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TARP ŽYDROJO IR JUODOJO ROMANTIZMO 

ATEITININKAI KOVOJA 
NE RĖKAUDAMI, O KURDAMI 

DR. JONAS GRINIUS 

Lengva pastebėti, kad mano 
paskaitos *) vardas netobulas: 
kiekvienam tuoj kyla klausimas, 
kas ten, tarp to žydrojo ir juo
dojo romantizmo, turėtų būti. 
Atsakant, kad tuo "kas" yra lie
tuvių literatūra arba tos literatū
ros dabartinis stovis, mano pas
kaitos vardas pailgėja iki septy-
nių-aštuonių žodžių. Bet ir šitoks 
ilgas jis pasiliktų netobulas, nes 
čia norisi kalbėti ne tik apie da
bartinės lietuvių literatūros san
tykius su romantizmo, realizmo 
ir kitokiomis srovėmis-kryptimis, 
bet taip pat apie Rytų socialisti
nio realizmo ir Vakarų kapitalis
tinio modernizmo įtaką mūsų dai 
liojo žodžio menui pasaulinės li
teratūrinės krizės akivaizdoje. Ki 
taip tariant, norėčiau čia trumpai 
pažvelgti į lietuvių literatūros da
bartinį stovį tarp dviejų pasaulių 
— Rytų ir Vakarų, — tarp dvie
jų ekonominių-politinių sistemų 
— ir tarp svarbių literatūrinių 
srovių, kurios įtakoja lietuvių li
teratūrą šiuo pasaulinės literatū
rinė* krizes metu. 

Šios krizės priminimas turėtų 
pasakyti, kad ši mano paskaita 
bus lyg tęsinys prieš dvejus me
tus skaitytos paskaitos apie lietu
vių literatūros perspektyvas. To
dėl naudinga čia pirmiausia pri
siminti anos paskaitos turinį. 

Technikinė revoliucija ir 
antihumanizmas 

Prieš dvejus metus Lietuviškųjų 

Žvelgiant į pastarųjų bent poros kultūrinės veiklos procentus pri
metu mūsų čionykštę visuomeni- skirti ateitininkams, lygiai kaip ir 
nę ir kultūrinę veiklą, reikia bai- šiandieninę ateitininkų veiklą 
mintis, kad vertės ir svorio krite- lyg ir sumenkinti, priskiriant 
rijum gali tapti paprastų papras- jiems tik kažkokias neva defenzy-1 studijų savaitėje skaitytoje paskai 
čiausias šūkavimas, stumdantis vines pozicijas. Patys ateitininkai,; toje mėginau spėti literatūrinių 
visiems su visais. Kai kurių laik- niekada tų procentų savo naudai | žanrų ateitį mūsų literatūroje sa-
raščių nuolatinis ir pertemptų neskaičiavo, bet ir nenutylėjo, kas. vo spėjimus grįsdamas tais paki-
aukštųjų gaidų riksmas, atrodo, pozityvaus ir vertingo jų pačių ar I timais, kurie jau dabar pastebimi 
yra jų kone vienintelis egzistavi- kitų padaryta bei sukurta. Lygiai 
mo ramstis ir pagrindas. O kai per daug nesisielojo dėl kokių 
visa tai kartojasi ir tęsiasi savai- nors defenzyvinių ar ofenzyvinių 
temis, mėnesiais ir metais, visuo- pozicijų, o dirbo ir kūrė, kas tuo 
menėje gali įsipilietinti vaizdas, ar kitu metu buvo reikalingiausia 
kad mes čia tik tokiam kone tur- ir, naudojant turimą asmeniškąjį 
gaus triukšmui ir gyvename, gali talentą, prasmingiausia. 
atrodyti, kad jis yra pats tikrasis _ . . , , m. , 

- \ - \ -V • L- i • Tiesa, kad kovotojų vardo atei-musų lietuviškosios gyvybes palai- A . . , . , , . . . , , : . , . i . , . - tinmkai niekada nėra atsisakę, kytojas ir drauge pats didysis jos „ . . . . . . . * { l ik ne kovą suprato ir supranta rezultatas. » , , . . . .. ., ne cia pradžioje mmeta riksmo ir 

mitinio žmoguas neigimu, o tuo | Vakaruose. Tai rezultatai antihu-
pačiu krikščionių religijos bei do-j m a n i z m o > k u r i s pradeda jungti 

kitų tautų literatūrose dėl didžiu 
lės mokslų bei technologijos įta
kos visai mūsų laikų kultūrai. Te
nai įrodinėjau, kad labai išaugę 
gamtos bei tikslieji mokslai ir jų 
duomenimis vykdoma technikos 
revoliucija ne tik davė žmonijai 
daug gerų dalykų, bet taip pat 
atnešė jai grėsmingų pavojų ir 
nemažai nuostolių dvasinei kul
tūrai. Man atrodė, kad neigiamo-

į ji anos technikinės revoliucijos į-
Nenuostabu todėl, kad, tokioj stumdymosi prasme. Ateitininkas j ^ m Q s ų k i k ų k u k Q r a i yr& p a_ 

aplinkoj ir tokioj nuotaikoj gyve- kovoja uz pilnutinio žmogaus ug- Į s i r e i š k u s i antihumanizmu, t y . pil 
nant, net ir kultūrinis gyvenimas dymą mūsų visuomenėje, tą ko-' 
tiek spaudoje, tiek paskaitose bei vą pradėdamas pats nuo savęs. O 
simpoziumuos sveriamas ir apta- pilnutinio žmogaus interesai ne
riamas tik anam stumdymuisi gali ribotis vien tik kultūriniu gy-
tinkančiais terminais, kaip defen- venimu. Tad ir ateitininkų veik-
zyvinis, ofenzyvinis ir pan. Kad los svėrimas vien tik kultūrinio 
neatrodytų, jog visa tai iš piršto gyvenimo svarsčiais nebūtų visai 
laužiama, tegu bus čia suminėtas tikslus. Pilnutiniam žmogui turi 
ir vienas visai nesenas pavyzdys, būti nesvetimos visos gyvenimo 
Šiemetinėje ateitininkų sendrau- sritys, ypač tos, kurios labiausiai 
gių stovykloje Dainavoje, kaip įtelpa ateitininkų principuos: ka-
rašoma rugpiūčio 22 d. Drauge talikiškume, tautiškume, inteli-
"Iš ateitininkų gyvenimo" skyrių- gentiškume, visuomeniškume ir 
je, pasikviestas paskaitininkas Ii- šeimyniškume. Ramiai, giliai ir 
beralas dr. Z. Rekašius, kalbė- nerėksmingai dirbdami, naudoda-
damas apie ateitininkus, taręs, jog mi įvairius savo įgimtus talentus 
ateitininkai dabar išsiauginę de- religinėje, visuomeninėje, įvairių 
fenzyvinį charakterį; Vokietijoje, mokslų ir menų srityse, ateitinin-
girdi, kultūrinis gyvenimas ateiti- kai mūsuose išmynė ryškius ir ne-
ninkų dėka klestėjęs; poetas, rašy- ištrinamus pėdsakus. Bet lygiai 
tojas, dailininkas, mintytojas bu- ateitininkams svarbu, kad nema-
vo ateitininkas — tokių iš ateiti- žiau gilius pėdsakus ateitininkiš-
ninkų Vokietijoje buvo 90*^-. kos idėjos paliktų ir kiekvieno a-
Mums gi atrodo, kad vargu ar bū- teitininko, kaip pilnutinio žmo-
ty tikslu kone visus pokario metų (Nukelta j 2 psl.) 

Jubiliejinės, tik ką išėjusios "Ateities" viršelis, pieštas Ri mo Lankmsko ir simbolizuojąs ateitininkuos 60 meru su
kaktį. Ateitininką Federacijos aštuntasis kongresas šį sa vaitgali (rugsėjo 4-7) vyksta ChicagOje. 
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teratūros žanrai turi keisti savo 
funkcijas, kad galingieji masiniai 
konkurentai jų visai neišstumtų iš 
kultūrinio gyvenimo. Todė] ir 
atsirado literatūrinė krizė visame 
pasauly. 

Toji literat'ros krizė yra da
lis visos dvasinės kultūros kri
zės, kuri mat\"i tiek Rytuose, tiek 

ekonominėse ir socialinėse sis
temose literatūra lig šiol toli gra
žu nevienodai suprantama ir ga
na skirtingai vertinama. Todėl ir 
jos santykiai su didžiosiomis lite
ratūrinėmis srovėmis — krypti
mis, kaip romantizmu, realizmu, 
vadinamuoju modernizmu, yra 
skirtingai susiklostę. Tai liečia ir 
lietuvių literatūrą, nes ją veikia Į ti 1967 metais. Tada jis rašė: 
tiek komunistinių Rytų, tiek de
mokratinių Vakarų įtakos, kurių 

šytojai, Vilnius 1967, 299 psl.). 

Tačiau už šio lietuvio komu
nisto nuomonę svarbesnis yra 
kardinolo Jean Daniėlou pasisa
kymas, — svarbesnis ne dėl to, 
kad jo autorius — Bažnyčios kar
dinolas, bet kad juo prabyla žy
mus prancūzas, narys tos tautos, 
kuri viduriniais ir naujaisiais am
žiais yra vadovavusi visai pasau
linei literatūrai bei davusi pasau
linės reikšmės rašytojų net 20-me 
amžiuje. J. Daniėlou rašo: 

"Šiandien yra kilęs literatūri-
' nės kultūros ateities klausimas-
Jam graso universiteto reforma, 

i Filologijos profesoriai nebežino, 
koks yra jų mokymo objektas. 
Tuo laiku, kai mokslinė kultūra 
pasiekia neregėtų viršūnių, litera
tūra atrodo kaip suvargęs gimi
naitis. Nepajėgi pateisinti savojo 
buvimo, ji pasiduoda mokslo 
traukai, tapdama auka sociolo
gams, psichoanalitikams ir ling
vistams. Dėl šito labiausia yra 
nustebę patys mokslininkai, ku
rie, žinodami savo metodo ribas, 
laukia iš literatūros papildo, ku
rio ji jiems neduoda, nors jie žiū-

: ri į ją rimčiau negu patys lite
ratai. Ir jų tiesa. Literatūra vi
suomenėje turi nepakeičiamą 
funkciją būti "vidaus kultūros 
instrumentu". Jo nebeatlikdama 

į ji atsiduria pavojuje išnykti. Vie-
! nintelis šansas jai išlikti reikia jai 
• surasti savą paskirtį" (Le Figaro 
;Littėraire, 1970.VH.6, Nr. 1259). 

Jeigu apie šitokius pavojus kal
ba žymus prancūzas, sūnus tos 
nemažos tautos, kurios dailusis 
žodis turi ne tik tautines, bet ir 
tarptautines šaknis, tai ką berei
kia manyti apie lietuvių literatū
rą, kuri negali nei laisvai vysty
tis, nei atitinkamai atsakyti į pa
vojus, nes Lietuva yra pavergta 

| svetimųjų ir savųjų komunistų? 
Tiesa, kad yra lietuvių literatū
ros dalis, kuri gali laisvai kvėpuo
ti, nes lietuvių rašytojai Vaka
ruose, kad ir kurdami varge, ga
li pasirinkti temas, siužetus, vaiz-

I davimo ir išraiškos būdus pagal 
(ir apskritai žymesnieji rašytojai, J savo įkvėpimą ir savo skaitytojų 
išskyrus kai kuriuos uolesnius ko- : skonį. Tai didelė privilegija, ku-
munistus ir įvairius apyskaitinin- rios pavydi daugelis rašytojų Lie-
kus, kūrybinių minčių nekėlė, nes ; tuvoje, nors šita laisvės dovana 
juk "pranašo" Lenino viskas bu- nėra be sunkenybių ir gundan-
vo nubrėžta prieš 50 metų). Ta- čių pavojų, 
čiau literatūros krizę komunistai 
jaučia. Tai liudija seno kompar- Tarp kapitalizmo ir komunizmo 
tijos nario J.Baltušio žodžiai, tar-

Jeigu net užmirštume, kad lie
tuvių rašytojai Vakaruose sens-

I ta ir miršta panašiai kaip jų skai-
rovės neigimu arba niekinimu, komunistinius Rytus su demokra- | ji negali išvengti 
tradicinių menų ir humanistinių 
mokslų sumenkinimu. 

Leisdama neatšaukiamai įsiga
lėti mūsų gyvenimo poreikiuose; 

tin:ais Vakarais, nes technikinė 
revoliucija eina per visą pasaulį, 
nepaisydama :^kių užtvarų, jokių 
geležinių uždangų. Pavaizdavus 
tos krizės reKkinius Europos ir 

kinematografui, radijui ir televizi j lietuvių literatūrose, buvo tada 
jai — tiems masių mėgstamiems j nu>odyta, kad visai negerovei is-

' spnįsti galėtu padėti krikščioniš-

su lietuvių kultūros tradicijomis, 
mūsų tautos kurtomis ir ugdyto-

gražuoliams ir tarnams — nau
joji technika yra atėmusi žymią 
dalį funkcijų iš dailiosios litera
tūros. Jos pagrindiniai žanrai — 
lyrika, drama, romanas — yra m i s P ^ k e I c t ^ a m ž ių 
priversti savo veiklos ploto dalį 
užleisti aniems sumechanintiems 
menams — radijui, kinematogra
fui, televizijai. Dėl ko nebetekda
mi savo pirmykščios reikšmės, li-

Bet kaip į tai turi žiūrėti lie
tuvių literatūros skaitytojai, ypač 
jos kūrėjai — rašytojai ir litera
tūros kritikai. Ar jie turi tas įta
kas prisiimti pasyviai, ar reaguo
ti aktyviai, ieškodami savito, lie
tuviško kelio, sutampančio su lie
tuvių kultūros tradicijomis? Sa lo, muzika nebeturi ateities, jų 

kas humanizmas, kuris sutampa vito kelio ieškojimas atrodo da- \ vietą gyvenime užimsią tikslieji 

*) Paskaita, skaitytai lietuviškųjų 
j studijų savaitėje 1970 m. liepos 21 
1 d, Stuttgarte, Vokietijoje. 

bar juo aktualesnis, kad prasidė
jusi literatūrinė krizė pasauly ne
duoda įkvepiančių paskatų, bet 
žadina rimtą susirūpinimą tiek 
Rytuose, tiek Vakaruose. 

Literatūrinės krizės liudytojai 

Tiesa, okupuotos Lietuvos ra
šytojai, kurie 1970 m. gegužės 27 
—28 dienomis buvo susirinkę Vil-

Bet lietuviu literatūrą dabar 
veikia ne tik technikinės revoliu
cijos pagimd>tas antihumaniz
mas, bet taip pat Rytai su tota-
listiniu komunizmu ir Vakarai su 
individualistiniu kapitalizmu. 
Nors naujoji technologija prade
da juodu artinti ir jungti, tačiau -niuje į V-jį savo suvažiavimą, a-
vis dėlto šitose galingose politiškai' pie minėtą krize, visai nekalbėjo atsikvošės" (Taryby Lietuvos ra-

"Stebiu akivaizdų literatūros 
pritilimą visame pasaulyje, jos tytojai, tai vis dėlto nebūtų gali-
poveikio žmonėms sumenkėjimą, : ma užmerkti akių prieš faktą, kad 
jos kūrėjų nuovargį ir nusilpimą. Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
Aš žinau: žmonija apglumo nuo mūsų dailiojo žodžio kūrėjai 
savo pačios atrastų mokslo paslap skursta kapitalistinėje atmosfero-
čiu, pasaulyje atsirado nemažai je, kurią sudaro negailestingas ir 
pasimetėlių, nusipostringuojančių i patrauklus aukso veršis. Nors ir 
iki tvirtinimo, esą. literatūra, dai- iš tolo, nors ir iliuzorinio pelno 

galimybėmis pinigas varžo rašy
tojo įkvėpimą bei iškreipia jo ide
alistines aspiracijas, nors ir ne to
kiu aukštu laipsniu kaip tariamai 
mokslinis marksizmas Lietuvoje. 
Taigi pinigas Vakaruose ir komu
nistinis marksizmas tėvynėje iš
kyla kaip du priešai, kurių įtakos 
negali išvengti dabarties lietuvių 
literatūra. 

Tiesa, socialistinis realizmas, 
kuris oficialiai yra privalomas vi
siems okupuotosios Lietuvos ra-

(Nukeita j 2 psl.) 

mokslai ir vien tikslieji mokslai. 
Šitų postringaujančių galvelės 
nebesuima tos elementarios min
ties, jog Šitokiu keliu einant, žmo
nija beregint nusiristų į urvinio 
žmogaus laukiniškumą. Dar 
nuožmesnį, beje. kadangi tai būtų 
civilizuotas laukiniškumas. To
kio žmonijos išprotėjimo laukti, 
žinoma, netenka. Šiuolaikinis li
teratūros pritilimas — laikinis 
reiškinys. Žmonija labai greitai 

> 
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(Atkelta iš 1 psl.) , se aplinkybėse ir Justinas Marcin 
šytojams, jeigu šie nori bet ką vie-1 kevičius savo poemoj "Sienoj" iš 
šai išspausdinti, dabar nebevyk
domas su tokiu fanatišku griežtu
mu, kaip buvo prieš dešimtį-pen-
kiolika metų. Šituo palengvėji-
mu neseniai viešai, kad ir tarp ei
lučių pasidžiaugė Lenino premi
jos laureatas Edv. Mieželaitis šių 
metų pavasarį Lietuvos rašytojų 
sovietiniame suvažiavime, nors 

drįso į gėrio bei blogio proble
mą pažvelgti žymiai giliau — vi
suotiniu ontologiniu žvilgsniu, 
tartum užmiršęs, kad pagal siau
rąjį marksizmą blogis esąs netei
singų ekonominiu-socialinių są
lygų padarinys. Kai kurie kiti ko
munistai (Alf. Bieliauskas, M. 
Sluckis) pamėgino savo roma-

čia pat tuoj šlovino kruvinojo pra n u o s e pasinaudoti vad. net "są-
našo, vado ir mokytojo Lenino 
pažiūrą apie klasinę meno sam
pratą. 

Nors E. Mieželaitis ir mėgino 
klausytojus įtikinti, kad ši sam
prata esanti rašytojų subrendimo 
ženklas, tačiau Lietuvos kompar
tijos raštas suvažiavimui kažin 
kelintą (nesuskaitomą) kartą at
skleidė, kad meno ir literatūros I m« lengvatų, tačiau kompartijos 
samprata primetama iš viršaus. į biurokratų favorizuojama srove 
Priminęs, kad socialistinio realiz- pasiliko realizmas. Nesigilinant į 
mo pagrindiniais principais pasi- | i° teorinį pagrindimą, užteks čia 
lieka klasinis požiūris, partišku- į paminėti du konkrečiu faktu, liu 

mones sriauto" metodu, kuris y-
ra atsiradęs tarp buržuazinių ra
šytojų ir ypač pamėgtas indivi
dualistų. 

