, “Caro Nome” iš! 
Verdi Rigoletto ir Estic Valver- 
de “Claveiitos” buvo paruošti at- ’ 
sidėjus, su aiškia jaučiama meile 
dainai. Gausių plojimų laimėjo 
ir Aušra Baronaitytė, bręstanti 
muzikaliai, padainavusi laisvai ir 
lengvai jai skirtą programos dalį, 

daina yra “glorified and magni-j Ypač gražiai ir tiksliai praskam- 
fied speech”. Kas nori būti dai- i bėjo arija iš Mozart’o Zauberflo- 
navimo mokytoju, turi atkreipti 
dėmesį į tris pagrindiriius daly
kus: gerai susipažinti su garso 
akustika, pagrindinai, tarsi būtų 
medicinos studentas, išstudijuoti 
balso anatomiją ir gerai pažinti 
studento psichologiją. Kreipiu di
delį dėmesį į kvėpavimo sistemą, 
nes be to negali būti laisvo, ir 
natūralaus dainavimo. Ir visi žy
mūs dainavimo pedagogai, pvz. 
Porpora, Garcia, pabrėždavo tą 
patį. “Dainavimo taisyklėm su
rašyti užtektų mano delno”, sa
kydavo žymus dainininkas ir pe
dagogas Lamperti: “Kas tinka
mai nekvėpuoją ir nemoka jungti 
garsų, tas nedainuoja”.

Aš mėgstu savo darbą, — už
baigdama pokalbį, tarė studijos 
vedėja. Bet man liūdna, kad ma
no mokiniai yra be saiko per
krauti kitais darbais, įvairomis 
repeticijomis, ir visuomeninėm 
pareigom. Talentingam moki
niui turi būti sudarytos geriausios 
sąlygos savo įgimtiems gabu
mams plėtoti.

Minėto mokslo metų pabaigos 
"koncerto programą atliko 14 J. 
Motekaitienės studijos mokinių, 
pažįstamų iš ankstesnių metų. Jos 
visos yra nuolatinės studijos lan
kytojos, ir publikai buvo įdomu 
pasekti jų subrendimą ir pažan
gą. Pradėta Venckaus sukompo
nuotu kvartetu “Jausiu aš į dai
ną”, kurį atliko Loreta Andri
jauskaitė, Rasa Jovarauskaitė, As
ta Petkutė ir Gina Podytė. Tos 
pačios dainininkės užbaigė ir pir
mąją dalį, padainavusios Šim- 
kaus-Venckaus “Pavasario dai
nelę” ir Telksnio “Tėviškės ry
tą”. Pirmą kartą šios studijos kon
certe girdėjome Sharon Meyrhoff, 
tik pradėjusią mokytis dainuoti, 
bet parodžiusią gerą balso medži-

Garsusis Trevi fontanas Romoje

mediją su švininiu dialogu apie 
britų turistų raišus nuotykius 
kontinente, dabar besikraipanti 
bent pusėje pasaulio didmiesčių.

Arrivederci, Roma! Važiuojam
į Florenciją ieškot Romos teatro! senųjų ir moderniųjų, traik.tavi- 
Pakeliui, traukinyje, teatrinis tu- mas dabartiniame teatre. Ciao, 

1 ristas surūšiuoja savo įspūdžius ir Firenze!

sudaro veiklos planą. Dabar jis 
nebedveios ir veršis — kad ir ne
valgęs, kad ir be bilieto — pro 
teatro dmris. O jo teatrinių laiš
kų vyraujanti tema hus klasikų,

Kalba mokytoja ir mokinių pasiekimai
L Motekaitienės dainavimo studijos koncerto proga

Kaip ir kitais mokslo metais, ir 
šiemet turėjome įvairių jaunimo 
kursų, lituanistinių mokyklų, for
tepijono ir balso studijų viešus 
mokinių pasirodymus, užbaigianti 
mokslo metus. Izabelės Motekai
tienės vadovaujamos ir jau dau
gelį metų Chicagoje veikiančios 
balso studijos mokinių koncertas 
buvo birželio mėnesio 6 d. vaka
re Jaunimo centro salėje. Moki
niui augti, bręsti ir skleistis di
džiausios reikšmės turi mokytojo 
asmenybė — jo temperamentas, 
mokėjimas įsijausti ir atjausti mo
kinį, jo pasiruošimas pasirink
tam darbui, jo visa pedagoginė 
koncepcija. Dėl to buvo įdomu 
patiri, kokiomis idėjomis grin
džiamas šitos dainavimo studijos 
pedagoginis darbas. Tad ir buvo 
kreiptasi į Izabelę Motekaitienę 
su keliais klausimais, į kuriuos ji 
mielai sutiko atsakyti.

— /ūsų studijoje yra ir labai 
jaunų dainininkų, kasmet pasi
rodančių koncertuose, ir klausy
tojams kartais kyla klausimas, 
kaip anksti galima pradėti vaiką 
mokyti dainavimo, nebijant pd- 
kenkti jo balso lavinimui vėliau, 
jam jau subrendus?

— Vaikas gali dainuoti nuo 
tos dienos, kada jis gali kalbėti.

Iš tikrųjų, vaikas ir nemokomas 
dainuoja, bandydamas keliais 
nesudėtingais garsais išreikšti sa
vo pasitenkinimą, džiaugsmą ar 
skausmą. Jauni vaikai yra labai 
imlūs, todėl reikia anksti įpratin
ti juos klausytis muzikos garso, 
kad jie vėliau tikrai švariai dai
nuotų. Iš vaikų choro savo tobu
lai švariu dainavimu yra pagar
sėjęs Vienos berniukų choras.

— Ar yra amžiaus riba, kuri 
trukdytų pasiekti didesnių laimė
jimų? Gal kuris amžiaus tarpas 
yra ypač tinkamas balsui lavinti?

— Sveikas žmogus gali dai
nuoti iki pat mirties, kitam se
natvė sutrukdo palyginti gana 
anksti. Dainos istorijoje žinome 
įvairiausių atvejų. Pasaulinio gar
so mezzosopranas Marian An- 
derson rimtom dainavimo studi
jom atsidėjo, jau sulaukus 50 me
tų amžiaus. Australe dainininkė 
Melba kaip profesionalė sėkmin
gai dainavo nuo 16 metų iki pat 
savo mirties, t. y. iki 80 metų 
amžiaus. Dainininkė Adelina 
Patti lavintis pradėjo labai anks
tyvoje kūdikystėje. Taigi daina
vimo srityje matome tą patį, kaip 
ir kitose meno šakose: muzikos 
istorija žino fortepijono ir smui
ko virtuozų beveik dar kūdikių.

/ ■ -r'r

— Jūsų studijos koncertuose 
galima pastebėti, kad mokiniai 
nėra forsuojami, kad pažangos 
laukiama kantriai ir su meile mo
kiniui ir dainai. Ar tai yra vienas 
iš Jūsų mokymo principų?

— Taip. Forsuojant balsas 
netenka savo atspalvio, gražaus 
tembro, savo natūralaus skambė
jimo.

— Klausytojams būtų įdomu 
ir daugiau patirti apie Jūsų me
todą.

— Vienas iš pagrindinių prin
cipų, mokant dainuoti, yra na
tūralumas. Turėtumėm dainuoti 
taip pat natūraliai, kaip natūra
liai, lengvai, be ypatingų pa
stangų kalbame. Didžiausi daina
vimo pedagogikos autoritetai 
amerikiečiai mėgsta sakyti, kad'

Visai programai akompanavo 
pianistas Manigirdas Motekaitis. 
Koncertui pasibaigus, studijos ve
dėja padėkojo susirinkusiems, o 
mokiniai apdovanojo savo moky
toją gėlėmis.

ir| maža darbo. Įdomiai praskambėjo 
Gruodžio — Jakubėno liaudies 
daina — “Skamba, skamba kan
klės”, Komgold’o Mariettos dai
na iš “Mirusiųjų miesto”. Apsi
pratus scenoje ir įsidainavus, Ele
nos arija iš Verdi operos I vespri ^n°si tėvų paruoštais 
Siciliani buvo atlikta su šiluma , džiais ir kava.
ir įsijaučiant į dainos charakterį. 1 A. Skrupsketienė

Dalyviai ir svečiai dar gerą va
landą dalinosi įspūdžiais ir vai- 

užkan-

Cosmos Parcels Express Corp.
Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugel) metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentfirą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTONIJĄ, UKRAINIJĄ ir 1.1.

