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KUO MES DOMIMĖS?

Jei šių dienų išeivis ar egzi- 
las dar vis domisi menais, kas jį 
čia daugiausia patraukia? Kas gi 
jam dar padeda išpūsti spalvotą 
balionėlį ir, kaip mažam bernio
kui, dar pasekti jį, fantazijoj be
klaidžiojantį virš kasdieninių rū
pesčių balos? Kuo išeivis domisi 
šiandien labiausiai? Ir ką pasiren
ka? Juk meninių formų šiandien 
turime nemaža. Jos daugėja, pa
sirinkimas yra platus, ir todėl šių 
dienų žmogus gal turi jų net per
teklių, lyginant jį su senovės ho
merišku graiku, kuriam dekla
muojama “Ilijada”, skulptūra ar 
atviras, be dekoracijų teatras bu
vo dvasios penu.

Šiandien jau girdime įvairių 
minčių spaudoj ir įvairių kritikų 
pasisakymų, kad vis dėlto moder
nus žmogus pradeda lyg daug 
kuo bodėtis, lyg “netikėti” kai 
kuriais menais; menas jo lyg jau 
nejaudina, nes šiandienis žmogus 
tapo gal perdaug akylus, prama
to ir nujaučia, kad toks ir anoks 
menas nori jį tik “užbovyti”, no
ri parodyti savo “burtų”, kuriais 
net vaikas, ypač šių laikų išgud- 
rėjęs ir “neromantiškas” jauni
mas nėra linkęs patikėti ir tais 
“burtais” susipančioti.

Gal tik seniau, kai nieko kito 
nebebuvo, menui, jo vienai ar ki
tai formai žmogus buvo tiek at
laidus ir labai labai jau lengvai 
“patikėdavo” poeto vizija, tapyto
jo peisažu ar istorinės scenos “tik
rumu”, aktoriaus “nuotykiais” 
bei jo “negalėjimu” pabėgti iš 
brezentinių dekoracijų kalėjimo, 
muziko gaidų ramia ar triukš
minga kalba.

Tai gal anuomet žmogus tu
rėjo kitą širdį? Net nevykusiais 
negarsiniais filmais jis taip tikėjo, 
lyg visa tai ekrane būtų “iš tik
rųjų” atsitikę! Šiandien, jei kas 
tuos filmus pamato, jie kartais 

(net rimčiausieji) atrodo gan ko
miški. Bet tada žmogus vis dėlto 
menais kažkaip tikėjo. Šis tikėji
mas jį iš anksto jau teigiamai nu
teikdavo. Tikėjo net poezijos ir 
muzikes abstrakčiam — išgalvo
tam ritmo “burtui”. Kas šiandien 
pasidarė? Spalvotas, trijų mata
vimų meno pasaulis pasidarė ga
na kasdienine duona, ir žmogaus 
visa tai per daug jau nenustebi
na. Gal todėl ir ieškoma būdų 
sukrėsti jį kitais, kartais net eks* 
tremiškiausiais pažadinimais. Ek- 
stremiškumas šių dienų mene sa
vaime gal neiškilo. Žiūrovo vis 
didesnis apatiškumas ir “netikėji
mas” menais pats savaime reika
lauja daugiau forminio išradin
gumo, triukšmo, naujos realybės 
ir fantazijos, net natūralizmo.

Kada kai kurie kritikai šian
dien teigia, kad novelės forma y- 
ra per trumpa, o kiti sako, kad 
iš viso fikcija, ypač fantastiškąja 
nebetikima, nes daug kas, bebė
giodamas tų raidžių milijonais, 
fiziškai nepajėgia (kaip pajėgda
vo prieštelevizinis žmogus) pil
nai tuo įtikėti. Dalis skaitytojų, 
sakoma, šiandien linksta į atsi
minimų knygas, kurių po šio ka
ro tiek prirašyta, ar į “įtikimes- 
nį”, pirmu asmeniu parašytą ro
maną. Dauguma labiau skai
to Paktais pagrįstą, nefiktyvinį 
raštą, bet ypač krypsta į namų te
leviziją, kuri užima gal pirmąją 
vietą ir, reik pripažinti, nors ir 
perdėm pergrūsta stereotipiškom 
komedijom, komiškom fantazijo
mis ir šeimos typiškom situacijo
mis, ji vis dėlto išlaiko vidutiniš
ką, į gyvenimą atremtą, realią ir 
fantastišką fikciją. Gal dar tele
vizijai gelbsti kai kurių kritikų 
patarimas rašytojams “rašykite 
apie žmogaus darbovietę, jo įvai- 
rias'specialybes”.

(Nukelta į 2 psl.)

/ PRAEITĮ IR ATEITĮ ŽVELGIANT
PROF. JUSTINAS PIKŪNAS

Ateitininkų Federacijos vado pa
skaita, skaityta aštuntajame ateitininki- 
jos kongrese 1970 m. rugsėjo 6 d. Jau
nimo centre, Chicagoje.

Naujoji situacija

Trečią kartą suvažiavome lais
vojo pasaulio lietuvių sostinėn; 
šį kartą atžymėti 60-tį ateitinin- 
kijos veiklos metų. Žmogus gyve
nimo mastu matuojant, tai labai 
ilgas laikotarpis, verčiąs jį linkti 
žemyn, gi tokio sąjūdžio kaip atei
tininkija, jos mastu — tai gal tė
ra subrendimo tarpsnio pasieki
mas, o gal tik jo ieškojimas, nes 
ateitininkijoje kiekviena karta ją 
kūrė ir pakreipė pagal savo idė
jas ir laiko iššauktus reikalavi
mus.

Ligšiolinis ateitininkijos veiklos 
laikotarpis yra pažymėtas veiklos 
draudimu ir laisve, jos varžymu 
ir 1940 m. visos veiklos likvida
vimu, laisvais susibūrimais (Atei
tininkų rūmuose) ir slaptais — 
pamiškės sodybose Lietuvoje, Ru
sijos ir Europos universitetuose, 
Vakarų Vokietijoj ir nuo 1948m. 
veiklos išplėtimu ir koncentravi- 
hu naujame pasaulyje. At-kija 
plėtėsi ir sužydėjo laisvėje, bet ji 
nepalūžo ir blogiausiuose persekio 
jimo metuose. Savo didžiumoje 
ateitininkai liko ištikimi savo ide
alams tremtyje ir išeivijoje, kalė
jimuose ir koncentracijos stovyk
lose. Už savo tikėjimą ir tautinės 
idėjas, jie sudėjo iki šiol dar neap
skaičiuotas kraujo ir gyvybės au
kas.

Kaip tik šiais metais Šiaurės A- 
merikos ateitininkijos veikla me
tų skaičiumi prilygsta XX am
žiaus Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpiui. JAV, Kanadoj ir ben
drai vien svetur gimusių ateiti
ninkų skaičius jau sudaro organi
zacijoje daugumą. Čia gimusiųjų 
dalis baigia universitetus, vado
vauja moksleivių ir studentų są
jungoms ir dalyvauja pačioje AF 
valdyboje. Tai nauja situacija a- 
teitininkijos veikloje, kuri jau iš
šaukė naujos plėtros bei veiklos 
.orbitą ir gal atneš jai naujo su
klestėjimo tarpsnį, čia gimusiai 
kartai formuluojant savąjį atei- 
tininkiškąjį kelią. Vyresnieji su
daro ateitininkiškosios veiklos ba
zę, jie padeda ir paskatina; gi jau
nesnieji sudaro šios veiklos cent
rą. Jie grumiasi su gyvenimu ir 
idėjomis, jie galvoja ir sprendžia, 
įsijungdami į gyvosios ateitinin
kijos eiles, jie atsako į Ateitinin
kijos kūrėjo Pr. Dovydaičio 1910 
ir 11 m. iškeltą pirmąjį pagrindi
nį identiteto klausimą: “Kas mes 
esame?” Jaunimas kuria savąjį 
ateitininkiškąjį identitetą mūsų 
dienomis, o taip pat ir septinta
jam veiklos dešimtmečiui. Dide
le dalimi jiems priklauso ir atei
tininkijos vairas ir josios ateitis.

Ateitininkijos kūrėjai ir vadai
Gyvųjų tarpe, dalyvavusių atei

tininkijos kūrimosi aušroje ir jos 
60 metų veiklos sūkuriuose, lais
vajame pasaulyje turime kan. M. 
Vaitkų, dr. Eliz. Draugelį, prl. 
Myk. Krupavičių, dr. Domą Ja
saitį, prof. Balį Vitkų, Petrą Spe- 
tylą, Bernardą Žukauską, o gal

Vida Krikštolaitytė Atpirk mas (aliejus)
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/Š TU PAČIU ŠALTINIU
Žodis, tartas laureato poeto Henriko 

Nagio Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos suvažiavimo literatūros vakare 
rugsėjo 4 d. Toronte, Kanadoj, pri
imant Lietuvių rašytojų draugijos 1969 
metų premiją už poezijos knygą “Bro
liai balti aitvarai”.

Nedaug mums buvo duota 
rinktis. Visi mes mieliau švęstu- 
me savo šventes ir susiburtume 
tokiomis progomis savoj žemėj ir 
tarpe savųjų. Tie, kurie rašom, 
kurie gyvenant gimtam žodžiui, 
jaučiame tai kasdien. Kiekvieną 
kartą, pradėję rašyti, kiekvieną 
kartą, prakalbėję į jus. Kiekvieną 
kartą, atsivertę lietuvišką knygą. 
Rašančiam savas žodis nebėra 
vien tiktai parankiausia komuni
kacijos priemonė, bet jo gyveni-
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ir kt. Vyriausios ateitininkų va
dovybės ir VIII kongreso vardu 
sveikinu šiuos ateitininkijos pat
riarchus ir reiškiu jiems gilią pa
garbą :—tai ypatingas jubiliejus 
ateitininkijos pirmiesiems, o taip 
pat gilus džiaugsmas visai ateiti- 
ninkijai.

Ateitininkiją ugdė, jai vadovau
dami ir savo talentus gausiai pa
naudodami, garbinga AF vadų 
grandinė, prasidedanti vienu iš

pagrindinių ateitininkijos kūrėjų 
prof. Pranu Dovydaičiu, pirmuo
ju ateitininkijos pirmininku (19- 
10) ir nuo 1925 metų laikomu 
pirmuoju AF Vadu, nors techniš
kų rinkimų ir nebuvo iki 1927m. 
Palangos reorganizacinės konfe
rencijos. Dovydaitis judino visą 
Lietuvą. Kažin ar išliko nors vie
na parapija, kur Dovydaitis ne
būtų iškalbėjęs 3 ar 4 valandas. 
Jis pabrėžė mokslinės ir religinės

HENRIKAS NAGYS

mo ir likimo dalis. Subrendo ma
noji karta karo pragare ir poka
rio pilkoj ir slegiančioj nežinioj, 
todėl mūsų žodis dažnai skaudus 
ir degina kaip žaizda. Nebuvo 
kaip ir kada vaikščioti saulėj ir 
juoktis, todėl taip retai lengvas 
ir žaismingas tas žodis. Nors mo
kėmės ne tik pas savus, nors vie
nam kitam retkarčiais atrodėm 
keisti, nuosavi svetimšaliai — 
mūsų žodžių visos šaknys įsikirtu
sios giliai gimtojon žemėn ir gy
vastį geria iš tų pačių šaltinių. 
Esam pašaukimu, kraujo gimi
nyste ir likimo lemtim tiktai vie
na dalelytė gyvos lietuvių litera
tūros grandies. Jos, tvirtai tikiu, 
nesutraukys nei nuotoliai, nei 
laikini laikmečių sąmyšiai, nei 

vergijos.
Būčiau laimingas, jei “Broliai 

balti aitvarai”, viena mano kny
gų šį vakarą taip netikėtai išskir
ta ir atžymėta, išliktų vienu 
slanksteliu toj gyvojoj grandinėj. 
To kiekvienas rašytojas, labiau 
negu bet kokios premijos, tikisi 
ir trokšta. Todėl, dėkodamas Lie
tuvių rašytojų draugijai, jury ir 
mecenatams, ir jums visiems, ku
rie tebelaukiate lietuviškos kny
gos, noriu lygiai dėkoti Marty
nui Mažvydui, Kristijonui Done
laičiui ir pačiam jauniausiam po
etui, kuris šiandien, išeivijoje ar
ba Lietuvoje, rašo savo pirmąją 
eilėraščio eilutę. Be jų visų, lie
tuvių rašytojų, nuo pačio pirmo
jo, išdrįsusio parašyti ant popie- 
-riaus savą žodį, iki paskutiniojo, 
ieškančio savito žodžio, nebūtų 
nei mano poezijos.

kultūros kėlimo svarbą Lietuvoje 
ir pats tapo aukščiausio rango 
mokslininku, filosofu ir praktišku 
auklėtoju. Jis taip pat pasirašė 
Lietuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo aktą, sudarė III ministe- 
rių kabinetą. Dr. Juozo Girniaus 
rašoma monografija, tikimės, pa
dės mums visiems pilniau Dovy
daitį pažinti ir įvertinti jo didžios 
asmenybės ir veiklos spektrą.

1927 m. Ateitininkijos vadu bu

vo išrinktas prof. St. Šalkauskis, 
Ateitininkų ideologijos ir kultūri
nio apsiginklavimo autorius ir vė
liau Vytauto Didžiojo universite
to rektorius. 1930 m. kongresas 
atidavė ateitininkijos vairą dina
miškam geopolitikui prof. Kaziui 
Pakštui, (1930-1940), kuris savo 
šūkiu “Pasukti Lietuvos laikrodį 
šimtu metu pirmyn”, kad pasivi
jus pačias kultūringiausias Vaka
rų Europos šalis, iššaukė dideles 
pastangas tautinės kultūros kėli- 

I me. Prof. Ereto rašyta monogra- 
| fija, deja, nesuskubo pasiekti šio 
i kongreso, bet ji netrukus pasiro- 
I dys.

1947 m. Vokietijos tremtyje, 
Reino konferencijos metu ateiti
ninkija pavedė vadovavimą prof. 
Adolfui Damušiui (1947-1952), 
kuris taip pat pradėjo Fed. Vadų 
eilę JAV: jaunučių organizavi
mas ir Dainavos sukūrimas — 
tai jo pastangų vaisiai. Penktuo
ju AF vadu buvo išrinktas prof. 
Simas Sužiedėlis (1952-1963), į- 
dėjęs daug širdies, darbo ir kū- 

| rybingų idėjų ateitininkijos veik- 
| lai stiprinti. Šeštuoju AF vadu 19- 
| 63 m. New Yorko Nepaprastojoj 
| konferencijoj buvo išrinktas iški
lius filosofas dr. Juozas Girnius 
(1963-1967), kuris savo knygo- 

! mis ir straipsniais tapo bene la
biausiai įtakingu autorium lietu- 
vių tarpe. (1967 m. rinkimai ati
davė ateitininkijos vadovavimą į 
mano silpnas rankas.)

AF dvasios vadų eilė prasidėjo 
I vienu iš pačių žymiausiųjų atei
tininkijos kūrėjų kan. Pranu Ku
raičiu. Ilgametis ir šiuometinis A 
F dvasios vadas yra kun. St. Yla, 
jo raštuose atsispindi “pilnutinės 
katalikybės mintis,” kuri prieš 
daug metų išreiškė visą eilę Vati
kano II santarybos principų. Atei
tininkijos dvasios vadų pažangu
mas leido ateitininkams dar ne
priklausomybės metu žengti į po- 
vatikaninį religijos gelmių plotį 
ir į dabartinę tikėjimo sampratą.

Globėjų reikšmė
Ateitininkų veikloje yra nepap

rastai reikšmingas globėjų darbas. 
Tikrai galime klausti, ar tokia bū
tų buvusi Toronto ateitininkų 
veikla be Vinco Kolyčiaus, o Ha
miltone be Jeronimo Pleinio? N. 
Yorke be Antano Sabalio ar dr. 
Vytauto Vyganto? Detroite be po
nios Jadvygos Damušienės, Cice
ro — be dr. Petro Kisieliaus ir 
Antano Tautgino?

Kiekvienas jaunučių, jaunių ir 
moksleivių būrelis juk turi savo 
“spiritus movens” globėjo asme
nyje. Jų veikloje glūdi ateitinin
kiškosios gyvybės versmė! Ta vers
mė, kuri pakreipia vaiką ir jau
nuolį į idealizmo kelią, sustiprin
dama jame palinkimą siekti kas 
yra gera, teisinga, gražu ir šven
ta. Šia iškilminga proga visa šir
dimi dėkoju visiems, kurie pasi
rinko sunkų globėjo darbą, nes 
dabartinėje aplinkoje vaiko ar 
jaunuolio auklėjimas krikščioni
jos idealams gali būti lyginamas 
su akmens ar marmuro paverti
mu į meno kūrinius.

Sumegzdamas ateitininkijos kū
rėjų, vadų ir globėjų grandines, 
nemanau, kad klysiu pasakęs, jog 
jokios kitos šalies jaunimas netu
rėjo taip pilnai jaunimo veiklai 
atsidavusių ir jai pasišventusių 
dvasiškių, profesorių, mokytojų 
ir bendrai akademikų, kaip atei- 
tininkiškasis jaunimas savo 60m. 
bėgyje. Nedaug yra jaunimo są
jūdžių, sutraukusių tiek daug in
telektualinio talento ir kūrybi-

(Nukelta į 2 psl.)
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Nuotrauka J. Prapuolenio

ji atliks savo tautinę — religinę 
misiją.