Privilegijuotas realizmas 

Nors išraiškos ir vaizdavimo bū
duose Lietuvos rašytojai per pas
tarąjį dešimtmetį laimėjo pastebi

mas ir liaudiškumas, Kompartijos 
centro komitetas Lietuvos rašy
tojams patetiškai nurodinėjo: 

"Visą savo talentą skirsite liau
dies laimei, skatinsite pilietiška 
savo kūryba nuolatinį žmogaus ak 
tyvumą, skiepinsite skaitytojams, 
jaunimui šviežius tarybinių tau
tų draugystės, socialistinio patrio-

dijančiu, kaip siauras realizmas 
tebestatomas pavyzdžiu lietuvių 
rašytojams, arba dėl kurio žalo
jami anksčiau parašyti n e visa, 
realistiški kūriniai. 

Antai, 1963 m. Vilniuje buvo 
išleista Juozo Grušo pirmoji dra
ma, parašyta dar 1943 metais 
vardu "Tėvas". Dabar leidžiant 

tizmo ir proletarinio internacio-1 ją antru kartu, ji buvo perreda 
nalizmo jausmus, ištikimybę VIa- guotą taip, kad jos vienam pag 
dimiro Lenino įkurtai partijai, 
Tarybinei tėvynei". Tik po šitų 
politiškai partinių nurodymų Lie 
tuvos kompartija teikėsi prisimin
ti Lietuvą bei literatūrą rašyda 

rindinių veikėjų muzikui Karo
liui Budriui buvo nukirpti roman
tizmo sparnai, kurie anksčiau bu
vo leidę anam vyrui pakiliai iš
pažinti tiesą (ir teisybę), kaip vi-

PARAŠTE j religinės brolijos abite, ar vien tik 
kultūrinio sąjūdžio srovėje. Klys
tų ir patys ateitininkai, jeigu juo
se įsivyrautų tendencija vien tik 
tokiais šiauresniais pasidaryti; 

(Atkelta iš 1 psl.) 
gaus, širdyje. Nesgi nuo čia, nuo 
vidinio žmogaus nusiteikimo pra
sideda pasaulio atnaujinimas, I Aštuntojo ateitininkijos jubilie-
visose srityse kuriant ir dirbant, 
nenutraukus malonės santykio 
su Dievybe. 

Todėl stebėtojai iš šalies klys
tų, jeigu ateitinikiją norėtų maty
ti vien tik rėksmingose defenzy-

jinio kongreso proga tad ir linkė
tina plačiajai visuomenei suprasti 
ateitininkus daugiau pilnutinio 
žmogaus ugdymo pastangų plot
mėje. O patiems ateitininkams 
linkime ir toliau būti ne rėkau-

vinėse ar ofenzyvinėse visuomeni- jančiais, bet dirbančiais ir kurian-
nės veiklos pozicijose, vien tikjčiais. k. b r d 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą per§mS 

DR. EDMUND L CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

2709 West 51st Street 
TKI,. <.K 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
ir ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk-
tad. 10-4: Šeštad. 10-2 vai. 

Ofs. 735-4477. Rez. PK 8-6960 

DR. E, DECKYS 
GYDYTOJA TR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE — NERVV DR 

EMOCINES IJGOS 
CRAWFOPvI) MEDICAL, BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandom pagal susitarimą 

Rez. TeL <H 8-0873 

DR. W. M. EISIM EISIMAS 
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologine Chrurgija 
6132 S. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI ' 3-0001. 

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR «-»S0 

DR, J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ-

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

11-OB tr Campbell Ave. fcium* 
flrm. L penkt 2 — 8 p. p. 
Antrad tr ketv. » — 11 v. r. 

•r 4—8 p. p SeStad t v r iki \t' 

n* FRANK PLF.CKAS 
1PTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

3618 W. 71st St. — TeL 737-514* 
tr •kis. Pritaiko 

"oontact lenses". 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trei 

DR. A. PUSTELNEKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PBC. VIDAUS LIGOS 
TeL Ofiso PR 6-7800; Namu 935-7«9-< 

5159 South Pamen Avenoe 

ma:"Tarybų Lietuvos darbo žmo- suotinę vertybę, privalomą visur 
nės laukia iš Jūsų naujų idėįiš-Jjr visiems žmonėms. Naujojoj 
kai ir meniškai brandžių kūrinių 
apie darbininkų, kolūkiečių ir in
teligentijos pasiaukojantį darbą, 
apie jų kasdieninį gyvenimą, sva
jones ir rūpesčius" (Literatūra ir 
Menas, 1970.V.30, Nr . 22). 

Tai ta pati litanija, kokią kom
partija Lietuvos rašytojams kar
toja jau 25 metai, o propagan-

"Tėvo ir sūnaus" redakcijoj, pa
šalinus aną menininko tiesos iš
pažinimą, teisybė tapo pažemin
ta, nes buvo atsieta nuo tiesos ir 
padaryta ekonominių — sociali
nių aplinkybių bei subjektyvių 
nuotaikų išdava. Gal būt, kad ši
tokia teisybės samprata komunis
tams naudinga, nes ji realistinė 

Leonas Urbonas Piešinys & kelionės po tūkstanti salų 

distai ją praskiedžia savo straips-, tačiau šitaip J. Graso drama tapo 
niuose apie literatūrą ir meną.! nuvainikuota. 
Šitie iš aukšto kartojami reikala
vimai rašytojams įgrysta iki gyvo 
kaulo ir nebesukelia emocinio 
įspūdžio. Bet kadangi yra susie
ti su sankcijomis, t.y. su valstybės 
monopoliu spausdinti kūrinius, 

Antras faktas, liudijąs perdėtą 
realizmo favorizavimą, yra Že
maitės — Žymantienės bei jos 
kūrybos šlovinimas, kurį atlieka 
oficialių įstaigų pareigūnai 

Korsako žodžiai. Šių metų pava
sarį atidarydamas V-jį Lietuvos 
rašytojų suvažiavimą, anas aukš
tas pareigūnas apie Žemaitę kal
bėjo: 

"Žemaitė yra ne tik mūsų kla
sikė, bet ir viena stambesnių li
teratūros liaudiškumo, realistinio 
gyvenimo tikrovės vaizdavimo at
stovų. Žemaitės literatūrinį pali
kimą su mūsų, tarybinių rašyto
jų, kūryba sieja daugelis idėjinių 
— tematinių gijų. Žemaitė — vie
nas tų stulpų, kuriais remiasi mū
sų literatūrinė tradicija. Tad su Kad Žemaitė turėjo įgimtą ra-

apie kurių tinkamumą sprendžia Į šytojos talentą, pasireiškiantį di-1 pagarba ir meile visada atsimin 
partiniai biurokratai, tai tie kom- j deliu pastabumu ir gabiai varto- j kime didžiąją mūsų tautos rašyto 
patijos nurodymai daugiau ari 
mažiau slegia kiekvieną Lietuvos 
rašyto j ą. 

Sušvelnėjęs komunistų 
spaudimas 

Tiesa, kad partinį slogutį yra 
sušvelninęs Chruščiovas, likvi
duodamas Stalino kultą, panai
kindamas vadinamąją bekonflik-
tiškumo tezę literatūroje, neberei-
kalaudamas komunistinį herojų 
vaizduoti vien teigiamai, leisda
mas rašytojams studijuoti indivi
dualių žmonių psichę, o E. Mie
želaiti už "Žmogaus" eilėraščių 
rinkinį net apdovanodamas Le
nino premija. Šitie mums žinomi 
ir nežinomi kompartijos gestai 
lietuvių literatūroje atsiliepė tei
giamai, ją gerokai pagyvindami 
ir paįvairindami. 

Nors idėjiniu atžvilgiu literatū-

nių, kokiuos Žemaitė buvo paste
bėjusi per savo jaunystės ir su-
brendusiojo vargo metus. 

Taigi Žemaitės raštai duoda 
svarbių argumentų socialistiniam 
realizmui, kuris taip pat preten
duoja į moksliškumą kaip jo tė
vas, marksistinis socializmas. Šis 
gi yra apsišaukęs moksliniu so
cializmu, kurio dėsnis: veikią pri
valomai, nepaisant, ar tai kam 

patogesniais, gražesniais ir prasi
veržti į "bestsellerių" kategoriją. 
Jei jie nebus modernūs, jų paklau
sa ims mažėti. Todėl nenuostabu, 
jei technikinėje civilizacijoje ir 
kapitalistinėj visuomenėj moder
numo ir madingumo terminai y-
ra magiškai galingi, o nemoder-
numo ar senumo konkurencijoje 
labai pražūtingi. 

Šitie pažangos reikalaujantieji 

Ofiso tel. 
Namų - rezid. -

P R 8-2220 
- PRospfect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
i O K. š A 

V A I K Ų E I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vadi. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta 

-
Jef. — 423-2660 

9 R. E. R I N G U S 
RENTGENOLOGAS 

9760 South Kedzie Avenoe 
• ai., pirmad. antrad. ketv Ir tad Ii 
jenktad. 8 v r. iki 9 v v. TreC. Ir 
<«*tad. 8 v. r Iki 1 v popiet. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
tPEC. ORTHOPEDUOS UGO* 

2746 West 69tl Street 
TeL 737-2290: ofiso ir rezidendjot 

ligonius tiktai 
(By 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. 

p. ir 6 
uždaryta 

Dr. Jonas Grinius skaifo č.a spausdinama jo paskaitą š ios vasaros Europos 
'ietuvlu studijų savaitėje. Vokietijoje. 

ir Menas 1970.V.30, ra kompartijos biurokratai toliau j jamu lietuvišku žodžiu apysakom 
tebekontroliavo ir tebekontroliuo i— apysakėlėm rašyti, dėl to nėra 
ja, tačiau lietuvių rašytojų indi-Į jokių abejonių. Tačiau rašytojos 
vidualus braižas, t.y. išraiškos bei j realizmas buvo per siauras (ap- būtų reikalingas, jeigu Žemaitė 
vaizdavimo būdas, seniau pripa-Į rėžtas beveik išimtinai kaimu) ir būtų iš tikro didelė rašytoja. Bet 

N " (Li t 
Nr. 22). 

Aišku, kad šitoks skatinimas rie

jos raštai komunistams labai nau 
dingi, nes pateisina socialistinio 

žįstamas teoretiškai, per pastarą-! negilus, kad jis galėtų tapti įkvė-
H dešimtmetį gavo pasireikšti iripiamuoju pavyzdžiu įvairiai iš-
praktiškai, t.y. kūriniuose. Su tuo: prusintiems šių dienų rašytojams. 
palengvėjimu bei paįvairėjimu į Jų ne vienas, man redos, sutinka I kad ir ta pagrindinį postulatą, 
lietuvių poeziją pradėjo grįžti in-» su Baliu Sruoga, kuris bodėjosi j bylojantį, kad meno ir literatū-
dividualūs simboliai ir sielos ro- Žemaitės kūryba, nes ji yra per Iros kūriniai esą gyvenimo atspin-
rnantiniai poskrydžiai. Gal dėl daug prilipusi prie žemės, o kiek-! džiai. Apie Žemaitės raštus šitaip 
šitų aplinkybių, pagilėjus indivi- vienas tikro meno kūrinys turįs galima pasakyti, nes ta rašytoja 
dualiam kūrybiniam braižui, V. 
Mykolaitis-Putinas i savo gyve
nimo pabaigą galėjo paskelbti ke
letą simboliškai romantiškų gilios 
prasmės poemėlių bei eilėraščių, 
kuriuose prasiveržė net krikščio
niškojo humanizmo ilgesys. To-

pakilti bent vienu metru aukš
čiau kasdieninės tikrovės. Kad o-
ficialūs lietuvių literatūros rikiuo- | dusi, kad negalinti rašyti apie tai, 
tojai Lietuvoje kitaip negu Sruo-, ko nemačiusi ar negirdėjusi). Jos 
ga mano apie Žemaitės kūrybą Į apysakos — apysakėlės iš tikro 
liudija Lietuvių kalbos ir litera- j tėra silpnesii ar stipresni atspin-
tūros instituto direktoriaus dr. K. Į džiai to Lietuvos kaimo ir jo žmo-

netiki, kad marksistinis socializ
mas esąs mokslinis, arba, kad 
vieni komunistai esą pasaukti jį 
įvykdyti pasauly. Šituo sankcio
nuotu slegiamuoju pobūdžiu ko
munistinis marksizmas nešė ir te
beneša lietuvių literatūrai neaps
kaičiuojamus nuostolius. Liūd
niausia, kad tai tebevyksta pasau
linės literatūrinės krizės metu, 
kada jos pavojus graso lietuvių 
literatūrai, kada reiktų telkti vi
sas kūrybines jėgas minėtai kri
zei nugalėti. 

Vakarų kapitalistinė įtaka 

Kitoks, bet taip pat gana liūd
nas stovis, kaip jau sakyta, yra 
ištikęs lietuvių literatūrą Va
karuose, ypač JAV, kur gyvena 
nemažai lietuvių rašytojų. Tiesa, 
teoriškai jų čia niekas nevaržo ir 
neįpareigoja jokioms valdinėms 
ar pusiau valdinėms teorijoms, ta
čiau jų vargingo darbo vaisiais 
mažai kas džiaugiasi, nes jų skai
tytojų masė negausi. Bet jie čia 
gyvena technikinės civilizacijos 
ir labai išvystytos komercijos ap-

realizmo kai kurias tezes, sakysim, j linkoj, kurioj veikia galingas pa
siūlos ir paklausos dėsnis. Vieš
pataujant gausiai pasiūlai, kiek
viena prekė turi labai gerai ati
tikti paskirčiai bH pirkėjo skoniui. 
Jei ir nebūtų tobula, ji vis tiek 
turėtų būti reklamuojama kaip 
naujausia, moderniškiausia, ma
dingiausia. To siekiant, visi tech
nikos aparatai, mašinos ir kasdie
niniai įrankiai turi pasinaudot' 
naujausiais mokslų duomenimis 
Tik šitaip jie gali tapti pigesniais, 

patinka, ar ne. Todėl Sovietijoj' dėsniai gana geri materialinio gy-
ir Lietuvoj socialistinis realizmas venimo reikmenims gaminti bei 
yra oficialiai privalomas. Savo j skleisti, bet jie pasidaro įtartini ir 
mokslinėmis pretenzijomis ir vals-! a i š k i a i hlc&> k a i kapitalistinės vi-
tybinėm sankcijom jis dusina i r s u o m e n ė s žmonės juos ima tai-
tebedusina tuos rašytojus, kurie | ^ dvasinės kultūros poreikiams. 

Ofiso ir bnto teL OLympic 2-1381 

DR. F. V. Kk\lM$ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus. 

Juk religinio, moralinio, estetinio 
ir socialinio gyvenimo vertybės 
yra visai kitokios rūšies. Todėl 
joms netinka nė technikinės bei 
komercinės pažangos matai, nau
dingi materialinio gyvenimo gė
rybėms. Todėl dvasinės kultūros 
vertybėms netinka modernumo 
ir nemodernumo terminai: jie su
sieti su laiku ir išreiškia tam tikra 

(Nukelta j 4 pusi.) 

teturėjo silpną kuriamąją vaiz
duotę (ji ne kartą yra nusiskun-

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

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

Offso telefonas: PR 8-3229. 
Res. telef. WAlbrook 5-3076 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPBCLAIiTBfi 

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

Tel. — REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 W. 59 Street 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 vai. p. p. 6—8 

P- P-
nuo 12—4 vai. 

vai. vak., šeštad. 12—2 
trečiad. uždaryta. 

vai. 

Rezid. Telef. 239-4683 

DR. K. G, BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTF.RU UIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical BuHding) TeL LD 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012 

DR. VL. BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro 
šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VV'AIbrook 5-3048 

DR. C. K. BOBELIS 
Inkstu ir šlapumo Taku 

Chirurgija 
TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Roate 25, 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKU U G Ų 

SPECIALISTE , 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenoe 
Pirmad., antrad., kevirt. ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vaL p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p. 

Ofiso tolef. R E 7-1168 
Rez. tel. 239-2919 

TeL ofiso ir bnto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero 

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

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofia© ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
takšt*, Pttalės tr Prostato 

Chbof gija 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Ofiso teL 776-2886; Rez. 448-554: 

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

Ofiso teL REliance 5-4410 
Rea. GRoreUilll 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vaL 
iki i vai. p.p. ir nuo ? iks i v. vak. 
aatr. ir penkt nuo 12 iki 2 vai. p.v 
ir vakarai* pagal susitarimą. 

DlTp. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ' 
Bendra praktika ir obii'unUJr 
Ofteaa 9750 W. 7ls» Street 

Telefonas 925-8296 
valandos: 2—8 v. v., penktad. -16—1> 
>. r.. 2-8 v vak Sestad. 1-4 v. va 
-aro Sekmad tr trečiad. aSdaryt* 

Rezid. teL WA 5-S099 

DR. VYT. TAURAI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS! 

BENDRA PRAKTIKA DR MOTERĮ 
LIGOS 

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th 8 t 
TeL PRospect 8-1223 

Ofiso vai.: Pirm., antr., tr*«. te 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki S 
». •. šeštad. 2—4 vai. popiet te kita 
laiku pagal susitarimą. 

Of. TeL HE 4-2123, Namą SI 8-6196 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitartu 
/ai. 2—4 p. p. Ir 8—8 vaL va* 

Trečiad. ir sefitad. uždaryta 

TeL PRoapect 6-9400 

OR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(V&JHLAS) 

iYDYTOJA IR CHTRUROl 
6648 Sente Albany A v e n e 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—g vai 
vrak.. penkt Ir šeštad 2—4 popiet 

n- kitu laiku pagal susitarimą 
TeL Ofiso PR 6-6446, rea. H E 4-S1M 

DR. F. C. WINSKUNAS 
3YDYTOJAS FR CHTRirRGAfc 

3167 Vfeef 7lst Street 
0 Ir 7 iki g v. v 
pasai susitarimą 

>flso tel. PR 8-7773. Rea. PR 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 63rd Street 
Priima tik susitarus 

•'alandos ptrmad . ketv 5—8 
antrad. 2—4 vai 

Vai.: 2 
Trec. 

Ucl 4 v. 
ir Mtad 

vai 

OR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHTRURGA> 

6449 A«rt» Pnl&akl Road 
Jftso tel 767-2141 1aa*B 6 H 9116 
Vai.: pirmad., antrad penktad. 1-4 
r 6-8 v. v. ketvirt 6-8 v vakar* 
šeštadieniais 11 -1 yal. popitit-

•*Kra.BRTTW 'DRAUGE" 
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SU POETU HENRIKU RADAUSKU ATSISVEIKINANT 
Žodis prie karsto draugų vardu 

V/ashingtone, 1970 m. rugp. 30 d. 