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
affiliated vvith PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus dovanų pažymėjimams, automobiliams, žai 
dytuvams televizijų aparatams, radijo translstoriams, magne
tofonams (tapė recorders) lr daug kitiems dalykams, taip pat 
BUTAMS savo giminėms ir draugams gyvenantiems Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 MADISON AVENUE

(tarp 51 ir 52 g-vės)

Floor 2Ist

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

: SKYRIAI:
NEW YORK, N. Y. 10003, 45 Second Avenue 
NEW YORK, N. Y. 10011, 135 W. 14th Street
SO. BOSTON, Mass. 02127, 389 West Broadway 
BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue 
CHICAGO, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue 
CHICAGO, Iii 60329, 2501 VVest 69 St 
CLEVELAND, Ohlo 44134, 5879 Statė Road 
IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue 
GRAND RAPIDS, Mlch. 49504, 636-38 Bridge St. N. W. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avė. 
HARTFORD, Conn. 06106, 518 Park St 
LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St 
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. 
NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard 
NEVVARK. N. J. 07106, 698 Sanford Avenue 
PASSAIC. N. J., 176 Market Street 
PATERSON, N. J. 07505 — 60 Broadway 
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th St. 
PHILADELPHIA Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
PITTSBURGH, Pa 15203, 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 1826 Divisadero St 
WATERBURY, Conn., 905 Bank Street 
VVOODHAVEN, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė. 
VVORCESTER, Mass. 01610, 144 Milibury Street 
IRVINGTON. N. J. 07111, 1082 Springfield Avenue 
YOUNGSTOVVN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street

*<*»
Tel.: AL 4-54566

ete. Tadas Rūta laisvai jautėsi 
scenoje. Padainavo “Ilgėsi”, Stro
lios komponuotą Brazdžionio žo
džiams, ariją iš Verdi operos Si
mon Boccanegro ir Mefistofelio 
ariją iš Gounod operos Faust 
Jis padarė didelio įspūdžio klau
sytojams ir gausiais plojimais bu
vo iškviestas dar sudainuoti vie
ną dainą. Praurimė Ragienė pa-

CH 3-2583
, 268-0068 

TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
GL 8-22156 

' 365-5255
246-9473 

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

373- 8783 
GR 2-6387

Tel. 345-2028 
Tel. PO 3-48t8 
Tel. GL 5-9586 

HU 1-2750 
FI 6-1571

PL 6-6766 
Tel. 441-4712 

SW 8-2868
374- 6446 

RI 3-0440

s'

4

Prisiminimai
s

Vytautas Kasiulis

Filomena sako...
KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS NEŽIŪRI I 
ŠVIESESNĮ IR TINKAMESNĮ GYVENIMĄ-

Socialinis apdraudimas yra per mažas 
pragyvenimui. Augšti nuošimčiai moka
mi Chicago Taupymo bendrovės pridėjus 
prie Sočiai Security, suteiks Jums ramias 
dienas jūsų senatvėje, 5.25% ant pa
prastų knygučių, ir iki 7.5% ant certi- 
fikatų.

Sį meta Chicago Taupymo bendrovė švenčia Auksinį Jubi- 
lėjiĮ ir turi laimėjimui - kelionę į Hawaii, Disneyland, Las Vegas 
ir daug kitokiu laimėjimu. Atsilankykite.

CHICAGO HE
savings and loan association

6245 south vvestern avenue 476 7575
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Nauji leidiniai
• AIDAI, 197m. balandžio 

mėn. Nr. Mėnesinis kultūros ; 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas ' 
Girnius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122. Leidžia lietuviai 
pranciškonai Leidėjų atstovas 
žurnalo reikalams T. Leonardas | 
Andriekus, O.F.M. Administruo- ' 
ja T. Benvenutas Ramanauskas, 
O.F.M., 361 Highland Blvd., ; 
Brooklyn, N. Y. 11207. Žurnalo 
metinė prenumerata $10 00

šiame numeryje: A Paškus 
“Dabarties žmogaus dilemos: 
meilė ar tiesa?”, J. Blekaičio 
eilėraščiai, J. Rimkevičius “De
šimtmetis be prof. .Kolupailos’” 
L. Dargis “Sovietinė statistika 
ir tikrovė”, F. Ponge “Sraigė” 
(vertė P. Gaučys), J. Vydas 
“Nerimas ir depresija”.

“Iš minties ir gyvenimo” pus
lapiuose: S. A. “Iš moterų revo
liucinio pasaulio”, A. Šimkus 
"Pianisto M. Motekaičio rečita
lis”, D. Stončiūtė “Vasario še
šioliktosios paroda Chicagoje”,
V. M. G. “Francis Ponge”.

Recenzuojamos knygos: A.
— Jacikevičiaus “Daugiakalbystės 

psichologija” (A. Norvilas), 
Jerzy Ochmanski “Vilniaus vys
kupystė viduriniais amžiais (P. 
Jatulis).

Viršeliuose Birutės Žilytės 
“Žalgiris” (spalvota litografija) 
ir Marijos Švažienės “Dainų 
šventė” (gobelenas). Kiti žur
nalo pusi, iliustruoti: V. van Go- 
gho, V. Kisarausko, Br. Jamei
kienės, P. Stausko, S. Jusionio, 
L. Gutausko, S. Veiverytės, A. 
Petrulio, V. Karatajaus, L. Ka
tino ir A. Savicko kūrinių nuo
traukomis. Duoti taipgi S. Ko
lupailos, F. Ponge ir M. Mote
kaičio atvaizdai.

} METMENYS, 197 J, m. Nr. 
JB7. Redaguoja Vytautas Kavo
lis, Dickinson College, Pennsyl- 
vania. Leidžia Metmenų bendro
vė. Dailės priežiūra Vytauto O. 
Virkau. Technikinė redaktorė 
Henrieta Vepštienė. Administ
ruoja Marytė Paškevičienė, 3308
W. 62nd Pl„ Chicago, III. 60629. 
Žurnalo keturių numerių prenu
merata — 10 dol., garbės pre
numerata — 15 dol., šio numerio 
kaina 3 dol.

Šį kartą žurnale: Živilės Bilai- 
šytės eilėraščiai, Kosto Ost
rausko “Rašytojas ir egzilis", 
Vitolio E. Vengrio “Apie kny
gos ženklą", Eduardo Cinzo 
“Raudonojo arklio vasara (iš
trauka iš romano), Rimvydo Šil- 
bajorio “Sigitas Geda: iš toliau 
ir arčiau”, Antano Gustaičio 
“Aš ne taip, kaip kiti" (humo
reska).

"Apžvalgų ir kritikos” pus
lapiuose: Kritikos istorija, isto
rijos kritika (L. Mockūnas), Lo
tynų Amerikos romanas lietu
viškuose vertimuose (St. Goš
tautas), Nereikalingas lakavi- 
mas ir priešų ieškojimas (V. 
Trumpa), Istorija platesniu 
žvilgsniu (L. Gerulaitis ir J. 
Slavėnas).

žurnalą puošia: S. Eidrigevi- 
čiaus, A. Kurausko, Ž. Mikšio, I. 
Mitkutės, Z. Sodeikienės ir B. 
Uoginto grafikos darbai.

Trumpa pastaba: ligi šiol 
Metmenys viršelyje antrine ant
rašte vadindavosi “Jaunosios 
kartos kultūros žurnalas”, bet 
po 26 numerių, linksmai kalbant, 
pasijuto pakankamai subrendęs 
ir tą savo “jaunystę” nubrau
kė, jos vieton įrašydamas “Kū
ryba ir analizė”.

•METMENYS, Nr. 1-25,1959. 
1973. Turinys ir pavardžių ro
dyklė. Išleido Metmenų bendro
vė 1973 m. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. Leidinys 
48 psl.

Tai be galo parankus indek
sas visko, kas Metmenų dvide
šimt penkiuose tomuose buvo 
spausdinta. Spausdinta medžia-

ga turinyje suskirstyta skyriais 
nurodant autorius, pavadinimus, 
žurnalo numerius ir puslapius. 
Pavardžių rodyklėje vėl lengvai 
pamatai, kuriuose numeriuose 
bei puslapiuose kas rašė.

Reikia pasakyti jog kultūri
nio pobūdžio išeivijos spaudoje 
per ištisus pokario dešimtme- 

l čius jau yra susikaupę tiek me
džiagos, kad joje be šitokių in- 

j deksinių leidinių tiesiog nebe
įmanoma ko nors ieškomo su
rasti. O ieškoti prisieina ir seni, 
mui ir jaunimui, kokį nors dar
belį berašant, Tad panašūs in
deksai leidėjų rūpesčiu turėtų 
pasirodyti ne vien tik “Aidų”, 
bet ir “Draugo” kultūrinio prie
do, net ir šiaip, spaudos, kuri 
akyliau mūsų kultūrinį gyveni
mą registruoja, pvz. “Tėviškės 
Žiburių”.

• BOOKS ABROAD, Volume 
48, Number 2, Spring 1974. An 
Intemational Literary Quarterly. 
Siponsored by The University of 
Oklahoma, Editor: Ivar Ivask.