Taip, tik visų žmogaus galių 
išvystymas sudaro struktūrinę ba
zę ateitininkiškajai asmenybei for
muotis, tik suderintas visų išplės
tų galių panaudojimas padaro as
menį autentišku ateitininku — 
suteikia jo išgyvenimui ir veiklai 
gilaus prasmingo ir vidinio pasi
tenkinimo.

(Atkelta iš 1 
nių gabumų, tiek daug gyvo pa
siaukojimo jaunimui, kaip ateiti- 
ninkiškasis sąjūdis. i

Ateitininikijos misija

Trečiuoju Pr. Dovydaičio klau- i 
simu buvo šis: “Kokie yra mūsų 
uždaviniai ir siekimai?” Taip ir : 
šia kongreso proga prasminga vėl 
klausti: Kokia yra ateitininkijos 
sąjūdžio misija, kokios jos funkci
jos bei uždaviniai, ir kodėl ji yra 
nepamainomai reikalinga mūsų 
dienoms?

1911 m. deklaracija, paskelbta 
“Ateityje”, pabrėžė visuomenės ir : 
kultūros atnaujinimą Kristaus ti- : 
kėjimo dvasia. Dvasinis lietuvių 
tautos atgimimas tapo pradinė a- 
teitininkijos misija. Prof. Šalkaus
kio supratimu, kaip “Aušra” ir auš
rininkai rišasi su Lietuvos tauti
niu atgimimu, taip su “Ateitim” 
ir ateitininkais rišasi jos dvasinis 
atgimimas, vedąs jos visuomenę į 
pilnutinį krikščioničkojo gyveni
mo turinį. Šie abu atgimimai bu
vo tautai būtini anuomet, bet jų 
stiprinimas yra taip pat labai rei
kalingas ir šiandien. Prisimenant 
bolševikų jau per 30 metų vyk
domą tautos dvasinį ir tautinį slo
pinimą tiek vandališkomis, tiek 
moderniomis priemonėmis, tauti
niai dvasinis jaunimo ugdymas 
išeivijoje tampa nepamainomu 
vyresniosios ateitininkijos uždavi
niu. Dabartinė ateitininkija, ug
dydama savo narius, atrodo, grei
tu žingsniu artėja prie “pilnuti
nio žmogaus ugdymo” idealo. 
Naujiems įnašams ateitininkiško- 
sios veiklos uždaviniuose ir meto
dikoje tebeaugant, ateitininkija 
išvysto sistemą, kuri bando žmo
guje ugdyti viską kas yra gera, 
pradedant fiziniu užgrūdinimu 
sporte, 10 ar 25 mylių žygiuose, 
ir baigiant kūrybiniais paskatini
mais rašto žodyje, piešiny ir dai
noje, judesy ir maldoje. Paskuti
niųjų metų įspūdingas jaunimo 
veiklos suklestėjimas, o taipgi 
moksleivių kuopų ir stovyklų bei 
kursų laikraštėlių leidimas nėra 
vien atsitiktinumo ženklas.

Dovydaitis, Šalkauskis, Kurai
tis, Maceina, Damušis, Sužiedėlis, 
Girnius, Yla, Kijauskas, Sabalis 
ir daugelis kitų ateitininkijos va
dų ir auklėtojų teisingai suprato 
reikalą nuolat plėtoti ir akstinti- 
visas žmogaus prigimties dimen
sijas, o ypatingai moralinį jautru
mą, vertybių gradaciją ir pasau
lėžiūrinės sampratos gilumą—vi
sa tai, kas veda prie dvasinio at
gimimo ir suklestėjimo, prie Šal
kauskio “gyvosios dvasios” savy
bių įgijimo — pasiryžimo nuo
lat tobulėti ir degti idealų ugni
mi!

Prityrę pedagogai mums sa
ko, kad jaunimo laikotarpis yra 
idealistinio nusiteikimo ir veik
los metas. Tai pasaulėžiūrinio su
aktyvėjimo fazė, kurioje Šalkaus
kio ir didžiumos ateitininkijos vei
kėjų supratimu, galutinai formuo
jasi pilnutinio gyvenimo idealai. 
Todėl ne vėliau, o kaip tik jau
nystėje turi būti atrandama al
truistinė daugiaspalvė veiklos vi
zija, o taip pat ir pagrindinis kel
rodis, kitaip “No wind can do 
any good who steers for no port..” 
(“Joks vėjas nepadės tam, kuris 
nežino savo paskirties uosto”). 
Yra esminga, kad mokslus einąs 
jaunuolis pajustų Kristų kaip sa
vo Kelrodį, kad jo širdis užsidegtų 
troškimu “Visa atnaujinti Jame” 
nes paties Kristaus žodžiais Jis y- 
ra “kelias, tiesa ir gyvenimas.”

Juk mūsų jaunimui reikės iš
laikyti lietuviškąją krikščionybės 
formą šiame krašte — tai augan
ti jaunimo atsakomybė, nes kaip 
kun. dr. Antanas Paškus prieš- 
kongresinėje stovykloje pastebėjo, 
niekas kitas to neatliks. Esu įsi
tikinęs, kad ir jaunoji ateitinin
kija bus St. Šalkauskio žodžiais 
“pilnutinės pasaulėžiūros ir pil
nutinio gyvenimo sąjūdis,” kad

Idealo stoka — 
pražūties rodiklis

Atsakydami į antrąjį Dovydai
čio klausimą, žvelgiame į savo 
gyvenamąją aplinką. Nedaug kly- 
siu pasakęs, kad gyvename inte
lektualinio paviršutiniškumo, de- 
humanizacijos ir moralinio nuo
smukio aplinkoj. Neatrasdami 
aukštų ir autentiškų idealų tokio
je aplinkoje, šių dienų jaunuo
liai lengvai nukrypsta į blogybes, 
kurių skaičiai tebedaugėja — 
bendroji auklėjimo stoka ir gau
sūs demoralizacijos veiksniai, de
ja, atlieka savo uždavinį ir jų 
pinklės pražudo vis didėjantį jau
nuolių skaičių. Ar galima stebė
tis vis daugėjančiais agresijos ir 
smurto pasireiškimais, matytais 
televizijoje nuo pat kūdikystės čia Amerikoje buvo rezgama opi- 
dienų?

Žmogaus prigimtis tebėra pa
linkus ne tik į gerą, bet ir į blo
gą. Bent šiuo metu ji duoda daug 
medžiagos pesimistinei interpre
tacijai. įtakoms, skatinančioms 
blogį, tebestiprėjant, vienokio ar 
kitokio, lėtesnio ar spartesnio sa- 
vįs naikinimo kelius, deja, pasi
renka jau ryški Amerikos jauni
mo dalis. Senieji aplinkos blogiai 
—gėrimas, rūkymas, šeimos su

krikimai —yra papildyti naujais: 
—pasitraukimu iš visuomenės ir 

iššVetimėjimu visai kultūrai, sek
sualiniu palaidumu ir pavojingų 
vaistų bei narkotikų naudojimu, 
bėgimais iš namų ir pagaliau re
voliucinio keršto bei naikinimo 
aistromis. Nėra abejonės, kad už- 
gniaužiant moralinį ir dvasinį sa
vęs pajutimą ir ieškant tik pojū
čių išgyvenimo ugnies, blogio ke
liai atsiveria visu platumu — jie 
atsiveria tiek savęs tiek ir kitų 
naikinimui. O idealo stoka jau
nystėje yra pražūties signalas!

Šioje didėjančių blogybių fazė
je, mes, ateitininkai, turime stip
rinti savo ideologinę veiklą ir da
ryti visa, kas įmanoma, kad lie
tuvių jaunimas galėtų pasirinkti 
tikro idealo kelią, kad Kristaus 
žodžio gelmes pažinusi jaunuolio 
širdis ryžtųsi Jam tarnauti, kad 
vis didėją būriai jaunuolių taptų 
tomis dvasinio atgimimo kibirkš
timis .kurios skleistų šviesą ir au
tentišką meilę mūsų tautinei ben
druomenei ir plačiajai aplinkai.

Organizacija, idealizmas ir 
darbai

Kaip asmenybės ugdymo ir 
dealizmo sistema, ateitininkija y- 
ra lietuviškojo jaunimo veiklos ge
nijų sukurtas unikumas. Su jau
nučių suorganizavimu ir su pil
nutinės moksleivių veiklos prog
ramos išvystymu jaunirho veiklai 
atsidavę ateitininkai sukūrė idea
lios katalikų jaunimo organizaci
jos pobūdį ir struktūrą, siekimus 
ir uždavinius. Mūsų tautos religi
jos ir kultūros syvais persunkta 
ideologija, gausiai paremta šių 
dienų socialinių mokslų duomeni
mis ir pedagogikos metodais, lei
džia mums tvirtinti, kad turime 
ir vertingus veiklos pagrindus ir 
gausius uždavinius septintajam a- 
eitininkiškosios veiklos dešimtme
čiui. O darbo gausumas ir sėkmė 
priklauso nuo mūsų pačių pasi
ryžimo ir sugebėjimų.

Baigdamas noriu pabrėžti, kad 
dar prieš Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimą ateitininkija 
pajuto, gyveno ir tebegyvena tau
tos laisvės pulsu, dar prieš Vati
kaną II ateitininkija pajuto au
tentiškos katalikybės esmę, gi 
šiandien mes žvelgiam ir tiesiam 
tų paties kelio, bet naujus kon-

Tiltas

Druskininkai ir Viena
SimJonin.'s koncertas ateitininkų kongseso fiziie

I

Kadaise Lietuvoje ir dalinai 

nija, kad Vytauto Marijošiaus di
rigavimo talentas priklauso ope
rai, o simfonijose jis esąs per 
subjektyvus, nesvarbi jam, girdi, 
veikalo forma ir logika, bet vien 
dirigento emocinė vizija. Tačiau 
ateitininkų kongreso surengta
me koncerte rugsėjo 5 d. Or
chestra Hali Chicagoje, atlie
kant Čiurlionio “Jūrą”, Jakubėno 
du fragmentus iš siuitos “Miško 
šventė” ir Beethoveno Pirmąjį 
fortepijono koncertą ir dvi iš
traukas iš “Fidelio”, pasirodė, 
kad Marijošiaus interpretacijos 
magnetizmas yra nedalomas ir 
neklasifikuojamas. Jis — plačių 
polėkių dirigentas. Rankos, gal
va ir širdis yra jo dirigavimo in
strumentas, vienodai pasiekiąs 
pakilios meninės išraiškos operoj 
ir simfonijoj.

Čiurlionio simfoninė poema 
Jūra yra sudėtingas ir išpildymui 
komplikuotas veikalas. Viduti
niai ir lėti tempai, temų šokinė- 

i-

(Atkelta iš 1 psl.) rasti vis naujų “burtų”, bet taip- 
Aplamai atrodo, kad žmogus gi vis daugiau remtis į tikrovę, 

vis dėlto dar mėgsta vienokią ar Yra ir bus stumiamas! į tuos abu 
kitokią fikcijos formą, mėgsta tik- polius realybės ir fantazijos link- 
rovę, mėgsta ir fantaziją. Aišku, mėm, ribos buį plečiamos tikru 
didelis tikėjimas vieno ar kito lai- gyvenimu, bet irt pasąmone. Ir 
ko meninėm formom pereina menininko darbas dėl to taps vis 
taipgi savo evoliucijos stadiją, daugiau ir daugiau komplikuotes- 
Gal šiandien kai kurios senos for- nis. Ir jau tiesiog sunku patikėti, 
mos, lyginant jas su naujom, y- kad jis grįš atgal į laikus, kai 
ra žmogui “neįtikimas”, bet kar- spausdinto žodžio, radijo ir ekra- 
tu sunku patikėti, kad senosios no nebuvo.
graikų, net viduramžinės temos ir Todėl beviltiška būtų laukti, 
formos ar 19 šm. operos išmirtų, kad plačiąja prasme suprastas me
nes vis iš naujo prasideda jų at- nas šiandien priekinius savo a- 
kasimas, jų pritaikymas prie šių vanpostus atitrauktų ir tuo pačiu 
dienų fejerverkinių efektų. lyg ir siaurėtų. Greičiausiai nors

Jei menas pergyvens šių dienų ir sunkiai, turės gilėti ir kūrybi- 
savotišką krizę, ir tikėjimas vis į- niuose polėkiuose platėti meno 
vairesnėm meno formom platės, vartotojas — žmogus.
atrodo, menui visuomet reikės at- P. Mln.

tūrus ateičiai. Mes žinome, kad 
ateitis yra kuriama dabartyje, jos 
mintyse, jos darbuose ir planuose. 
Mes taip pat žinome, kad jauni
mas turi būti šios lemtingos veik
los avangarde, nes jo energija, ta
lentai bei kūrybingumas yra be
veik neišsemiami šaltiniai. Jeigu 
kiekvienas kongreso dalyvis at
liks tik keletą darbų šių ir kitų 
metų bėgyje, visa ateitininkija 
šuoliu judės, artės prie savo ide
alo, ir jos ateitis bus šviesi. Dieve, 
mums visiems padėk atrasti pa-

BALYS CHOMSKIS

jimas, emocinis filosofavimas, su
dvasinti dramatiniai konfliktai 
reikalauja savaime daugiau iš 
interpretacijos, negu vien teisin
gai išgroti iš partitūros gaidas. 
Dirigentas Marijošius, gavęs tris 
valandas visam koncerto paruo
šimui, turėjo pasitikėti daugiau 
ar mažiau gryna improvizacija. 
Orkestras groja simfoninę poemą 
atsargiai, truputį įtemptai, bet 
dirigento valia atskleidžia jos me
lodinį grožį, emocinę viziją ir 
dramatinę jėgą.

Nors Čiurlionio geniališkumas 
ryškiausiai matomas daijėje, 
no's daugeliui poetų čia jis yra 
neišsemiamas įkvėpimo šaltinis, 
bet ir Čiurlionio muzikinės kūry
bos palikimas, kaip teisingai pa
stebi V. Landsbergis Pavasario 
sonata” knygoje “yra įdomus ir 
pamokinantis muzikui, įspūdin
gas ir dosnus klausytojui”.

čius vertingiausius uždavinius ir 
darbus!

Tad kongreso dalyvių pavyz
džiais, darbais ir idėjomis sustip
rinti, drąsiai žygiuokime ateiti
ninkijos statomu keliu į savo tė
vynės išlaisvinimo kovų areną ir 
kaip visuomet neškime savo tau
tai ir laisvę, ir moralinį pakilimą, 
ir dvasinį atgimimą. Kaip anuo
met buvome, taip ir dabar esa
mu jauni Kristuje. Būkime jauni 
ir idealo darbų kelyje! Siekime 
būti Kūrėjais Dievo planuose!

Iš Vlado Jakubėno septyniv 
paveikslų siuitos “Miško šventė” 
girdėjome du fragmentus, ku
riuos koncerto programa pui
kiai, muzikologiškai paaiškina:

“Andante sostenuto yra pa- 
remptas plačia liaudiška melodi
ja, šviesiai lyrinės nuotaikos. Al- 
legro vivace, sudarąs visos siuitos 
finalą, yra plačiai pravesta ron
do forma su trimis temomis, ku
rios visos yra lietuviškai liaudiš
ko charakterio, bet nėra tiesiogi
niai liaudies melodijų skoli
niai”. Be to, reikia pridurti, kad 
Jakubėno orkestracija yra pui
kiai išbalansuota ir efektingai 
išieškota. Muzikinė kalba yra 
moderniškesnė už Banaičio, o 
santūresnė kartais už Gruodžio. 
Jakubėno vokalinė muzika yra 
populiari išeivijoje, ir išgirsti iš 
nemažo instrumentinės muzikos 
derliaus nors keletą puslapių bu
vo labai malonu. Jo muzika ne
dirgina klausytojų, bet ji vibruo
ja lengvai, efektingai ir artimai.

Iš penkių Beethovtno fortepi
jono koncertų šitas dar nealsuo
ja tikruoju betoveriišku charakte
riu, sukurtas Vienos publikai, iš
lepintai Haydno ir Mozarto mu
zikos. Koncertas C-dur, cp 15 sle
pia vieniškus momentus: techni
ka, virtuoziškumas, muzikinis 
taurumas, publika ir aplodismen
tai. Tikrai šiame koncerte taip ir 
įvyko. Pianistas Antanas Smeto-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 68rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v, 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta . Ligoniai priimami susitarus 

Ofjso telefonas: PR 8-3229. 
Rez. telef. VVAIbrook 5-5070

Rezid. Telef. 239-4083

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

DR, VL, BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čjos ir California

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0533 — "Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois 

na žavėjo klausytojus, o man at
rodė, ka'd tokioj aukštoj muzika
lumo formoje esu jo lig šiol ne
girdėjęs. Švari technika, niuansa- 
vimas ir frazavimas, laisvumas ir 
natūrali, artistinė maniera sklido 
iš koncerto partitūros. Vytautas 
Marijošius žinojo, ką daro, kvies
damas pianistą Smetoną į šį 
koncertą, tuo sukurdamas su or
kestru puikią, ansamblišką bi
čiulystę.