Jeigu tokiu giliu miegu nuri-. 
męs veidas galėtų dar pakreipti : 

savo ausį į mūsų kasdieniškų šne
kų ūžesį, jeigu jis norėtų girdėti 
mūsų sunkų, bemaž nebylų sudie, \ 
būtų daug lengvesnė, tikrai — 
prasmingesnė, artimųjų draugų 
pareiga — atsisveikinti. Mielas 
Henrikai, — sakytume, — jei at- į 
simerktum, pamatytum, kad mesį 
visi — čia, su Tavim, kad mes! 
taip gerai žinome, jog tik neilgai' 
čia beužgaišę visi būsim ten, kur 
Tu dabar nuėjai, ir kad prieš Ta
ve, tikslių ir rinktinių žodžių 
meistrą, mums nedrąsu berti savo! 
eilinius. tegu ir nuoširdžius, | 
skausmo ir draugystės žodžius. 
Mes drįstume Tau šiandien pasą- ! 
kyti: visą laiką žinojome, jog už 
tos atokios laikysenos, kuria T u 
kaip šarvais kartais gyneis nuo 
smurtingo ir nejautraus pasau
lio, — už jos mes visą laika ma
tėme mimoziškai trapų, švelnų 
žmogų, kurį jaudino ir dideli, ir 
maži gyvenimo dalykai — pava
sario žiedai, pasaulio įvykiai... 

o Pasaka tikiu. — Ir atsisakė pa
saulio tikslų: — Aš nestatau na- < 
mų. Aš nevedu tautos...— 

O pasaka jam buvo visas nuos- i 
tabusis, visų epochų didžiųjų ge- ; 
nijų sukrautas, spindintis kury- j 
bos, meno lobynas. Nes tik jis I 
vienas jam pateisino žmogaus 
buitį, kėlė ją viršum gamtiškojo | 
chaoso į saviškai suvoktą dieviš
kąja plotmę. Ir kaip karys krašto 
sargyboje, lygiai jis visą gyveni- j 
mą tvirtai, nekompromisiškai ko- Į 
vojo už kūrybines aukštumas, j 
nepripažindamas vidutiniškumo, ] 
siekdamas kraštutinės, juo tobu- Į 
lesnės, juo labiau iškristalizuo-
tos išraiškos. Ir lietuvių kalbos žo- I 
dis buvo jo Carraros marmuras. į 

Šiandien, stovėdami jo mirties j 
paunksmėje, nauja, išsipildžiusią į 
prasme skaitome eilėraštį, kuriuo j 
jis pradeda savo rinktinėje kny- j 
goję naujausią, dabar jau žino
me — paskutinį rinkinį — Žai
bai ir vėjai. Ir jis kalba surrealis-
tine vizija, kaip mirties palieti
mas pakeičia daiktų, reiškinių pa-

Poetas Henrikas Radauskas savo buto aplinkoje, Washingtone. 

jaudino, liūdino, linksmino, slė
gė ir kėlė. Nes, žmogus ir drau-Į šaulį: Mirties angelas — 
gas, Henrikas buvo ir geras, ir 
sąžiningas, ir doras, ir atsidavęs 
tiems, kas buvo jam artimiausi— 
už pilnutinį savęs atsižadėjimą at
sidavimu ypač atsilyginęs savojo 
gyvenimo ištikimajai draugei. 
T a m brangiajam Henrikui mes 
šiandien su didžiuliu netekimo 
skausmu sakome sudie. 

- • . 

•v 

/S 

Wu T-^ I 
Poetas t ičmkas RadausKas. vienas iš ryškiųjų mūsų po etų išeivijoje. Poetas mirė, staigaus širdies smūgio ištik
tas, rugpiūčio 27 d. VVashingtoce. Šių metų balandžio 23 d. įam buvo sukakę 60 metų. Pimasis jo eilėraščių rinki
nys "Fontanas" buvo išeitas Kaune 1935 m. Kitos jo knygos išėjo jau Amerikoje: "Strėlė danguje" (1950), 
'Žiemos daina" (1955). įr visa H. Radausko poezija vienoje knygoje "Eilėraščiai" 1%5 n?etais. Be ankstesnių
jų rinkinių, "Eilėraščiuose' telpa ir visai nauja jo poe zijos knyga "Žaibai ir vėjai". Už rinkinį "Žienatos dai
na" jam buvo paskirta Lietuvių rašytojų draugijos premija. 
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Kaip apie pavasarį — 
ramiai. 

Dėkis daiktus. Tenka 
atsiskirti. 

Tu be reikalo gimei. 

Nesidėk daiktų, nes jie 
palieka. 

Fleita čiulba vis linksmiau 
Apie mirtį, apie dangų, apie 

nieką, 
Apie laimę, kad be reikalo 

gimiau. 

Kai padvelkia tokia poezija, ar 
begalime tikėti, kad jos autorius 
— negyvas? Ne karste yra Hen
rikas Radauskas, o tarp šios kny
gos aplankų, ir jis liks ten gyvas, 
kol bus gyva lietuvių kalba, ku
rią jis praturtino ir patobulino, 
kaip poezijos įrankį. 

Ir taip galėtum baigti šį sudie, 
kuris tampa nebereikalingas. Ta
čiau tegu Henrikui Radauskui 
priklauso paskutinis žodis: 

Aš sapnavau peizažą lyg 
EI Greco: 

Danguj, žalsvam stikliniam 
debesy, 

Atsispindėjo kalnas ir šviesi 
Žaibų srovė, — ir nebebuvo 

nieko, 
Kas skirtų žemę nuo 

dangaus. Many 

Taip pat atsimuša kalnai 
ir upės, 

Ir supas paukštis, ant šakos 
nutūpęs, 

Ir plaukia žydros žuvys 
vandeny 

Manosios sielos. Vaikščioju 
po rojų 

Ir giesmes angelo paskui 
kartoju, 

Jurgis Blekaitis I 

Atsisveikinimas su poetu 
Henriku Radausku 

nuo lietuvių rašytojų 

"Žaibai ir vėjai" buvo paskuti-1 
nis poeto Henriko Radausko lyri-; 
kos rinkinys. 

Žaibo greitumu jis išsiskyrė iš 
mūsų, kurie esame gyvi. 

Nuošalus buvo jis mūsų tarpe. 
Nevienas net nežinojom, kad jis 
čia, šiame mieste, yra. 

Savo vienatvėje dirbdamas, H. 
Radauskas sukrovė savo dalį lie
tuvių tautai: apdovanojo ją savo 
kūryba — skaidria, paprasta ir sy
kiu neramia, moderniai kompli
kuota. 

Žmonės, menai ir daiktai, ku
rie buvo šalia mūsų ir kuriu to-

I kių gal nematėm, jo žodyje at-
I gavo savo retą žėrėjimą ir auksa-
j kalio tikslumą. 

Tai lietus, kuris atbėga stikli
nėmis kojomis, kaštanas pradėjęs 
už lango žydėti, skambi Iakštin-

I galą, pernai mirusio piemenuko 

ranka trapi, kuri tau dabar mo
suoja, žiemos mirtis... 

"Ir spindėjimą žalio lapo 
Tu pasiėmei su savim..." 

Taip rašė Henrikas Radauskas 
pernai "Metmenyse", viename iš 
paskiausių savo eilėraščių. 

Su savim pasiėmė spindėjimą! 
žalio lapo. 

O mums paliko gražiuosius sa
vo lyrikos žodžius. 

Nors mes nūn paskutinį kartą 
atsisveikinam su poetu Henriku 
Radausku, nuėjusiu į kitą kara-
lystęjis pasilieka su mumis savo 
poezijoje. Jo kūrybos žiedas 
patvers lietuvių tautoje vaiskus 
ir taurus. 

Nuo rašytojų atsisveikinu su 
poetu, kaip seniau, kada išsiskir-
davom: Sudie, Henrikai. 

Antanas Vaičiulaitis 

Tačiau yra kitas Henrikas Ra
dauskas, su kuriuo atsisveikinti 
visiškai neįmanoma. Ir nereikia 
atsisveikinti. Nes kai daugumo iš 
mūsų neliks nė aido, jis bus gy
vas. Tai tas marmuru spindintis, 
variu žvangantis vardas, Henri
kas Radauskas, kurį jis nusikalė 
savo kūryba, kuris verčia prisi
minti iš gimnazijos suolo neuž
mirštą, išdidų senovės poeto žodį: 
Non omnis moriar... — Ne vi
sas mirsiu. Didžioji mano dalis 
išvengs užmaršties upės, ir aš iš
liksiu, augdamas pomirtine šlo
ve... Tai kitas Henrikas Radaus
kas dar jaunas metė apgaulingai 
žemei į akis: — Pasauliu netikiu, 

Jisai ateina per granito 
kiemą, 

Juoduos sparnuos pražilę 
plunksnos žiba. 

Paglosto medį, vandenį ir 
katę. 

Į dieną kaip į veidrodį 
pažiūri. 

Ir klanas dreba, nors nutilo 
vėjas, 

Ir katinas nuo slenksčio 
puola orą 

Kaip pelę. Medžio kraujas 
ima stingti, 

Diena dėmėm rudoj žolėj 
pabyra. 

O seniau viename savo šedev
rų, Fleitoje, Henrikas Radauskas, 
nors kankinamas savo buities 
prasmingo klausimo, žavėjosi Ba
cho skaidrumu: 

Bacho fleita gieda apie 
mirti 

i - •— - -
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Leonas Urbonas Škicas iš šios vasaros kelionių 

HENRIKO RADAUSKO 
POEZIJOS 

DAINOS GIMIMAS 

Aš nestatau namu. a š nevedu tautos , 
Aš sėdžiu po šakom akacijos baltos, 

Ir vėjas dangiškas j jos lapus atklysta. 
I r paukštis čiulbantis joj suka savo lizdą, 

I r skamba medyje melodija tyli, 
O aš klausausi jos ir užrašau smėly, 

Ir vamzdi paimu, ir groju, i r dainuoju 
Su vėju ir paukščiu ir su medžiu baltuoju, 

I r ūžia debesys nežemiškos spalvos 
Virš tos dainuojančios ir grojančios kalvos. 

ŽAIBAI IR VĖJAI 

Žaibu ir vėjy sudraskytos upės 
Nuo juodo kalno krenta į mane, 
I r sakalas, ant debesio nutūpęs, 
Pamatė vakarą dangaus dugne. 

Žaibai i r vėjai neša mano širdį, 
Nežinančią nei meilės, nei klastos. 
4ą saulė pamaitins, lietus pagirdys, 
iai mėnuo vario antkapį a t s tos . 

DVASIŲ BALADĖ 

Girios senos kaip vandenys. Samanos. 
Klaidžios pasakos kurčio pušyno. 
Miško dvasios, ku r kalba nesąmones 
I r kurios savo vardo nežino. 

Jo s užgimę audroj vakarykš tė je , 
Išsivertę iš degančio kelmo. 
J a s griaustiniai maurodami krikštijo, 
Joms durnaropės byra iš delno. 

Apsisiautusios rūks tančia tunika, 
Kaukia jos per mišku karal i ją 
I r išgąsdina vaiką ir kunigą, 
Kurie velnio ir angelo bijo. 

Jo s paukščiuką nuo epušės nuspiria, 
Nugramzdina į vandeni — nuogą, 
Pamait ina gyvatę ir musmirę , 
Prinokina nuodingąją uogą. 

Jos nutūpusios užburia ąžuolus 
( Iš tu medžiu bus p jaunamas kars tas ) 
I r murmėdamos maišos ka ip mašalas , 
I r į dūmus pavirs ta ju barzdos. 

Girios senos kaip vandenys . Samanos. 
Klaidžios pasakos kurčio pušyno. 
Miško dvasios, kur kalba nesąmones 
Ir kurios t ikro Dievo nežino. 

-
GĖLĖ D ! VĖJAS 

Tas pakušdėjo broliui, o brolis dar ki tam. 
Gėlė pasakė vėjui, kad ji pražys rytoj , 
O vėjui pasigirdo, kad ji pasakė " tuo j " , — 
Jauniausiam ir l inksmiausiam, kvailam ir nerimtam. 

I r t a s atvėrė debesį ir ėmė pilti Ketu 
I r saulės krosnį išpūtė, kad ji karščiau spindėtu, 
I r visą kaimą sujaukė ir dūko be galvos 
I r t r ankės klausinėdamas, kur ios j i bus spalvos. 

Ir nu ta rė nelaukusi pražyst gete gera, 
Ir plyšo drėgno pumpuro žalia skara , — 
Gėlė baltai pražydo, ir bal tą gėlę tą 
Lingavo vėjas š aukdamas : "Balta, balta, ba l ta !" 

VASAROS NAKTIES SAPNAS 

Vakare, man beveik užmigus, 
Kai da r šviečia lempa šalia. 
Bet an t stalo jau miega knygos 
Ir medinė varlė žalia, 

O kažkur apačioj, pas kaimyną, 
Senas laikrodis din-din-din, — 
Man pakvimpa pražydę kmyna i 
I r jų kvapas a r tyn ir sa ldyn. 

Aš matau, kaip ilsis piovėjas: 
Žydros akys žalioj žolėj, 
I r girdžiu, kaip v a s a r o s vė j a s 
švilpiniuoja jo skrybėlė j . 

Aš matau , t a r t o m pro rūką: 
Man mosuoja r a n k a t r a p i 
Pernai m?rusio p iemenuko, 
Meškeriojančio paupy. 

J is mane nus imaudyt kviečia. 
Plonas balsas šauk te mane , 
I r numirėm} saulė šviečia 
Į jo veidą mano sapne. 
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TARP ŽYDROJO IR JUODOJO 
ri?im 

"Lietuvių literatūroje s\retur", 
nors sąmoningai neteisingas ten 
kritikas būti nenori: pamatęs, kad 
jo įsivaizduotas modernumo — 
nemodemumo mastas kai kur ne
pritaikomas aiškiai geriems kūri
niams, dr. Keblys jų nepasmer
kia, nes daro išimtis, nors jų to
je jo studijoje turėtų būti daugiau. 

Tačiau keisčiausia, kad moder
numo — nemodemumo termi
nus, kaip literatūrinius kriterijus 
be sąžinės priekaištų vartoja 
"Šviesos — Santaros" sąjūdžio 
kritikai, kurie, atsimindami savo 
organizacijos socialistinę kilmę, 
turėtų taip pat žinoti, kad mini
mi terminai yra atėję į literatū
rą iš šalies kaip kriterijai, vis dėl
to yra suformuoti buržuazinėje 
kapitalistinėje visuomenėje. Tai 
net perdėtai žino kritikai sovie
tinėje Lietuvoje. Todėl jie savo 
literatūrinės kritikos straipsniuo
se šitų terminų nemėgsta arba 
nevartoja. 

Kas modernu? 

Kadangi mūsų neornamentuo
tos generacijos kritikai ir A. Škė
mos apologetai lietuvių rašytojus 
Vakaruose dažnai plaka nemoder-
numo rykšte, savaime kyla klau-

kad modernumo ir madingumoj simas, kokias žymes turėtų iš-

< Atkelta iš 2 psl.) 
laiko tarpą, kai tuo tarpu dvasi
nės kultūros vertybės stovi aukš
čiau laiko tėkmės. 

Sakysim, Kartagenos vyskupo 
Augustino šventumas mūsų aky
se nei pasenėjo, nei padidėjo, nei 
sumažėjo, jeigu turime galvoje po 
tūkstančio metų iškilusius du iš
mokslintus šventuosius — Igną 
Loyolą ir Tomą Morų. Graiko 
Platono filosofija nei susenėjo, nei 
pajaunėjo nuo to, kai po dviejų 
tūkstančių m. išaugo pusiau škotų, 
pusiau lietuvių kilmės vokiečių fi
losofas Emanuelis Kantas. W. 
Shakespeare'o dramų objektyvi 
vertė nepakito dėl to, kad dviem 
šimtais su viršum metų vėliau ru
sų F. Dostojevskis sukūrė savo di
džiuosius romanus. Panašiai ir 
Vaižganto "Pragiedrulių" vertė 
ir jų reikšmė lietuvių tautai ne
sumažėjo po to, kai Vincas My
kolaitis — Putinas parašė savo ro
maną "Altorių šešėly". Ir Vinco 
Ramono kūrinių vertė nepakito 
dėl to, kad keliais metais vėliau 
iškilo Jurgis Gliaudą, kurio roma
nas "Agonija" yra tapęs šio laiko 
"bestselleriu", kaip prieš 20 metų 
buvo V. Ramono "Kryžiai". 

Šie pavyzdžiai turėtų įtikinti, 

dažnai nemoralios priemonės su
teikia jo širdžiai didelio skausmo, 
o sąžinei priekaištų. Skaudžiai 
kentėdamas kaip žmogus, Min
daugas vykdo savo svarbiausią po
litinį tikslą — sukurti vieningą 
Lietuvą, kuri tapo jo didžiuoju i-
dealu, jo vieninteliu Dievu. 

Juk, suvokęs savo istorinį im
peratyvą, Just. Marcinkevičiaus 
Mindaugas tarė: "Nėra daugiau 
dievų. Yra tiktai tėvynė. Vienas 
Dievas". Išpažinęs savo^ draugui 
puodžiui, kad "nėra žmogaus, ku
ris daugiau jai (Lietuvai) būtų a-
tidavęs", pirmasis Lietuvos kara-

Mindaugą" ir net į' liūs ir miršta su romantiniais tė-

— realizmo ar romantizmo — li
teratūra labiau atitinka lietuvių 
kultūros tradicijoms, kitaip sa
kant, kokia kryptis yra gajausia 
ir vaisingiausia. Gal narpliojimas 
šios problemos kaip tik galėtų po
zityviai pasitarnauti, sprendžiant 
pasaulinę literatūros krizę, kuri 
liečia ir Lietuvą? 

Romantizmo atgimimas 
Lietuvoj? 

Juk žiūrint į nelaisvą mūsų tė
vynės dabartinę literatūrą, spe
cialiau į Juozo Grušo dramas, į 
Justino Marcinkevičiaus dramati 
nę poemą 
Kazio Sajos komediją "Mamutų 
medžioklę", negalima atsikratyti 
minties, kad Lietuvoj atgimsta ro
mantizmas, tiksliau tariant, ro
mantinė tradicija ir inspiracija 
pažadina gajesnius, stipresnius 
kūrinius nei realizmas. Kaip jau 

Leonas Urbonas Pušis ant uolos (piešinys pieštuku) 

terminai, reklamų labai išpopu
liarinti technikinėj ir komercinėj 
veikloj, nėra nei filosofinės, nei 
estetinės, nei literatūrinės prigim
ties. Tačiau tie terminai nuo am
žiaus pradžios beveik neatskiria
mai yra prilipę prie dailės, muzi
kos ir literatūros kūrinių demok
ratinėje ir kapitalistinėje visuome 
nėję, nes biznieriai į šituos kūri
nius dažniausiai žiūri kaip į pre
kes, kuriom reikalinga reklama. 
Todėl modernumo arba moder
nizmo reklaminis terminas Vaka
rų civilizacijoje yra pasidaręs ga
lingu pseudokriterijum, slegian
čiu ir iškraipančiu normalų este
tinį gyvenimą bei kūrybą. 

Modernu, nemodernu! 