Tarptautiniam literatūros pa
sauliui skirtasis Books Abroad 
žurnalas ir jo rūpesčiu suorgani
zuotoji dvimetinė Books Abroad 
— Nuestadt 10.000 dolerių lite
ratūros premija savo reikšme ir 
apimtimi jau toli prašoka šio 
krašto ribas. Vokietijos, Švedijos, 
Ispanijos ir (kitų Europos kraštų 
spauda šį reiškinį vertina kaip 
vieną iš šviesiausių Amerikos li
teratūriniam gyvenime.

Čia minimo naujo “Books A- 
broad” žurnalo Lji pusė skirta žy
miajam ispanų rašytojui Dama- 
so Alonso (gim. 1898 m. Madri
de). Viso pasaulio literatūrinių 
kalbų naujų knygų recenzijose šį 
kartą randame ir keturių lietu
viškų knygų, išleistų išeivijoje, 
pristatymą: Kazio Bradūno, “Po
kalbiai su karalium”, Jono Gri
niaus “Veidai ir problemos lietu
vių literatūroje”, Algirdo Lands
bergio “Vėjas gluosniuose. Gluos
niai vėjuje” ir Juozo Tiltinio

dirželio saulėje Nuotrauka V. Maželio

Akademinės prošvaistės
Humoreska

I butą (grįždama tik tada, kai iš 
: nuovargio pastovėt jau nebegalė
jau. I virtuvę, aišku, ir kojos jau 
nebekėliau — karaliaulkit sau ra
miai... Po kelių dienų išskridau 
į Europą, kur Paryžiuje buvau 
blakių sukandžiota, nors tam pa
čiam kambary miegoję kiti du 
žmonės lilko nepaliesti. Matyt, 
Eurclpoj mano sutartis negaliojo.

MŪSŲ VEIKLA
STUDENTŲ ATEITININKŲ 

SĄJUNGOS PAVASARIO 
KURSAI

Studentų Ateitininkų sąjun- 
kogos (SAS) Pavasario kursai 
įvyko gegužės mėn. 31 — birže
lio 2 dienomis Dainavos stovyk
lavietėje. Dalyvavo netoli 50 stu
dentų. Kursų programa buvo 
padalinta į dvi dalis: paskaitos 
ir diskusinės temos. Atidaromą
ją ir uždaromąją paskaitą, ku
rios tema buvo “Dovydaičio trys 
pamatiniai klausimai ateitinin
kijos dabartinėje šviesoje” skai
tė dr. J. Girnius. Diskusinių te
mų buvo trys: 1) Atsižvelgiant 
į dabartinį mūsų pasaulį bei esa
mas sąlygas: ar ateitininkijos 
ideologija yra pakitusi ? — dis
kusijas pravedė ir joms vado
vavo dr. J. Girnius su 
Razma, 2) Gyvename 
kuriuose sunku yra 
orientuotis ir griežtai
krikščioniškosios pasaulėžiūros 
nurodymų — diskusijas pravedė 
ir joms vadovavo kun. Bagda- 
navičius kartu su Linu Sidriu, 
3) Studento ateitininko proble
matika — diskusijas pravedė ir 
joms vadovavo V. Kleiza. Kiek
vienas kursų dalyvis pasirinko 
vieną iš trijų nustatytų diskusi
nių temų, kurioje dalyvavo visą 
savaitgalį. Kursai šiemet, kaip 

, ir paprastai, praėjo darbingai ir 
gyvai studentiškai.

Lietuvos istorija — Lietuvos 
okupacinis laikotarpis — dr. T. 
Remeikis. Lietuvos dabartinė 
padėtis — dr. V. Stankus ir dr. 
A. Idzelis.

Žurnalistika — A. Rukšėnas.

Visuomenės mokslas — V. 
Kleiza.

Kiekvieną dieną bus šešios pa
mokos. Lituanistinėje savaitėje 
dalyvaus atstovų iš Pietų Ame
rikos, kurie praves laisvas dis
kusijas tema “Pasiruošimas UI 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresui”.

Vadovybę sudaro: Jūratė Ja- 
saitytė — stovyklos viršininkė, 
Linas Rimkus — viršininkės pa
vaduotojas, Aldona Zailskaitė 
—- mergaičių vadovė, Paulius 
Alšėnas — berniukų vadovas.

Norintieji vykti Lituanistinėn 
savaitėn registruojasi: PLJS 
Ryšių dentras, 2423 W. Mar
ąuette Rd., Chicago, IL 60629.

SIAURUČIŲ AKIŲ PADIS
1912 m. į Britanijos Liverpoolį 

atvažiavo apsigyventi Japonijos 
imperatoriaus, tur būt, antros ei
lės pusbrolis Kanso Jošida ir da
bar numirė, nes jau ir buvo 78 
m. amžiaus.

Bet jis tame mieste buvo žino
mas kaip Paddy Murphy, ne sa
vo vardu ir pavarde, ir jo toks 
susiairinimas Liverpoolyje labai 
suprantamas, nes miestas yra 
perdėm airiškas.

Deja, japoniškos akutės vis 
tiek turėjo daryti jį kažkokiu įtar
tinu airiu. Bepigu mūsiškiams 
broliams lietuvaičiams: jų akutės 
tokios pat kaip anglų ar ameri
kiečių, ir vokiečių, ir prancūzų, 
įtarti, kad ne airis, galėtum ne
bent ir Padžiu Murphiu persi
krikštijusį lietuvaiti iš akcento, 
ypač tą, kuris yra namie, Lietuvo
je, užaugęs.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Antanu 
laikus, 
aiškiai 

laikytis

MARĄUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998

Chicago, Illinois, 60629

Manufacturers

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

Tel. Virginia 7-7258-59

pradedu jausti net šiokią, tokią 
meilę tiem afpšmeižtierp. 'gyvū
nėliam, įsivaizduoju koaliciją, 
penkmetį planą ir akimirkai nu
leidžiu nuo prosenelės savo akis. 
Ak, kokia klaidą! Nes, staiga, iš 
po jos šimtaklosčio sijono išlekia 
būrys anūkėlių, matyt, to mo
mento ir telaukusių. O tie ir ne-

(Atkelta iš 8 psl.)

Tulpii ir žiūri į mane, akis 
sprogdinęs. Ar sakiau tarakonas? 
Atsiprašau — tarakonienė. Ir ne 
šiaip sau taraikonienė, bet visų ta
rakonų senolė — motina. Ir aš 
stoviu lyg stabo ištikta 7^oJa“saTr^r^ėd5r

iš-
CHICAGOS AKADEMIKŲ 

SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
VASAROS STOVYKLA
Chicagos Akademikų skau-

EKSKURSIJOS 1 LIETUVA 1974 METAIS 
Skubėkite registruotis!

American Travel Service Biuras šiais metais yra suorganizavęs 10 gru
pinių kelionių į Lietuvę. Tai yra kelionių biuras, kuris pirmasis pradėjo 
organizuoti šias ekskursijas ir turi didelį patyrimų šioje srityje. KIEKVIENĄ 
GRUPĘ LYDĖS PATYRĘS KELIONIŲ PALYDOVAS.

- - > jėgdama net brolio pašaukti. Aš j spoksoti. Vai' jergutėliau,.^ sąjūdžio vasaros stovykla
“Laiškai A^romadiai Bo lo, lSMviu. Ji M stoviu. Ji rnpl. gelboklll sukliA„ ir vi R*' —......

“ užtylu iiotefe dureles.'rute CnpLijauskaite recenzuo- Z m3U, kad ji .gyva, nes taip aky- Stačiai ikivėnuoti nebegaliu i Stovyklai va.
ja Gustaiv Siebenmann knygą lai ją stebiu, jog matau, kaip'krū-į . , .’ J Korp' Vyties
«|T~O „-.A.;.™ ™ n . ...... . ... . Pači t ra ink ln i kuo C!rp»io«i«iai F

• 1 C* 1 J tį OLkJLzl'Uj J SJ'įj UJldLu'Ll} Jv
'Los estilos ipoeticos en Espana tinėlė kilojasi 'kvėpuojant.

desde 1900”. O Jothn Crispin re
cenzuoja pačios Birutės Cipli- 
jauskaitės Mexico City išleistąją 
knygą “Deber de plentitud: La 
poesia de Jorge Guililėn”.

“Boctks Abroafd” metinė pre
numerata 8.00 dol., dvejiems me
tams — 14.50 dol., atskiro nu
merio kaina —r 2-50 'dol. Adresas: 
Books Abroad, 1005 Asp Avė., 
Noranan, Okla. 73069.

• LITUANUS, Volume 20, 
Number I, Spring 1974. Lithu
anian Ouarterly. Published by 
the Lituanus Foundation, Ine. 
General and Manaiging Editor: J. 
A. Račkauskas. General Editors: 
Antanas Klimas, Tomas Remei
kis, Bronius Vaškelis — Editor 
for this Jssue. Associate Editors: 
Genutis Proouta, Vanda Batu
kas. Editorial Staff: Aldona Za- 
ilskas, Vacys J. Šaulys, elemente 
Dedela, Jonas Kučėnas. Žurnalo 
metinė prenumerata 8.00 dol. 
Adresas: Lituanus, P.O. Box 9318, 
Chicago, 111. 60690.