Pabaigoje girdėjome tercetą ir

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

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm. ketv. 1-4 vakare 7-9
antr., penkt. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmS

DR. EDMUND E. GIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street
TEL. GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0900

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

EMOCINES LIGOS
CBAWFORD MEDICAL BUILDING 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN EISIN AS
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologine Chrurgija

6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą, Jei ne

atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

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

DR. JANINA JAKŠĖVIČIUS
J O K š A

VAIKŲ LIGOS
2656 West 63rd Street

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. tr 6 
iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

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

Tel. — REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 VV. 59 Street

Vai.: pirmad., antrad.. ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12—4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., kevirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. 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 telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2919

Tek ofiso ir buto OLympic 2-4156

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

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

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

dr. m Airija linas
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

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

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Priima tik susitarus

Valandos pirmad., ketv. 6—8 vai..
antrad. 2—4 vai

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

Šeštadienis, 1970 m. rugsėjo mėn. 12 d.

kvartetą iš Bethoveno “Fide
lio”, kuriuos išpildė su orkestru 
lietuvių operos solistai: Dana 
Stankaitytė, Stasys Baras, Algir
das Brazis ir Jonas Vaznelis.

. Daugiau kaip du tūkstančiai 
klausytojų pirmą kartą girdėjo 
Čiurlionio simfoninę poemą “Jū-

Ofiso HE 4-1818 REZ PR 6-980'

DR. J. ME$KAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7lst Street 

ll-os Ir Campbell Are. kampo.
Tlrm i penkt. 1 — š p p. 
Antrad tr ketv » — 11 v r

U 4—8 p p. Šeštad 9 v. r. Iki 12 < .

0R. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 VV. 71st St. — Tel. 737 -5141 
Tikrina akla. Pritaiko akinius tr 

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7697 

5159 South Pameti Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660
0 R, E.RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 South Kedzie Avenue

vaJ., pirmad antrad ketvirtad 
oenktad i • r Iki I » v Treč 
*«*tad S v r 1kl > v popiet

OR. ZIGMAS RUDAITIS
PEC ORTHOPEDIJOS 1.1G<»

2745 VVesi 69tb Street
lei <37-2290: ofiso ir rezidencijų.
'ritme. ligonius tiktai susitarus

(B, appointment)

OR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų Pūslėe ir Prostatų 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Streei

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

Ofiso tel 776-2880; Rez 44R-5.M

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. GRovelhiU 6-0617
Valandos:, pirm, ir ket. nuo 12'vai. 
iki 2 vai. p. p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr. Ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 71st Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad uždaryta.

Rezid. tel. WA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St.

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

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

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminčja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v. 
Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South) Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850 
Vai.: pirmad., antrad,, penktad. 1-4 
ir 6-8 v. v. ketvlrt. 6-8 v. vakaro 
šeštadieniais 11-1 vai. popiet.

SKELBKITĖS “DRAUGE”.
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Lietuvių literatūroj 
vietos užteks 

visiems
Pokalbis su poetu Henriku Nag u. Lietuvių rašytojų 

draugijos 1969 metų premijos laureatu

Kaip jau anksčiau savo skaity
tojus buvom informavę, Lietuvių 
rašytojų draugijos 1969 metų pre
mija buvo paskirta žemininkų 
kartos poetui Henrikui Nagiui už 
jo praėjusiais metais išleistų eilė
raščių rinkinį Broliai balti aitva
rai. Premija, (1000 dol.), kurios 
mecenatas yra Lietuviu fondas, 
autoriui buvo įteikta rugsėjo mėn. 
4 d. Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos suvažiavimo literatū
ros vakare Toronte, Kanadoj. Ta 
proga užkalbinome autorių, pa
teikdami jam keletą klausimų, 
liečiančių jo kūrybą, jį patį ir ap
lamai šiandieninę literatūros situ
aciją.

— Kokioj aplinkoj, kokiose 
nuotaikose ir kokiuose paskatuo- 
se brendo Jūsų premijuotoji kny
ga “Broliai balti aitvarai”? Ką da
bar rašote?

— Ilgas laiko tarpas skiria prieš- 
pasku’inės mano knygos (Mėly
nas sniegas, 1960) ir paskutinio-

Henrikas Nagys

sios atspausdinimą. Per tuos de
vynerius metus -— kai juos vėl ir 
vėl perbėgu mintimis — mūsų iš- 
eiviškoje buityje ir asmeniniame 
gyvenime atsitiko daug nepamirš
tamų įvykių. Visi jie paliko ran
dus: vieni gilius — visam gyveni
mui, kiti ne tiek gilius, lyg suak
menėjusių kasdienybės dulkių įrė
žąs. Ne visi tie įvykiai buvo skau
dūs —buvo ir tokių retų skaid
rių blykstelėjimų — bet tamsieji 
giliau įsisunkia į sąmonę ir tar
tum visus tavo audinius. Pradė
jom išmokti prarasti ir atsisveikin
ti. Ne tik traukinių stotyse, uos
tuose, aerodromuose, bet ir prie 
kapo duobių. Mirtis kadaise, jau
nystės eilėraščiuose, tebuvusi tam
si nuovoka, rudeniškas liūdesys, 
poetinė projekcija, tapo realybe. 
Ir vienatvė kasmet, retėjant arti
miesiems ir tolstant gimtai žemei 
— tartum laivui plaukiant nuo 
kranto — iš poetinės laikysenos 
pasidarė nebeatskiriama tavo li
kimo bei gyveriimo dalis. Ją ne 
vien eiliavai — ją gyvenai. Ji nė

bebuvo tik rūbas, bet tavo pa
ties oda. Ir pati poezija, kuriai pa- 
skyrėm save be apgailestavimų, 
pats žodis, kuriam tarnaujam, 
daug sunkiau beužsirašė. Norėjo
si parašyti tai, kas visiškai tikra, 
kas išgyventa ir išjausta iki pasku
tiniųjų. Ir žodžio šioje paskutinė
je knygoje jau norėjosi, troškosi 
kito — paprasto paprasčiausio. 
Vienintelio^ Mėlyno sniego žemės 
nebeieškau — gyvenu jeje. Kartu 
su visais savo broliais —išėjusiais 
ir likusiais. Baltais aitvairais. Ka
nada ir šiaurė — miškai, vande
nys, vėjai, taip artimi gimtiesiems 
— padeda visa tai lengviau pa- 
panešt ir išgyvent tą nuostabią 
žmogaus draugystę ne tik su pa
čiu žmogum, bet su gamtovaiz
džiu, žeme ir visais jos tvariniais. 
Nuostabiausia man dabar atrodo 
žmogaus draugystė su paukščiu. 
Artimiausiu aitvaro broliu. To
dėl, kai nuvagiu sau laiko trupi
nius, a.renku ir rašau eiles nau

jai knygai, kurią pavadinau “No
rėčiau prisijaukinti sakalą”.

— Kaip žiūrite į lietuvių poezi
jos dabartį ir ateitį išeivijoje ir o- 
kupuotoje Lietuvoje? Kaip verti
nate spaudoje pasirodžiusias nuo
mones bei užuominas, kad šian
dieninis lietuvių poezijos ūgtelė- 
jimas tėvynėje yra gera dalimi 
iššauktas laisvojo pasaulio lietu
vių poezijos laimėjimų, atseit — 
jaučiama laisvųjų įtaka pavergtie
siems?

— Nežiūrint neapsakomai sun
kių išeivijos sąlygų gimti ir tarpti 
kūrybiniam žodžiui, mūsų poezi
ja čia tebegyva. Ne tiktai tebegy
va, bet susilaukia naujų ir jaunų 
poetų. Kadaise juk būkštavom, 
kad po vadinamųjų žeminin
kų bei nužemintųjų bus tuštuma. 
Dabar gi turime talentingų poe
čių ir poetų, vos perkopusių dvi
dešimt metų! Kaip toliau vysty
sis jų kūryba, priklausys ir nuo 
jų pačių (kiek tikras tas pašauki
mas, kiek intensyviai jie toliau
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Eece homo Piešinys Ados Korsakaitės - Sutkuvienės

Bernardas Brazdžionis

VEIDAS VEIDAN

Nedažnai aš su jumis susitinku, 
idealai, lozungai, manifestacijos, — 
o paskui ir vėl atolydis, tyku, 
tartum Kalvarijoj, kėliais einant stacijas.

Pakely sustoja motinų būrys 
štai, aprauda sūnus arba dukteris, —
Vieną kartą, kitą, trečiąkart po kryžium Kristus kris,— 
Kiek, žmogau, tu Jėzuso žaizdų turi?...

Kreditan įgiję sau namus, apverktam svetimas žemes 
su Antikristu nueinam po ranka, apsilenkiant su Kristumi... 
Viešpatie, ar Tu tenai, o Viešpatie, tai mes 
ir vieni kitų nebepažįstame...

Nedažnai sueinant taip — akis akin,
Veidas taip veidan, tartum agapėje, 
ir padangės nusiblaivo, vakaras vaiskyn, 
ir visi ir vėl viena šventa parapija.

IEŠKOM MES PASAULY

i ku žodžiu visuomet išliks mumy- 
se, Netikiu kad laikmetis, koks 

I jis bebūtų, galėtų tai pakeisti ar
ba visai nužudyti. Aišku, poezija, 
kaip ir visa, ką žmogus kuria, 
nuolatos kinta, nes poetai ieško 
naujų pasisakymo (iš tikrųjų, įsi- 
prasminimo) būdų ir savitų įfor
minimo galimybių. Gyvenamoji 
aplinka, taip pat nuolatos keisda- 
mosi, tiktai duoda naujų stimulų 
ir naujos medžiagos.

Kitas dalykas, ar poezija šian
dien žmogaus gyvenime tebevai
dina tokį pat vaidmenį kaip anks- 
tyvesriiaisiais amžiais? Ar šių die
nų žmogus turi laiko ir noro pa
būti nors valandėlę pats su savim 

1 ir poezijos knyga tylumoj ir ra
mybėj, kad galėtų pavaikščioti, 
kartu su poetu, kitokioj tikrovėj 
ir kitose dimensijose? Bet ir į tai 
atsakydami, turime atsiminti, 
kad žemės rutulį sudaro ne vien 
Europa ir Amerika. Žinoma, sa
vos žaizdos mums skauda. Aš pats, 
jeigu būčiau galėjęs rinktis, mie
liau būčiau eiliavęs trubadūrų 
gadynėj. i

— Spaudoje plačiai nuskambė
jo, o žmonėse vis dar garsiai kal
bama apie Jūsų pasikeitimą vie
šais laiškais su Jonu Meku. To
kiame aktualijos kontekste būtų 
idomu išgirsti. Jūsų nuomonę a- 
pie šiandieninę egzilės rašytojo 
masinę ir poziciją pavergtos tau- 
'os akivaizdoje.

mokysis savos kalbos ir kiek skai
tys savąja kalba parašytos litera- 
tūros kūrinių) ir, žinoma, nuo to, 
kiek ateityje atsiras čia lietuvišką 
poeziją skaitančių žmonių. Kol 
kas, deja, išeiviškoji poezija Lie
tuvon sunkiai patenka. O juk tai 
ta pati tos pačios žemės literatū
ra. Tikėkimės, kad laikas ir kito
kios sąlygos kis visiems lietu
viams visur skaityti savą kūrybi
nį žodį.

Lietuvoj ne skaitytojų trū 
kūmas ar dėmesio stoka slopino 
poeziją. Jų žargonu tariant, kri
tus asmenybės kultui, Lietuvoj 
poezija tikrai atsiskleidė ir išbu
jojo. Kai poetams nebeprikišama, 
kad jie rašo tik gryną poeziją, kas
met pasirodo ne tik vyresniųjų 
brandūs kūriniai, bet šimtai jau
nų, talentingų merginų ir jau
nuolių, kurių vardai netrukus 
bus tvirtai įrėžti lietuvių literatū
ros istorijon. Sąmoningai nemi
niu nei išeivijos, nei Lietuvos jau
nųjų poečių ir poetų pava'džių, 
nes tokiam pasikalbėjime nebū
tų nei vietos jiems visiems išvar
dinti, nei, pagaliau, paminėjus 
tik pavardę, neaptariant jų kūry
bos, kad ir keliais sakiniais, ne
būtų jie deramai pristatyti mūsų 
skaitančiajai visuomenei. Tačiau 
iš visos širdies džiaugiuos, kad ga
liu tai pasakyti: mūsų poezija ir 
čia ir, be abejo, tenai ne tik gyva, 
bet originali, gaji ir stipri.

Ar įtakos mūsų poezija padarė
Lietuvoje rašantiems? Manau . 
taip, nes, skaitant jų poezija (y- j 
patingai pačių jaunųjų ir jau- Į 
niausiu), tai galima jausti. Kar
tais visas eilėraščio užmetimas, 
kartais frazė, kartais įvaizdžiai, 
kartais tiktai vidinė nuotaika ro
do, kad tas ar kitas išeivijos poe
to kūrinys tikrai buvęs skaitytas. 
Žinant, kaip mūsų žodis ieško ir 
randa kelią į ten, tai be galo džiu
gina. Čia nėra (ir neturi būti) 
jokio pasipūtimo ar tuščio rung
tyniavimo. Taip turi būti. Juk 
mes ir iš jų — ir tai pačių jau
niausių — argi nieko nepasi- 
imam? Lietuvių poezijos bet koks 
laimėjimas juk nėra anų arba 
šitų laimėjimąs, bet mūsų laimė
jimas. Be galo gera, kai jaučiame, 
kad kuo nors esame savo kūryba 
prisidėję prie šiandieninio, kaip 
sakote, lietuvių poezijos ūgtelėji- 
mo tėvynėje. Galų gale, visų lie
tuvių poetų kūriniai, nežiūrint 
kur jie bebūtų parašyti, yra lie
tuvių literatūra, ir jų nei joks 
cenzorius, nei prokuroras, nei ko
misaras iš mūsų literatūros istori
jos neišbrauks. Visi mes rašom 
Lietuvai ir lietuviui.

— Aplamai, ką Jūs galvotumė
te apie poezijos egzistenciją šia
me technikos atominiame am
žiuje? Ar ..mašinžmogio širdy
je dar vis gali rastis vietos ir poe
zijai?

— Svajonė ir ilgesys išsakyti 
žmogiškąją tikrovę nekasdienišk-

— Nedaug poetų gyveno ir gy-' 
vena priežodiniam dramblio kau
lo bokšte. Dykumos mažėja, ats-1 
tumai trumpėja, atsiskyrėlių ur-Į 
vus užlieja cementu, kito žmogaus 
likimas vis labiau tampa ir tavo li
kimu. Buvo poetų, kurie stengėsi 
išlikti atokiai nuo laiko rūpesčių, 
buvo tokių, kurie angažavosi. Vie
ni angažavosi tiktai gyvenime, ki
ti ir gyvenime, ir savoj kū yboj.

Pasitraukdami iš savo gimto 
krašto, mes, man taip atrodo, jau 
pasakėme aiškiai ką renkamės ir 
kodėl. Iš karčios patirties žino
jom visi — ir tie, kurie žemę arė, 
bėgvinius kalė arba rašė — kad 
sovietinė sistema neleis mums gy
venti kaip norime, o taip pat — 
svarbiausia — neleis mums rašy
ti laisvai. Po ketvirčio šimtmečio, 
gyvento svetimam krašte, nedaug 
kas pasikeitė. Deja. Sistemos varž
tai šiek tiek atleisti, bet Mąskvos 
diktatūra lygiai aršiai tebecenzū- 
ruoja ir žodį, ir mintį. Nežiūrint 
visų susitikimų ir pastangų (kar
tais visai nuoširdžių) tebesam 
raupsuotieji. Už ką? Už tai, kad 
norėjome savam krašte laisvai ra
šyti savo kalba... Visa tai girdėta, 
nuvalkiota, naivu? Gal būt? Bet 
tikra tiesa. Ir lygiai tikra tiesa, 
kad šioje pusėje, kur, tegul ir re
liatyvi, demokratija, kur niekas 
mūsų šalies likimu ir mumis pa
čiais per daug nesirūpina, kur pi
nigas viską nuperka ir parduoda.

Alfonsas Krivickas Tapyba

mes galim bent pasakyti ir para
šyti laisvai ką norim, ką jaučiam, 
kuo gyvenam. Ir niekas tenesako, 
kad rašytojui neskauda, kai jis ne
gali rašyti ir kalbėti saviems sa
voj žemėj. Ir nei vienas tenesve- 
ria mūsų patriotizmo arba mūsų 
meilės žmogui. Nei čia, nei tenai.

— Ar mūsų egzodo literatūra 
atlieka jai skirtąjį uždavinį kūry
binio lygio ir minties angažavi-;

Ieškom mes pasauly pilnaties, 
kartais randam, kartais nesurandant 
ir pabudę vidury nakties 
guodžiamės senų dienų legendom.

Ieškom mes poezijos versmių, 
kasdienybėje braidydami po prozą...
Iš gyvenimo ir aš, deja, semiu 
ir poezijos ir prozos gerą dožą.

Kartais žodis kaip gėlė, o kartais kaip žaizda, 
kartais trūksta ritmo, kartais šilto tono, 
bet ir prozoj pasitaiko kai kada 
rast poezijos kaip gintaro geltono.

O pabudę vidury gyvenimo nakties 
guodžiamės jaunų dienų legendom. 
Ieškome poezijoj pasauliui pilnaties 
ir pavasarių pavasarius surandam.

TAU IR MAN
Pesimistas ir optimistas

Tau pavasaris padavė ranką
Ir tarė: “Mieloji, eime.”

Tau gegužis šnabždėjo: “Užtenka, 
Pažiūrėk, kiek sapnų po žeme...”

Man ruduo šaltą padavė ranką
Ir šypsodamas tarė: “Eiva!”

Ir einu per pavasario lanką
Ir nuo saulės man svaigsta galva!