Žinoma, vieni biznieriai čia 
nieko nebūtų per daug blogo pa
darę, jei modernizmo termino ne
būtų priėmę neapdairūs, arba ne
sąžiningi meno bei literatūros kri
tikai. Todėl modernus — nemo
dernus, tie estetinėmis sritims sve
timi terminai, Vakaruose yra ta
pę savotiškais botagais, kuriais 
švaistosi išdidūs kritikai, kai jie 
panori pasmerkti nepatinkamus 
įvairių sričių meno kūrėjus. Tie 
neva vertinamojo botago kirčiai 
juo skaudesni, kad be apeliacijos:; psichė ir antiherojaus iškėlimas 
joks save gerbiąs kūrėjas neis vie- j į svarbiausius veikėjus. Mockū-

reikšti tie dailiosios literatūros kū
riniai, kuriuos būtų galima sąly
giškai pavadinti moderniais. — 
Deja, į šį klausimą atsakyti ne
lengva dėl dviejų priežasčių. Vie
na, užmiršus modernumo rekla
minę tendenciją, šis terminas dau
giau ar mažiau objektyviai tepri-
taikomas istorijoj, taigi šiek tiek 
ir literatūros istorijoj, kiek jos 
klausimai susieti su laiku. Todėl 
prieš 60—70 metų vad. modemi
nei literatūrai buvo priskiriamos 
kitokios ypatybės negu dabar 
Antra, tie mūsų kritikai, kurie 
propaguoja modernizmą ir laiko 
jį literatūriniu kriterijum, nėra 
sistemingai išdėstę, kaip jie su
pranta modernizmą. Šį terminą 
vartodamas savo studijoj apie lie 

romano vyravimu reiktų laikyti nomis. 
juoduoju romantizmu, turinčiu į Ieškodami sunkiai įsivaizduoja-
paneigti ir užbaigti žydrąjį arba i m ų situacijų, retų aistrų ir meilės 
klasikinį romantizmą, buvusį E u ; jausmo egzaltacijos, žydrieji ro-
ropoje viena iš svarbiausių, jei ne 
pačia vaisingiausia literatūros sro
ve ir kryptimi. 

Tiesa, sekant literatūros istori-

mantikai, tokie kaip A. de La
ma rti ne, Alf. de Vigny, M. Ler-
montov, mėgo vaizduoti puo
lusius angelus dėl meilės. T u o 

kais, lig šiol buvo manoma, kad j jie buvo pradininkais tai šokiruo-
romantizmas yra užsibagęs XIX jančiai nepaprastumo tenden-
amž. vidury. Tačiau iš tikrųjų, cijai, kurią stengiasi pabrėžti d'až-
antiracionalinio protesto pažadin- nas į "bestsellerius" besiveržiąs 
ta, tada laisvė meno ir literatu-1 romanistas, vaizduodamas seksu-
ros kūryboje tapo tokiu galingu! alinių perversijų antiherojus ir 
impulsu ir principu, kad jo kū-i kitokius psichopatus, kokius mė-
rybinės laisvės nešėjo romantiz-jgo A. Škėmm ("Balta drobulė", 
mo nepajėgė nugalėti nei jo prie- "Kalėdų vaizdelis' ). 
šai realizmas ir natūralizmas.! Klasiškieji romantikai neretai 
Prieš šias sroves ir po jų Europos:su skausmu bei užuojauta žiūrė-
literatūroje pasireiškę simboliz
mai, neoromantizmai, esteticiz-
mai tebūdavo arba žydriojo ro
mantizmo naujos atmainos, ar-1 Šitą bohemosvtemą taip pat mėgs-
ba kokio nors vieno ar kelių ro-fta nevienas ffiu&į dienų romanis-

name žmoguje. Tačiau ar lietu
vių tautos šiandieninė situacija 
tokia rožinė, kad ji leistų lie
tuvius penėti sensaciniais absur
dais ir nihilizmu? Ar lietuviai ra
šytojai, kurių pareiga taip pat 
prisidėti prie pozityvaus sprendi
mo pasaulinės krizės mene ir li
teratūroje, nebūtų lengvabūdiški, 
savo negausias jėgas aikvodami 
nihilistiniams raštams, neturin
tiems ateities? 

vynės meilės žodžiais: 
"Tik ją mylėjau.. Lietuvą... ją 

vieną". 

J. Marcinkevičiaus "Mindau
go" patriotizmas toks pakilus ir 
drauge tragiškas, kad tokio nė iš 
tolo nerastume V. Krėvės "Min-

buvo sakyta, Lietuvos komparti-ij Q m i r t i e s » dramoj. Svarbiau, 
jos patikėtiniai realizmą persą 
kaip labiausia liaudies interesus 
atitinkančią ir tariamai tradicinę 
kryptį lietuviams. Tačiau pro o-
ficialiąją spaudimo atmosferą ro
mantinės inspiracijos kūriniai 
prasiveržia kaip pranašiausi. 

Atrodo, kad šituo atžvilgiu daug 
ką pasako komunisto J. Marcin
kevičiaus dramatinė poema apie 
karalių Mindaugą. Ji romantiš
kesnė ir žymiai stipresnė už žyd
riojo romantiko J. Slovackio 
"Mindaugą", kurį lietuviškai yra 
išvertęs V. Kudirka. Tiesa, kad 
fanatiška krikščionybės neapy
kanta, kokią rodo Just. Marcin
kevičius, susilpnina jo "Mindau
go" dramos pabaigą, nes sužalo
ja karalienės Mortos personažą 
(dėl krikščionybės ji netenka pro
to). Tačiau ir su šia yda "Min
daugo" drama palieka stiprus kū
rinys. Ir šiuo tarpu mums svar
bu, kad jis išėjo su romantiškais 
bruožais. 

Sakysim, Mindaugo veiklą ra 

kad šis galingas ir skausmingas 
jausmas skamba romantiška gai
da. Be abejo, ši J. Marcinkevi
čiaus dramatinė poema gali reik
šti ir lietuvio komunisto kolabo
ranto apologiją, tačiau dėl to ji 
nenustotų buvusi žymus įvykis 
lietuvių literatūroj pastaraisiais 
metais: tas kūrinys beveik vienu 
laiku buvo pastatytas dviejuose 
teatruose (Vilniuj ir "Klaipėdoje) 
ir buvo išspausdintas dviem lai
dom po 10.000 egzempliorių dvie
jų metų tarpe. Tokie tiražai dra
mos kūriniui tikra retenybė. 

(Bus daugiau) 

jo į nepasisekusius įvairius me
nininkus, vegetuojančius dažnai 
beviltiškame skurde ir negalioje. 

mantinių bruožų išvystymas bei I tas, vadinamas modernistu. Šios 
išrvškinimas. Sakvsim. simbolis-! temos prasmingą vaizdą galima 

tuviu romaną iše.vijoj,'dr. K." Keb- ' t a i * vadinami B. Sruoga ir Myko- sutikti Jurgio Gliaudos "Ikaro_so-
lys nė nemėgina jo aiškinti, tuo | laitis-Putinas sakydavosi esą natoj , tikriau romane to_ mūsų 

- neoromantikai. romanisto, Kuns savo kurmiais 
Tiesa, kad romantizmo pradus! s t e r ? P a s i g ? ? " Į Uo I a * ° a k ' 

- •- - „ n , ,- • ,-. „ jtualius reiškinius bei problemas. 
manosi išsėmę dabartines litera-1 , . ,"**, -i *. i i . 
tūros autoriai, vpač vadinami! Manau, kad susidarytų didele 
modernistai, dažnai neigdami vis- i studija, jeigu kas nors užsimotų 

Užuot piršę šitokią literatūrą, 
kurią palaiko komersantai ir sno
bų smalsumas, neornamentuotos 
generacijos kritikai daug geriau 
pasitarnautų lietuvių tautos kul- šytojas yra įstatęs tarp dviejų 
turai, išaiškindami skaitytojams, Į metraštininkų, baltojo ir juodojo, 
kad nihilistinio turinio kūriniai, i kurie skirtingai komentuoja Lie-
nors jie būtų atlikti sensacingiau- j tuvos vienytojo-kūrėjo asmenį ir 
sia ir prašmatniausia technika, \ darbus. O Šitoks simbolių sujun-

PETE'S AUTO REPAIR 
Taisoma — Motorai, automatinas 
transmisijos, stabdžiai. Generatoriai, 
starteriai. Motor T u n e - u p , I r kiti 
pataisymai. P E T R A S PIŠTfYS, sav. 
6211—15 S. D a m a i Are. Tel. 737-
3988. 

palikdamas subjektyvumui pla
čiausiai atidarąs duris. Išėjęs gin
ti nuo priekaištų dr. Keblio, Liū
tas Mockūnas suminėjo eilę ne
vienodos reikšmės žymių, kurių 
bent romanuose turėtų būti švar ką, ką kadaise prasmingo ir gra 
biausios: fragmentinė — epizodi- žaus teigė žydrasis romantizmas. 
nė kompozicija, sąmonės srau
tas, naikinąs chronologiją ir su 

| detaliau atskleisti tariamai mo
derniuose romanuose ir dramose 

| visas jų tematines ištakas bei an-Tačiau mūsų dienu naujovinin-, . „ . 
kai anam romantizmui tehėra\^ezin^ paraleles zydna]ame ir 

teikiąs maksimu subjektyvinių daug kuo skolingi, nes daug k u r ! s i ų į į ^ Juodajame r o m a n t o 
pergyvenimų, veikėjų sudėtinga juo naudojasi, jau nekalbant a- į""," T a c J a u atokiame-palyginime 

pie įkvėpimo laisvę, laimėtą r o - ! r e l k l ų , s s k m ' . * • Pfb r e z t I t r a ^ 

šai įrodinėti, kieno ūsai buvo iš 
dygę vėliausiai, taigi yra moder
niausi. Gal būt, kad modernumo 

nas dar nurodo, kad šitas ir ki
tas ypatybes geriausia kadaise bu
vo įkūnijęs J. Joyce "Uliso" ro-

icendentinio idealo ilgesį ir jo dra 
jmatišką siekimą, kuris įkvėpdavo 
[klasiškųjų romantikų kūrybą. Be 
didelių asmeninių, visuomeninių, 

terminu kartais susižavi koks;mane ir kad su šiuo bendrų pa- | s u dienomis nevieno rašvtojo skel- P a t r i o t ™ . i d f į k u r i ^ įesiekda 
nors reklamos ištroškęs dailinm-j našumų parodęs A Škėma savo jbiamas gyvenimo absurdas ir jo i ™ * " ^aukodamas dažnai su-

"Baltoi drobulei" kur nasrindi- u i.- J - J I -• dūžta žmogiškas individas, ro-
uaiivj uroumej , KUT pagrinai ; beprasmvbe su didele protesto ie-1 ^ - . _ , . . . . ' 

•' . . « - u , B L I l m a n t m i s sąjūdis Įvairiose Euro-
ga kadaise buvo skelbtas anglui 

mantikų. 

Juodojo romantizmo ištakai 

Be to. nereikia užmiršti, kad mū-

neturi išliekamos galios, taigi ne
turi nė ateities. Arba, jeigu jie ir 
manytų priešingai, jie turėtų at
rasti tūkstantametėje literatūros 
istorijoje tokių nihilistinių, kadai 
se buvusių sensacingų, kūrinių, 
kurie būtų nugalėję laiko dulkes, 
išlikdami kaip visuotinės kultū
ros gėrybės. 

Kadangi šitokie ieškojimai tik
riausiai pasibaigtų nesėkmingai, 
mūsų neornamentuotos generaci
jos literatūriniai kritikai bei jų 
draugai verčiau turėtų panagri
nėti kitą aktualią problemą, ku
rią dabar nejučiom iškelia gerie
ji dramatiniai kūriniai, sukurti 
pastaraisiais metais okupuotoje 

girnas su realiais veiksmais jau 
yra romantinė priemonė, neuž
mirštant, kad susidomėjimas tau
tinės praeities tema taip pat ro
do romantiką, ir patį Mindaugo 
asmenį J. Marcinkevičius pavaiz
davo kaip stiprią asmenybę, ku
rios galėtų pavydėti romantikai, 
tokie kaip Adomas Mickevičius. 
Rašytojas pirmąjį Lietuvos kara-
lių-tironą traktuoja su tokia pat 
neslepiama simpatija, su kokia V. 
Krėvė vaizdavo savo Šarūną ar 
Skirgailą. Mindaugas patinka J. 
Marcinkevičiui, nes anas kuni
gaikštis, suvokęs savo laiko būti
nybę, ima ją už ragų, t.y. kuria 
vieningą Lietuvą, nepaisydamas 

JcT-. 

u. 

Lietuvoje, būtent, kokios krypties | to, kad valdovo pasirenkamos 
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kas ar rašytojas, nors jiems tik
riausiai kiekvienam aišku, kadinis veikėjas taip pat esąs antihe-
tikrais estetiniais kriterijos dailia-j rojas. 
jai literatūrai buvo ir pasiliks idė
jos gilumas bei reikšmingumas, 
išraiškos individualumas ir meni
nės technikos originalumas, ku
rie visi drauge sudaro sintetinę 
vienybę — menišką tikrovę. 

Tie modernumo ir nemodernu-

.. „, „+u i r- D -i- iP° s tautose neįsivaizduojamas, romantiko J.G. Bvrono ir su giliu r> i i- - -i . « •- J 7™ 5_ Pastangos kasdieninę tikrovę pa-
Turėdami šiuos nurodymus ir sielvartu pergyventas prancūzų 

romantiko Alf. de Vigny. Bvro
no atšiaurūs individualistai, nie
kinę visuomenę ir su ja kovoję, 
buvo mums peršamų asocialių 
antiherojų pirmtakai gal su tuo 
skirtumu, kad anie niūrūs vyrai, 
pažymėti kažin kokia fataline ne
laime, buvo aristokratai, o taria-

prisimindami A. Škėmos "Baltą 
drobulę", galime numanyti, kad 
tie neva modernūs kūriniai turė
tų būti pažymėti neigimo žyme 
ligšiolinei literatūrai (būtų anti-
romanai, antidramos), nes juk 

mo terminai, mano nuomone, ne-j jų svarbiausi veikėjai būtų anti-
mažai kenkia lietuvių literatūrai; herojai:kuo nors susvetimėję, psi-
Vakaruose, nes čia, Amerikoj, lie-i chiškai nenormalūs (paliesti ko-Įmai modernių romanų ir dramų 
tuviai skaitytojai, pripratę priejkios nors manijos, neurozės, ar |antiherojai dažniausiai būna did-
komercinių reklamų, nebepaste-1 seksualinės perversijos), pasiduo-1 miesčių technikinės civilizacijos 
bi, kad tai tėra pseudokriterijai, Idą pasąmonio impulsams, asocia-j psichiškai, morališkai ir sociališ-
kurie beveik nieko negali pasaky-'lūs egocentrikai, kurie nesugeba į kai sulaužytos aukos, lyg iš gam 
ti apie meno kūrinio estetinę ver- j rasti kontakto su visuomene, ar
te. Tačiau juos drąsiai ir kartais ba kurie ją niekina dėl savo su-
dognuuiškai vartoja vadinamo- perindividualizmo bei atsidavi-
sios neornamentuotos generacijos mo kokiam nors žaismui(hobby), 
vyrai, būdami amerikiečių chao- kuriam taip pat nėra prasmės, 
tinio liberalizmo aiškioje įtakoje, jnes viskas gyvenime yra absur-; laikė ją vyro įkvėpėja — mūza. 
Tai paliudija literatūrinės kriti-ldas arba beprasmybė, stumianti Į bet jie taip pat įpiiietino literatu 

tos prieglobsčio išrauti medžiai. 
Verždamiesi į nepasiekiamus 

tolius surasti žydriosios gėlės, ro
mantikai dažnai aukštino moterį 
kaip už vyrą pranašesnę būtybę. 

kos straipsniai, kuriuos yra pas-jžmogų į beprotybę, 
kelbę R. Šilbajoris, L. Mockūnas, j mirtį, sudužimą. 
T. Guopis ir kiti "Metmenyse", 
"Drauge", "Akiračiuose". Ta
čiau šitokios, pseudokriterijų iš
kreiptos, 'aigi neteisingos kritikos 
giliausius pėdsakus paliks dr. K. 

savižudybę. 

2ydrasis ir juodasis romantizmas 

Jei šitaip būtų teisingai supras-

keisti pagal aistringai pamiltą i-
dealą buvo -.iena esminių žymių 
žydriajame romantizme. Tuo tar
pu jokių idealų dažniausiai ne
pripažįsta, iš jų tyčiojasi, arba 
juos ignoruoja tie mūsų dienų 
autoriai, kurie savo romanuose 
skaitytojams atskleidžia šiurpųjį 
tikrovės chaosą, klaikų gyvenimo 
absurdą, lyg kviesdami į juodąją 
naktį be krantų, be salų ir be ži
burių. Neišbrendama neviltimi 
dėl idealo stokos tie kūriniai iš 
tikrųjų vadintini antiromantiš-
kais arba juodjo romantizmo reiš
kėjais. 

Kokia prasmė? 

Bet kokia prasmė kurti šitokią 
literatūrą? Kokia prasmė šitokią 

roję ir puolusią moterį, vyriškio!juodą kūryba, piršti lietuvių tau 
kančios priežastį, kuri per meile 
pati nori prisikelti (V. Hugo "Ma 
rion de Lorme") . Tai buvo pirm
takė toms seksualiniu geismu pre-

tas antiherojas, kurį kaip moder- jkiaujančioms ir savo patrauklaus 
įnų žmogų mums rekomenduoja 

Keblio kruopščiai parašyta studi-jL. Mockūnas ir K Keblys, tai jų 
ja apie lietuvių romaną knygoje |persamq modernią literatūrą su | tamsiųjų temų rašytojai mūsų du 

kūno galią išnaudojančiom*; mo 
terims, kurias mėgsta vaizduoti 

tos rašytojams bei skaitytojams, 
kaip tai d^ro neornamentuotos 
generacijos kritikai, paveikti ame
rikiečių liberalų, plaukiojančių 
okeane be kr ntų ir be salų? 

Gal būt, kad absurdo ir chao
so literatūra patenkina sensacijų 
norą ir smalsumą, gyvą kiek vie-
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. . . 
Ateitininkų rengiamo jub : liejinio koncerto proga 

•, i 

Kaip jau žinome, ateitininkų 
kongreso metu š.m. Darbo dienos 
savaitgalyje rugsėjo mėn. 5 d. 8 
vai. vakaro Chicagos miesto cen
tre esančioje Orchestra Hali sa
lėje įvyksta simfoninės muzikos 
koncertas, kuriam diriguoja Hart t 
muzikos kolegijos profesorius Vy
tautas Marijošius, buvęs Lietuvos 
Valstybinės operos dirigentas. Ši
tas koncertas yra skiriamas ne 
vien tiktai kongreso dalyviams, 
bet ir muziką mėgstančiai lietuvių 
visuomenei, kurioje jau galime 
jausti didelį susidomėjimą ypač 
lietuviškąja šio koncerto dalimi. 
Šioj dalyj girdėsime Čiurlionio 
"Jūrą" ir Vlado Jakubėno "Miško 
šventę", kuri lietuvių parengi
muose dar nebuvo nė kartą at
likta. Manydami, kad koncerto 
klausytojams bus įdomu patirti šį 
tą daugiau apie kūrinį, kreipė
mės į kompozitorių. 