Čia minimas žurnalo numeris 
skirtas poeto Jurgio Baltrušaičio 
asmeniui ir kūrybai. Puslapiuos 
sutelkta nemažai studijinės me
džiagos apie šį tarptautinio gar
so mūsų poetą, mirusį Paryžiuje 
1944 metais. Karui Europoje be- 
užsiplieškiant, buvo kalbama, 
kad Jurgis Baltrušaitis artimiau
siais metais gaus Nobelio premi
ją. Deja, karo audra viską sutruk
dė, o netrukus mirė ir pats poe
tas.

Tiek patiems lietuviams, tiek 
ypač kitataučiams, norintiems 
labiau susipažinti su poetu, šis

Ir staiga užėjo man pyktis. Ar 
tai mane įveiks vabalas? Ar aš 
imsiu ir pasiduosiu tokiam ma
žam krupiukui, kurį galiu koja 
sutraiškinti? O ne, to tai nebus. 
Nugalėsiu tą savo baimę. Be to, 
kuo ilgiau senikė sėdi nejudėda
ma, tuo mano ryžtas stiprėja, ir 
aš jau visai tikra, kad' mudvi $u- 
gebėsim susitarti. Pagaliau, gal 
tie tarakonai ne tokie baisūs. At
rodo ramaus būdo, taikūs. Jau

kloduos. Didelį dėkingumą turė
tume jausti visiems jo redakto
riams ir kitiems talkininkams, 
kurie, neieškodami lietuviškoje 
bendruomenėje nei kovinės gar
bės, nei tuščio populiarumo, iš
tvermingai dirba vieną iš pačių 
reikšmingiausių darbų išeivijoje. 
Pabrėžtinai reikia suminėti Litu
anus administratorių Joną Ku- 
čėną, kurio pečiais laikosi patys 
tvirtieji žurnalo stulpai.

• LIETUVIŲ DIENOS, 1974 
m. gegužės mėn. Nr. 5. Reda
guoja Dalila Mackialienė. Anglų 
kalbos redaktorius Alfonsas A. 
Milukas. Leidėjas — A.F. Skirius. 
Metinė žurnalo prenumerata 10- 
00 dol. Atskiro numerio kaina 
1.00 dol. Redakcijos ir adminis
tracijos adresas: 4364 Sunset Blvd. 
Hollyvvood, Calif. 90029.

Siame numery. Alės Rūtos žo
dis Motinos dienai, Onos Dablku- 
tės — Razutienės pagerbimas, 
Kotrynos Grigaitytės eilėraščiai, 
M. Makriako įdomių pasakojimų 

------  ——------- — r--------- - — tęsinys, apie Kuršių kepu brie- 
Lituanus numeris labai pravers.' džius, apie raiditelefilmininkus 

Aplamai kiekvienas lituanus lietuviškame Bostone, aktorės Z. 
numeris, išleistas anglų kalba, y- Arlauskaitės — Mikšienės prisi- 
ra pats tikrasis lietuvljos am- minimas, rašytojas Jonas Kmitas 
basadorius kultūriniuos ipasaulio — kun. Urbonavičius ir kt

| Pasitraukiu kuo greičiausiai 
prau'syklon viso reikalo apspręsti. 
‘Gera vieta’, aišku, yra vieninte
lis namų kambarys 'kuriame gali
ma padoriai pamastyti. Ir pasi
rodo, kad ne vienas jau čia yra 
mąstęs — mintys ant sienų su
rašytos, matyt bijojo (pamiršti, o 
pcpierio neturėjo su savim. Ir vi
sos mintys apie tarakonus. Kai 
kurie, matyt dailininkai, portre
tus ir prosenelės ir visų keturių ar 
penkių generacijų vaikaičių nuta
pė. Taip nieko ir neišsprendžiau. 
Žinojau tik, kad jau ta mano va
balų baimė nepaliks manęs maž-

vyksta Rako stovyklavietėje 
. 12-16 dienomis. 

Stovyklai vadovauja Chicagos 
Korp! Vyties pirmininkas And
rius Markulis.

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETU
VIŲ JAUNIMO LITUANISTI

NĖ SAVAITĖ r .

daug kaip mano šešėlis. Ką gi, nys, S.J. 
likusias kelias dienas New Yorke

i praleidau beveik ištisai lauke, į ris.

šiaurės Amerikos Lietuvių 
jaunimo lituanistinė savaitė 
įvyks liepos mėn. 13-22 dieno, 
mis Beaumont stovyklavietėje. 
Lituanistinėje savaitėje bus dės
tomi tokie kursai:

Lietuvių kalba — Linksnių 
vartosena bei žodynas — St. 
Barzdukas. Pagrindinė grama
tika ir sintaksė — kun. J. Vaiš-

Literatūra — dr. R. šilbajo-

STANLEY JR. SAYS:

ONLY
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LeBaron 2-Door Hardtop

Save up to $1,500.00 on new 1973’s

BALZE
CHRYSLER PLYMOUTH VAGIANT IMPERIAL

4030 So. Archer W. MI 74515
Buy In Brighton Park—You Don’t Bare To Drive Milės For Service -
luiiHiiiiiimiiiiiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiuillHlliiiiiiiiiuiiiiiJ

VISOS GRUPES LIETUVOJE PRALEIS 5 DIENAS (1 dienų Kaune)

LIEPOS 23 D.
RUGSĖJO 1 D.

SPALIO 2 D.

— Iš Chicagos — $1085.00
— 15 dienų:

iš Chicagos — $963.00; iš New Yorko — $857,00
20 dienų su Roma:
iš Chicagos — $1,085.00, iš New Yorko — $980.00 

— Iš Chicagos — $898.00; iš New Yorko — 792.00

PRICES 4 AIR FARES SUBJECT TO CHANGE. RATES QUOTED BASED 
ON TARIFFS AND EXCHANGES IN EFFECT APRIL 1, 1974.
Taipgi mūsų biuras organizuoja keliones į Havajus — vienų š. m. rugpiūčio 
mėnesį, kitų vasario mėnesį 197S m. Patariama registruotis dabar.

DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue

. Chicago, Illinois 60643 Tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sudarome reikalingus iškvietimo 
dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais po visų Ame
riką ir kitus pasaulio kraštus, parduodame lėktuvų bilietus, parūpiname 
reikalingas vizas.

JJIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll£

C R A N E SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

7% 6 */ž % 5 ¥4%
Mokamas už 4 m. Mokamas už 1 m. Mokomas už

certifikatus certifikatus. investavimo
Minimum $5,000 Minimum $1.000 sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.

ANTRAD ir PENKTAD.
VALANDOS: šeštad. » v. r. iki 12 v. d.

PIRMAD IR KETVIRTAD.

t v. r. Iki » v. V.
Trečiad: uždaryta 
t v. .r. iki » v, v.
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Šeštadienis, 1974 m. birželio mėn. 15 d.

Kultūrinė 
kronika

ALGIRDO LANDSBERGIO 
KŪRYBOS REČITALIAI 

EUROPOJE

I

Rašytojas, dramaturgas Al-; 
girdas Landsbergis, šį pavasarį 
keliaudamas Europoj, didesnėse 
tenykštėse lietuvių kolonijose, 
talkinamas žmonos Joanos, su
rengė savo dramų rečitalius. 
Romoje rečitalis įvyko Lietuvos 
pasiuntinybės patalpose prie 
Vatikano gegužės 8 d., Muen- 
cinene (Vokietijoje) — Halis der 
Begegnung rūmuose — gegužės 
25 d. ir Londone (Angli joje) Li

thuanian HouBe patalpose — 
birželio 1 d.

MAIŠTINGA POEZIJA 
MASKVOJ

Buvo didelė spūstis į Andrėj 
Voznesenskio poezijos vakarą 
Maskvoje birž. 6 d. Čia buvo 
skaitytos ištraukos iš Vozne- 
senskio dramos "Saugokit savo 
MBidtus", kimi buvo cenzorių 
sulaikyta prieš ketverius hetus. 
Klausytojai buvo nustebinti ei
lėraščiu, klausiančiu, kur yra 
kapas teatro direktoriaus Vse- 
volodo Mejerhord, kuris buvo 
nukankintas Stalino lageriuose 
1940 m.

Poezijoje “Anti-žodžiai” reiš
kiamas protestas prieš cenzo
rius, kurie stengėsi užspausti 
gerkles poetų nuo Servantes iki 
Pasternako.

Publika buvo pradžiuginta 
pasijuokimu iš įvestos tvarkos 
atžymėti įrašu rankoje laukian
čiųjų eilės numerį.