LIKIMO LAIVAS

Likimas išneša mus į bekraštę jūrą... 
Likimo jūroje vėl ieškome krantų, 
O regime tik skliautą žemą, niūrų 
Ir stovime virš uostų nerastų.

Kurie tartum blyški svajonė tola, 
O gūdūs vėjo gūsiai blaško juos...
Ir plaukiame į švintantį nakties atolą 
Kol horizontas, kaip lanku apjuos.

Likimo laivą lydinčias žuvėdras, 
Bangų viršūnes ir dangaus gelmes — 
Ir tikime: yra, 

yra kažkur 
yra kažkur pasaulis 
yra kažkur pasaulis giedras, 

kuriu, 
sudužus laivui,

mus 
ban
ga 
iš
mes...

mosi prasme?

— Manau, kad atlieka, bet 
be galo sunku tokį sprendimą tar
ti bet kuriam iš mūsų. Jį tars lai
kas, kai bus parašyta viena (be 
sūnų ir posūnių, dukrų ir poduk
rų) lietuvių literatūros istorija. Jo
je, tikiu, vietos užteks visiems.
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Stabai turgaus aikštėje
A. SOLŽENICINAS

Aleksandr Isajevič Sol/enicin (g. 1918 m.) yra vie
nas iš žymiausių gyvųjų rusų rašytojų. 1945 metais 
jis bolševikų buvo suimtas ir sėdėjo kalėjime iki 
1953 metų, po to buvo ištremtas į Kazachstaną, kur 
buvo susirgęs vėžiu. Chruščiovui esant valdžioje, bu
vo reabilituotas, bet pastaraisiais metais vėl apkal
tintas ir pašalintas iš sovietinių rašytojų sąjungos. 
Pačioj Rusijoj Solženicinas pagarsėjo savo knyga 
“Viena diena Ivano Denisovičiaus gyvenime”, kurio
je pavaizdavo šiurpų stalininių metų terorą. Kitos 
vėlesnės jo knygos išėjo tik užsienyje. Anglų kalba 
išleista: “The First Circle”, “Cancer Wrad''. “Archi- 
pelag Gulag". Visų Solženicino veikalų pagrindinė 
tema yra šiurpi laisvės trokštančio žmogaus situacija 
tą laisvę naikinančiam režime.

Vidinė įtampa tvinko jame — neišsekinan
ti, bet džiuginanti. Jis net jautė tikslią vie
tą, kurioje ji buvo: priešaky krūtinės, už 
kaulų. Įtampa lengvai jį spaudė, kaip šiltas 
oras pūslės sieneles, sukeldama malonų 
skausmą, kuris buvo kažkaip net girdimas. 
Tik jo garsai nebuvo šios žemės ir ne ta gar
sų rūšis, kurią užgriebia mūsų ausys.

Tas jausmas buvo labai skirtingas nuo 
ano, kuris jį gundė persekioti Zoją paskuti
nių savaičių vakarais, šitas jausmas nebuvo 
jo krūtinėje, bet visose kūno dalyse.

Jis nešiojo tą įtampą savyje, ją puoselė
jo ir nuolatos jos klausėsi. Jis dabar atsi
minė, kad buvo tą įtampą išgyvenęs jaunys
tėje, bet vėliau visiškai ją užmiršo. Kas bu
vo tas jausmas ? Ar ilgalaikis ? Ar jis nebuvo 
apgaulingas? Ar jis visiškai priklausė nuo 
moterų, kurios jį sujaudino? O gal kilo ir iš 
mistikos glūdinčios moteryje, prie kurios dar 
nesame pripratę ir su kuria nesame inty
miai artimi? Ar vėlėliau jis nežūsta visiš
kai?

Pasakymas ‘‘pasidaryti intymiu” buvo 
dabar jam bereikšmis. O gal ne? Tasai jaus
mas krūtinėje buvo vienintelė jam palikusi 
viltis, kurią taip globiai saugojo. Jis tapo 
didysis siekimas, jo gyvenimo didžioji puoš
mena. Jis buvo nustebęs tuo, kas įvyko... 
Vegos esimas apdovanojo visą vėžininkų pa
viljoną poreikiais ir spalvomis. Vienintelis 
dalykas, išgelbėjęs vėžininkų skyriaus nuvy- 
timą, buvo faktas, kad jie buvo... draugai. 
Iki šiol Olegas matydavo ją gana retai ir tai 
tik trumpą laiką. Ji padarė prieš kelias die
nas jam kraujo perpylimą. Jiedu vėl gerai 
pasikalbėjo, nors ir ne taip laisvai kaip pa
skutinį kartą, nes be jų buvo dar kita gai
lestingoji sesuo. Jis padarė viską, kad tik 
greičiau iš čia išeitų. Bet dabar, atleidimui 
priartėjus, jį graužė liūdesys. Uš — Tereke 
jis jau nematys Vegos. Kas atsitiks tuomet?

Šiandien buvo sekmadienis. Tai vieninte
lė diena, kuomet nebuvo vilties ją pamatyti. 
Buvo šilta ir saulėta. Oras buvo ramus, pa
siruošęs dar labiau sušilti ir net perkaisti.

Olegas išėjo pasivaikščioti ligoninės skly

pe. Jis įkvėpdavo tirštą šilumą, kuri minkė 
jo kūną. Jis mėgino įsivaizduoti, kaip ji 
praleidžia sekmadienį. Ką ji veikianti ?

Jo judesiai buvo tingūs, ne tokie kaip 
pirmiau. Jis jau nežengė tvirtai išilgai jo pa
ties nubrėžtos tiesios linijos, staigiai neap
sisukdavo, priėjęs jos galą. Jo žingsniai bu
vo silpni ir atsargūs. Kariais jis staptelda- 
vo ir atsisėsdavo ant suolo. Jei nebuvo arti 
žmonių, tai jis net išsitiesdavo. Tai toksai jis 
buvo šiandien. Jis vos pasivilko. Jo chalatas 
nesusegtas ir atlapas. Susikūprinęs. Jis- 
dažnai stapteldavo, užnešdavo galvą ir apžiū
rėdavo medžius. Kai kurie iš jų jau turėjo 
plyštančius pumpurus, kitų lapai buvo tik 
pradėję augti: ąžuolo lapai buvo dar visai 
nepasirodę. Bet vis tiek, visur buvo taip ge
ra.

Staiga, jis pamatė plotą, apaugusį skais
čiai žalia žole. Vietomis ji buvo nepaprastai 
aukšta. Buvo galima galvoti, kad ji pernykš
tė, jei ji neatrodytų tokia šviežiai žalia.

Ant vieno tako, apiberto akinančiais 
saulės spinduliais, Olegas pamatė Šulūbiną. 
Jis sėdėjo ant sulūžusio, be atramos nuga
rai, siauro medinio suolo. Susigūžęs ant sa
vo klubų, jis buvo taip susisukęs, kad atro
dė esąs palinkęs į priešakį ir atsilošęs atbu
las. Jo ištiestos rankos ir sunerti pirštai bu
vo įsprausti tarp suglaustų kelių. Sėdėda
mas su nuleista galva ant vienišo suolo, tai 
saulės ryškiai apšviestas, tai šešėlių ap
gaubtas, jis atrodė kaip paminklas netikru
mui.

Olegas nebūtų turėjęs nieko prieš atsisės
ti prie Šulūbino. Jis dar nebuvo pagrindinai 
su juo išsikalbėjęs. Jis norėjo dar ir dėl to, 
nes stovyklose buvo patyręs, kad žmonės, 
kurie nekalba, turi savyje kažką ypatingo. 
Be to, Olegas, simpatizavo ir domėjosi Šulū- 
binu dar ir todėl, kad pastarasis palaikė jo 
pusę viename ginče.

Tačiau jis' nusprendė praeiti pro šalį. 
Stovyklos irgi jį išmokino, kad kiekvienas 
žmogus turi teisę palikti vienas su savimi. 
Jis pripažino tą teisę ir nenorėjo jos pažeisti.

Jis ėjo pro šalį, bet lėtai, batais žarsti- 
nėdamas žvyrą. Šulūbinas matė batus. Jo a- 
kys sekė juos ir norėjo sužinoti kieno jie 
yra. Jis abejingai pažvelgė į Olegą ir rasi už
siminė: “Mudu esame iš vienos palatos, ar 
ne?” Olegas pajudėjo dar du lėtu žingsniu 
prieš tai ,kai šulūbinas užklausiančiai pa
siūlė: “Ar jūs nepanorėtumėte atsisėsti?”

Šulūbinas movėjo aukštašonius batus, o 
ne paprastas šliures, tik ant kojų pirštų ka
bančias. Tai reiškė, kad jis gali-eiti pasivaikš
čioti ir sėdė i lauke. Jo galva nebuvo pri
dengta. Prie viršugalvio buvo prilipę keli 
kuokšteliai žilų plaukų.

Olegas pasisuko į suolą ir atsisėdo, nors 
bandė sudaryti įspūdį, kad jam yra tas pat 
ar sėdėti ar vaikščioti, nors galvojo, kad 
būtų geriau atsisėsti. Jis žinojo, kad, kalbai 

prasidėjus, jis galės pateikti lemiantį klausi
mą. Atsakymas į jį bus raktas, leidžiąs visą 
žmogų suprasti. Bet vietoj to, jis tik pa
klausė: "Taip, tai užporyt, ar ne, Aleksiejau 
Filipovičiau?”

Jam nebuvo reikalingas atsakymas, kad 
tai bus užporyt. Visa palata žinojo, kad Šu
lūbinas bus tą dieną operuotas. Svarbiausia 
buvo, kad jis kreipėsi į jį "Aleksiejau Fili
povičiau”. Dar niekas palatoje taip nesikrei
pė į tylųjį Šulūbiną. Atrodė, kad vienas se
nas karys kalbėjo su kitu.

Šulūbinas linktelėjo galvą: "Tai paskuti
nė proga, nors šiek tiek pasišildyti saulėje”.

“O ne, nepaskutinė”, sugaudė Kostogloto- 
vas. Tačiau, žiūrėdamas primerktos akies 
kampu, jis galvojo, kad iš tikrųjų gali būti 
paskutinė, šulūbinas valgė mažai, mažiau 
nei apetitas reikalavo. Jis saugojosi, norėda
mas sumažinti skausmus, pasireiškiančius 
po gausesnio valgio. Bet tai mažindavo jo 
stiprumą. Kostoglotovas jau žinojo, kokią li
gą turėjo šulūbinas. "Tai jau nuspręsta, ar 
ne?”

“Jie nukreipia išmatas pro šone padary-

A. Solženicinas

tą angą?”, jis paklausė. Šulūbinas sučiaupė 
lūpas, o paskui palingavo galvą. Jiedu tylė
jo valandėlę. “Kaįp ten bebūtų, yra vėžys ir 
vėžys”, paskelbė v, Šulūbinas, žvelgdamas 
prieš save, o ne u Olegą.“Viena vėžio rūšis 
suėda kitą. Kaip jis bebūtų biaurus, vis tiek 
yra blogesnių. Apie mano ligos rūšį negali
ma kalbėti su kitais, negalima prašyti pri
tarimo.”

— “Manasis yra toksai pat, aš galvoju”. 
—“Ne, manasis bįpgesnis, kaip jūs besvars- 

tytute. Mano liga | yra ypačiai pažeminanti, 
ypačiai atstumianti. Pasekmės yra žiaurios. 
Jei aš palikčiau gyvas — o ir tai yra dide
lis jei — tai stovėjimas arba sėdėjimas ša
lia manęs, taip kaip dabar jūs, pavyzdžiui, 
bus nemalonus. Kiekvienas stengsis būti to
liau nuo manęs. Net jeigu kas bus ir arčiau 
manęs, aš vis tiek galvosiu — matai, jis tai

tik prisiversdamas pakenčia,... jis mane kei
kia. Tai reiškia, kad aš neteksiu žmonių 
draugijos”. ,

Kostoglotovas galvojo valandėlę apie tai, 
tyliai švilpaudamas, ne lūpomis, bet pro su
kąstus dantis, išsiblaškiusiai išpūsdamas o- 
rą. “Kągi, nelengva nuspręsti, kuriam iš 
mūsų yra blogiau”, jis pasakė — “Yra net 
sunkiau nei dalyvauti varžybose dėl pasiseki
mo ar laimėjimo. Savo bėdos yra pačios bjau
riausios. Pavyzdžiui, aš galiu galvoti, kad 
mano gyvenimas susiklostė ypač nelaimin
gai. Bet kaip aš galiu tai žinoti. Gal jūsų 
buvo dar šiurkštesnis. Kaip aš galiu iš išorės 
nuspręsti?”

— “Nespręskite, nes tikrai jūs suklysi- 
te”, atsakė Šulūbinas”. Pagaliau atsigrįžęs 
jis žiūrėjo į Olegą neramiomis, ryškiomis, 
apvaliomis, krauju pasruvusiomis akimis. 
“Žmonės, skęstantys jūroje ar kasantys dy
kumoje šulinį vandeniui surasti, nėra patys 
nelaimingiausi. Pats nelaimingiausias žmo
gus yra tas, kuris kasdien, išeidamas iš sa
vo namų, atsitrenkia viršugalviu į durų stak
tą,nes ji yra per žema. Kiek aš suvokiu, 
jūs kovojote kare, vėliau buvote darbo sto
vyklose. Ar tai tiesa?”

— “Tikrai taip, ir dar daugiau. Be aukš
tojo mokslo, be pakėlimo į karininko laipsnį, 
amžinai ištremtas”. Olegas skaičiavo punk
tus apgalvotai ir nesiskųsdamas. “Taip, ir 
dar vienas dalykas, jaunas žmogau, vėžys”.

—“Po velnių... Kasgi yra jaunas žmogus? 
Gal būt jūs galvojate, kad aš esu jaunas, 
nes turiu savo galvą ant savo pečių ir nesu 
išsiauginęs naujo kailio”.

—“Kas liečia kitus dalykus, tai aš jums 
kai ką papasakosiu. Jums neteko per daug 
meluoti — ar jūs tai supratote? Mažiausia, 
jūs nebuvote verčiami per daug meluoti — 
ar jūs tai supratote? Mažiausia, jūs nebuvo
te verčiami perdaug žemai lankstytis. Jūs 
turite tai įvertinti... Jūsų žmonės buvo areš
tuojami. Tačiau mes buvome varomi į mitin
gus jums nukaukinti. Jie žudydavo jūsų rū
šies žmones. Tačiau jie vertė mus atsistoti ir 
plojimais užgirti padarytus sprendimus... Ne 
tik pritarti plojimu, bet ir reikalauti šaudo
mųjų būrių. Ar atmenate, ką jie rašydavo 
laikraščiuose? — “Kaip vienas žmogus visa 
tarybinė tauta sukilo pasipiktinime išgirdu
si neturinčius pavyzdžio šlykščius nusikal
timus...” Ar jūs žinote ką “Kaip vienas žmo
gus” mums reiškia? Mes buvome, individu
alios žmoniškos būtybės... ir paskui staiga 
mes tapome “Kaip vienas žmogus”. Plodami 
mes privalėjome laikyti mūsų stiprias ran
kas aukštai ore, kad tie aplink mus ir tie est
radoje tai matytų. Nes kasgi nenorėjo gy
venti? Kas prieš tai pasipriešino? Kur jie 
yra dabar? Aš pažinau vieną — Dimą Olits- 
kį — jis susilaikė. Jis neprieštaravo, o gera
sis dangau. Jis tik susilaikė, balsuojant In
dustrijos partijos narių sušaudymą.

“Pasiaiškink,” jie šaukė, “Pasiaiškink”. 
Jis atsistojo. Gerklė buvo sausa kaip kau
las. “Aš galvoju, jis pasakė, kad dvyliktais 
revoliucijos metais, mes privalome surasti ki
tokias numalšinimo priemones...” — “Ah, 
niekšas.'Bendrininkas. Priešo agentas”. Kitą 
rytą jis gavo kvietimą atvykti į GPU... ir 
ten jis paliko visam gyvenimui”.

Šulūbinas lankstė savo sprandą ir suki
nėjo galvą iš vienos pusės į kitą. Palinkęs 
į priešakį ir atsilenkęs atbulas, jis sėdėjo ant 
suolo kaip didžiulis paukštis ant nepritai
kintos jam laktos.

Kostoglotovas nudavė nesupratęs Šulūbi
no gyriaus.

“Aleksiejau Filipovičiau”, jis pasakė, “vi
sa priklauso nuo skaičiaus, kurį ištraukiat. 
Jei padėtis apsiverstu, tai visa pradėtų vykti 
atvirkščiai: jūs būtute kankiniai, o mes prisi
taikėliai. Tačiau dar reikai pridurti : žmonės, 
tokie kaip jūs, suprantantys kas vyksta, ku
rie suprato tai nuo pat pradžios, išgyveno 
deginančias kančias. Bet tie, kurie tikėjo, 
kad taip turi būti, to neišgyveno. Jų rankos 
buvo suteptos krauju, tačiau, antra vertus, 
jos nebuvo suteptos krauju, nes jie nesupra
to tikrovės”.

Senas žmogus pažiūrėjo į jį įžambiniu, 
svilinančiu žvilgsniu. “Kas buvo tie žmonės, 
kurie tikėjo”, jis paklausė.