—- Kada ir kokiomis aplinky
bėmis teko rašyti Miško šventę? 

— Šią siuitą orkestrui kompo
navau Chicagoje. Pagrindu pa
imtas dar Lietuvoje kurtas bale
tas 'Vaivos juosta", panaudojant 
kai kurias šio veikalo dalis, kai 
ką naujai sukuriant, pvz., visai 
naujas yra šios siuitos finalas. 

to, siuitoje pavadinta "Kaimie 
Čiai ateina" yra šviesi, lyrinė, l iau r ' 
dies motyvais paremta melodija, 
pasiekianti pakilimo su keturių 
valtomių ( h o m s ) šūkiais, tęsian 
čiais ir baigiančiais vėl nurims
tančią melodiją. Finalas (siuito
je Nr . 7) yra plačiai vesta tri-! 
jų temų rondo forma, gyvo tem
po. Muzikos pobūdis irgi visiškai 
tonalus, bet daug kur, ypač temų 
išvystyme, yra ir naujoviškesnių 
elementų, ypač naujoviško dia-
tonizmo bei linearinio prado sri
tyje. Iš trijų temų, bent dvi yra ' 
aiškai lietuviško charakterio. Tre 
čioji tema pagal idėją yra mūsų 
suktinis, nors vargu atpažįstamas 
kaipo toks, sudarąs naujoviško di-
a t a m a n o stiliuje pravestą "fuga-
to". Pabaigoje muzika sulėtėja ir 
nejučiomis pareina į pirmame nu 
meryje "Andante sostenuto" gir
dėtą melodiją; vėl pasigirsta ke-j 
tūrių valtornių šūkiai; veikalas 
baigiasi iškilmingai ir giedriai. 

— Lietuviškai visuomenei šis 
k ū r i n y s b u s v i s a i n a u j a s , g ir - Kompozitorias Vladas Jakubėnas. kūno s iūtos "Miško iventė' - dvi daiys 
d i m a s p i r m ą kartą . B e t , k iek ž i - b«s atliekamos simfoninio orkestro ateitininkų kongreso koncerte Orchestra 
n o r a e , 1 9 5 4 m . l i e p o s m ė n . ps * * • * Chicagoj-orūgščio 5 d. (šiandien) 8 vai. vak. Koncernui diriguos prof. 

mis. 
įdomu paminėti: prieš keletą 

metų į Vilnių B. Dvarionui, dar 
tada Filharmonijos meno vado
vui, buvo persiųstas "Miško šven 
tės" partitūros fotokopijos negaty
vas. Jo pastangomis su dideliu 
vargu iš negatyvo buvo išrašyti 
balsai ir Kompozitorių sąjungoje 
buvo padaryta, diriguojant B. 
Dvarionui, uždara "perklausa". 
Kaip skambėjo, koks buvo atliki
mas — nežinia. Bet, veikalą pa-

1 grojus, nebuvo jokių nuomonių, 
j jokių svarstymų; po tylos buvo 
pereita prie sekančio "perklauso
je" numatyto veikalo. 

pirmauja visame pasaulyje. Tai,dengti turtuolių grupės suteikia 
nėra dėl to, kad, Čia instrumen- j lėšų, bet užtat reikalauja pirma-
tinė muzikos kultūra būtų aukš- j eilių jėgų pasauliniu mastu, tiek 
tesnė, negu kitur, bet dėl tam tik-1 dirigentų, tiek orkestro sąstato, 
ros specifinės ir gan uždaros šių' tiek ir gastrolierių ar išpildomos 
orkestrų padėties. Deficitui pa- j programos atžvilgiu. 

buvo pagrotas Chicagoje Grant 
Parko vasarinių koncertų metu. 
Jūs, kaip autorius šio kūrinio, ar 
buvot patenkintas jo atlikimu? 

'Vaivos juostos" tema, kiek 
rodo antraštė, bus, tur būt, pa-į — Siuitą "Miško šventė" ra-; 
imta iš labai žinomos mūsų Ie-išiau 1952-53 m., atliekamu lai-, 
gendos "Perkūnas, Vaiva ir Straulku nuo gausių pamokų bei akom 
blys." Tai mėgstama legenda, jos | panavimo valandų. Orkestravau j 
tema dažnai panaudojama mūsų daugiausia naktimis. Jutau, kad 
literatūroj ir vis retkarčiais pa- į šis veikalas bus tikrai tinkamas 
kartotinai grįžtant j ją kiek skir- j pasirodyti. 1953 m. apie Kalėdas j 
tingomis nuotaikomis. Kiek šioji; buvo proga sutikti dirigentą N. 
tautosakinė tema paskatino gau- j Malko, kuris, nuolat keliauda-
siau panaudoti tautinius muziki- mas, tada viešėjo pas savo šei
nius motyvus, kuriant šį baletą? • mą Chicagoje; jį kiek pažinau iš 

— Gan žymiai. Visas baletas Lietuvos. Išklausęs šią siuitą, X. 

Vytautas Mar.jošius. Naotr. V. Maželio 

skendo visiškai perkrautoje mi-ikad "Miško šventė" aplamai yra 
nėjimo programoje. ' verta geresnio i i Kimo, negu iki 

Vis dėlto turiu drąsos manyti, šiol susilaukė šio krašto sąlygo-

— Kas paskatino parinkti ši- į 
j tam koncertui kaip tik šį' veikalą 
I ir šias jo dalis, kai turit sukūrę ne-
i maža ir kitų dalykų orkestrui? 

— Prof. Marijošiui dar iš Lie 
'tuvos buvo žinomi kiti mano or 
j kestriniai veikalai, o čia Ameriko-i 
] je bent iš matymo ir fragmenti- : 

jnio išpildymo žinoma mano siu-' 
į ita. Idėja sugretinti šias dvi išt- j 
i raukas gimė man tuojau, jam pa-
| aiškinus, kurioje programos vie-
j tcje ir kokio ilgumo jam reika-' 
! lingas veikalas.' Truputį pasižval-
Į gius partitūroje ir pasikalbėjus, šis 
mano pasiūlymas buvo priimtas. 
Lietuvių publikai, net ir buvusio
je Grant Parko koncerte 1954, di
delė dalis šios muzikos, išskyrus 
patį galą, bus visai nauja. 

— Veikalas bus atliktas Chica
gos simfoninio orkestro, kuri Jūs, 
be abejo, pažįstate. Kaip Jūs jį 
vertinate? 

— Chicagos simfoninis orkes
tras yra vienas iš pirmaujančių 
Amerikoje, o Amerikos orkestrai 

buttffrumatytas folkloriniam sti Malko sušuko: "Laimėjote; tai 
liuje, išeinant iš pačios temos, geras veikalas; aš jj pagrosiu šią j 
Grynos liaudies melodijos buvo:vasarą Gran t Parke. Bet. ar mn-
panattdotos tik išimtinais atvejais;; kėsite be klaidų parašyti o 'kes- ' 
šiaip gi naudojaus liaudies dainųj tro balsus? Kompozitoriai dažnai! 
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melodijų elementais, juos lais
vai jungdamas ir išplėsdamas. 

Ar baletas "Vaivos juosta" 
buvo užbaigtas Lietuvoje ir ar su
spėta jį ten pastatyti? 

— Keletą numerių buvo para
šyta dar per pirmą rusų okupa
ciją;'tolimesnė muzika buvo ku
riama, jau vokiečiams Lietuvą už
ėmus. Ypač 1943 m., vokiečių ci
vilinei valdžiai uždarius aukštą
sias mokyklas, jų tarpe ir konser-
vajjiiųą, muzikinis gyvenimas pa 
siliko netrukdomas. Tuo laiku per 
gyvenau nemažą kūrybinį paki
limą, parašiau chorui a capella 
"Mano pasaulis" (Putino žo
džiai), daug dainų, užbaigiau ir 
trečiąją simfoniją ir baigiau "Vai 
vos }įtostos" muzikos klavyrą, ku
ris buvo Valstybės teatro komisi
jos, pirmininkaujant V. Marijo
šiui, priimtas ir net man išmokė
tas vokiečių markėmis keleto 
tūfestemčių honoraras. Šio baleto 
muziką esu atsivežęs. Jos dalį lai
kau vertingą, ir net buvau numa
tęs sudaryti dar vieną siuitą "Gin 
taro pilyje" (pas Perkūną). Ten 
turėjo įeiti ir "Mažo velniuko šo
kis", kuris, perdirbtas fortepijo-

negali?" Atsakiau teigiamai ir iš-; 
tesėjau. Stygininkus perrašė ir pri 
mityviu rotatorium multiplikavo. 
J. Kreivėnas. Deja, siuita buvo 
oagrota sutrumpintame pavida
le. Ją sudaro 7 numeriai: 1) Miš-
;o vienuma, 2) Miškas nubunda. 
>) Miškinis šoka, 4) Kaimiečiai 
iteina (dabar atliksimą V. Mari-
iošiaus), 5) Šokis (V. Maijošiaus : 

;adaise atliktas "Margučio" kon
certe), "Žaidimas", ir "Finalas" j 
(bus atliktas dabar) . N . Malko ' 
buvo atlikta "Miško vienuma", j 
"Miškas nubunda" , "Žaidimas") 
ir pati užbaiga. Visuma prityru- Į 
sio dirigento buvo sudaryta ne- I 
bloga, atlikimas buvo itin įspū
dingas, tik skaudu buvo, kad ne
teko užgirsti viso kūrinio. Pasise
kimas buvo didelis ir buvo itin 
gerų recenzijų Chicagos amerikie 
čių dienraščiuose. Deja, tolimesni 
žygiai atlikti visą siuitą Chicagos 
Orchestra Hal i nedavė rezultatų; 
jokios pastangos negalėjo atkreip 
ti dirigento Fritz Reiner dėmesio. 

Vis dėlto siuita "Miško švento" 
buvo vėliau pakartotinai atlikta 
ištisai: De Paul universitete 1958 
m. pradžioje, diriguojant tenykš
čiam orkestro klasės vadovui pro-

nui, įėjo į LTB Kultūros fondo ^ M a r k e v i t c h ; Bostono univcr 
išleistą "Lietuvių fortepijono mu 
zikos rinktinę", o 1962 m. I.S.C. 
M. (Tarptautinės draugijos šių 
dienų muzikai) Chicagos skyriaus 
rengtame konkurse buvo laimė
jęs antrą premiją. 

— Jūsų siuitos bus atliktos dvi 
dalys. Kiek iš programos matyt, 
tai bus Andante sustenuto ir Fi-

siteto orkestro, diriguojant J. Ka
činskui ir, autoriui diriguojant, 
"Vienybės" sukaktuviniame kon 
certu su puikiu "Symphony on 
the air" orkestru. Iš šių atlikimų 
bene geriausias buvo De Paul u-
niversitete, su papildytu mokinių 
ir mokytojų orkestru. Bostone J. 
Kačinskui paskutiniu momentu 

nalas. Kiek tos dalys yra skirtin- \ nepavyko gauti papildomų pro
gos savo nuotaika, kompozicija irįfesinių stygininkų; mokiniai, pa-
kokią vietą jos užima visam vei
kale? 

.»-
— Dabar prof. V. Marijošiaus 

numatomos atlikti dvi dalys yra, 
iš 7 siuitos numerių Nr. 4 ir pas-
kutfhfs. Nr. 4, Andante sostenu-

silikę vieni, grojo gan teisingai, 
bet itin nedrąsiai; tuo būdu an
samblį smarkiai dengė pučiamie
ji. "Vienybė*;" koncerte atlikimas 
su puikiu orkestru ir nors ir ne-
profesiniu dirigentu, buvo gana 
sklandus, bet deja, veikalas pa-

* --'i-^F^V*'-'- WORRY. 
VVHAT IT MEANS TO BE A STANDARD FEDERAL SAVfR... 

įySUrtifjga savings account wiih Standard Federal is tf»e begmning oi * r*ew esperience 
iJ W . ~an experience oi compJete confidence and assvrance. rfs the big reason so many 

savets Žome to Standard Federal. 
* | f e f « tofrfident m the managemen} which has made Standard among owr nation's 

-^jifespected and strongest savings institutions. They know they can get *eir hard-
i t savings whenever they need Aem. Our record of over 61 years o# satety and 

*£2jttįį0p availabifity oi funds gives mem cont'idence m knowing thaf they dm have Ibeir 
rišiše^ at arry fime. Ąrtd what is equafly important is that they triH get back every dottar 

- tbey savedinfull . . . phrs interest (currently the highest rates aikmed by law). ». 
j/TiyjNfcf are looking tor a good, sound, proven investmerrt, free oi the dangers oi wMd marfcef 
. ffcictiiatiorrs, cortsider a savings passbook or certifteate accoun! at Standard Federal. |oin 

fce over 60,000 savers who cart look with <jtisiaction and assurance to a growmg insured 
savings account at this out\(anding savmgs institution — Standard Federal. 
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CERTIFICATE 
ACCOUNTS 

G o i d Eagle 
PASSBOOK 
ACCOUNTS 

AKNUAUYiELD 

6.18% 
5.92% 
5.39% 

iNNUAL P A " 

6.00% 
5.75% 
5.25% 

MIN. BALANCE 

s5,000 
*1,000 

*5Q 

MIN. TERM 

i n m 

• Regular Passbook Account, 5% annual rate, 
• yields 5.13% per year when compounded. 
• Highest savings interest rates allovved by lavv 
• Compounded Daily (Paid Ouarteriy) 

ASSETS OVER $145,000,000 

RESERVES OVER $12,900,000 
•vižffi 

STANDARD 
FEDERA 

Savings and Lc=n As'sociation of Chicago 
4192 Arcber Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 847-1140 

SERVICES • A Variefy of Insured Savings Plans • Home Morfgage lonas • Chri«fmas Club Accounts 
Vacatioa Club Accounts • Travelers Checks • United States Savings Eonds 

• Free Savings Transfer Service • Free Parking 
OFFICE HOURS • Monday & Thursday, 9 a. m. to 8 p. m. • Tuesday & Friday, 9 a. m. to 4 p. m. 

• Sj.tu.rday, 9 a. m. to 12 Noort • Vv'ednesday, no business transacted 

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

RIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Cosr^os Pnrcels Exnress Conx>ration 
Licensed by VNESFIPOSYLTORG 

Gerai pažjstama firma, kuri, per daugelį m e t o skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, s iunčiant 

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

GAVK.TAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KT.IJENTŲ PATENKINTI 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS P R I S T A T Y M A S 

V.suose mūsų skyriuose rasite diaelį kiekį įvairių aukštf -
kokybės prekių prieinamomis kainomis. 

C0SM0S PARCELS EXPRESii CORP. 
affiliated with PODAROGIFTS, INC. 

p r i i m a užsakjmns DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS — šal
dytuvams televizijų, aparatams, radijo transistoriams, magne
tofonams (tapė reoorders) ir daug kitiems dalykams, taip pat 
BUTAMS savo gūninėms ir draugams gyvenantiems Lietuvoje 
ir Sovietu Sąjungoje 

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vynaus:.oje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose. A 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. | 
45 Wesf 45th Si., New York, N. Y. 10036 

Tel. — 212 - 245-7905 
S K Y R I A I : 

\EW YORK, N. Y. 10003, 39 Second Avenue 
NEW YORK, N. Y. 10011, 135 W. 14th Street 
JROOKLYN, N. Y. U207, 2947 Fulton SU 
BROOKLYN, N. Y. 11211, 370 U.iion Avenue 
SOSTON, Mass. 02118, 271 Shavvmut Avenue 
30STON, Mass. 02127, 331 VVest Broadway 
JUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue 
CHICAGO, ni. 60622, 2222 West Chicago Avenm 
^HlCAGO, Hl. 60608, 3333 S. Halsted Street 
CLEVELAND, Objo 44134, 5879 State Road 
'.R\ INGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue 

J GRAND RAPIDS, Mich. 49304, 636-38 Bridge St. N. W. 
I HAMTRAMCK. Mkh. 48212. 11333 Jos. Campau Avenue 
| HARTFORD, Cona 06114. 200 Franklin Avenue 

i LAKEVVOOD, N. Jf. 08701, 241 Fourth S t 
I LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic BSvd. 
S -VEW HAVEN, Conn. 06519, 309 Congress Avenue 

| SuTVv.ARK, N. ). 07106, 698 Sanford Avenue 
f PASSAIC, .V. J„ 176 Market Street 

'• P\TERSO\. N. J.. 99 Main Street 
| PHILADELPHIA Pa. 19122, 1214 N. 5th Stree* 
1 PiTTSBURGH, Pa 15203, 1307 E. Carson Street 
į SAS FRANC1SCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street 

2 VVATERBLRY, Conn^ 905 Bank Street 
I VVORCESTER,' Mass. 01610, 169 Milbury Street 
1 YOUNGSTOWN. Ohio 44503. 309 W. Federal Street 
I IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Springfield Avenue 

Tel.: AL 4-545^, 
CH 3-2583 

647-6576 
EV 4-4952 
Ll 2-1767 

268 036* 
TL 6-267' 
BR M M 

VVA 5-273-
S84-173> 

ES 2-468. 
GL 8-225 

365-525." 
246-9274 

FO 3-85S9 
AN 1-29»S 
LO 2-l44< 

373-8783 
GR 2-6387 

274-640* 
PO 3-4818 

HU 1-2750 
FI 6-1571 
PL 6-6766 

SW 8-2868 
R i 3-044 

374-6446 •' 

Kas tik turi gera skonį. 
Viską perką pas Ueponįl 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
I. LIEPOMS 

F U R N I T U R E C E N T E R, I N C 
Marquette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 

Pirmadieniais ir ketvirfeuiieniala ŪXU> 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai vakaro. Sekmadieniais uždaryta. 

1970 Plymouth-Duster 

Ptymouth Valiont Duster 2-0oor Coupa v 

DrDŽILLtS NTOLAIDOS 

Kaina nuo # 2 , 1 7 2 . 0 0 
5 metu arba 50.000 myliu garantija. 25 mylias su vienu galionu 

G T X — FUBY — DFSTEK 

BALZEKAS MOTOR SALES, INC. 
40J0 ARCHER AVENUE — PH0NE VI 7-1515 

! • 1' rtiii" i iirn i' "iTin 11 n i į g B 
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KfRYBOS TITANO MIRTIS 
Francois Maunac amžinybėn palydint 

Sulaukus brandaus 85 m. am
žiaus, rugsėjo 1 d. mirė 75 kny
gų ( r o m a n ų , dramos, poezijos ir 
kt.) au"orius Francois Mauriac. 
Jau 1925 m. apvainikuotas di
džiąja Prancūzų akademijos ro
m a n o premija, 1933 m. išrinktas 
į nemir t ingų kultūrininkų ratą 
— Prancūzų akademiją, 1952 m. 
apdovanotas Nobelio premija, 
vienas iš temperamentingųjų 
dienraščio "F igaro" bendradar
bių, Maur iac buvo liter. kury-

'crikščionybėje". 
I ' jis nebuvo tik abs t raktus i-

ivali 'tas, bet gyvenimiškas kovo 
>i:is, ne! rezistentas nacių oku-

^acijos metu. 