Šiame satyriniame eilėraštyje 
sakoma:

Aš esu 41-mas į balerinos Pli- 
setskoje vakarą;

Esu 33-čias į Tagankos teat
rą;

Esu 45 Vagonkovo kapinėse;
Esu 14-tas akių specialisto 

laukiamajame;
21-rnas prie bilieų kasos j ak

toriaus Glazumovo spektaklį...
Esu 103-čias automobilio da

lims gauti (čia mane įrašė vos 
gimusį); t Esu 10,0007 naujam 
automobiliui gauti eilėje (čia 
buvau įrašytas dar prieš gimi
mą)-

Nuotrauka V. MaželioNevystanti gėlė

už romanus apie savo tėvynės 
Guatemalos varguomenę gavo 
Nobelio premiją, mirė, sulaukęs 
74 m. Jis buvo Guatemalos am
basadorius Prancūzijoje. Mirė 
birž. 9 d. Madrido klinikoj, kur 
buvo gydomas nuo geg. 12 d. 
Sirgo aštria alsavimo takų liga. 
Literatūros Nobelio premija 
jam buvo suteikta 1967 m. “už 
spalvingą kūrybą, turinčią šak
nis tautos individualume ir 
dėnų tradicijose”.

STRADIVARIJAUS 
SMUIKAS 155,000 DOL.

Londone iš varžytynių buvo 
parduotas Stradivarijaus smui
kas pagamintas Cremonoje, Ita
lijoje, 1706 m. Pirkėjas užmo
kėjo 155,000 dolerių.

MIRĖ RAŠYTOJAS LUNN

in-

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATORA

TEOLOGŲ DRAUGIJOS 
DIREKTORIUS

Naujuoju National Catholic 
News Service direktoriumi pa
kviestas James S. Fiedler, bai
gęs Pennsylvanijos valst. uni
versitetą, paskutiniu metu bu- 

, vęs “Register” redaktorius.

I TEOLOGŲ PIRMININKAS
I

Nauju JAV Teologų draugijos 
pirmininku išrinktas kun. W. J. 
Burghardt, S. J. Nuo rudens jis 
pradės dėstyti teologiją Kata
likų universitete Washingtone.

SAVAITGALIŲ KOLEGIJA

Nuo rudens Mundelein kole
gija Chicagoje įveda naują pro
gramą, vadinamą “Weekend Col- 
lege in Residence”. Ji taikoma 
per savaitę dirbantiems, kurie 
savaitgaliui atvyks apsigyven
ti kolegijoje ir eis mokslą. Tai 
antra tokia programa visose 
JAV-se. Studentai apsigyvens 
tik kas trečią savaitgalį. Du sa
vaitgalius turės laiko ruoštis 
namuose.

STUDIJOS MOTERIMS

Mundelein kolegija Chicagoje 
. pradeda studijų kursą, pavadin
tą “Women’s Management Pro- 
gram”. Toji programa paruoš 
moteris vadovaujantiems dar
bams.

atskleidžiančių katalikybės tie
są. Buvo atvykęs į J A V-bes. 
Daugelyje universitetų skaitė 
paskaitas. Jis lyginamas su 
anksyvesniais D. Britanijos ka
talikais rašytojais Chestertonu 
ir Bellocu.

PAGERBĖ VAIKŲ
LITERATŪROS KŪRĖJĄ

Robertą McCloskey, daugelio 
vaikams skirtų knygų autorių ir 
iliustratorių, Katalikų bibliote
kų sąjunga apdovanojo Regina 
žymeniu.

TV IR RADIJO 
TARNYBOS INSTITUTAS

puslapyje.

TYRIMAMS NAUDOS BITES 
. VIETON PELIŲ

Califomijos universiteto moks- 
lininkas R. J. Pence skelbia, kad 
laboratoriniams tyrimams vieton 
pelių galima bus naudoti bites, 
nes jos yra jautriausios, vykdant! 
fiziologinius eksperimentus. Jų 
viduriai ryškiai parodo taršą van-! 
deny ir ore, žemės chemikalus, 
taip pat farmaceutinių gaminių' 
veikimą. Jų organizmas netgi pa-: 
rodo žmogaus kraujo 'pasikeitimą 
po įtampos.

Bitės tuo patogios, kad jų išlai
kymas nedaug kainuoja ir jų or
ganizmas tiriamų medžiagų vei
kimą parodo greit

2,000 UNIVERSITETO 
DIPLOMŲ

Lojolos universitetas mokslo 
mettį užbaigimo iškilmes birž. 8 j 
d. šventė Chicago Stadium pa
talpose. Baigusiems universite
tą ir gavusiems mokslo laips
nius išdalinta 2,000 diplomų.

— Amerikoj 1972 m. svetimų 
kalbų mokymasis aukšt. mo
kyklose ir kolegijose, palyginus 
su 1970 m., krito 9.2%.

— šv. Raštas iki 1974 m. vi
sas ar dalimis buvo išverstas į 
1,500 kalbų. Pilnai — į 225

Nuo
1914 Metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 

paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą.
. Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20,000.00

Frank Zogaa, President
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.Nauj. Testamentas į 346 kalbas, 
o atskiros šv. Rašto dalys į 899 
kalbas.

— 1972 m. JAV gimimų skai
čius buvo mažesnis negu visa
da. Šeimos dydis porai yra 2.03 

i vaikų.

MIDLAND 
SAVINGS

LAIKRAŠČIO PUSLAPIŲ 
PARUOŠIMAS

Vytautas Kasniūnas, eilę me
tų dirbąs “Daily News” laikraš
čio puslapių laužyme, parašė 
žurnalistikos vadovėliui straips
nį apie medžiagos išdėstymą

MIRĖ NOBELIO 
LAUREATAS ASTURIAS

Migųel Augel Asturias, kuris

Londone mirė rašytojas Ar- 
nold Lunn, sulaukęs 86 m. am
žiaus. Jis buvo metodistų dvasi
ninko sūnus, gimęs Indijoje. Su
laukęs 36 m. amžiaus, parašė 
knygų, apie atsivertėlius j kata
likybę ir pats tapo kataliku. Vė
liau jis parašė visą eilę veikalų,

Besiruošiantiem darbuotis ra
dijo ir televizijos tarnybose Chi- 
cogoje veikia vadinamas Insti
tute for Broadcasting Arts. Jo 
adresas: 75 East Wacker Drv., 
Chicago, III. 60601, tel.: 236- 
8105. T

NAUJAS MUZIEJŲ 
SĄJUNGOS PIRMININKAS
Dr. J. Chamberlain, Adler pla- 

neaariumo Chicaigoje direkto
rius, yra išrinktas JAV muziejų 
sąjungos prezideptu.

LYRIC OPEROS SUKAKTIS

VAZNELIŲ PREKYBA

Dovanos įvairioms progoms
2501 W. 71 St., Chicago, IU. 60629

Tel. (312) 471-1424

Filmų įvairumai
STASĖ SEMĖNIENE

Linksmas žvilgsnis j šeimą, meilę ir šalpą
Juodiesiems triukšmaujant ir rei-1 

kalaujant lygių teisių, į ekraną pa
sipylė visa eilė juodųjų filmų. Ta
čiau tai buvo gryna eksploatacija 
ir į viešumą buvo traukiamos visos 
padugnės: kriminalizmas, brutaliz- 
mas, moterų laisvumas ir visoks 
biaurumas. Tai buvo didelis šuolis j 
priešingą pusę nuo “Dėdės Tomo” 
laikų dorybių.

Tačiau neseniai šmėkštelėjo pui
kus juodas deimančiukas “SOUN- 
DER”, o štai dabar ekrane nušvito 
iš juodųjų gyvenimo '‘CLAUDI
NE”. Tai gaivus, linksmas filmas 
— .meilės istorija, kuri gyvenimiš- 

<> kai tikra ir graži, o tuo pačiu giliai 
įsiskverbia į vidų tokių problemų, 
kaip geto ir šalpos dalinimo siste
ma, žeminanti žmogų, kuris bando 
keltis ir garbingai stoti į padorių 
žmonių eiles. Seniai nebebuvo filmo, 
kad išėjus iš teatro pasijustum 
daug geriau.

Filmas sukasi apie juodą šelpia
mą motiną su pustuziniu vaikų. Ji 
slapta yra ateinanti tarnaitė ir su
sipažįsta bei įsimyli stambų, storulį 
šiukšlių išvežiotoją, bijantį alto
riaus iš tolo. Ir vaikai pradžioje ne
pasitiki juo. Filme daug kalbama 
apie tai. kad dauguma juodų vyrų 
nėra verti pasitikėjimo.

Nors šw filmas yra komiškas, bet

V

jis turi sukaupęs savyje ir daug 
piktumo.

Jame daug juoko, daug siaučian
čio pykčio ir nuolatinis didžiulio 
miesto įtampos murmesys.