— “Nagi, aš. Iki pat karo su Suomija”.
— “Tačiau, kiek yra tokių, kurie tikėjo 

ar tokių, kurie nesuprato? Aš žinau, kad ne
galima per daug reikalauti iš vaiko. Bet aš 
tikrai negaliu prileisti, kad visi žmonės tapo 
staiga silpanpročiai. Aš negaliu į tą tikėti. 
Aš nenoriu. Senais laikais dvaro ponas, sto
vėdamas rūmų prieangyje, kalbėdavo vi
sokius niekus, bet baudžiauninkai tyliai šyp
sojosi į savo barzdas.Dvarponis ir šalia sto
vintys anstoliai tai matė. O laikui atėjus nu
silenkti, visi kaip vienas žmogus nusilenkda
vo. Ar tai įrodo, kad ūkininkai tikėjo ponu? 
Kokios rūšies asmuo jūs turite būti, kad tuo 
tikėtumėt?”

Šulūbinas širdo vis labiau. Jis tūrėjo vei
dą, kurį stiprus susijaudinimas smarkiai iš
kreipdavo ir pakeisdavo, nepalikdąmas nė 
vieno ramaus bruožo.

— “Apie kokią žmonių rūšį mudu kalba
me?”, jis tęsė. “Staiga visi profesoriai ir vi
si inžinieriai pasiverčia kenkėjai^. Ir tuo ti
kima. Pilietinio karo meto geriausi divizijų 
komandieriai tampa vokiečių ir japonų šni
pais. Ir į tą tikima? Lenino visa senoji gvar
dija parodoma, kaip niekšiškos išgamos. Ir 
į tą tikima. Jo paties draugai ir,,pažįstami 
nukankinami kaip liaudies priešai Ir tuo ti 
kima. Milijonai rusų karių išduoda savo 
kraštą. Ir vis tuo tikima. Ištisos tautos, se
niai ir didikai, sunaikinamos. Ir vis jis tuo , 
tiki. Tai kas per žmogus jis yra, aš noriu 
paklausti? Jis yra beprotis. Bet ar gali visa 
tauta būti bepročiais? Ne, jūs turite man at
leisti. Žmonės yra pakankamai protingi. Yra 
daug paprasčiau. Žmonės norėjo gyventi. Sa
koma, didelės taulos turi dėsnį —- ištesėti ir 
išlikti gyvomis. Kuomet kiekvienas iš mūsų 
numirs ir Istorija, atsistojus prie kapo, pa
klaus “Kas jis buvo?” bus tik vienintelis ga
limas Puškino atsakymas. “Mūsų niekšiš
kais laikais... Žmogus buvo tironas, išdavikas 
ar kalinys”. Olegas krūptelėjo. Jis nežinojo 
eilėraščio, kuris buvo perveriančiai teisingas. 
Poetas ir teisybė beveik fiziškai sutapo. Šulū
binas, mojuodamas atkištu pirštu, prabilo: 
“Poetas nesurado eilėraštyje vietbs žodžiui 
“kvailas”, nors jis žinojo, kad jų yra pasau
lyje. Ne, faktiškai yra tik trys galimi atve-

(Nukelta į 5 pusi.)
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Abejonės dėl realizmo

Turėdami šitokios romantinės 
inspiracijos šiandieninį kūrinį 
kaip J. Marcinkevičiaus “Min
daugą”, suabejojame ir dėl realiz 
mo, kaip svarbiausios krypties 
lietuvių literatūroj. Todėl prade
dame klausti, ar pirmasis didy
sis lietuvių literatūros kūrinys — 
Kristijono Donelaičio “Metai” 
nėra bent per pusę romantiškas, 
nors esame įpratę tą poemą laiky
ti pirmuoju realistiniu kūriniu 
net visuotinės literatūros plotmė
je.

Be realistinių sugestijų iš ša
lies galime nesunkiai pastebėti, 
kad “Metų” autoriaus idealistinė 
pasaulėžiūra, jo poemoj reiškia
mas protestas prieš civilizacijos 
nuvargintus aristokratus, jo sim
patijos pasaulietiškos civilizacijos 
nesugadintiems žmonėms — lie
tuviams baudžiauninkams,—Do
nelaičio jautrumas gamtai — vis 
tai romantiniai bruožai, kurie 
stipriai konkuruoja su realis
tiniais tamsiais baudžiavos bei

papročių paveikslais, su realisti
niu vaizdavimo būdu ir dažnai to 
kia pat kalba. Taigi būtių teisin
ga Donelaičio “Metus” laikyti 
pusiau realistine, pusiau romanti 
ne poema, jei kam nepatiktų in
tegralinio realizmo vardas.

Priėjus prie šitokių išvadų dėl 
senojo Donelaičio ir jaunojo Mar 
cinkevičiaus, pradedi pastebėti, 
kad tikrųjų'realistų su tamsiu pa
mušalu lietuvių literatūroj nėra 
daug. Kaip realistai abejonių ne
kelia D. Poška, Žemaitė-Žyman- 
tienė, Lazdynų Pelėda-Lastaus- 
kienė, J. Baltušis, J. Paukštelis, V. 
Ramonas, K. Barėnas, Al. Baro
nas ir dar vienas antras, bet už 
šiuos vyresnis Vienuolis-Žukaus- 
kas jau turi romantinių pradų. Ši 
tokių pradų dar daugiau rastume 
didžiuosiuose mūsų literatūros 
stulpuose kaip A. Baranauskas, 
A. Vienužis, V. Pietaris, Mairo
nis, Vaižgantas, M. Pečkauskai- 
tė, V. Krėvė, B. Sruoga, Putinas, 
neišskiriant nė J. Aisčio, B. Braz
džionio, K. Bradūno, N. Maza- 
laitės. Neužsirūstintų, tur būt, nė 
A. Vaičiulaitis, J. Gliaudą, J. Kra

likauskas, Alė Rūta, jei jų kūri
niuose atrastume vieną antrą ro
mantinį bruožą.
Matant šitokią romantizmo pra

dų persvarą, savaime peršasi min 
tis, kad reikia kritiškai peržiūrėti 
lietuvių literatūros istoriją bei iš
ryškinti ljetuvių rašytojuose tuos 
nerealistinius pradus, kuriuos 
tur būt, tyčiom užtemdė K. Kor
sako redaguota “Lietuvių litera
tūros istorija”. Platesnis tų pradų 
atskleidimas galėtų daugiau pa
dėti, pozityviai sprendžiant meno 
ir literatūros krizę, negu socialis
tinis realizmas, arba piršimas sek
ti tais tariamai modernios litera
tūros pavyzdžiais, kuriuos čia pa
vadinome antiromantizmu, arba 
juoduoju romantizmu. Mūsų tau
tos situacijoje mėgavimasis šito
kia literatūra būtų nevaisinga, 
prabanga.

Tačiau pasisakymas prieš taria
mo avangardizmo prabangą jo
kiu būdu nereiškia noro atitver
ti mūsų literatūrą nuo šių dienų 
pasaulio. Priešingai, juo reikia do
mėtis, jame veikliai dalyvauti ir 
jo problemas spręsti pozityviai o- 
riginalia kūryba, o ne bergždžių 
atvejų madingu sekimu. Tiesa,

kad ir' mūsų rašytojai nujaučia 
madų pavojų rimtajai literatūrai. 
Tai neblogai liudija vadinamojo 
absurdinio teatro neseni lietuviš
ki kūriniai.

Savitai integralinio 
realizmo keliu

Anoje geležinės uždangos pu
sėje neabejotini sąlytį su madin
gu absurdo teatru turi Juozas 
Grušas ir Kazys Saja, o šioj už
dangos pusėje — Kostas Ostraus
kas ir Anatolijus Kairys. Iš šių 
keturių rašytojų trys absurdinio 
teatro mėgstamas priemones var
toja savarankiškai — ne žiūro
vams apsvaiginti beprasmybės 
tvaike, bet pozityviai spręsti įvai
rioms problemoms. Sakysim, A. 
Kairys, vartodamas atbulinį veik
smą, groteską bei alegorijas savo 
dramose (“Viščiukų ūkis”, “Cur- 
riculum vitae”, “Palikimas” ir 
“Šviesa”), tas priemones pajun
gia pozityviems, patriotiniams už
daviniams, nors dėl šių visuome
niškai pedagoginių intencijų nu
kenčia kūrinių irracionalinis gi
lumas. Šiuo atžvilgiu atrodo lai
mingesni K. Saja su savo “Ma- 

(Nukelta į 5 pusi.)
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AIKŠTĖJE
dabar jų žvilgsnis buvo drumstas. Staiga 
jis pasakė: “Gerai, bandykime išreikšti tai 
švelnesne forma — minios instinktu, baime 
palikti vienam, už bendruomenės ribų. Čia 
nėra nieko naujo. Francis Bakon’as sugal
vojo dar XVI šimtmetyje stabų doktriną. 
Jis teigė, kad žmonės nelinkę gyventi grynu 
pažinimu. Todėl jiems yra taip lengva užterš
ti mokslą prietarais. Prietarai yra įvairūs 
stabai... “Padermių stabai”, Bakon’as juos 
vadina “urvų stabais”.

Kuomet jis pasakė “urvų stabai”, Olego 
sąmonėje gimdavo tikroviškas urvas, dūmi
nis, su ugniaviete viduryje, kur laukiniai ke
pė mėsą. O urvo gilumoje, beveik neįžvel
giamas, stovėjo melsvas stabas... “Teatro i- 
dolai”... Kur tas ypatingas stabas galėjo bū
ti randamas? Prieangyje? Uždangoje? Ne, 
tinkamesnė vieta galėtų būti teatro priešakyj 

(Atkelta iš 4 pusi.)
jai. Kadangi aš neatsimenu buvęs kalėjime, 
kadangi tikrai žinau nesu buvęs tironu... to
kiu atveju, reiškia...”, šulūbinas nusišypso
jo. Paskui pradėjo kosėti. “Tai reiškia...” 
Bekosėdamas, jis suposi ant savo šlaunų tai 
į priekį, tai į užpakalį.

“Ar jūs galvojate, kad toksai gyvenimas 
buvo lengvesnis nei jūsų? Visą gyvenimą aš 
skendėjau baimėje. Tačiau aš dabar noriu 
pasikeisti vietomis su jumis”.

Kaip Šulūbinas, Kostaglotovas linksėjo esąs skveras, sodno centre, 
pirmyn ir atgal, pliumptelėjęs ant siauro 
suolo kaip skiauterėtas paukštis ant laktos.

Jų juodi, nuožulniai pasvirę šešėliai gu
lėjo sustirę priešais juodu ant žemės.

— “Ne, Aleksiejau Filipovičiau, jūs klys
tate. Tai perdaug urminis pasmerkimas, per
daug grubus. Mano supratimu, išdavikai bu
vo tie, kurie rašė įskundimus arba buvo liu
dininkai. Tokių yra milijonai. Galima skai
čiuoti, kad kiekvienam įskundėjui atitenka 
vienas, sakykim, du ar trys kaliniai, ar ne? 
O tai įrodo, kad jų yra milijonai. Bet kiekvie
ną iš jų užrašyti išdaviku, tai per greitas 
sprendimas. Ir Puškinas pasiskubino. Audra 
nulaužia medžius, bet žolę tik sulenkia. Ar 
tai reiškia, kad žolė išdavė medį. Kiekvienas 
turi savo gyvenimą. Jūs pats pasakėte, kad 
tautos įstatymas yra išlikti gyva.”

Šulūbinas taip susiraukė, kad dingo jo 
akys ir tik likutis jo burnos buvo matomas. 
Trumpą akimirką buvo matomos jo didelės 
apvalainos akys bet tuojau jos dingdavo, pa
likdamos tik raukšlėtą, aklą odą.

Jis leido atsipalaiduoti veidui. Jo akyse 
buvo tokios pačios tabokiniai rudos lėlikės, 
tokie patys paraudonėję akių baltymai. Bet

“Kas yra teatro stabai”? Teatro stabai 
yra kitų orios nuomonės, kuriomis asmuo 
nori vadovautis, vertinti jomis tai, ko pats 
nėra patyręs.

— “Bet taip labai dažnai atsitinka”. — 
“Tačiau kai kada jis yra pats tai patyręs, tik 
jam yra patogiau netikėti tuo, ką yra ma
tęs.” — “Aš mačiau tokių atsitikimų”... — 
“Kitas teatro stabas yra per didelis palinki
mus sutikti su mokslo įrodymais. Kai kurie 
vadina tai savanorišku kitų žmonių klaidų 
priėmimu.” — “Tai yra puiku”, pasakė Ole
gas. Ta idėja jam labai patiko. “Savanoriš
kas kitų klaidų priėmimas... Tikrai taip”. 
“Pagaliau, esama stabų turgaus aikštėje.” 
“Tai buvo lengviausiai įsivaizduoti: alebas.ri- 
nis stabas, aukštai iškilęs virš knibždančios 
aikštėje minios”. “Turgaus aikštės stabai y- 
ra klaidos, kylančios iš žmonių tarpusavio 
santykiavimo ir draugijinio gyvenimo. Tai 
klaidos, kurias žmogus daro iš įpratimo, var
todamas kai kuriuos posakius ir formules, 
pažeidžiančias protavimą. Pvz. “Liaudies 
priešas”... Nė vienas iš mūsų “Išdavikas”. 
Pakanka prikergti vieną iš tokių posakių bet 
kuriam-žmogui, ir visi jo išsižadės”.

Šulūbiųas pabrėždavo kiekvieną tų šūkių, 
išsviesdamas pirma vieną, o vėliau kitą ran
ką. Ir vėl jis atrodė kaip su pakirptais spar
nais paukštis, bandydamas kreivais ir neran
giais judesiais pakilti ir skristi.

Saulė buvo karštesnė nei paprastai būna 
pavasarį, ir gerokai įkaitino jų nugaras.

Medžių šakos dar nebuvo susiraizgę ir 
' nemetė šešėlio. Dangus dar nebuvo išblėsęs 
nuo pietų saulės karščio. Tarp baltų dribs
nių mažų plaukiančių debesų buvo dar mato
mas jo žydrumas.

Tačiau Šulūbinas arba to nematė arba ne
tikėjo tuo ką matė. Jis, iškėlęs vieną pirš
tą aukščiau savo galvos ir jį kratydamas, pa
sakė: “Ir virš visų stabų yra baimės dangus 
su kabančiais pilkais debesimis. Kai kada 
vakarais susirenka stori, žemi debesys, juo
di ir pilki debesys, nors dar nematyti artė
jančios audros. Anksti nusileidžia tamsa ir 
niūrumas. Visas pasaulis skleidžia nejauku
mą. Ir atskuba didelis noras eiti ir pasislėp
ti po mūrinio namo stogu ir lindėti su šei
ma prie ugįiiavietės. Aš gyvenu po tokiu dan
gumi jau dvidešimt penkerius metus, o gal 
ne dvidešimt aštuonerius, tai galite patys 
suskaičiuoti. Pradžioje aš tylėjau dėl mano 
žmonos, paskui dėl mano vaikų, galop dėl 
mano paties nuodėmingo kūno. Tačiau mano 
žmona mirė. Ir mano kūnas yra tik pilnas 
išmatų maišas. Joms išeiti bus išgręžta vie
name kūno šone anga. Ir mano vaikai išau
go tokie kietaodžiai, beširdžiai. Net neįmano
ma suprasti, kodėl taip įvyko. Ir kuomet ma
no duktė netikėtai pradėjo man rašyti — lai
ke paskutinių dviejų metų ji atsiuntė man 
tris laiškus, ne į čia, bet į mano namus, 
tai išaiškėjo, kad ji tai padarė spaudžiama 
partinės organizacijos, pareikalavusios su
norminti santykius su tėvu. Ar kas gali tą 
suprasti? Bet jie nereikalavo to iš mano sū
naus...”

Šulūbinas atsisuko į Olegą ir papešiojo 
krūmingus antakius. Visa jo išvaizda buvo 
pasišiaušusi. Staiga Olegas sužinojo, kas jis 
esąs — jis esąs išprotėjęs malūnininkas iš 
Dargomižskio operos Rusalka. “Aš malūni

ninkas? Aš nesu malūnininkas, aš esu var
nas.”

“Aš net gerai neatmenu, gal būt tuos vai
kus aš tik sapnavau, gal jų visai nebuvo... 
Paklausyk, ar žmogus gali pasidaryti toks 
kaip trinka? Trinkai yra vis tiek ar drybsoti 
vienai ar tarp kitų rąstigalių.

Mano gyvenimo būdas yra toksai, kad 
jei aš neteksiu sąmonės, nugriūsiu ant grin
dų ir numirsiu, tai niekas manęs daug dienų 
nesuras, net mano kaimynai. Tačiau klau
syk! Jis stipriai sučiupo Olegą už nugaros 
tarsi išsigandęs, kad Olegas jo negirdės. “Aš 
dar vis saugausi, taip kaip pirmiau, aš dai
rausi aplink. Aš žinau, kad išsipasakojau 
palatoje, bet aš niekuomet nedrįsiu nieko pa
sakyti Kokandoje ar darbovietėje. O jei aš 
dabar jums pasakoju, tai tik dėl to, kad jie 
jau atstumia vežimėlį, kuriame veš mane ope
racijai... Net ir dabar aš nieko nepasaky
čiau, jei čia būtų trečias asmuo. Ne, niekuo
met. Taip iš tikrųjų yra. Tai yra siena, prie 
kurios jie pristūmė... Aš esu baigęs žemės 
ūkio akademiją. Ten buvo platūs istorinio ir 
dialektinio materializrpo kursai. Tačiau tuo
met ąžuolai pradėjo griūti. Muratovas virto 
žemės ūkio akademijoje. Tuzinai profesorių 
buvo areštuoti. Reikalavo prisipažinti pada
rius klaidas. Aš prisipažinau. Reikalavo jų 
atsižadėti. Aš atsižadėjau. Nedidelis nuošim
tis sugebėjo išlikti. Taigi, aš buvau nuošim
čio dalis. Aš pradėjau studijuoti grynąją bi
ologiją. Aš pasijutau esąs ramiame dangu
je. Tačiau tuomet vėl prasidėjo valymas. Ir 
dar koksai! Biologijos departamento profe
sorių katedros buvo iššluotos aštria šluota. 
Jie pageidavo, kad nutrauktumėme dėsty
mą. Labai puiku. Aš tai padariau. Aš dar to
liau ėjau — pasidariau asistentas. Aš suti
kau tapti mažu žmogeliu.”