•įfc'į-.V.. 

Kad la ir Įdomi Maur iaco as
menybė, įiv mus daugiausia do-

savc kūryba. Ją yra taik
liai aptaręs VI. Kulbokas: " M a u 
riaco temos: audringas j a u n u o 
lio gyvenimas, blogio ir nuodė
mės bedugnė, kur knibžda nea
pykanta, kerštas, tur to godumas . 

bos t i t anas , su kur iuo retas r a s y - . , ' « _ . , , z- i - : 
v. . , ., • i - i - J 0 žmoguje nuolat kovoja kūno 

tojas šiais laikais tegali lygintis.' 
Ne t šešis dešimtmečius jis išli
ko kūryb ingu litaratūros viršūnė
se. 

Bordeaux provincija ir Paryžiaus 
dumblyna i 

Savo kūrybinių galių kultyva-
v imo pagrindus jis gavo Bor-
deaux mieste, su kur iuo buvo 
ta ip suaugęs, kad daugelio jo ro-

geismai ir karščiausia Dievo mei
lė, kuri galiausiai laimi, kai Die
vą atmetusio pasaulio vargai su
kelia g 'aužimąsi ir nusižemini
mą". 

Aistra Mauriaco kūryboje 

Ver t inamas jo poetinio ir d ra 
mat in io stiliaus pa jaut imas , 
meistriška technika, e i nan t pi l 
nu karščio prancūzų r o m a n o ke-

kytojų n a m a i , Alytaus v idur inė Idamąją mokyklą; jis įstojo į T e l - buvo paskirtas j Panevėžio moky-
mokyk la , tač iau: LTSR Švietimo \ šių progimnaziją, persikėlė į Kau- tojų seminariją; dėstė Panevėžio 
minis ter i ja . Lietuvos TSR Moks-1 no progimnazijos V klasę; stojo realinėje gimnazijoje ir mergai-
lu akademi ja , Kauno Pol i techni - j Kauno kunigų seminariją; įsto- čiu progimnazijoje; buvo paskir-
kos ins t i tu tas , Vi ln iaus Vals tybi - jo į Petrapilio dvasinę akademiją; tas Martyno Yčo lietuvių karo pa-
n is pedagoginis inst i tutas a r Lie- negavo vietos Kauno vyskupijoje; bėgėliu gimnazijos mokytoju Vo-
tuvos T S R Mokslų akademijos Maskvos ir Petrapilio universi te-
Lie tuv ių kalbos ir l i teratūros ins-j tai žiūrėjo į jį kaip į lietuvių kal-
t i t u t a s ir t.t. į bos klausimų autoritetą; Kroku-

'vos universitetas kvietėsi Jaunių 
. į savo profesorius ir Vt 

išeities ieškant 

Francois Maur iac , garsusis prancūzų rašytojas, Nobel io premijos laurea tas , 
mirė rugsėjo 1 d., Juiaukęs S5 metų amžiaus. 

m a n ų scena ir pasilieka Bordeaux ^ a k y l a j . p s i c h o l o g i n i s į ž v a l g u -
apylinkės, tas pramonės rajonas, 
ku r Maur i acas augo, praleisdavo 
vasaros atostogas, kur įsiurbė 
tos provincijos tradicijas, papro
čius, bet ir Paryžiaus aukštojo
je mokykloje ir t a m e liberalių 
viesulų mieste, įgaudamas kosmo-
polit iškesnius polinkius, libera-
liškesnę gyvenimo sampratą ir 
p r i s i r inkdamas gausiai medžia
gos iš žmogaus sielos dumblynų, 
kur ie rado gyvą pavaizdavimą jo 
kūryboje. 

Julės V e r n e ir Kristaus sekimas 

J a u pačioj gimnazistinėj jau-_ 
na tvė j jis kult ivavo savo vaizduo- j nančią religinių idealų šviesą. | 
t e , godžiai rydamas tokias kny- T u o būdu ?vlauriacas, lyg jo pa-
gas, ka ip Julės Verne kūrybą, bet j mėgtasis Cha t eaub r i andas , buvo 
d rauge ir formavo savo princi- j i r religijos apologetas. Maur i acas 
pus, įs iskaitydamas į Kristaus se- ' kalbėjo: " M e n a s gyventi yra ta i , 
k imą. Jis gerai pažino prancūzų! kad žemesnę aistrą aukoji aukš-
l i teratūrą. Filosofo Montaigne tesnei", ir ta pati aukštoji aistra, 
essays Jam padėjo ugdyti žmo- kuriai galutinai Maur iacas tar -
gaus silpnybių supratimą, užuo- | navo, buvo ištikimybė Dievui , 
jautą suk lumpanč iam, meilę ieš

mas, išryškinant giliausius per
sonažo sielos konfliktus. Savo 
raštuose Mauriacas giliai k l im
po, vaizduodamas sensua lumo ir 
seksualumo dumblus , įvairių 
spalvų aistras, konfliktus t a r p 
nuodėmės ir vidinio a t g i m i m o 
pastangų, kad kai kas j a m ne t 
prikišdavo, jog jo r o m a n a i per
daug pilni knibždančių gyvačių 
lizdų, bet jis, kaip L a m a r t i n e , į-
stengė pakelti skaitytojo mint į 
aukščiau žmogaus dvasinės mi 
zerijos, į šviesesnius idealus, ir jo 

Mokytojai rūpinasi pasilengvinti 
daugiažodžlu pavadinimu rašybą 

STASYS BARZDUKAS 

Mokytojų nu ta r imas 

koj imui gilesnės prasmės. Iš Pas 
calio Mauriacas paveldėjo karštą 
susidomėjimą moral inėmis ir re
l iginėmis problemomis, suvoki-

i bendrovė ir kt. Pabraukt iej i žo-
! džiai čia nėra neatskir iamos t ik-

Ir šiemet teko dalyvauti JAV bei rinio pavad in imo dalys, o t ik Jo 
Kanados lietuvių mokytojų studi- j p a p į Idomie j i bei paaiškinamiej i 

per nusidėjėlio desperatiš-1 Jų &**&¥* Da inavo j ir iš a rč iau , p r į e d a i , nes pavadin imas ga l imas 
kus pergyvenimus padėjo i š g i r s . į stebėti jos darbus . T a i buvo darbo ; i r ^ j ų : At lantas , Europa , V i l 
ti sąžines balsą ir oamaty t i gaivi- i žmonių savaite tikrąja sio z o d z i o ^ ^ N e m u n a s , Rygiškiai, " 2 i b u -

I prasme: mūsų mokytojams rūpi į ryg'^ " švy tu rys" . 
lietuvišką mokyklą padaryti Lie- j 
tuvių Char tos į taigojamu taut i
nės dvasios židiniu, tad š iam tiks
lui siekti jie ieško geriausių būdų ' Daugiažodžių t ikrinių pavad i -
bei priemonių. Savaitė turėjo ak- ; n imų rašybos linkmės, ka ip m a -
tualių ir labai gerai parengtų pas- tom, kokių abejonių nekel ia . Bė-
kaitų, siekusių mokyklinio darbo dos prasideda, kai reikia spręsti , 
pažangos. Mokytojų garbei reikia ar žodis yra pavadinimo dal is , a r 
pasakyti, kad jų žvilgsnis ta ip p a t ; jo priedas. Štai " D r a u g e " r a n d a -
siekė ir plačiau, tad išskirtinio d ė - j m e šiaip rašant : Vyriausiasis Lie-
mesio nusipelno jų nu ta r imas , ! tuvos Išlaisvinimo Komite tas , bet 
skirtas mūsų rašybos reikalui. Jį Pasaulio lietuvių bend ruomenė , 

'Nebėra lakštingalų m a n o 
sode . . " 

Maur iacas mirė, kai dėl lūžu-
mą nuodėmės miglų, nerimą dė l ' s io peties kaulo (ba landž io mė-
žmogaus dvasios skurdo, prisikė- nesį) susidarė komplikacijos, 
l imo aušros pajutimą. Balzakas jam vis nuolat silpstant. Savo 
jam buvo pavyzdžiu susidomėji- žvilgsnį paskut iniu la ikotarpiu 
mo gyvenimu, įžvalgumo stebė- jįg buvo nukreipęs į amžinybės 
j ime, gyvos vaizduotės, dramat iš- vizijas. "Chicago Sun T i m e s " , 
ko stiliaus, rašymo technikos, at- pranešdamas apie jo mirt į , c i tuo-
kur ian t brutalią realybę. Jo l a n - j a j 0 žodžius prasidedančius sa
kytos katalikų mokyklos ir jo die- į kiniu, kurį reikia laikyti tik kuk-
votos motinos mylint i širdis v i - ! l i u savo skirtingų pažiūrų pa
sam amžiui ir jo kūrybai įspau- reiškimu, ž inan t , jog Maur i acas 
dė nuoširdaus katal ike žymę. įki paskutinio laiko buvo guvus 

kūryboje ir aktualus periodinėje 

"D iena , kurią nedegsime meile, s P a u d o i e : 

daugelis mirs nuo šalčio" 
"Esu aš senojo režimo žmo-

Maur iacas įstengė įžvelgti gi- gus, pasimetęs sprausminių lėk-
lesnę gyvenimo prasmę ir galėjo į tuvų amžiuje. Mūsų p lane ta jau 
pasakyti : "Jūs negalite įsivaizduo-; nebe ta, kokią pažinau ir my lė 
ti, kas yra ši kančia: būti nieko!jau. Aš trauksiuos iš šio pasau-

Rašybinės praktikos pain iavos 

D a b a r Lietuvoje vartojamoji 
daugiažodžių t ikrinių pavad in i 
m ų rašyba yra okupanto pr imes
ta ir , ka ip m a t o m , atsiskyrusi n u o 
t rad ic inės m ū s ų rašybos l inkmės. 
Ji apskr i ta i yra pa inesnė už t rad i 
cinę m ū s ų rašybą, neka lban t j au 
apie ta i , kad jai įdėtas ir ideologi
nis pamuša la s . T a d ir kyla visai 
pagr įs tas k laus imas : ar iš tikrųjų 
reikia ir m u m s šia rašyba svetur 
sekti? 

N e , nereikia . Ger i au pasi tobu-
l i n k i m tai , ką patys sus ikūrėm ir 
t u r i m . T o ir siekia š iemetinis m ū 
sų mokytc jų n u t a r i m a s Da inavo j . 
Jau aišku, kad JAV LB Švietimo 
T a r y b a rūpinsis specialistų komi 
siją sudaryt i . Kad jos svarstymai 
b ū t ų vaisingesnį, šia proga atsi
l iep iu kel iomis pas tabomis , ki lu
s iomis pačių mokytojų pokalb iuo
se. 

Be re ika lo nekiškim į savo raštą 
didžiųjų raidžių 

Re ik ia pr i tar t i l inkmei var tot i 
raš te ko m a ž i a u didžiųjų raidžių, 
t ad verskimės be jų visur ten , kur 
p a v a d i n i m a s įgyja bendr inę reikš
mę . Štai ka ip be jų sėkmingai ver
čiasi dr . P . Jonikas savo "Lie tu 
vių ka lbos istorijoje", ka lbėda
m a s apie didžiuosius m ū s ų kalbi
n i n k u s : 

Kaz imie ras Jaun ius g imė Lem
b o k a i m e , Kvėdarnos valsčiuje, 
T a u r a g ė s apskrityje, jį nuvežė į 
R ie t avo lenkų trijų skyrių p rade-

Jonas Jablonskis gyveno Meišt 
kaime, vėl iau Rygiškių kaime, 

roneže; dalyvavo rašybos ir ter
minologijos komisijose ir kt. 

Kazimieras Būga pradžios 
mokslą ėjo Dusetų pradedamojo
je mokykloje; stojo į Petrapilio 
katalikų kunigu seminariją; ga
vo vietą Petrapil io fizikos obser-

Griškabūdžio parapijoje; nuvežė vatorijoje; buvo Petrapi l io lietu-
Jonuką į Marijampolės g imnazi- vių susišelpimo draugijos sekreto-
ją; išvyko į Maskvos universitetą; rium; Petrapilio universiteto pri
gavo Marijampolės teismo sekre- vatdocentas E. Volteris supažin-
toriaus vietą; pavyko gauti vietą dino jį su Petrapi l io dvasinės a-
Mintaujos gimnazijoje; Rusų kademi;OS profesorium K. Jau

nium; liko Rusų mokslo akademi
jos sekretorium; įstojo į Petrapilio 
universiteto ..istorijos filologijos 

(Nukel ta į 7 pusi .) 

mokslu akademija pavedė reda
guoti Juškos žodyną dirbo "Vi l 
niaus Žinių" dienraščio, paskui 
"Lietuvos Ū k i n i n k o " redakcijose; 

/ y 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS,, kuram* 

GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI. 

Atdara nuo 6-ios valandos ryto iki S-tos 
valandos vakaro. 
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P i r m a d i e n i a i s u ž d a r y t a 

PALANGA" RESTAURANT 
6918 So. Western Ave. - GR 6-9758 

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai 
4> 

r? 

čia duodam ištisai: "Lietuvių mo
kytojų studijų savaitės dalyviai 

Aušros Var ta i , be: J a u n i m o cent
ras, Šventasis Raštas, bet Lie tu-

konstatuoja l i e t u v i - spaudoj pasi- I vių cha r t a ir Jungtinių T a u t ų čar -
reiškiančius t ikrinių pavad in imų ' teris, Sakramentu Kongregaci ja , 
rašybos įvairavimus. neigiamai bet Lietuvių katalikų mokslo aka-
taip pa t atsi l iepiančius lietuvių demija ir t.t. Tokiame rašyme n e -
mokyklų mokomajame darbe, ir j matyt i nei nuoseklumo, nei kokio 
prašo JAV LB Švietimo Tarybą nors dėsnio, ir rašančiajam reikia 
imtis iniciatyvos sudaryti specia- tiesiog spėlioti, Kaip kurį pavad i -

R00SEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Mannfacturers 

Rankomis išpjaustyti paveikslų 
rėmai—pritaikintni paveikslams 

ir skelbimams rėmai—-metalu 
aplieti rėmai. 

2400 So. Oakley Ave., Chicago 
Tel. Vlrginia 7-7258-59 

P A P I G ! N T A K A I N A 
UŽSAKYKITE DRAUGĄ 

JAUNIMUI 
Reik ia visomis išgalėmis s tengt is p ra t in t i m ū s ų jaunimą 

skaityti l ietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio admin i s t r ac i j a 
nori J u r n s š iame s v a r b i a m e reikale nuoširdžiai padėt i . 

J e i g u J ū s p r enumeruo ja t e "Draugą", o J ū s ų va ika i gy
vena s k y r i u m ir l anko mokyklą svetimoje ap l inkumoje , J ū s 
galite j i e m s užsakyt i šio l ietuviško dienraščio a n t r ą j ą prenu
meratą a t sk i r a i , papig in ta kaina, gaudami visą t rečdal į nuo
laidos n u o pilnos p r e n u m e r a t o s kainos. 

I r j a u n a v e d ž i a m s gal i te užsakyt i "Draugą" t omi s pačio
mis są lygomis — pap ig in t a kaina. Jūsų s ū n ū s i r dukros , gy
vendami J ū s ų namuose , g a l skai tė lietuvišką dienraš t į . P ra -
tęskite šią gražią t radic i ją ir j iems atskirą še imą sukū rus . 

V i sa i s a tveja is pas inaudoki te te ikiama t rečda l io nuo
laida. 

Veik ime d rauge , kad mūsų jaunimas s k a i t y t ų l ietuvišką 
dienraštį " D r a u g ą " ! 

" D r a u g o " admin i s t r a c i j a 

^ : # 

lio, kai jis pasidarys n e b e į m a n o 
mas gyventi. Žinau, kad pasau-

negavusiam is gyvenimo ir nie
ko nelaukti iš mirt ies". Jis buvo 
visuotinės socialinės gerovės lis turi keistis ir prieš tai nema i š -
šauklys, ta rdamas: "Dieną, kuria itauju, o vis dėlto pastebiu, kad 
nedegsime meile, daugelis mirs nebėra iaikštingalų m a n o sode. 
n u o šalčio". Kelią į žmonišku- Aš jau nebeįstengiu egzistuoti vi-
m o suklestėjimą žemėje jis matė i satoje, kuri sunaikino gamtą" , 
religijoje ir galėjo skelbti: "Euro- j J. Pr . 
pa tiek atgims, kiek ji prisikels1 

listų komisiją š iam rašybos reika
lui tvarkyt i" . 

Dvi tradicinės rašybos l inkmės 

T u r i m dvi t radicines daugiažo-

nimą rašyti. Daug k u r rašoma tie
siog pagal nuotaiką, pvz.: m ū s ų 
tautos nepailstamas Globėjas Jo 
Eminencija Kardinolas A n t o n i o 
Samorė. Ši painiava iš dal ies atsi
rado iš dabar ok. Lietuvoj va r to -

džių t ikrinių pavad in imų rašybos | jamos daugiažodžių t ikr in ių pa
vadin imų rašybos n e n u o s e k l u m ų : 
ten rašyboj turi atsispindėti cent 
r inėms institucijoms rodoma " p a 
garba" , todėl didžiosiomis ra idė
mis rašomi visi žodžiai tokiuose 

l inkmes. Kai žodžiai eina tokio 
pavadinimo dal imis , juos visus ra
šome didžiosiomis raidėmis: Jung
tinės Amerikos Valstybės, Šven
tasis Sostas, Sovietų Sąjunga, 
Jungtinės T a u t o s , Vaka ru Vokie- i pavadinimuose kaip T S R S Aukš-
tija, Pietų Afrika, Rytų Berlynas, j čiausioji Taryba, T a r y b i n ė A r m i -
Baltieji R ū m a i , Raudonas is Kry- j ja, Karinis Jūra La ivynas , T a u -
žius ir kt. Bet papildomąjį, paaiš- j tybių Taryba , TSRS AukšČiausio-
kinamąjį, p a v a d i n i m o rūšį žymi- j šios Tarybos Prezidiumas ir t.t. 
mąjį žcdį jau rašom mažąja ra ide, ; Bet didžiąja raide t ik p i rmasis žo-
pvz. At lan to vandenynas , Euro- j dis rašomas tokiuose pavad in i -
pos žemynas , Vilniaus miestas, muose kaip Valstybinis bankas , 
N e m u n o upė , Rygiškių kaimas, Politinių ir mokslinių žinių sklei-
"Žibur io" draugi ja , "Švytur io" dimo draugija. Knygų r ū m a i , M o -

S A C R ED H E A K T 
S C H 0 0 L 

Resident Schooi For Boys 
Grades 4 Through 8 

BROTHERS OF THE ŠACREB 
HEART SCHOOL 

ANDOVER, MASS. 01810 
mimm 

m m Is 1 I1«L8C aaFviisrlkič'Žj 
iffff i! >-
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CRANE SAVINGS 
A N D L C A H A S S O C I A T I 0 N 

B. R. PLETKIEWICZ, Prez. 
2555 Wesi 47th Street Tel. Lftiayette 3-1083 

PLENTY OF F R E E PARKING SPACE 
WAGVF.K & S O N S 

rypewr1ters A ding Machines — 
Oherkvvriters. 