“CLAUDINE” pastatė trejetas 
moterų. Filme liečiami opūs, bet da
bartiniu metu labai karšti ir nuolat 
svarstomi dalykai — šalpa, auklė
jimas. jaunuolių perankstyvi slidūs 
keliai, juodoji revoliucija ir kit. 
Įbrukta kiek ir šlamštelio, bet žmo
nės vaizduojami gražios sielos ir jie 
duoda kokybę filmui.

Svarbiausiose rolėse yra Diahann 
Carroll ir James Earl Jonės — pui
kūs aktoriai, taip tikrai gyvenimiš
ki, kad negali jais netikėti.

‘‘Claudine” yra Third World Gi
nama pastatymas. Tai New Yorko 
mėginimas sukurti aukščiausios rū
šies filmus apie mažumas Ameriko
je. Šis pirmasis filmas jau dabar 
yra didžiulis komercinis pasiseki
mas, o taipgi ir meniškumo atžvil
giu yra šuolis pirmyn. Jis bus su
prastas ne vien juodųjų. Tai filmas 
apie žmones su didelėm proble
mom, kurias jie mėgina nugalėti sa
vo energija, sumanumu, 'humoru, o 
kartais ir giliu nusiminimu. Tai 
kombinacija meniškumo, pramogos, 
o kartu ir žvilgsnis iš šono į var
gingųjų šelpimą. Tik vyresniems 
kaip 17 m. amžiaus žiūrovams.

DAŽAU
LANGUS BEI GARAŽUS 

IS LAUKO 
Nebrangiai
436 7041

koncertines
YPATINGAS

Lyric operai švenčiant 20 m. 
sukaktį, Chicagos miesto cent
rinės bibliotekos rūmuose su
rengta operos nuotraukų ir kitų 
vertybių paroda.

GITARAS
IR

KANKLES
DARO PAGAL UŽSAKYMĄ 

IK
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS
EUROPOS DAILININKŲ 

PARODA

Chicagos meno institute šią 
vasarą vyksta Europos dailinin
kų paroda. Tai daugiausia He- 
len Regenstein dovanotos kolek. 
cijos kūriniai. Išstatyti darbai 
dailininkų: Tilpolo, Guardi,
Watteau, Fragonard, David, In- 
gres, Delacroix, Daumier, Ma
nėt,, Seurat ir Goyos.

KVIRINAS RUNIMAS
4914 W. Cermak Rd.
CICERO, ILL. 60650

Tel. — 652 8200

UŽSISAKYKITE DABAR 
TIK PER INTERTRADE 

F.XPRESS CORP. 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

SIUSTI

Į LIETUVĄ 
dabar, kaip niekad anksčiau 

SPECIALŪS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI

INTERTRADE EXPRESS 
CORP. pirmiausia pasakė apie 
tai, o jūsų giminės pritarė.
Su specialių rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali gauti 
viską, ką tik- nori, už dalelę 
reguliarios kainos. Tai tas 
pat, kai Įeiti j krautuvę su 
100 dol. ir už juos gauti 200 
dol. ,ar 300 dol. vertės prekių, 
o gal net daugiau.
INTERTRADE EXPRESS 
CORP. mielai jums nemoka
mai prisius įrodvmą. Specia
lių rublių pažymėjimus galima 

( paversti į reguliarus rublius 
aukščiausiu kursu.

1 SU PILNA GARANTIJA 
. GREIČIAUSIAS

PATARNAVIMAS
Pažymėjimai pristatomi maž
daug per tris savaites. Vieno 

i spec. rublio kursas yra $2.60.
TAS KURSAS APIMA VISKĄ. 
NĖRA JOKIŲ KITU 
MOKĖJIMŲ.
REIKALAUKIT MŪSŲ NE
MOKAMO ILIUSTRUOTO 

I KATALOGO
Užsakykite Dabar.

I Užsakykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

1 125 East 23rd Street
| Penktas aukštas
(« New York, N.Y. 10010 
. 1 Tel.: 982-1530
1 LABAI SVARBU 
) AUTOMOBILIAI

Pilnai garantuotas
I greičiausias pristatymas 
i Pasirinkite iš šių naujų 

modelių
I ZHIGULI VAZ 2101
i US $3494.00

NAUJAUSIAS PAGERINTAS
I EXPORT MODEL 
b ZHIGULI VAZ 2103 
' US $4007.00
) ZHIGULI VAZ 2102 
i STATION WAG0N

U S $3853.00 
i EXPORT MODEL 
' MOSKVITCH 412 IE 
) US $3544.09
l MOSKVITCH 408 IE 
' US $3259.00
) MOSKVITCH 426 IE 
. STATION WAGON 
‘ US $3698.00
I MOSKVITCH 427 IE 
. STATION WAGON
I US $3968.00
| ZAPOROZHETS ZAZ 968

US $2234.00 
) ZAPAROZHETS ZAZ 968 E 
| US $2389.00

WAGNER & SONS

Typewrlters, Adding Machlnea and 
Clieckwriters

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

VirS 50 m. patikimas patarnavimas 
5610 South Pulaski Road 

Phone — 581-4111

KNEIPP SPRINGS
Rome City, Indiana 46784 

Tel. (219) 854-2341

META IR

Prel. Knoipp 
ir bendro ne-

★
Čia gydoma pagal 

pagarsėjusi prelato 
Kneipo metodą: su
stiprinama sveikata, 
sutvarkoma virški
ni mo sistema ir pa- 
gelbima reumatizmo 
skausmai, 
padagros, 
gatavi mo.

GERA
VEIKIA IŠTISUS METUS.

I

artraičio, 
nutukimo

POILSIO

FRANK’S TV and RADIO, INC.
RADIO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAI 

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

1/4 %

All accounts com- 
pounded daily — 
Passbook Savings 
paid ųuarterly.

y Vž %
4 Years Savings 

Certificates 
Minimum $5,000.

ANO LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 254-4470

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Laidotuvių . Direktoriai

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
L a I d o t u v i ū Direktoriai 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4330 South Caiifornnia Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3 985?
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas YArds 7-1741

REIKALAUKIT
SPECIALIU BIULETENIŲ. 
SU AUTOMOBILIŲ 
PAVEIKSLAIS, 
APARTMENTAIS, 
NAUDOTAIS RŪBAIS 
SVEČIAMS IŠ USSR 
REIKALAUKITE MOŠŲ 
SPECIALAUS BIULETENIO
MES TURIM 25 METŲ 
PATYRIMĄ
ŠIAME BIZNYJE IR 
TAIP PAT TURIM 
TŪKSTANČIUS
PATENKINTŲ KLIENTŲ.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572
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KUR JAUNOS SIROYS IR PLAČIOS IDĖJOS
Pokalbis su Roosevelto universiteto prezidentu dr. Weil.

Sunkiausiose Lietuvos vergi
jos dienose mes turime ieškoti 
daugiau užtarėjų tarp įtakingų 
kultūrininkų, mokslininkų, laik
raštininkų ir kitų stipresnį bal
są žmonijoje turinčių asmenų. 
Tas ir nuvedė mane prie Roose
velto universiteto prezidento dr. 
Rolf Alfred Weil durų.

Universitetas įsikūręs didžių
jų architektų Sullivan ir Adler 
pastatytuose rūmuose, 439 So. 
Michigan, Chicagos centre. Šie 
rūmai pereito šimtmečio pabai
goje buvo didžiausi visoje Chi
cagoje. Tai architektūrinis pa
minklas. Vien jų vestibiulio mo
zaikinės grindys sudėstytos iš 5 
milijonų gabalėlių. Rūmai nese
niai atnaujinti, tam paskyrus 10 
mil. dolerių.

Pokalbį pradedame nuo paties 
Roosevelto universiteto. Prezi
dentas pasakoja, kad turima ar
ti 7,000 studentų, 250 profesorių 
ir dar 180 dėstytojų, dirbančių 
ne pilną laiką. Universitete dės
toma 1,000 dalykų (kursų).

— Mūsų nusistatymas, — pa
sakoja prof Weil, — kad uni
versitetas turi derintis prie stu
dentų padėties, dėl to mes turi
me dvigubą kursą — dienomis 
tiems, kurie laisvai gali studi
juoti, ir vakarais, kurie duoną 
turi užsidirbti. Universitetas 
įsteigtas 1945 m., tais pačiais, 
kai mirė ir prez. Rooseveltas, ir 
mes gavome teisę jo vardu pasi
vadinti, Mes esame atviri vi
siems, siekiantiems mokslo: bal
tiems, spalvotiems, katalikams, 
protestantams, žydams. Esame 
metropolinėje srityje, kur daug 
imigrantų. Mūsų universitetą ir 
lanko daugiausia imigrantai ar 
jų vaikai. Ir mes nesiekiame jų 
suliedinti suamerikonindami, o 
tikime į pliuralistinę bendruome
nę, kiekvieną grupę su savo ver
tybėmis. Aš pats atėjau į šį 
kraštą kaip pabėgėlis. Nėra ki 
tos šalies, kuri teiktų tiek gali
mybių. Sudarydami kiek galima 
platesnes galimybes, ir paskai 
tas turime nuo 8 vai. ryto iki 10 
v. v.