Jis visuomet buvo toks tylus palatoje, o- 
dabar kalbėjo nepaprastai laisvai. Galima bu 
vo manyti, kad viešas kalbėjimas buvo jo 
kasdieninis užsiėmimas.

— “Jie naikino veikalus, kuriuos parašė 

didieji mokslininkai. Jie keitė mokymo pla
nus. Puiku. Aš sutikau su visu kuo. Jie pa
tarė, kad mes suderintumėme anatomiją, 
mikrobiologiją ir neuropatologiją su vieno 
nemokšos agronomo ir vieno sodininkystės 
eksperto teorijomis. Bravo! Aš sutinku! Aš 
balsavau už.

Ne. To buvo per maža. Ar nesutiktumėte 
atsisakyti asistentūros ? Gerai, aš nesiginči
jau. Aš nutariau paruošti naujus metodus 
biologijos dėstymui mokyklose. Tačiau mano 
pasiaukojimas nebuvo priimtas. Iš manęs at
ėmė visus darbus. Labai puiku. Aš sutikau 
būti knygininku tolimajame Kokande. Aš il
gai traukiausi. Vis dėlto aš esu gyvas ir 
mano vaikai baigė universitetą. Bet tuomet 
knygininkai gavo slaptas valdžios instrukci
jas : sunaikinti kai kurių autorių knygas. Pui
ku. Tai nebuvo mums nauja. Ar prieš dvi
dešimt penkerius metus aš nebuvau paskel
bęs, kad reliatyvybės teorija yra kontrrevo
liucinis obskurantizmas ? Tad aš padariau są
rašą. Mano partijos sekretorius ir ypatingo 
skyriaus atstovas jį pasirašė. Ir mes kimšo- 
me knygas į krosnį... Į krosnį visas geneti
kas, kairiąją estetiką, etiką, kibernetiką, arit
metiką... Jis vis dar galėjo juoktis, tas išpro
tėjęs varnas. Kodėl kurti laužus gatvėje ? Ne
reikalinga histrionika! Leiskite tai padaryti 
ramiame kampelyje, leiskite sumesti knygas 
į krosnį. Krosnis mus šildo!

Vis dėlto pavyko išsaugoti šeimą. Mano 
duktė yra provincinio laikraščio redaktorė. 
Ji net parašo lyriškus eilėraščius.”

Kur kas jam per platus ligonio chalatas 
atrodė dabar kaip pora bejėgių sparnų.

“T-a-i-p, aš sutinku”, tik tiek galėjo pasa
kyti Kosfoglotovas. “Jūsų gyvenimas nebu
vo lengvesnis už mano.”

“Iš tikrųjų, taip”, pasakė Šulūbinas, gau
dydamas orą. Jis atsisido patogiau ir pradė
jo ramiau kalbėti. Aš labai norėčiau atspėti 
šitų kintančių istorijos laikotarpių mįslę.

(Bus daugiau)

SAVERS
(Atkelta iš 4 pusi.) 

mutų medžiokle” ir J. Grušas su 
savo drama “Meilė, džiazas ir 
velnias”. Ypač gili atrodo ši pas
taroji tragikomedija.

Kadangi paskaitos rėmai nelei
džia tų dramų nagrinėti, todėl ir 
čia plačiau nekalbėsime nei apie 
A. Kairio, nei apie K. Sajos pas
tarųjų metų kūrinius. Tačiau pa
vyzdžio reikalui negalima nepa
sakyti kelių žodžių apie J. Grušo 
“Meilę, džiazą ir velnią”.

Si aktuali tragiškoji komedija 
yra pavyzdys, kuris akivaizdžiai 
parodo, kaip realistinėmis, gro
teskinėm, alegorinėm ir roman
tinėmis priemonėmis galima su
kurti sintetinį pozityvaus skambe
sio kūrinį, nors jis atrodo atrem
tas į juodas aktualijas — į did
miesčių suvalkatėjusį ir sužvėrė
jusi jaunimą, kurio atstovai tin
ka juodajam romantizmui. Šita
me kūriny didžiausias J. Grušo 
meninis laimėjimas — nuosta
bus, kontrastiškai sukurtas, ne
laimingos septyniolikmetės Bea
tričės, kasdieniškai vadinamosios 
Betos, personažas. Ši valkatau
jančių jaunuolių draugė bruta
liame didmiesčio padugnių pa
sauly vis dėlto sugeba išlaikyti ir 
jautrią, idealus mylinčią, artimui 
besiaukojančių širdį ir skaisčią sie
lą. Nors sužvėrėjusių draugų ap
linkoj Beatričė žūsta, bet kaip tik 
žūdama jinai iškelia meilės idea
lo skaistumą. Jis nušviečia krimi
nalinį juodumą valkatyno, ku
riam skaistybės sunaikinti vis dėl
to nepavyko.

Bet čia tuoj reikia pridurti, kad 
įspūdingą Beatričės personažą J. 
Grušas yra sukūręs kontrastų me 
todu, t.y. iš esmės romantiniu me
todu. Per šį retą, simbolišką, bet 
gyvą personažą autorius parodo 
kilnaus, humanistinio, gal būt, 
krikščioniško idealo grožį, kurį 
mergaitei įdiegė ją auklėjusi mo
čiutė. Dėl šio idealo susidūrimo 
su didmiesčio tikrovės šiurpia 
tamsa “Meilė, džiazas ir velnias” 
gali būti pavadintas naujoviškos 
romantikos kūriniu. Bet, jei kam 
šios tragiškosios komedijos prisky
rimas romantizmui atrodytų per

1 drąsus, ją būtų galima rikiuoti į 
integralinio realizmo kūrinių ei
les. Integraliniam' realizmui jinai 
tiktų dėl to, kad J. Grušas tame 
savo kūriny neneigia jokio būties 
aspekto, nieko, kas yra ir gali bū
ti. Iš kitos pusės, jis vartoja vi
sas priemones — realistines, ro
mantines, simbolines, alegorines, 
groteskines, — kiek jos tinka jo 
pagrindiniam meniniam tikslui | 
šiurpios tikrovės ir idealo grožiui 
atskleisti. Tai integralinio realis
to metodas.

Pabaigai belieka trumpai pasa
kyti tai, kas buvo dėstyta pla
čiau. —Stovint prieš komunistų 
brukamą socialistinį realizmą ir 

1 prieš juodąjį šių dienų romantiz
mą, kurį mums perša neornamen 
tuotos generacijos kai kurie lite
ratūros kritikai, negalima užmirš
ti nė žydriojo romantizmo, kuris 
Europos literatūroj dar nėra iš
blėsęs. Išaugęs iš krikščioniškųjų 
pradų, anas romantizmas yra pa
dėjęs susiformuoti patiems žy
miausiems lietuvių literatūros 
stulpams. Jo kai kurie pradai dar 
gaivina literatūrinę kūrybą ir 
šiandien Lietuvoje taip pat kaip 
krikščioniškojo humanizmo ilge
sys. Tačiau romantizmas ir krik
ščioniškas humanizmas telpa in
tegraliniame realizme, kuris ne
neigia jokio būties aspekto ir iš 
anksto neatmeta jokių literatūri
nių priemonių. Ši sintetinė kryp 
tis galėtų suartinti lietuvių rašy
tojus Rytuose ir Vakaruose bei 
pozityviai prisidėti, sprendžiant 
literatūrinę krizę pasauly. Kas į 
šį sprendimą nesijaustų pajėgus 
įsijungti sava kūryba, iš to būtų 
lauktina minčių pritarimo ir kon
krečios paramos tai lietuvių lite
ratūrai, kuri nori stovėti aukščiau 
žemės bent per metrą, kaip gal
vojo Balys Sruoga. I970.VI1.20

Jauna mergina atėjusi į krau 
tuvę kreipėsi į pardavėją:

— Norėčiau pirkti kokią tin
kamą dovaną vienam vaikinui, 
kuris rašo ilgus ir gan moder
nius eilėraščius.

_ _ Manau, kad tinkamiausia 
dovana būtų, pintinė cigare
tėms, — patarė pardavėjas.

SAVE. o

SPECULATORSWORRY.
VVHAT IT MEANS TO BE A STANDARD FEDERAL SAVER...
Startipg a savings account with Standard Federal is the beginning of a new experience 
. . . an experience of coniplete confidence and assurance. It'š the big reason so many 
savers come to Standard Federal.

They are confident in the management vvhich has made Standard among our nation's 
most respected and strongest savings institutions. They knovv they can get their hard- 
earned savings whenever they need them. Our record of over 61 years of safety and 
ready avail^bility of funds gives them confidence in knovving that they can have their 
money at any time. And what is equally important is that they vvill get back every dollar 
they saved in full . . . plūs interest (currently the highest rates allovved by law).

If you are looking for a good, solinei, proven investment, free of the dangers of vvild markei 
fluctuations, consider a savings passbook or certificate account at Standard Federal. Join 
the over 60,000 savers vvho can look vvith satisfaction and assurance to a grovving insured 
savings account at this outstanding savings institution — Standard Federal.

NAUJI PATVARKYMAI
Dabar galioja parsiuntimui apmokėtu muitu 

siuntinių į U.S.S.R.
Palengvinama daiktų klasifikacija, kaikuriems 

dalykams pakeičiamas muitas, ir t.t.
SENA PATIKIMA FIRMA

Ir toliau tarnauja vis augančiai Klientūrai, yprastu tradiciniu 
būdu, kaip tarnavo 40 savo egzistavimo metų.
Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, dėko
jame Jums už .iūsų paramą. Jei ne, prašome išbandyti mūsų 
patarnavimą ir tada jūs mums dėkosite.

PAŠTU GAUNAMI SIUNTINIAI TĄ PAČIĄ DIENĄ 
PARUOŠIAMI PERSIUNTIMUI.

Naujausio katalogo ir naujausių patvarkymų kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut Street, Phšlaldephia, Pa. 19106

TEL: — 215 925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE
220 Park Avė. South, New York, N. Y. 10003

' TEL. — 212 982-8410

Arba i bet kuri mūsų skyriaus atstovą
PHILADEIJ’lflA, PA. (0123 

1013 N. Marshall Street 
WA 5 - 8878

BAI/HMORE, MII. 21224 
3200 Eastern Avenue 

DI 2 - 2374

ELIZABETH. N. JERSEY 07201 
95GA Elizabeth Street 

354-7008

HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos. CnmiMiu Avenue 

365 - 6350

L.

• Regular Passbook Account, 5% annual rate, 
yields 5.13% per year when compounded.

• Highest savings interest rates allowed by law
• Compounded Daily (Paid Ouarterly)

ANNUAL YIELD ANNUAL RATE MIN. BALANCE MIN. TERM

CERTIFICATE 
ACCOUNTS 6.18%

5.92%
6.00%
5.75%

*5,000 

*1,000

W YEARS

’OHEYEtt

Gold Eagle 
PASSBOOK 
ACCOUNTS 5.39% 5.25% *50 SIONTHS

ASSETS OVER $145,000,000
RESERVES OVER $12,900,000

STANDARD 
FEDERA

SO. BOSTON. MASS. 02127
390 West Brondnny

AN 8 - 8704

HANSAS dTY. HANSAS 60102 
18 South Bethany

AT 1 - 1757

CHICAGO, ILL. <10632 
4102 Arclier Avenue 

Tel. 254-4144

BRANOH
CHICAGO, ILL. 60622 

2242 W. Chicago Avenue 
BE 5 - 7788

CLEVE1.AND. OHIO 44119 
787 East 185111 St.

480 - 1830

DETROIT, MICH. 48210 
0400 Mlehtean Avenue 

TA 5-7500

OJIAHA, NEBR. 68107 
5524 So. 32nd Street 

731 - 8577

PITTSBURGH, PA. 15222 
340 Thlrd Avenue 

GR 1-3712

LOS ANGELES. CALIF. 90020 
2841 Sunset Blvd.

213-382-1508

SAN FRANCISCO. CAL. 91122 
1236 — 9tli Avenue

LO 4-7981

TRENTON. N. .1. 08611 
730 Liberty Street 

LY U . 9163

MIAMI, FLORIDA 33138 
6405 Biscayne Boulevard

FR 9-8712

MINNEAPOLIS, M1NN. 55418 
2422 Centrai At e. N. E. 

(612) FE2-4908

NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Avenue 

Tel. 224-0829

NEW YORK. N. Y. 10003 
101 Flrst Avenue

OR 4-3930

PARMA. OHIO 44134 
5432 Statė Road 

749 . 3033

ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Avenue 

BA 5 .5923

VINELAND, N. J. 08360 
Parish Hali 

West landls Avenue 
609-691-8423

SEATTLE. WASn. 98108 
1512 N. 39th Street 

JIE 3 - 1853

SOUTH RIVER, N. J. 08882
168 VVhitehead Avenue 

257-2113

Savings and Loan Association of Chicago
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 847-1140

SERVICES • A Variety of Insured Savings Plans • Home Mortgage tonas • Christmas Club Accounts 
Vacation Club Accounts • Travelers Checks • United Statės Savings Bonds 

• 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.

• Saturday, 9 a. m. to 12 Noon • VVednesday, no business transacted

HARTFORD, CONN. 06103
11 Charter Oak Avė.

- 249-6255

CENTRAL OFFICE NEW YORK
220 Park Avenue South

New York, N. Y. 10003 — Tel. 212 — 982-8410

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. yra PODAROGIFTS. INC. 
praUoti Imti dovanų užsakymus Iš Sovietų gamintų daiktų: automobi
lių, šaldytuvų, televizijos aparatų, motociklų, rūbų ir t. t.

VVORCESTER. MASS. 01004 
82 Harrison Street 

017-798-3347
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KAS PASUKO ŽEMĖS AŠĮ?
Hipotezių apie mūsų planetos 

pradžią yra apsčiai. Tačiau į 
klaus . ią — Kas pasuko žemės 
ašį? atsakyti negalėjo nei A- 
ristarchas iš Šamo, nei Koperni
kas, ne. Galilėjas, nei danų ast- 

I ronomas TJ'cho Brahe. Žemės 
inercijos pradžia dūlėjo paslapty
je-

pa

pavadi- 
rašyti 
rašom

ra Būgos ir asmenvardžių tyrinė- 
. i ’ Apie lietuvių asmens var
dus, išsp. “Lietuvių Tautoje” II, 
1, i - 50). Kiekvienas kalbos žo
dis, kaip pirma gyvenusių kartų 
padaras, yra mums istorijos do
kumentas, šį tą pasakąs apie 

! žmogų, to žodžio darytoją ir jo 
I gyvenimą (Kalba ir senovė, 19- 
I 22; Kalbų mokslas bei mūsų se
novė, 1913). Savo tyrinėjimų

STASYS BARZDUKAS

Tai antrasis klausimas, taip pa* mas savaime aiškus, jis iš teksto 
gyvai svarstytas JAV ir Kana os Jai 'dai šia nieku neišskiriamas, 
lietuvių mokytojų studijų savai- Būdingais pavyzdžiais galim lai- 
tės dalyvių pokalbiuose Daina- ; i Joniko rašymą “Lietu
voj. Ir šiuo klausimu jie norėtų vių kalbos istorijoje”: Svarbūs y- 
JAV LB Švietimo Ta’ybos suda
rysimos specialistų komisijos 
si sakymo.

Knygų daugiažodžiai 
pavadinimai

Knygų daugiažodžius 
nimus dabar esam linkę 
vienodai: didžiąja raide
tik pirmąjį žodį, o visus kitus žo
džius mažosiomis raidėmis. Ir 
svetur, ir ok. Lietuvoje, pvz.: V. 
Krėvės “Dainavos šalies senų 
žmonių padavimai”, Maironio 
“Pavasario balsai” ir “Vytautas 
pas kryžiuočius”, K .Būgos “Kal
ba ir senovė” (Lietuvių kalbos 
vadovas, Vokietija, 1950), roma
nai “Altorių šešėly” ir “Kalvio 
Ignoto teisybė”, eilėraščių rinki
nys “Lakštingala negali nečiul
bėti” (Lietuvių kalbos rašybos 
žodynas mokykloms, Kaunas, 19- 
58), Rygiškių Jono “Lietuvių 
kalbos gramatika”, A. Baranaus
ko “Anykščių šilelis” (dr. P. Jo
nikas, Lietuvių kalbos istorija, 
1952 m.). Šitaip taip pat rašom 
muzikos bei meno kūrinių, 
straipsnių ir apskritai visų lei
dinių pavadinimus: M. K.’ Čiur
lionio “Saulės sonata”, baletas 
“Ant marių kranto”, pasakėčia 
“Arklys ir lokys", straipsnis “Kir
čio ir priegaidės mokslas” ir kt.