Nuomoja Parduoda — Taiao 
NAi J O S NAUDOTOS 

••r* hi> m. patikimas pa ta rnavimas 
NAUJOJE VIETOJE 

5610 S. Polanki Ra., TeL 581-411] 

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

SKAMBINTI RE 7-9615 

r 
SAVE AT INSURED 

I 
Mutual FedeTal 
Savinas and" 
2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747 

ON SAVINGS CERTIFICATES 
0F $ 1 0 . 0 0 0 . OR MORE, 

2 YEAR MATURITT 

PASSBOOK 
ACCOUNT 

PER~ANNUM sssssss^mr 

OFFICE HOURS — ' Paid and 
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M. Compotinded 

Saturday. 9 A.M. to 1 P.M. Q U a f t C f I y 
No Bu . i n «s Tran«cted on W^n^j ^cyfl Į f s J S U R E D T O $ 2 0 , 0 0 0 . 

Mokamas už Vienu Me
tu Certificatq .sąskaitas 

Minimum $5,000.00 
.Nauja> aukštas divi
dendas mokamas už 
investavimo sąskaitas. 

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

VALANDOS: 
PIRMAI"), ir KETVIRTAI). 
ANTRAI), ir PEN'KTAD. . . 
5EŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. 

• 9 v. r. iki 9 v. v. 
9 v. r. iki 5 v: v. 
Trer iad. uždaryta. 

Musų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirink'mą 
v.sų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų rr 
k" tų namams reikmenų. 

LIETUVIŲ IŠTAIGA 

ROOSEVELT F U R N I T U R E CO. 
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS 

2310 W. Roosevel! Boad Tel. SEeiey 3-4711 
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 6:30 vai. po pietų. 
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• Lietuvių literatūros istorija 
angliškai. Pataraisiais dešimtme
čiais jau nemažai mūsų. rašytojų 
veikalų buvo išversta ir išleista an
glų kalba. Nevienas jų susilaukė 
amerikiečių spaudoje ir gana pa
lankių įvertinimų. Čia būtų mi
nėtini Donelaičio. Baranausko, J. I 

šaulyje. Žinant prof. Juozo Ereto į 
plunksnos meistriškumą ir prisi- į 
menant jo puikiai parašytąją mo- j 
nografiją apie prof. Stasį Šalkaus
kį, ir knyga apie prof. Kazį Pakš-i 
tą lietuviškoje visuomenėje lau
kiama su dideliu dėmesiu. 

• Naujas " l Laisvę" numeris 
Gliaudės, A. Barono, V. Ramo-j išėjo iš spaudos. Tai paskutinis šio 
no, A. Landsbergio, S. Zobarsko-žurnalo numeris, redaguotas Leo-
ir kt. knygos. Taipgi didelį dėme-inardo Valiuko. Žurnalo redaga-
sį laimėjo mūsų liaudies dainų, ivimą toliau perima Juozas Koje-
poezijos ir prozos antologijos ang- j lis. Šiame naujame numeryje y-
lų kalba. Tačiau kiek platesnės |pač pažymėtini straipsniai: dr. A. 
lietuvių literatūros istorijos anglų i Maceinos "Politika ir teologija", 
kalba viename parankiame tomeidr. Justo Pikūno "Vienybės link-
šio krašto bibliotekoms bei moks- me", Juozo Kojelio "Konstrukty-
lo institucijoms lig šiol vis nega-'vūs ir destruktyvūs polinkiai mū-
lėjome pasiūlyti. Pagaliau atrodo, j su visuomenėje", Kazio Škirpos 

Mokytojai rūpinasi pasilengvinti 
i n į j M i k pavadinimu rašybą 

(Atkelta iš 6 pusi.) 

skyrių; buvp paliktas prie lygina
mojo kalbų mokslo katedros; bu
vo paskirtas Petrapilio universi
teto privatdocentu, perkeltas į 

i Permės universitetą; dirbo lietu-
įviu tremtiniu komitete Sibire ir 
ikt. 

Didžiosios raidės būtinos 
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giįi rašosi na'iu, kas nori, tau-
tin i bendruomenei priklauso 

vienas lietuvis ir kt. Bet di
džiosiomis raidėmis turim rašyti 
visus pavadinimus, kurie įgyja 
tikrinių pavadinimų reikšmę ir 
kurių sudėtinės dalys yra visi jų 
žodžiai: Lietuves Seimas, Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, 
Pa-auiio Lietuvių Bendruomenė, 
JAV Lietuvių Bendruomenė, Vy-

Papiidydami dr. P. Joniko ei- tauto Didžiojo Universitetas, Hu-
ituotuosius rašybos pavyzdžius, manitarinių Mokslų Fakultetas, 
i tuo pačiu pagrindu taip pat ga- Lietuvos Bankas, Lietuvos Raudo-
j iim rašyti: į naują PLB valdybą nasis Kryžius ir kt. Mokytojų stu-
: yra išrinkti šie asmenys; JAV LB diįų savaitės dalyviams šitai rūpė-
tarybą sudaro 37 rinktieji nariai; jo, ir jie prašo svetur esančius 
šiandien įvykusiame JAV LB Cle- lietuvių kalbos mokslo specialis-

Ivelando apylinkės visuotiniame tus šiuo klausimu pasisakyti. To 
į susirinkime pranešimus padarė reikalauja lietuvių kalbos rašybi-
j pirmininkas ir iždininkas; į drau- nės praktikos labas. 

kad ir ši problema netrukus galės 
būti išspręsta teigiamai.Tokią lie
tuvių literatūros istoriją anglų kal
ba dabar jau rengia, darbu pasi
dalindami, žinomieji mūsų litera
tūros istorikai bei kritikai: dr. V. 

"VLIK-o klystekiai" ir kt. 
• Naują prof. Antano Macei

nos knygą "Bažnyčia ir pasaulis" 
bus galima įsigyti šį savaitgalį vi
somis ateitininkų kongreso dieno
mis Jaunimo centre, Chicagoje. 

Prie R o m o Viesulo derbų Venecijos bienalėje. Iš dešines į kare i AIex rv..i:i~-':h. jungt.n u . • rjcos valstybių 
informacijos ta rnybos viršluinkas Italijoje. Jūra Gailiušy tė-Viesuhenė, Lois A. Bir.tjham, J A V parodos tvarkyto
ja Venec i jos bienalėje, :r dail. Romas Viesulas . Nuotrauka Giacornelii 

FiLMl ĮVAIRUMAI 
STASĖ S E M Ė N I E N Ė 

Maciūnas, A. Vaičiulaitis, A. Ny-!Šitą, šiandien tokią aktualią knygą 
ka-Niliūnas, R. Šilbajoris ir K. [išleido Vakarų Europos Lietuvių 
Ostrauskas. į sielovada. Knygos kaina 2 dol. 

• "Lituanistikos Darbų" III • Eail. Leonas Urbonas šią 
knyga jau rengiama spaudai,kaip vasarą praleido įvairiose kelio-
informuoja skaitytojus savo duo- nėse po tūkstančio salų Kana-
tame interview "Darbininko" —. dos vandenis, užfiksuodamas 
rugp. 12 d. laidoj Lituanistikos in- škiciniuos piešiniuos daug pa-
stituto pirmininkas dr. V. Ma- tirtų įspūdžių ir vaizdų. Keliais 
ciūnas.Didelė tomo dalis bus skir- jų puošiame ir šios dienos 
ta lig šiol dar niekur neskelbtai "Draugo" kultūrinio priedo pus-
rankraštinei medžiagai. Tai bus lapius. 
dr. Jurgio Šaulio archyve (kuris 
dabar yra Pensilvanijos universi
teto bibliotekoje) randami Žemai
tės rankraščiai ir kt. 

Šalia šių ir kitų darbų dr. V. 
Maciūnas sudarinėja dar ir Krė
vės archyvą, xeroxuodamas jam 
likusius Krėvės rankraščius ir laiš
kus. Jau turima daugiau kaip 1000 
xerox lapų. Saugomos ir penkių 
čia Amerikoj rastų Maironio laiš-

SĖKMINGASIS MUZIKINIS 
PASTATYMAS EKRANE 

Besiklausant muzikos, topteli mintis, 
kad šis neįtikimai sėkmir.zas muziki
nis pastatymas, kuris m e : . metais ėjo 
scenoje per visą pasauli, tetari vieną, 
palyginti, gerą dainą —pačią "Heilo, 
Dolly!' melodiją. Visos kitos dainos 

Neteko matyti originalaus muzikinio 
pasta tymo "Heilo, Dolly!" New Yorko 
scenoje, su jį išgarsinusia žvaigžde Ca-
rol C h a n n i n g . Kino aktorė Eve Arden sumechanintos. Ir net 
Chicagos scenoje buvo nors ir vykusi negali nieko padaryti, kad jos skam-
pamaina . bet neprilygstanti pirmajai betų geriau. 

Pats turinys nesudėti r ?as. Jis taip 

•Nauja poetės Degutvtės knv- t , k 

ga "Šviečia sniegas" išleista Vii- ] 
niuje 10000 egz. tiražu. Poetė šiuo 
metu yra viena iš stipriausių ir 
gryniausių lyrikių okupuotos Lie
tuvos poezijoje. Kaip rašo tenykš
tė spauda, naujame rinkiny poe
tė dainuoja meilę tėvynei, Vil
niui, apmąsto gyvenimo prasmę, 
žmogaus būtį. 

kų nuotraukos, o taipgi J. Savic- • Romas Viesulas šiemetinėje 
kio, E. Galvanausko, B. Balučio, Venecijos Bienalėje. Garsiojoje, 
St. Kairio, Biržiškų ir kt. laiškai, tarptautinės plotmės turinčioje ir 

• Prof. fuozo Ereto knyga a- kas antri metai tame mieste, Ita-
pie prof. Kazį Pakštą jau parašy- lijoje, įvykstančioje meno parodo
tą. Monografija buvo planuoja- je, šiemet tarp kitų amerikiečių 
ma skaitytojams atiduoti šį savait- dailininkų šį kraštą atstovauja ir 
galį Chicagoje įvykstančio aštun- mūsiškis Romas Viesulas. Šioj vie
tojo ateitininkijos kongreso proga, noj iš svarbiausių tarptautinių pa-
tuo pagerbiant prof. Kazį Pakštą,.rodų JAV reprezentavosi išimti-
kadaise visa dešimtmetį buvusį nai grafikų darbais. Romo Viesu-
Ateitininkų Federacijos vadu. Ta lo joje buvo išstatyti 5 darbai, 
čiau spaustuvininkų streikai Ita-j JAV paviljone nuo rugpiūčio 
lijoje sukliudė veikalui pasirody-16 iki 31 d. buvo atidaryta dar 
ti kongreso dienomis. Vis dėlto ir individuali vieno tik Romo Vie 
tikimasi, kad monografija bus iš- šulo paroda, kurioje buvo išstaty-
leista dar šiemet. Knyga bus di- ta 23 darbai, 
delio formato 380 psl., kurią au-! Šiemetinėje Venecijos bienalė-
torius prof. J. Eretas dedikuoja pa- je dalyvavo 28 kraštai, jon atsiųs-
garbos ir padėkos ženklan mūsų darni rinktinių savo dailininkų 
Rašytojų draugijai laisvajame pa- darbus. 

savo talentu. 
Muzikinio pastatymo perkėlimas ek-

ranan , išėjo mažiau ar daugiau kaip 
tik tai , ko buvo tikėtasi — labai iš-

Fox pristaty
tas spalvotas filmas "Helio, Dolly!" 
perkrautas liuksusu, perdaug triukšmin 
gas, lyg per jėgą suręstas vežimas ne
paprastam talentui Barbrai Streisand. 
Aplamai, šis muzikinis filmas nėra jau 
taip labai didingas .nors pakankamai 
pajėgus savo siekimuose. Pasigendama 
didesnės vaizduotės režisūroje ir cho
reografijoj. Muzika nors ir skamba 
tur t ingai , tačiau nepajėgia pakilti aukš-

visiškai kiaurai permatomas, iš anksto 
nuspėjamas, kad nesukelia jokio siur
prizo. Lyg to ir buvo tikėtasi. Nei vie
nas mažiausisios staigmenėlės nerasi
me Dolly Levi supiršimo planuose. 
Taipgi žiūrovas pasiges to puikaus hu
moro, kaip, sakysime, THy Fair Lad>". 

Šiek tiek nepasitenkinimo sukelia ir 
ignoravimas paprastos inteligencijos, 
kurios randame kiiuose filmuose. Vi
siškai nesukelia juuko kvaili slapsty-
maisi po stalu ar drabužių spintose. 
Nei juokinga, nei protinga. T o ir mu
zikiniai pastatymai turėtų vengti. Jie; i r j u o k i t ė s 

tingiau vystomi. Nt-t'.irt-tų ekranas 
mums pristatyti pusk\aiiius charakte
rių vietoje. 

Negalima nuneigti, kad pastatymas 
yra iabai turtingas. Milijonai dolerių 
išleista, kad mums padarytų įspūdžio. 

Galima papriekaištauti rėži-
Gene Kelly, kad, nors jis ir parinko 
stiprių • sugebėjimų aktorius, bet ne
davė progos jiems pasireikšti, jie liko 
užgniaužti didžiulių ligi vulgarumo de
koracijų ir be gyvybės pastatymo nu-

Streisand m e r ' l J- T u o tarpu, kai tokie didieji mu
zikiniai režisieriai, kaip Stanley Donen 
ar Vincente Mineli; visados yra atsar
gūs visa dėmesį sukaupti į charakte
rius. 

O vis dėlto šis didelis pastatymas 
patiks publikai. B. Streisand jį vy
kusiai išveža Jei publika ir nebus per
daug pralinksminta, tai bent liks Įs
pūdžio pagauta. Ir "Heilo, Dolly!", 
greičiausiai, taps dideliu pasisekimu, 
kaip ir kiti muzikiniai pastatymai. 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

- T Ė V A S IR S Ū N U S — 
T R Y S M O D E R N I O S K O P L Y Č I O S : 

2533 West 7 S st .St, Telef. GRovehii! 6-2345-6 
1419 S, 5Gth A ve., Cicero T0wnha!i 3-2(08-09 

A I K Š T E A U T O M O B I L I A M S STATYTI 

čiau n u o žemės. Ir publikai ji patinka: t u r ė t ų i r g j b ū t i p i l . h u m o r o B p r 0 . Į g j a u 

vieniems mažiau kitiems daugiau, ta
čiau, išėjus iš teatro, nepasiliks a tmin
ty ar bent pasąmonėje ilgesniam lai
kui nepamirštama. 

T e n k a pripažinti, kad viso šio muziki
n io filmo atrakcija yra, žinoma, pati 
Streisand. Ji yra tikrai didi muzikinės 
komedijos žvaigždė. Nors ji čia ir ne 
visai t inkamai parinkta (perdaug jau
na savo amžiumi šiai rolei), bet jai ir 
•tinkamas "dvaras" buvo priskirtas pa
čių talentingiausių aktorių: VValter 
Ma t thau , Marianne Mc Andrew, Mi-
chaei Cra\vford. Louis Armstrong pui
kiai perdavė "Heilo, Dolly!" dainavi
mą. Fotografijų technika labai puiki. 
Tač iau ir nesis tebėt ina žinant, kiek 
mili jonų i filmą sukišta. 

Ar jūs norite sulaukti il
go amžiaus? — Štai išbandytas 
receptas: valgykite perpus ma
žiau, miegokite dukart ilgiau 

keturis kartus dau-
J. H. KeHog 
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
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S a v i n i n k o 

S A I N T CASSMIR 
fVSOMUMENTCO. 
3 9 U West l l l t h Street 

V i e n a s blokas nuo kapinhj 
D I D Ž I A U S I A S P A M I N K L Ų P L A N Ų 
P A S I R I N K I M A S VISAME M I E S T E 

Te'ef. — CEdarcrest 3-6335 
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E U D E i K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 

| 4330 South Caiifornia Avenue 
% Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4505-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YAids 7-1741-2 

10% — 2©<Jį — SOI: pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo utrnlea Ir automo 
•Milo pa* 

F B A N K Z A P O L I S 
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Mm 
Leonas Urbonas 

ir^M į U(į$ 
v 

3208 H Wesl 
Chicay:<). 

Tei. GA 4-8«54 

«">th S t r « ^ 
Illinois 
ir OR 8-4»3» 

Perskaitė Krausią, duokite kitiems nasiskaitvli 

I AIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
lietuvių laidotuvių Direktorių Asociacijos Kariai 

Škicai iš šios vasaros kelionių po tūkstanti salų Kanadoj 

G Ė L Ė S 
•^tnvr-m.*.. hank*»t:'ms. lairtotuvom-

lr k(toki<Mii- prosrom.-

o . u t . a o -• R v 
-44S \V. «3rd street CTi»cag«>. Iliinoic 
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STEP. L. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) 

2424 W. 69th Street Tel. REpnMic 7-121S 
2814 W. 2Srd Placs TeL \1rginfa 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
1348 S. Caiifornia Ave. TeL LAfavette S-S572 

ANTANAS M PHILLIPS 
SS07 So, Litnanics Ave. TcL TArds 7-S401 

POVILAS J. RIDIKAS 
SS34 S. Halsted Street TeL TArds 7-19U 

JURGIS F. RUDMifs 
iS19 S- L i t c a n i c a Ave . TeJ VA 7-1188-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 50th Ava, Cicero. Oi.- TeL OL 2-1003 

1 

file:///1rginfa


Nr. 209 (36) psl. 8 DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1970 m. rugsėjo mėn. 5 d. 

MOKSLAI IR PAMOKSLAI 
Mokslas yra svarbus veiksny* i 

gyvenime, todėl mokomės ir mc I 
kome visus nuo pat lopšio lig: 
grabo. Moko tėvai, mokytojai 
kunigai, policininkai, politika, 
ir tas, kas tik gali mokyti. O ga
li juk visi, nes žmogus juk ir su
tvertas žemėje ne kam kitam, 
bet nuolatiniam mokymuisi. Jau 
Ieva buvo iš tų, kuri pamokė 
Adomą, kad nereikia klausyti ki
to, tačiau mokslas su ta Ievos 
tragiškai pradėta pamoka nesi
baigė. 

Mokslo metams prasidėjus, de
ra prisiminti ir Vasario 16-sios 
gimnaziją, kuri jau liepia siųsti 
vaikus iš Amerikos. Šiaip jau 
gimnazija verta pagarbos, nors 
pradžioje prašė pinigų, paskui 
mokytojų, c dabar jau ir moki
nių prašo iš Amerikos. Bet Ame
rika toks kraš:as, kad gali visko 
parūpinti, tik ar tie vaikai bus 
tokie geri kaip doleriai, sunku, iš 
anksto nustatyti. 

Mokslo reikšmė vis auga, ir 
jei kas nors ir tuo suabejoja, tai 
faktai rodo. kad be mokslo nieko 

"akoje buvo mažiau norinčių 
įokyti, gi mokytojai tai mokėsi 

Kas iškasė karo kirvį tarp lie
tuviškos spaudos? 