Darbas eina, pasidalinus į 
penkias kolegijas, kurių viena 
skirta turintiems daugiau kaip 
25 m. amžiaus. Ateina kiti jau 
lankę kolegiją, o kiti nebaigę ir 
aukš. mokyklos, čia skaito šv. 
Augustiną, Maritainą, Sartrą ir 
kitus. Diskutuoja grupėmis 
Duodami egzaminai ir užskaitos. 
Užskaitoma ir turimoji gyveni
mo patirtis, tai gabesnieji net ir 
per porą metų išeina kolegijos 
kursą.

— Kuri Saka būtų stipriausia' 
pastatyta Roosevelto universi
tete?

— Čia būtų sunku daryti 
sprendimą. Turėčiau visų pir
ma išvardinti Chicagos muzikos 
kolegiją — mūsų padalinį, turin
čią 100 metų darbo patirtį. Stip
rus yra ir sąskaitybos padalinys 

(accounting). Pramonėje —• pa
jėgus chemijos skyrius. Me3 
esame bene didžiausias mokyto
jų paruošimo centras Chicagos 
miesto mokykloms. Apie 22,000 
baigusių mūsų universitetą jau 
dirba Chicagoje ir artimose apy
linkėse.

— Turime ir lietuvių studen
tų, — šiltai kalba universiteto 
prezidentas, pats toliau prisi
mindamas. : — Viena jų — Aud
ronė Simonaitytė, gerai atsime
nu, buvo tarp 15-20 geriausiai 
šiemet pasižymėjusių baigian
čiųjų, su kurių kiekvienu darėm 
čia nuotraukas.

— Kaip Chicaga yra stipri 
mokslo srityje? Ar mes turime 
kokių tarptautinio garso moks
lininkų?

— Tuo Chicaga gali pasi
džiaugti. Vien Chicagos univer
sitete dirba 23 Nobelio premijos 
laureatai. Neseniai Nobelio pre
mija buvo apvainikuotas dr. 
Huggins. Yra ir kitų. Chicagos 
universitete yra ekonomistas 
Friedman, du kartu nominuotas 
Nobelio premijai. Mūsų univer
sitete turime ekonomikos depar
tamente prof. W. Weiskopf, pa
rašiusį pasižymėjusį veikalą 
“Ekonomijos psichologija'’. Tik 
vieniečiai tokius apie psichologi
ją veikalus rašo... Apskritai, 
Chicaga turi daug imigrantų, 
pirmaujančių moksle.

—- Kokia Jūsų, nuomonė apie 
mokslo ir religijos santykį?

— Didieji mokslininkai — gi
liai religingi, nors nebūtinai, 
kad jie būtų vaikščiotojai į baž
nyčią. Kiekvienas mokslininkas Nemačiau graiko blondino, o ne
giliai suvokia pasaulio stebuklą, tuviai retai būna tamsūs. Ta- 
Dauguma mokslininkų tiki, kad čiau pavardės lingvistiškai turi 
žmogus privalo turėti vertybių panašumo. Mes turime apie 600 
sistemą. Yra individų, kurie iš
gyvens ir be organizuotos reli
gijos, bet plačioji visuomenė re
ligiją būtinai atras. Nėra pasau
ly visuomenės kuri netikėtų, tu
rint mintyje tikėjimą, kaip jį ap
tariau. Gali rastis filosofas, ku
ris pasitenkins savo susikurto
mis vertybėmis, bet visuomenė 
tuo nepasitenkins. Etiniai stan
dartai vargiai ar išgyvens, jei 
jie nebus susieti su religija, 
nors iš kitos pusės žinome, kad 
yra žmonių, kurie yra bažnyti
niai, bet negyvena pagal tai, ką 
išpažįsta.

— Kaip Jūs aiškintumėte, kad 
studentų tarpe vis gan gausiai 
atsiranda tokių radikalų, revo
liucionierių?

— Jūsų klausimas pavėluotas ;
keletą metų. 1967-1969 m. buvo gaus laisvės idealais, kaip dabar 
stiprių maištingų, revoliucionie- pvz. žydai visur energingai ke- 
riškų sąjūdžių, bet ir jie neįtrau- lia klausimą, kad turi būt vi- 
kė daugiau, kaip 1-2% studentų, siems žmonėms laisvė išvažiuo- 
kiti sako, kad gal tas procentas ti iš krašto. Laisvė religijos, 
buvo siekęs 4; tik jie nepropor. laisvė kalbos, laisvė pasirinkti 
cingai daug dėmesio atkreipė sa- užsiėmimą — tai populiarios vi- 
vo triukšmingumu. Bet dabar, suotinai priimtos idėjos, kurių 
sakyčiau, dauguma studentų j reikia ir reikalauti. Tai efekty-

yra geresni net negu mano lai
kais buvo. Geriau išsilavinę, 
idealistiškesni. Dabar jie labai 
susirūpinę ateities darbo, tarny
bų galimybėmis. Ankstybesnių
jų revoliucinis triukšmingumas 
davė atatranką — pakenkė pa
garsėjusių triukšmautojų karje-
rai. Dabar patys studentai dau
giau susirūpinę savo ateitimi.

Antra, praėjo ir svarbesnės 
priežastys triukšmavimui. Viet
namas nebedilgina žmonių. Ka
rinėn tarnybon priverstino šau
kimo nebėra. Ekstremistai, ar 
jie būtų iš kairės, ar iš dešinės, 
ima žydėti, kai yra kokių teisė
tų skundų, bet kai išnyksta prie
žastys, išblėsta ir jų pasiseki
mas. Vokietijoje po karo vargi
no nedarbas, pokario sunkumai. 
Daugelis pasekė tą beprotį Hit
lerį. 1917 metais Rusija buvo 
prislėgta bado, suirutės, tai 
žmonės ir palinko į revoliuciją, 
bet jei minimumas gyventojų rei Į 
kalavimų bus patenkinta, ekst
remistai neturės pasekėjų. De-*
mokratijoje reikia tam tikros Jais pasirašiau sutartį: jeigu jūs 
gerovės, tam tikrų vertybių pri- nelysit man į akis, tai aš jūsų 
pažinimo, ir gyvenimas bus nor- neieškosiu ir be reikalo nenai-kin- 
malus. Norėčiau, kad Amerikoje sįu_ žinoma, pasirašiau raša

lu, o vabalų atstovas, uodas, pa- 
sisiurbęs man iš kaktos truputį, 
kraiujo, ipamozojo viena, i 
kojyte ir tiek. Tą sutartį nusine-

greičiau būtų nugalėta infliaci
ja. Ji gana sunki vidurinei kla
sei, kuri yra mūsų stiprybė

— Ar Jums teko susidurti su 
lietuviais?

— Esu aktyvus Rotary klube 
ir ten esu susitikęs su A. Rudžiu, 
turinčiu savo radijo valandą. 
Anksčiau pavardės su galūnė
mis “as” ir “os” man maišyda- 
vosi — kuris graikas, kuris lie
tuvis. Dabar išskiriu iš spalvos.

užsienio studentų, o imigrantų 
daug daugiau. Jų tarpe gausiai 
ir lietuvių.

— Ar Jums apskritai žinoma 
kas apie Lietuvą?

— Esu išaugęs Vokietijoj. Ži
nau Rytprūsių problemą, Klai
pėdos klausimą. Juk ir vokiečių 
himne “Deutschland, Deutsch
land ueber alles” buvo sakoma, 
kad jų kraštas nusitęsia iki 
“Memel”. Žinau pagrindiniais 
bruožais Lietuvos istoriją ir ži
nau, kokių įtampų buvo susidarę 
dėl Vilniaus.

— Koks būtų Jūsų patarimas 
lietuviams, susirūpinusiems Lie
tuvos išlaisvinimu?

— Reikėtų savo tautos laisvę 
labiau sieti apskritai su žmo-

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

vus argumentas visiems kraš
tams. Tai ne koks siauro nacio
nalizmo, o visuotinas žmonijos 
reikalavimas; kaip ir teisė reikš
ti savo įsitikinimus. Nėra gali
mybės laimėti jėga, bet pasau
lio opinija atvira šauksmui tole
rancijos ir laisvės. Man kažkaip 
vaidenasi pasaulio federacijos 
viltis. Tai būtų sprendimas vi
siems, bet jis, atrodo, dar gana 
tolimas.

— Sakykit, kaip čia su pačia 
Amerika. Atrodo, perdaug pasi
metimą, kažkaip lyg slystamo 
nuo tikrųjų pagrindų. Kokią 
ateitį Jūs Amerikai pramojote?