Laikraščių ir žurnalų 
pavadinimai

Laikraščių ir žurnalų daugia
žodžius pavadinimus rašom jau 
nevienodai. “Lietuvių kalbos va
dovas”, sekdamas nepriklauso
moj Lietuvoj ‘ susidariusiu polin
kiu, teikia laikraščių, žurnalų ir 
kitų tolygių leidinių daugiažo
džių pavadinimų visus žodžius 
rašyti didžiosiomis raidėmis: ■ 
Lietuvos Žinios, XX Amžius,' 
Tautos Mokykla, Mokykla ir Gy-1 
venimas, Lietuviškoji Enciklope-, 
dija, Tauta ir Žodis (jungtukai' 
rašomi mažąja raide). Šitaip ra-' 
šo dr. P. Jonikas savo “Lietuvių mieji pavadinimai skaitytojui tu- 
kalbos istorijoje”: Lietuviškoji ( ri būti aiškūs ir be kabučių. Ka- 
Enęiklopedija, Lietuvių Tauta, \ butės taip pat išleidžiamos bib- 
Naujoji Romuva, Švietimo Dar- liografiniuose pavadinimų sąra
mas, Tauta ir Žodis. Dr. Pranas šitose: Nepriklausomoj Lietuvoj 
Skardžius naujausiame savo vei- ėjo šie žurnalai: Naujoji Romu- 

" va, Švietimo Darbas, Tauta ir 
Žodis ir kt. Šiais atvejais kabu
tės tekstą, kai sąrašai susidaro y- 
pačiai ilgi, gerokai apkrautų.

Mokytojų nuotaikos

Atrodo, daugumas mūsų 
kytojų buvo linkę liktis prie ne
priklausomoj Lietuvoj varto
tosios leidinių daugiažodžių pava-

O

Galų gale šitai mįslei atėjo ga
las. Šiemet švystelėjo nauja kos
mogonija. Ir ne kur kitur, bet 
mūsų mažoje Lietuvoje. Tam ne
reikėjo nei galingų tėleskopų, nei 
observatorijos bokštų, nei nuož
mių apskaičiavimo aparatų. Pa
kako dviejų dalykų: didelio ju
biliejaus ir pilietinio įsipareigoji
mo tą jubiliejų tinkamai atšvęst- 
ti.

Antai skaitome š. m. “Perga
lėje” (Nr. 4) žilagalvio astrolo
go Justo Paleckio kupletus “Le
ninui ir partijai”, kur išdėstoma 
naujausioji žemės ir žmonijos rai 
dos teorija.

Kaip liaudies milijardų žvilgs
niai saulėj susitinka — 

Ties Kremliumi žmonijos tau
rios mintys susirinko.

Tai liaudis, Leniną pagerbda
ma, jam taria ačiū,

Kad Spaly jis su Partija pasu
ko žemės ašį.

Statysim, puošim, ginsime pla
netą

Gegužy, spalyje ir lapkrity.

O kas bus kitais mėnesiais, 
Venclova nepasako. Galime nu
tuokti, likę mėnesiai nueis ne 
statybai ir ne puošybai, bet kas
dieninei kovai už būvį, turint 
galvoje dažnus sovietinius nepri
teklius. Ačiū Antanui už atviru
mą. Ties užslėpta dimensija vi
suomet verta susimąstyti.

Dabar pažvelkime į jaunesnių
jų eiliuotojų duoklę j 
“Lit. ir meno” 18 nr. 
Bernotas gana vaizdžių 
nimu charakterizuoja 
“galva jo dūzgė tartum 
vi lys. O jis, rankas už 
sunėręs, žiūrėjo į žemynų gelto
numą”. Gražiai pasakyta!

Platoniškai nusiteikęs 
Mačiukevičius sufabrikuoja neei
linį tropą, galintį rungtyniauti 
net su paleckine kosmogonija. 
Mačiukevičius sako:

Aš pagaliojau, 
kad visa mūsų planeta — 

Lenino aikštė.
Tuo tarpu Jonas Lapašinskas 

lieka ištikimas Lietuvos skliau
tui. Žygiuodamas Nemuno kran 
tais, jis šauniai mosikuoja vėlia
vomis:

O ką reiškia tie “aukšti apibend-| tą ir estetinę nuovoką, dabartį-1 
rinimai”? Jie dažniausiai nie-, nę kosmogoninę retoriką jis pats 
ko bendro neturi su poeto pergy- 

i venimais, su nuoširdžia emocija.
Apibendrinimai ir superliatyvai, 
tarsi konfeti popieriukai, išdulka, 
maskaradui praėjus. Tokia pras
me ir reikia suprasti Pakalniškį.

Net ir konkretūs, proziniai 
Marcinkevičiaus pasisakymai ne
skamba nuoširdžiai. Juose dau- 
giau pionieriškų pasižadėjimų, 
negu poezijos:

Visą dieną apie jį galvosiu; 
peržiūrėdamas rytinį laikraštį 
apie jį galvosiu, 
imdamas į ranką duonos riekę, 
apie jį galvosiu; 
palydėdamas dukrelę į mokyk

lą
Pasirodo, nuo tos juokingos

.galvojimo manijos net ir gabus 
poetas išsisukti negali.

Turint minty vis dėlto apčiuo
piamą Lenino erudiciją, intelek-

jubiliejui.
Albinas 
palygi-

Lėniną: 
i bičių a- 

nugaros

Jonas

MARŲUEITE PROTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

Prie Nemuno mėlyno
Šlama vėliavos 
Meilę Leninui 
Šlovę Leninui 
Dainą Leninui.
“Pergalėje” randame ir sovie

tinės tematikos veterano Albino 
Žukausko eiliuotą istorijėlę “Ka. 
mąstė kareiviukas?”. Tai rūtas 
naivumo pavyzdys. Lietuvis ka
reivis, atsidūręs Pilsudskio kari
niame kalėjime Lomžoje, tardo- 

i poemą, anglų literatūros šedev- ■ mfls *r kankinamas, atsisako pa
rą, “The Faerie Queene”, iškelda- sakyti, kas aikštėje iškėlęs raudo- 

i

Įdomu, kaip į paskutinę eilu- 
,ę atsilieps Berkeley mokslinin
kai? Tačiau Paleckio tezė litera
tų nenustebina. Kosmdgonija ir 
poezija sovietuose dažnai susijun 
gia, ypač kai reikalas sukasi apie' 

! kurį nors komunizmo “genijų ’.Lietuviu Kataliku mokslo akademijos '
iio<>. suvažiavimo Toronte, Ko- Ir kas čia tokio liaupsinti įžymų 

nadoj. emblema, piešta dail. Teles 
foro Valiaus. Virfuie matome lietu 
vii.kojo akademijos pavadinimo ini
cialus: viduryje — angliškojo akade
mijos pavadinimo inicialai ir žemai — 
prancūzi. kojo. LKMA aštuntojo su
važiavimo, vykusio rugsėjo 1—6 d. 
Toronte, plaiesn aprašymai spua. 
di'vami šiomis dėnomis "Draugo” 
dien nėję laidoje.

gyvą ar mirusį valdovą. J :k ir po- 
. etas Edmund Spenser Elžbietos I 
■ garbei sukūrė ilgiausią alegorinę

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

3314 Wesf 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef PRospect 6-8998

čia 
bei 
pa-

f

gaumenis vėliau jis išdėstė “Kir-1 
čio ir priegaidės moksle” (Lietu
vių kalbos žodyne, XIX-LII psl.). 
Čia autorius, kaip matom; vienus 
pavadinimus kabutėmis žymi, ki
tų pavadinimų nežymi: nežymi-

kale “Lietuvių kalbos kirčiavime” 
(Čikaga, 1968) jau rašo dvejo
pai: Gimtoji Kalba, bet Tauta ir 
žodis.

Ok. Lietuvoj laikraščių bei 
žurnalų daugiažodžiams pavadi
nimams taikoma ta pati knygų 
daugiažodžių pavadinimų rašy
ba — didžiąja raide rašomas tik 
pirmasis žodis: Tarybinė mokyk
la, Kalbos kultūra, Literatūra ir |dinimų rašybos. Bet buvo taip 
kalba, Gimtoji kalba, Tauta ir'pat balsų, skatinusių eiti kartu 

“su gyvenimu”. Vieni siūlė lie
tuviškus daugiažodžius pavadi
nimus rašyti taip, kaip rašo a- 
merikiečiai: visus žodžius didžio

siomis raidėmis. Atpultų gana i 
nevaisinga kova lituanistinėse, 
mūsų mokyklose su mūsų moki-i 
niais, įpratintais rašyti ameriko-: 
niškai. Buvo taip pat siūlymų 
visi; pavadinimų rašymą suvie
nodinti, kaip kad dabar yra ok. j

kalba, Gimtoji kalba. Tauta 
žodis, Naujoji romuva ir kt.

Kabučių vartojimas

Iš duotųjų pavyzdžių matyti, 
kad tekstuose knygų ir visų ki
lų spaudinių pavadinimai pa
prastai suimami ir kabutėmis. 
Tačiau pavadinimus galime žy
mėti ir kitaip — skirtingais 
spaudmenimis, išretintomis rai
dėmis ir tt Ten, kur pavadini-

mo-

— ~ ‘ ~ ‘ ’ . sakyti, kas aikštėje iškėlęs raudo-
rias, rodos, net 12 karalienės do- ną vėliavą. Abejonių priremtas 
rybių ir kiekvienai dorybei mė- jis pagaliau ima. svarstyti: 

(ginęs parašyti ištisą knygą. Vis 
dėlto Spenseris išlaikė estetinę 
distanciją. Jis nemini karalienės I 

i tikruoju vardu. Įamžina tik pla-! 
toniškame Glorianos ideale. JBet 
tai buvo tik 16 amžius. Paleckis 
alegoriją ir estetiką meta i šiukš-1 
lių dėžę ir Lenino vardą užrašo 
visomis didžiosiomis raidėmis. Be 
to, suvaro liaudį Leninui nusi
lenkti ir pasakyti ačiū. Užriogli- 
na didžiąsias raides ant spalio ir 
partijos (tai suprantama). Bru?| 
ka eilėraštin gremėzdišką meta-, 
forą — “Leninas pasuko žemės 
ašį”. O pačiame finale sulygina 
jį, kaip kadaise kitą “genijų” S. 
Nėris, su saule amžinąja. Va ko
kia “literatūra” spausdinama 20 
amžiuje!?

Būtų nepatogu šalia J. Palec
kio nepaminėti A. Venclovos. Jis 
yra žymiai santūresnis ten pat 
atspausdintame eilėraštyje “O, 
dar ne laikas...” Bet ir čia ganė
tinai valiavimų ir pažadų plane
tai:

S*/

INSURED

Kaip pasielgtų Leninas šią 
biatirią valandą,

Ką Leninas darytų?
Aišku, Lenino dvasia jam liepia 
tylėti. Ne tik Leninas, bet ir

Pasaulinė mieliausia revoliuci
ja

Lietuvoj: didžiąja raide rašyti 
tik pirmąjį žodį ne tik knygų, 
bet ir laikraščių bei žurnalų pa
vadinimuose. Juo labiau, kad kai 
kurie autoriai bei laikraščiai, 
pvz. Darbininkas, šitaip jau ir 
čia rašo. Žodžiu, reikia tartis ir 
susitarti.

Tylėti liepia.

Naivius epitetus atmetus į ša
lį, paskutinėje Žukausko frazėje, 
kaip yla iš maišo, lenda ironiška 
tiesa —“revoliucija tylėti lie
pia”. Liepia tylėti pavergtam 
žmogui.

Sustokime prie palyginti ga
baus, sovietinėje orbitoje pagarsė
jusio poeto Justino Marcinkevi
čiaus. Kokią pyliavą jis atiduoda 
šių metų leniniadai? Labai drū-I 
tą! Jis yra parašęs apčiuopiamą ' 
ciklą “Šiandieninis Leninas”, ku
riame bolševizmo steigėjas apibū | 
dinamas visokeriopai: dirbantis, 
kalbantis, kuriantis. Leninas be- 
toveniškai šėlsta, čia vėl “grie
bia žodį, sveria, meta, lanksto”. 
Kitur, aure:

Ir tribūną tarsi priešą stumia 
jo krūtinės verdanti lava.
Kritikuodamas Marcinkevi- 

čiaus įsibėgėjimą, kritikas R. Pa
kalniškis “Pergalėje” (Nr. 1) 
dviprasmiškai pastebi: “Nė vie
nas lietuvis poetas, kurdamas Le 
nino paveikslą, dar nebuvo paki
lęs į tokį apibendrinimų aukštį”.

PER ANNUM

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Peter Kamanai įskas, Prcsident TeL 847-7747

Į būtų pasitikęs rūsčiai. Visi eilėka 
liai tikriausiai susilauktų iš jo 
pylos. Savo raštuose (T. 31, p. 
42) apie panašaus pobūdžio ne
tramdomus svaičiojimus Leninas 
sako; “Tikriausia priemonė nau
jai politinei (ir ne tik politinei) 
idėjai diskredituoti ir jai pakenk
ti yra, jos gynimo (taip pat ir 
garbinimo — mano paties intar
pas) vardan, privesti ją iki absur
do.” Taigi absurdiškas herojo 
garbinimas komunizmo idėjom 
nepadeda, bet tiesiog kenkia. Ap
skritai tokios poezijos liaudis ne
skaito. O tie, kurie atsitiktinai ją 
paskaito, palydi su šypsniu, 
kaip savotišką nesusipratimą.

Pr. Visvydas j

i

N

he švažitfokite aksiomų 
nejsig ję 

noveiiy rinkinio 

Aloyzo Barono 

IŠDŽIŪVUS] 
LANKA

Niekas taip giliai ir nevienpusiš- 
kai nesup-anta įvykio, net ir ne
laimingo, kaip Baronas

Ir jis moka tai papasakoti.
Knyga 233 psl., kainuoja 4.50 

dol Galima gauti DRAUGE ir pas 
platintojus.

i

LIETUVIŠKAS RESTORANAS,. knrinme

GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI.

Atdara nuo 6-jos valandos ryto iki 8-tos 
valandos vakaro.

Pirmadieniais uždaryta

“PALANGA” RESTAURANT 
6918 So. Westem Avė. - GR 6-9758 

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai
/s

1970 Plymouth-Duster

Pigesne

registracija(

PETE’S AUTO REPAIR
Taisoma — Motorai, aiitornatin^H 
transmisijos, stabdžiai. Generatoriai, 
starteriai. Motor Tune-up. lr kiti 
pataisymai. PETRAS Plš.VYS, sav. 
G21I—15 S. Damen Avė. Tel. 737- 
3988.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufaeturers

Plymouth Valiant Duster 2-Door Coupe

DIDŽIULES NUOLAIDOS

Kaina nuo $2,172.00
5 metų arba 50,000 mylių garantija. 25 mylias su

G T X — FURY — DUSTER

vienu galionu

BALZEKAS MOTOR SALES, INC. 
4030 ARCHER AVENUE PHONE VI 7-1515

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai—pritaikintai paveikslams 
ir skelbimams rėmai- metalu 

aplieti rėmai.
2400 So. Oakley Avė., Chicago 

Tel. Vlrgin-a 7-7258 -59

I X
iiiiii

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

WAGNI.K A SONS
l'ypewrtters AuUing Machines — 

Ch<-i kwriters.
Nuomoja ■ Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
. irė Su m. patikimas patarnavimas

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

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

SKAMBINTI RE 7-9615

ON SAVINGS CERTIFICATES 

OF $10,000. OR MORE.

2 YEAR MATURITT

5 ar passbook
/o ACCOUNT

PER ANNUM ------

Paid and 
Compounded 

Quarter!y

OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M.

Thursday, 9 A.M. to 8 P.M.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

No Business Transacted on Wednesday N0W INSURED TO $20,000

ANNIVERSARY

Naujas ankstau divi
dendas mokamas už 
investavimo sąskaitas.

Mokamas už Vieni; Me
tų Certificatų sąskaitas 

Minimum $5,000.00

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

PIKMAD. ir KETVIRTAD............ 9 v. r. iki 9 v. v.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD.............. 9 v. r, iki 6 v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. lki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta.

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirink mą 
visų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radij'o ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
k’tų-namams reikmenų.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO-
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 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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B. CIPLIJAUSKAITĖ

Senoji Obidos pilis — dabar viešbutis

paversdama juos tikrai pirmaei
liais viešbučiais, priverčia tave už
miršti skubėjimą, nuo kurio ken
čiam šiam žemyne. Tol, kol yra to
kių užkampių, primenančių rojų, 
kur galima pabūti žmogum, kur 
galima visiškai kitu pasitikėti ir gė 
rėtis gamta, nebijant iš užpaka
lio gauti per galvą, tur būt, ga
lima tvirtinti, kad gyvenimas dar 
gražus ir vertas gyventi.

Kas metai mažiau kraštų lieka 
Europoj, kur dar malonu būtų 
nuvažiuoti, kur nereikia grūstis 
per turistų mases, kur žmonės dar 
sąžiningi ir nebando iš lankytojo 
pasipelnyti. Vienas iš tokių kraš
tų — Portugalija. Deja, ir ji kas
kart vis “pilnėja”. Tačiau jei ne
norima matyti tik standartinių 
sustojimo vietų: Lisabonos ir jos 
apylinkių, Fatimos, Evora af vis 
labiau populiarėjančios pietų pa
krantės — Algarve — , galima 
ten dar užtikti tikrą krašto veidą, 
pajusti Įjilną žmonių širdingu
mą.