Kokia kalba lietuviai tėvai su-
aip mokyti. Šiaip ar taip aišku,; sikalba su savo vaikais? 
ad vaikai iš viso, taigi ir litua

nistinių dalykų nelabai nori mo
kytis, bet nėra ko ir stebėtis, nes 
r didieji nelabai tam darbui lin-
cę. Taip sakant, tik pavartykime 
mūsų spaudą ir rasime gausybę 
mokslu ir pamokslų. Tačiau iš tų 
oamokslų kai kada ir kas gero 

Kas susirinkimuose daugiausia 
kalba? 

Kada numatomas pasaulio ga
las? 

Kada žydai užkariaus visą pa
saulį? 

Kas laimėjo premiją už gandų 

Pogrndžio stiprybe 

Pogrindis visada turėjo daugiau 
>arako ir stiprybės negu oficialie-
i, todėl humoro skyrius "Pogrin

dis" "Dirvoje" to parako ir nesto
koja, kad Spygliams net pavydas 
ima. Reikia tikėtis, kad tos ugnies 
nepritrūks, prisimenant, kad kai 
Spygliai truputį pabandė kur nors 
giliau smeigtis, susilaukė toli gra
žu nelabai džiuginančių širdį re- j 
zultatų. "Pogrindis" pvz. paaiški
na, kad "Akiračius" reikia vadin
ti "Maskviračiais", skelbia poezi
ją: 

Taikos saulė rytuose jau teka, 
Spinduliais siekia hipišką Meką, 
Dar kantrybės! Per erdvę beorę 
Ją parveš mums apaštalas Kliorė 

Duoda žinių apie Vladimiro-
vą, kuriam ašaros teka, atsisvei
kinant Meką ir kuris steni, pa
likdamas Rastenį, skelbia kaip 
dr. Rekašius siūlo viską atnaujin
ti Kavolyje ir t.t. Taigi "Pogrin
dis",, tikrai kaip iš bunkerio šau
na, ir dėl to mes pykti negali
me, nes žemė pražūtų, jeigu į kai
lį kirtėjų nebebūtų. 

P.P. 

būna. Pavyzdžiui, visi Grandinės j skleidimą apie draugus? 
mokytojai pasimokė, kad jie jo 
kio supratimo neturi apie tai ką 
mokė, gi "Akiračiai", norėdami 
pamokyti spaudą, pasimokė, kad 
laikraštį leisti tai, taip sakant, 
ne patriotišką kugelį piknike val
gyti. 

Mokslas ir mokslas, tiesiog ma
lonu, kad prasidėjo nauji mokslo 

Iš Amerikos laisvos p-amones rago byra tiek daug visokių gerybių 
kad net draugui Brežnevui parūpo kapitalistiški sunkvežimi?: ir kom
piuteriai. 

Kada Vietname amerikonai 
kaigs žaisti ir pradės kariauti? 

"Mes" 

GERIAUSIA "ELEKTRA" 

W#ŠŽe£-

"Let's do it! 

Vienoje ūkinių prekių parduo
tuvėje susitiko du kūmai: pirma-

metai, o po vasaros atostogų ir |sįs \i Panevėžio rajono Uliūnų ta-
pamokslams bus dar daugiau rybinio ūkio, anrasis — kėdai-
sveikatos ir narsos drožti, nes vėL nįgkis nuo Pagirių. Ilgai nesimatę 
prasidės susirinkimai ir rinkimai. : a D u apsikabino, į žandus pakšte-

Zinoma, mokslai ir pamokslai ^°' 
nelabai žmonėms parinka, bet — Tai kokie vėjai čia tave at 
pats mokymo darbas žavi. todėl pūtė? — paklausė uliūniškis. 
ir mes manome, kad tie mokslai — Ilga istorija. Ji prasidėjo da 
vyksta visiems norint gero, nes pernai gruodžio mėnesį. Kelioli 
vieni esamas blogybes nori palai- ka mūsų Pagirių tarybinio ūkio 
kyti, o kiti tas blogybes pakeisti Margių skyriaus šeimų sumokėjo 
naujom. Taigi sėkmės, pradedant pinigus už elektros įvedimą. Ko-
naujus mokslus ir pamokslus, o Vo mėnesį pastatė stulpus, gegu-
jei nesiseka, nereikia nusiminti, žy — išvedžiojo laidus po kamba-
nes kai labai lengyaj sekasi žy- rįus. M e s j a u ir žibalines lempas K u r r a n d a m i 

Sovietinė kritika 

Sov. spauda dažnai kalba apie 
būtiną reikalą kritikos "Iš apa
čios". Spaudos skaitytojai dėl šio 
atsiliepia taip: Sovietų Sąjungoje 
yra kritika iš viršaus ir apačios. 
Bet kritika iš viršaus skiriasi nuo 
apatinės kritikos. Kai partijos pa
reigūnas numeta plytą iš trečio 
aukšto į tarybinį pilietį einantį 
gatve, tai kritika iš viršaus. O kai 
tas pilietis bando plytgalį mesti į 
tretį aukštą ir plytgalis krisda
mas vėl pataiko į piliečio pakau-

i šį, tai kritika esti iš apačios. Re
zultatas visada gaunasi tas pat. 

GRAŽŪS MŪSŲ RASEINE 
Vieno žemaičio pasakojimas 

Gražūs mūsų Raseine. Aukšti 
mūra, kap Telšunse. O vidury 
— pats gražiausis budynks. "Ra
sa" parašyta. Ir restorans, ir vieš-
buts. 

Užeinu. Ta i gražums: rūbines, 
veidruode. Pri seinas kažkuoki 
skrynali patupdyta. "Savitarna" 
parašyta. 

-
George 0rwell atvejis 

Lietuvoj 

"Tiesa" liepos 25 d. rašo apie 
engvosios atletikos pirmenybes 

Leningrade: Likus dar dviems ra
tams, bėgimo taku į priekį prasi-
veržė Europos čempionas M. 2ele-
/as ir kaunietis, buvęs pasaulio 
rekordininkas V. Dudinas. Atkak
lioje kovoje jie finišavo vienodu 
laiku — 8 m i n 35.4 sek. Vis dėl-
o teisėjai pripažino, kad kaunie

tis akimirkos dalimi baigmę pasie 
kė anksčiau. 

Žodžiu, lietuvis buvęs ru-
ų rinktinėj, uždirbo laimėjimą 
uskiams, nes čia įvyko taip, kaip 

Orvvell knygoje, "Gyvulių far-
noj, kur visi gyvuliai lygūs, ta
čiau kuilys Stalinas vis tiek už 
kitus lygesnis. 

RUSAI BARZDŲ — 
AUGINTOJAI 

Senovėje Rusijos piliečiai barz-
ų neskųsdavo, bet jas auginda-
o. Tai buvo rusų toks tautinis 
iaprotys, kurio jie labai laiky
davosi. Ir juo labiau dldžiuoda-
osi tas rusas, kurio barzda bū-
lavo didesnė. 

Rusijos caras Petras Didy-
is darė daug reformų. Norėda-
nas savus piliečius labiau ir grei-
liau sukultūrinti, tarp kitko, už-

i draudė jiems auginti ir nešioti 

is-či žmogus visus tus mondrus 
mislus. 

Juzaps Zūbė 
"Valstiečių laikraštis" 

PROTAS IR DARBAS 

Dažytojai, palikę patalpos pa-
— Ta kun či galima apsitar- j } ub y a n t vįryįų kabančias lentas, 

nauti? —klausu žmogele. |nuėjo sau arbatos gerti . 'Tuo pa-
— Gali batus pats apsičystyti, j sinaudodami keli pacientai, užsi-

— ons mon saka. , į-ore a n t t ų lentų, išdarinėjo vi-
— O kor tepals, šepteys? j , ckiausias kvailystes. Sanitaras pa 
— Situs daiktus pats turi atsi- g r a s į n o nuplausiąs virves, jei jie 

neg^irna asiekti. Visi mūsų su
sirinkimai yra ne kas kitas, kaip 
tik mokslas. Tarybos suvažiuoja, 
ir vienas kitą moko, valdybos su
sirenka, ir vienas kitą moko, po
sėdžiai ir susirinkimai vis sutei
kia progos kitą pamokyti. Kar
tais tas pamokas vadina simpo
ziumais, o kartais dialogais. Šiaip 
jau negalima sakyti, kad būtų 
dialogai, dažniausia tie dialogai, 
anot Ilonos Gražytės, virsta pa

mokslais. Kaip gi žmogus gali su 
žmogum dialoguoti, kad visada 
vienas už kitą yra gudresnis ir' 
kiekvienam entuziazmas kyla 
ne kalbėti, bet pamoksluoti. Mo
kymui žmogus tik ir sutvertas. 

Taigi, dabar vieni moko, kaip 
reikia vaikus auginti, bet taip 
jau yra, kad tie mokovai vaikų 
neturi, kiti moko, kaip reikia lie
tuviškas šeimas kurti, nes esą 
mišri šeima yra genocidas, bet 
dažniausiai tokie mokovai jau 
nuo tos nelaimės patys yra ap
sisaugoję, kiti moko, kaip reikėjo 
sunaudoti Romos koplyčios sta
tybos pinigus, bet dažniausiai 
nė vienas jos statybai neaukojo, 
kiti moko, kaip reikia suorgani
zuoti geras antibolševikines de-
montracijas, bet į demonstracijas 
nevyksta, kiti moko, kaip turi 
dirbti LB valdybos, bet patys \ 
valdybas neina. Ir visa tai labai 
suprantama, nes juk mokytojas 
negali pats tapti mokiniu ar dar
bininku. Mokytojas tai yra mo
kytojas, o kas gi šiais laikais, 
anot to lietuvio veikėjo, nėra Na
poleonas. 

I Dainavą buvo suplaukę ma
žieji ir didieji, ir visi ten buvo 
mokomi ir mokėsi. Čia gal saulės 

giuoti, reikia apsižiūrėti ar kar 
tais nekulniuoji pakalnėn. L.P. 

— Airišiai žaidžia su lazdomis, 
amerikiečiai su mergomis, o lie
tuviams reikalingas futbolas. 

J. Šoliūnas (sporto skyrius) 

Tarybinė kūrybinė ugnis 

Nuo sienos 
žvelgia Leninas. 
Ugninės, gyvos, 
širdį perveriančios akys. 
Jos ir numirėlį 
prikelti gali 
ir kūrybos nerimu uždegti! 

Ant. Jonynas 

- - - .. - tok:e užrašai, reika-
išmetėm. O dabar matau^ — be iauja, kad amerikiečiai pasiliktų, 
reikalo. Tų geradarių inžinierių suprantama, kad norkna iš JAV 
negalime sulaukti, kad elektrą pri.PHūgu-
jungtų. Tai jau vėl, sakau, žiba

l inės lempos pasidairysiu. 
Uliūniškis kad nusikvatos, ne' < 

jam ašaros pabiro: 
— Tai sutapimas, broleli. A: 

j irgi to paties. Žmona išvijo. Girdi 
i nesulauksi čia tos elektros. Tiesa 
ir pas mus, Uliūnų tarybinio ū-
kio Dūdonių 'skyriuje, Šatrėnų 
kaime, dar liepos 4 dieną buvo 
išvedžioti laidai. Bereikia tik prie 
transformatoriaus prijungti. Bet 
niekas neprijungia. Tikriausiai ži
baline "elektra" teks naudotis ir 
šią žiemą. 
"Valstiečių Laikraštis." 

KANDIDATAI IR LAIMĖ 

Korespondentas klausia gatvė-
;e žmogų, ka jie galvoja apie du 
:andidatus i senatą. 

— O, kai aš pasižiūriu į juos, 
isu labai laimingas, kad jų tik 
vienas tebu^ išrinktas. 

BALSAVIMAS 

Vyras žmonai: 
— Balsuokime, kam šiandien 

plauti indus! 
— Tau! — žmona duoda sa

vo balsą. 
— Viena*, balsas, — skaičiuoja 

vyras ir prideda: 
— Aš baKuojų už tave! 
— O aš pakartotinai balsuoju 

už tave ir tau sakau, kad tu rin
kimus laimėjai. 

Vyras, tingiai imdamasis indų 
plovimo: 

— Dar Menas suklastotas bal
savimas! 

Dar sunkiau 
— Nėra tokių sunkumų, sū

nau mano, kurių užsispyrus ne
būtų galima nugalėti. 

— Tu taip galvoji, tėte! Tuo
met pamėgink išspausti dantų 
pastą iš tūbelės ir vėl ją atgal su
grūsti. 

Čia praėjo Valerijonas Šimkus 
ir pridėjo: 

— Arba įgrūsti į rankas Pa
vergtųjų Tautų demonstracijos^ 
plakatą tam, kuris jau lankėsi 
Lietuvoj arba rengiasi į ją vy 

nesti. 
Ta ta , mislinu sau, pastate skrv 

nale ir jau savitarna. Ir suprask Į b a r b d a s / g r a s įndamas išrovimu 
;u šaknimis ir kitokiomis baus
mėmis. Savo dvariškiams įsakė 
tuojau nusiskusti barzdas, o ku
ris tuojau nepaklausė, tai pats 
savo ranka barzdas pešiojo. Ži
noma, barzdos nenešiojo ir jis 
pats. 

Tačiau liaudyje kilo toks dide
lis pasipriešinimas, kad carui te-
:;o nusileisti. Pagaliau leido jis 
piliečiams barzdas nešioti, bet 
apdėjo jas specialiu barzdų mo
kesčiu. Tas mokestis buvo nevie
nodas ir gana didelis. Nustaty
tą mokestį apsimokėjusiems bu
vo duodamas tam tikras ženkle
lis, kurį barzdočius turėdavo ne
šioti ant kaklo, kaip įrodymą, 

•nedingsią nuo tų lentų. Pacientai 
į tai: 

— Piauk, jei pačiam tai pa 
tinka. 

Tada , sanitaras pasiūlė tą dar-' kad turi teisę barzdą nešioti. 

'kti 

bą atlikti vienam pro patalpą pra 
einančiam pacientui, ir sėdėję 
ant lentų išdykėliai tuojau pat 
nusikraustė žemyn. Sanitaras, nu
stebęs: 

— Kodėl jūs nepabugote ma
no grasinimo, o jo išsigandote? 

— Todėl, kad jis yra beprotis, 
ir lentų virves tikrai būtų nupio-
,-ęs. 

Mokyklos atžymi geriu mokinius, o mokiniai atžymi akmenimis ir dažais 
•afcyfcfcn 

Sklidinas gerų ypatybių 

Vienas amerikiečių žurnalas 
buvo paskelbęs konkursą surasti 
padoriausiam piliečiui. 

Vienas kandidatas taip aprašė 
savo kvalifikacijas: 

"Nerūkau, negeriu alkoholio, 
nelošiu kortomis, sunkiai dirbu, 
anksti keliuos, nesibaru su žmo
na. Taip aš gyvenu jau ketvertą 
metų. 

P.S. Su dovanos įteikimu ma
lonėkite palaukti iki sekančio ru
denio, kuomet išleis m a n e iš ka
lėjimo." 

REIKIA RIMTAI PAGRISTI 

"Pažymėtina, kad Balfas bute
liukui pirkti pinigų neduoda, bet 
jei yra rimtas reikalas, prašymas 
žodžiu ar raštu visuomet buvo 

LABOS T*2f— 
PRIVE CKRSFULLY 

Kaip dar Amerika "neaptak-
~uoja" šių dienų savo barzdočių 
— iš karto biudžetą subalansuo
tų. J.M. 

— Išsižiojo, kaip merginą su patenkintas", 
ilgu sijonu pamatęs. K. Bružas 

NAUJŲ LAIKŲ HEROJUS 

E T I K E T A S IK ETIKA 

Etika 

— Tėte, kas yra etika? — klau
sia sūnus krtutuvininko tėvo. 
. — Aš tau pasakysiu pavyzdį. 
Jeigu pirkėjas duotų 100 dolerių, 
o prekės kainuotų 60 ir jis už
mirštų grąžą; tai čia jau būtų eti
kos pradžia: ar man pačiam pa
siimti, tuos pinigus ar pasidalinti 
su mama? 

Etiketas 

— Gėdytumeis. Grįžti taip vė
lai ir girtas. Išauklėti vyrai taip 
nesielgia. 

— O išauklėta moteris vidur
nakčiais nepradeda šnekos su gir
tu vyriškiu, — atsako vyras. 

— Parodyk man skraidančią 
lėkštę, aš tau parodysiu efektin
gą žmoną. 

— Hollyvvoode sidabrinės ves
tuvės reiškia, lyg filmų žvaigždė 
išteka 25-tą kartą. 

— Neturį jokių ydų, turi ma
žai dorybių. A. Lincoln 

Velniop 
kunigų pa? 

Įsus mokslus, 
okslus. 

mergiotės tik apie tave kalbės, 
įmylės, varžysis, pavydės. 

Kas iš prigimties protingas, '< Jeigu barzda jau želia, 
tam joks mokslas nereikalingas, tavo garbę smarkiai kelia, 
Iš tų mokslo- jokia nauda, 
Genijai be noksiu išauga.— 

Jei tėvas tavo laisvę varžo dir
žu, 

ilgai nelauk, nušauk! Nėr jokio 
pavojaus! 

Kaip narsi.s kovbojus, būsi die
nos herojus, 

žurnalai at aizdustavo dės, 
korespondentai tave lydės, 
teismai tav. , pasigailėsį 

visi skuba duot tau kelią, 

Seni buvo tie laikai, kai profeso
riai mokė studentus, dabar yra at
virkščiai 

— Mano politiniai įsitikinimai 
nuo Vytauto Alanto politinių įsi
tikinimų labai skiriasi. Turime ir 
daugiau labai didelių, tiesiog gy
vybinių priešingybių, pavyzdžiui, 
jis į haibolą deda labai daug le
do, o man ledo visai nereikia. 

Alf. Nakas 

"Daktaras ne Dievas, o pacien
tas ne šėtonas". 

Dr. J. Adomavičius 

— Mažiausieji puskarininkiai 
— išdidži ausie ji. 

G. K. Lichtenbergas 

TAV statybos darbininkai renkasi 
demonstruoti, kad jų neišlaisvintų 
komunistai 

ŠUNS NUOMONE 
apie šeimininką 

Nors niurzgia ir urzgia, 
Tarytum laukinis — 
Džiaugiuosi dvikojo 
Savybėm tauriom, 
Nes draugišką širdį 
Jis turi krūtinėj: 
Medžioję parsliuogiam 
Abu keturiom. 

apie šeimininko uošvę 

Vaikučių žaislas... Ir tiekėjas... 
Ir žento savojo teisėjas... 
Ir dar... Ne, ne — tyliu, 
Nes būdą dar prarast galiu. 

apie šeimininko kaimynus 

Man jie visi labai patinka 
Todėl, kad šuniškai gyvena: 
Prieš didesnius — sulenkia kin

kas, 
Prieš mažesnius — dantim kale

na. 
M. Stundžia 

- - - - - - - i - — — 
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