— Amerika yra tvirtai demo
kratinis kraštas. Čia daug ieško
jimo, kartais net ir neramaus. 
Būtų savotiškai nenormalu, jei 
viskas eitų kaip vienos rankos 
kontroliuojama. Mes viešumoj 
skalbiame baltinius. Kituose 
kraštuose daug kas išliktų pa
slėpta, pas mus iškeliama viešu
mon. Ir tai gerai. Suseks kaltuo
sius, išmes, ras kitus jų vieton. 
Visiems leidžiama išreikšti savo 
pažiūras, šaukti. Ateina nauji 
žmonės vadovauti įstaigose. Ir 
demokratijoj tai normalu. Mūsų 
konstitucija sudaryta prieš 200 
metų. Ne viskas joje tobula, o 
vis dėlto pagal ją jau išgyveno
me du šimtmečius, ir konstituci. 
ja yra veiksminga. Pasitaiko ne
teisybės. Reikia laiko, kad būtų 
pataisyta, bet pataisymas ateis. 
JAV yra paskutinė ir didelė pa
saulio viltis. Neturime pavojin
gų sienų, neturime sostuose už-
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Dar maža būdama, su vaba- pasiėmiau aš. Po to rami gyve
nau ne vienerius metus.

Buvo, žinoma, visokių atsitiki
mų, vis pasitaikydavo koks nors 
iškrypėlis vabalas, kuris sutarties 
nesilaikydavo, bet tokių buvo ne- 

__ _ daug, ir man vis pasisekdavo at- 
plona' rast‘ nors PaSalie^į, kuris už 

mane su jais susidorotų. Sutarti 
I laikiau banke, Chicagoje, nes, 

šėm pas notarą, patvirtinom su dažnai besiikraustydama iš buto 
visais antspaudais, ir originalą į butą, bijojau prarasti, o be au
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atsėdėjusių karalių. Kraštas tur
tingas. Tik išvažiuokite iš mies
to ir žvelkite į plačiąsias juodže
mio lygumas! Amerika turi iš
nirti iš visų problemų, ir mes 
visi to turime pasiekti. Amerika 
yra kraštas turtingas, išlavin-j

tas, demokratiškas. Kito tokio 
krašto nėra.

*
Intriguojąs pasikalbėjimas už

sitęsė ilgokai. Rastas nuoširdų-; 
mas pralenkė mano visas viltis. I 
Keltuvu nusileidęs žemyn, at-!

metęs galvą, ilgokai žiūrėjau į 
meniškais ornamentais išgra
žintus universitetinės menės 
skliautus, kurie gaubia tiek 
daug jaunų širdžių ir plačių idė
jų. Juozas Prunskis

[tarties, brolyti, ir nebandyk iš- 
' aiškinti kokiam nors akiplėšai va
balui, kad jis neturi teisės tavo 
-bute įsikurti sau rezidenciją.

Šią sutartį, aišku, pasirašiau, 
nes turiu tikrai neapsakomą bai
mę vabzdžių. Visokių vabzdžių — 
skraidančių, ropojančių ar net vi
sai nejudančių. Apskritai kalbant, 
aš nieko nediskriminuoju. Vieną 
įkartą, šimtaikojui nusprendus 
nusimaudyti -kartu su manim, 
(taupus mat, aiškiai nenorėjo 
antrą kartą vandenį leisti), aš 
vieną vargšą kunigėlį, seną šei
mos draugą, mirtinai išgąsdinau, 
išlėkus į kiemą klykdama, įsi
siautus -tik į rankšluostį. Kitą kar
tą draugė pagalvojus, kad mane 
ištiko širdies (priepuolis, nuvežė 
mane į ligoninę, o pasirodė tik, 
kad man, bevai-kštinėjant paeže
re, į batą įpuolė kažkoks neva
lyvas vabaliukas. Aš, pajutus 
‘akmenuką’, įkišau pirštą, norė
dama jį iškratyti, o mano už
gautas vabaliukas suspurdėjo. 
Viešpatie! Mano draugė apstul
bus žiūrėjo į mane, o aš, ant 
vienos kojos šokinėdama, krio
kiau -nesavu balsu. Gaila tikkad 
draugė man -niekad neatleido už 
visą ligoninės istoriją, galvodama, 
kad aš tik .pokštą norėjau jai iš
krėsti.

Kol gyvenau aš Illinojaus 
valstijoje, ar bent kaimynystėje 
— Indianoje, viskas vyko sklan
džiai. Sutarties laikiaus ir aš ir 
vabalai .Aš niekuomet po lova 
nesiurbdavau, per giliai stalčiuo
se -nes'kni-sdavau, virtuvėje -po pe
čiuku besišildančių seneliukų va
baliukų nejudindavau, netrukdy
davau jų ramaus miego. Jie irgi 
pasivaikščioti išeidavo, tik kai 
manęs nebūdavo namuose. Tai 
taiip ir gyvenom laimingi. Prob
lema pasirodė, -kai nuvažiavau į 
New Yorką. (Beje, su viena va
balų gimine taip nesugyvenau, 
taip riejamės, kad būčiau aplei
dus savo butą, jei kada vienas 

. būtų pas mane savo snukutį įki- 
I šęs). Na, tai atvykau į New Yor- 
- ką, įžengiau į draugo paskolintą 
butą ir iiš karto supratau, kad 
prasti reikalai. Rankoje sugniau
žus laikau savo sutartį ir ieškau 
čionykščio vabalų atstovo. Pasi
rinkimo nemažai — vabalėlių 
prigužėję visi pakampiai. Brolis 
šypteli ir sako — nieko nebus, 
teks kariauti. Aš sukandu dantis 
ir prikandu liežuvį. Tik padedu

-raštą ant grindų ir laukiu — ku
ris užlips ant jo. Mat, tokia jau 
įprasta tvaiką — tas kuris išdi
džiai užžingsniuos ant sutarties, 
tas pasiryžta pliau-bas vykdyti. Vi
si -ropoja aplinkui, uostinėja, mo
sikuoja, ir staiga, kad užplūsl 
Bent šimtelis sugebėjo rasti sau 
vietelę ant tos mano sutarties.Blo- 
gai. O pasidarė dar blogiau. Jie 
ne tik man išaiškino, kad ta ma
no sutartis negalioja New Yor
ke, ir kad jie jokios sutarties su 
manim nedalysią, -bet priedo, ma
tyt, įspėję mano didžiausią bai
mę, atsiuntė visą gvardiją tara
konų. Tarakonų. Nėra kvailių — 
aš -pasitraukiau. Pasitraukiau iš 
butelio, o jei būčiau galėjus, bū
čiau pasitraukus iš miesto. 
Prieš išeidama, norėjau dar pa
sitarti su broliu, bet tas tik nusi
žiovavo ir nuėjo miegoti.

Kas daryti? Sėdžiu ant laoptų, 
valgau itališką kumpį, saldžias, 
prisirpusias vyšnias šla-mščiu. 
Sėdžiu sėdžiu, valgau valgau, ir 
... -nieko. Nesugalvoju nieko. O 
saulė jau slenka vakarop, tuoj uo
dai pradės savo darbo dieną, na, 
ką gi, reikia bandyt susidor-ti. Įei
nu vidun, nueinu virtuvėn ran
kas nusiplauti, pasižiūriu į plo
vyklą, apsisuku, nueinu į miega
mąjį, tris kart atsikvepiu, giliai 
įtraukdama į plaučius orą, kumš
teliu saldžiai knarkiančiam bro
liui į pašonę ir aiškiai, pama- 
žiuku, valdydamasi, išskiemenuo
ju: Broliuk, jei tu nenueisi ir vi
sų trisdešimt keturių vabalų, ku
rie dabar mėgaujasi ir baliavoja 
plovykloje, nesunaikinsi, tai aš, 
čia pat, tuojau, nieko nelaukda
ma, — išsikraustysiu iš proto. 
Gerai? Ką gi, -nors ir murmėda
mas, bet reikalą sutvarkė.

Tad, štai, grįžtu virtuvėn niū- 
niuod-ama linksmą dainušką — 
oi, Suzana, širdis -mano, koks ®y- 
penimas saldus.. Drąsi, mat, kai 
už nugaros stovi -vabalnaikintojas. 
Apsižiūriu — tuščia. Nei vieno 
vabaliuko, o ką jau čia ir bekal
bėt apie tarakonus. Tad linksmai 
švaistaus, tvarkaus virtuvėje ir 
štai, užsinoriu sriubos. Sriuba — 
lentynoje, manau sau. Prieinu 
prie spintelės, esančios virš plo
vyklos, ir atidariau dureles. Ati
darau ir sustingstu. Ant man rei
kiamos sriubos dėžutės, visiškai 
nejudėdamas, tupi didžiausias, 
storiausias, baisiausias tarakonas, 
kokį esu savo gyvenime mačius.

(Nukelta J 6 pusi.)
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