, to vaišingo sutiktojo namus, susi
pažinti su jo šeima, paragauti na
minio vyno. Arba, jei pakeliui su
stojot troškulį numalšinti, kai no
ri mokėti, tau pasakoma, kad “jau 
viskas tvarkoj”... Tad, taip pake
liavus, ir meldiesi: duok Dieve, 
kad ir toliau turistai tik su orga
nizuotam grupėm važinėtų, kad 
nesugadintų čia tų tolimų provin
cijos užkampių.

Vienas tokių beveik visai šių 
laikų dvasios neįsileidusių mies
tukų —Obidos. Toli jis nuo bet 
kokio didesnio miesto, nuo pag
rindinio kelio, nuo didesnės gele-

Susisiekimo priemonės Portu
galijoj menkesnės, negu kituose 
kraštuose. Ir kelių platumu bei ge
rumu (išskyrus Lisabonos apylin
kę) ji nepasižymi. Bet dėl to gal 
yra net įspūdingiau ten “pasiekti 
tikslą”. Kartais tenka kelis kartus 
iš vieno traukinuko į kitą persės
ti (o jų lėtumas!), paskui dar au
tobusą susirasti, ar, negavus tak
si, varsnas ir pėsčiam paeiti. Tad 
kai pagaliau išvysti miestelį su
pančią viduramžių sieną ar senos 

< pilies bokštą, net šilt’a pasidaro. 
Gražiausios valandos gal ir yra 
tos, kurias tenka praleisti, einant 
skersai laukus ar miškus, vingiuo
ti mažais keliukais. (Kadaise, no
rint pasiekti vos 6 km. nuo Assi- 
si esančią šv. Pranciškaus buvei
nę — “le Carceri” —, reikdavo 
kulniuoti dulkėtu taku gerą va
landą kopiant į kalną; šiandien 
per kelias minutes į ten tave nu
neša platus, asfaltuotas kelias. Ta 
čiau ar gali jis atstoti1 ano anks
tyvo ryto paukščių čiulbesio, ra 
sos lašiukais apkibusios, saulėje 
žvilgančios ramunės ar rugiagė
lės, sutikto piemens šilto pasveiki
nimo, jo bandos minkštumo ir 
baltumo? Jei sutinki Portugalijoj 
žmogų, jis į tave dar žiūri kaip 
į kitą žmogų, ne kaip į turistą. Bet 
kartais dėka tokių pažinčių kur 
kas daugiau apie tą vietovę suži
nai, negu klausydama vis tą pa
čią litaniją kartojančio gido. Ne
retai būni pakviečiamas užeiti į

f

r

Nuo’ n'fjma ir s movė dvelkiaič os 
gatvelės Ob'doje.

žinkelio linijos. O ir į stotį atvy
kus, dar keletas kilometrų kopi
mo į kalną. Nebent kas pasisiūlo 
pavėžėti, o kai išlipi, tau dar pa
dėkoja už tai, kad atvažiavai jojo 
gimtinės pažiūrėti... Apjuostas mū 
rais nuo romėnų laikų, aukštai iš
kilęs antkalėds, jis dabar patrau
kia žingeidų lankytoją ne tik sa
vo viduramžių dvasia (nuo 1282 
m. jis laikomas “karalienių glo
botiniu”), bet ir valdžios pastan
gomis restrauruota pilimi, kurioj 
dabar įrengtas tikrai gero skonio 
viešbutis. Jame tik septyni kam
bariai. Dešimtą valandą vakaro 
“kaštelionas” užrakina visus var
tus ir duris... Bet pagrindinėj sa
lėj sukurtas židinys, jos nedidelės,

jaukios, spalvotų koklių plytelėm 
išmuštos sienos žadina norą pasi
šnekučiuoti, ar tyliai pasitraukus 
į kampą prisiminti per jį perėju
sių karalienių ir princesių figū
ras. Gi gamtą mėgstantis iš bet 
kokio lango turi prieš save neap
rėpiamas platybes, nuolat bekin- 
tančias‘varsnas, šešėlių ir šviesos 
žaismą. Labiausiai betgi šią pilį 
įvertina nakties tylą jnėgstantys— 
rodos, girdėt net žolė, besistiebian 
ti į viršų.

Pats miestukas vos kelias gat
veles teturi, bet ir jos neužmirš
tamos: baltutėlės, išbaltintos, su 
apie duris ir langus išvedžiotom 
mėlynom linijom (vieni sako, kad 
šitaip norima atbaidyti piktąsias 
dvasias, kiti kad karštį, treti, kad 
muses...), kabančiais gėlių puo
dais. Namai statyti, glaudžiant 
vieną prie kito taip, kad gatvė pa
sidaro beveik kaip baltas tunelis 
su įvairiaspalvių gėlių taškais ir 
dėmėm. Jos grindinys iš mozai
ka sbdėstytų akmenukų — ne au
kštom kulnim ir plonais padais 
batukams pritaikintas, bet puikiai 
įsijungiantis į bendrą “seną” dva 
šią.

Obidos bažnyčios taip pat įdo
mios: tai tipingi 16-17 a. portuga
lų architektūros pavyzdžiai. Iš
viršinės baroko linijos ir paauk 
sinti altoriai sujungiami su kokli
nėm plytelėm padengtam sienom, 
kurios iš karto stebina, atrodo lyg

būtų čia “netinkančios”. Tačiau 
kadangi šiaip tos bažnyčios neper 
krautos, akis prie to įpranta ir po 
kiek laiko pripažįsta, kad ir vo
nias primenančios dekoracijos 
(šiek tiek panašios į daug senes
nius, dar iš arabų laikų užsiliku
sius sienų ornamentus La Alham- 
bra pilyje Granadoje) gali būti 
kitur panaudotos. Tos bažnyčios, 
tiek savo išore, tiek vidaus papuo
šimu kaip ir atitinka gyventojų 
dvasią: paprastą, be didelio me
no supratimo, bet turinčią vidi
nės šviesos.

Viena diena tokiam miestuky- 
je — o jų, ypač šiaurės Portuga
lijoje, netrūksta, ir valdžia vis 
daugiau senų pastatų atnaujina,

KODĖL PAUKŠČIAI 
SKRENDA PULKAIS?

Kai kurios paukščių rūšys mig 
moja didžiausius atstumus, o 
skrisdamos pulkais susirikiuoja 
kampo arba “V” raidės forma. 
Jeigu pulke taip skrenda 25 
paukščiai, jie sutaupo 70% 
energijos, reikalingos skristi, 
kadangi kiekvieno sparnų ga
lai sukelia oro sukūrį, kuris pa
deda pakelti sekančio paukščio 
sparnus. Paukščiai atsilieka 
ketvirtadalį savo viso pločio. 
Bet pirmajam “V” raidės 
paukščiui nėra, sunkiausia skris
ti, jeigu iš abiejų pusių užpa
kalyje skrenda kiti paukščiai. 
Trys paukščiai jau sutaupo 
40% energijos, bet pulke paukš
čiai visada lėčiau Skrenda. Kaip 
paukščiai žino, kad taip reikia 
skristi? Manoma, kad jie prisi
taiko prie puikia taip, kad spar
nuose oro trauką jaustų vis tą 
pačią, pagal reikalą lėtindami 
greitį, kitaip plasnodami ir pn.

PARDUODAMI
(S MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida 
ialima pirkti dalimis ir iSmokėtins

SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
>200 S. VVestern Tel. GR 6-442)

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINIŲ DOVANAS

IR VISAS USSR
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU

J LIETUVĄ
DALIS,
PLAČIAI ŽINOMOS

F I R M O S

PACKA6E EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC »

(UCENSER by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

Tel. — 581-6590; 581-7729

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, 
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:

J.

BROOKLYN, N Y. 
SEW YORK 3, N. Y. 
NFAVARK. N. J. 
SOUTH RIVER, N. 
UTICA. N Y.
farmtngd.ale. n. j. 
PHILADELPHIA 23. PA. 
AI,I.ENTOWN. PA. 
ros ANGELES 4. CAI 
CHICAGO 22. ILL 
BALTIMORE 31, MD 
BUFFALO 12. NEW YORK 
DETROIT 12. MICH. 
HARTFORD (I. CONN. 
JERSEY CITY, N. J 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
Cleveland is. omo 
HAMTRAAICK, MICH.
SO. BOSTON. MASS. 
TRENTON 10. NEW JERSEY. 
KAHUAY. N. J.

1530 BEDFORD AVĖ.
78 SEOOND AVENUE

378 MARKET STREET 
4(1 MHITF.READ AVENUE 
9(13 BI.EECKER STREET 
frefwood ACBIS 
031 W. GniARD AVENUE 
120 TILGHMAN STREET 
150 SO. VERMONT AVENUE 
1241 NO. ASHLAND AVENUE 
1900 FI.EET STREET 
701 FILL.MORE AVENUE 
11(101 .JOS CAMPAU AVENUE 
122-120 HTLLS1DE AVENUE 
210 MONTGOMERY ST.
515 MARCET.1T S STRETTT 
1028 KENITAVORTH AVENUE 
11330 JOS CAMPAU AVENUE 
390 AV. BROADWAY 
1152 DFVTZ AVENUE 
47 E. MILTO N AVENUE

IN 7-0405
__ OR 4-1540

MI 2-2152
__ CL 7-0320
__ RE 2-7476
__ 303-0494

PO 9-4507
HE 5-1054

_ DU 5-6550
HU 6-2818

l>1 2-4240
_ TX 5-0700

365-6780
249-0216

HE 5-6368
__ 475-9740

PR 1 -0690
__ 305-0740
__ AN 8-1120
_ „ EX 2-0300
— 381-8997

Nuo 
11914 Mėty 
L Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų . 
paskolų reikalus visus mū
sų apylinkes. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20,000.00

1

Frank Zoga«, Presldent

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 00632

PHONEi 2544470

5%
Ali accounts com-
Passbook Savings jjiĮ
pounded daily - VįįJ/ (Minimum $5,000) 

paid ąuarterly.

6%
2 Years Savings 

Certificates

EUDEIKIS
f IVYDAS P. GAIDAS - GERALOAS F. OAIMID
k Laidotuvių Oirektoria

J trys Moderniškos K o p y č . o s
į J ’330 South California Avenue
® Telefonai: LA 3-U4 4U u LA s SdbZ

iA05 07 South Hermi rage Avenue

relčturids — Y B

* Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus
* Portretūra s
* Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — HY 7-4677
412 MENAHAN STREET — RII)GEWOOD, N. Y. 11237

4 1

FUNERAL HOME

PETKUS
3

—y.-----—*
J ‘ V ABAZUI S

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

J.I.B. VAISTAI išgydo: pleiskanas, sustabdo plaukų slin
kimą ir ataugina plaukus. Grąžina plaukams natūralią 
spalvą. Moterims ir vyrams. S uncijų buteliuko užtenka 
16 savaičių. Siųskite užsakymus su $6.00 money orderiu:

J. & J. PHAKMACY, 2557 West 69th Street, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Parking FocUMm

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

HIGH
Paid

5%
PASSBOOK?

5’/2%
*1,000 minimom

INVESTMENT BONUS PLAN 
Savings

RATES
Quarterly 

6%
$5.000 minimum 

2 YEAR OERTlinCATF 

5 % %
$1,000 minimum 

1 YEAR CERTIFICATE
Insured to $20.000

Highest reserves

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1071 Archer Avenue Chicago, Illinois 006.32

MARQUETTE FUNERAL HOME 
—TĖVAS IR SŪNUS -

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 West 7Ist St. Telef. GRovehill 6-2345*6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3*2108*09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perką pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
J. LIEPOMS

CENTER, INC.
So. VVestern PR 8-5875
nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
Sekmadieniais uždaryta

FURNITURE
Marquette Pk., 6211

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
* 9 iki 6 vai. vakaro.

t

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdraudę nuo ugnies Ir automo- 
■>lllo pas

FRANK ZAPOLIS
3208 w West 95th Straet

Chicago, Illinois
Tel. GA 4-8054 ir GR 6-43SU

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

Ir kitokioms progoms 
G U £ A U S R Ų 
Re veri v H ilk Gėlinv^le

>443 W. 63rd Street. Chicago, Illinoip 
TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834 Ii

i n i n k o

‘U

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3914 West lllth Street 

Vienas blokas nuo kapinių
DIDŽIAUSIAS PAMINKLŲ PLANŲ 
PASIRINKIMAS VISAME MIESTE

Telef. — CEdarcrest 3-6335

I AIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublie 7-1213
2314 W. 23rd Place Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHTT T TPC
8307 8a. Utnanlca Ava. TeL TArda 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMliN
3819 S. Lituanica Avė. , Tel. Y A 7-1138-1139

VASATTTS - BUTKUS
1446 8. 50tb Avė, Cicero, Dl., Tel OL 2-1003
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BANGA BE ISTORINIO FONO
O. Nendrė, ANTROJI BANGA. 

Romanas, 1970 m., 202 p. Spaudė M. 
Morkūno sp. Kaina 3.50 dol. Gauna
ma “Drauge”.

*
“Antroji banga”, antrasis O. 

Nendrės romanas, tik ką išėjęs 
iš spaudos, palyginus su pirmuo
ju (“Aidas tarp dangoraižių”, 
1968 m., 365 p), yra žymiai plo
nesnis (202 p.) ir kondensuotes- 

nis. Daugybė įvykių, ilgai prie jų 
nesustojant, kaip kino filme, pra
bėga pro skaitytojo akis.

Romanas prasideda gražiu 
gamtos vaizdu:
“Saulės spinduliai grakščiai žai

džia ežero bangose. Erdvėje ban
guoja žuvėdros klyksmas, naro 
aimana, laukinių ančių šnekos. 
Prie ežero rymo tylus piliakalnis, 
apaugęs beržais. Pilėnų ūkininkų 
sodybos išsirikiavusios eilute. Ar
čiausiai prie piliakalnio yra Juo
zo Klevo ūkis”.

Šiais keliais šakiniais atvaiz T 
tas visas romano veiksmo fonas 
vieta ir vyriausias veikėjas. To 
liau beskaitant paaiškėja, kac 
kaimas priklauso Dusių parap 
jai, esančiai kažkur netoliausia 
vakarus nuo Nemuno.

Visas veiksmas sukasi apie 
Klevų šeimą. Anelė ir Juozas Kle
vai turi septynis vaikus: Jurgį 
Marytę, Pranuką, Viktutę, Jonu
ką, Kaziuką ir Onutę. Veiksmo 
pradžioje Jurgis yra trečios klasės 
gimnazistas, trys eina į pradžios 
mokyklą, o dar trys maži, Onu
tė tik 10 mėnesių. Šiai laimingai 
šeimai pirmieji skausmai praside
da su Jurgio išvykimu į gimnazi
ją. Motina sako:

— Kad Jurgutis mokosi, man 
smagul Liūdna, kad nėra namie. 
Kad Jurgutis nesimels drauge su 
mumis... Nesės drauge prie sta
lo... (5 p.)

Netrukus šeimą aplanko dides
nės nelaimės: suserga Viktutė, 
o paskui ir Onutė. Ši pastaroji tik 
motinos karšta malda išplėšia
ma iš mirties nagų.

Dar naujos nelaimės užgula 
Klevus: Andrių, samdinį berną, 
pašaukia į kariuomenę, ir netru
kus sužino, kad, bevalant kitam 
kareiviui užtaisytą (!) šautuvą 
Andrius buvo mirtinai peršau
tas... O Klevų samdinė mergina 
Jadzė laukia kūdikio.

Iš pradžių atrodo, kad vyriau
siu romano veikėju išaugs Jur
gis, kuris, baigęs tris klases, per
šoka į penktąją, pagaliau baigia 
gimnaziją, reiškiasi apylinkėje 
kaip geras pavasarininkų organi
zatorius, puikus kalbėtojas. Pus
metį pamokyto j avęs, pusmetį Vo
kietijoje pastudijavęs, jis lieka ko 
munistuojančio mokslo draugo 
ir kaimyno nušautas. Ir šią di
džiausią nelaimę abu tėvai 
stoiškai pergyvena.

Užeina bolševikmetis, ir Juo
zas Klevas “už grūdų duoklės 
valstybei nepristatymą” — teisia
mas, uždaromas į kalėjimą, nu
kankinamas.

“Anelė ištiesia ranką, paglos
to savo gyvenimo draugą... Aša
ros tyliai plauna jos susenusį 
veidą”...

Besiartinant antrajam bolšc- 
vikmečiui, vaikams traukiantis j 
Vakarus, Anelė lieka tėvų žemė
je iki išvežimo į Sibirą.

Romano įvykiai rodo, kad vy-

JUOZAS MASILION1S

riausias veikėjas yra Klevų šei
ma. Pagrindinė šios šeimos, ypa
tybė — nepaprastas religingumas. 
Šeima praktikuoja bendrą maldą 
(5, 9 p.), be maldos nepradeda 
nė vieno žingsnio... Beveik nė
ra puslapio, kuriame koks nors 
veikėjas pats nesimelstų arba au
torė neminėtų Dievo vardo. Dau 
gelyje vietų yra net ištisos mal- 

1 dos. “Melskis, kad taip ir taip at
sitiktų... Ačiū Dievui, mano mal
dos išklausytos”... Tokių posakių 
mirgėte mirga. Druska yra geras 
’alykas, bet kai persūdoma, ne

beskanu. Linkėtina ateityje nuo 
tokio perdėto religingumo vaizda
vimo autorei atsisakyti. Juk ir 
Šv. Rašte pasakyta, kad ne tas 
;e's į Dangaus ka alystę, kv-

■ nun'atos kartos: “Viešpatie, 
Viešpatie”...

. - is i ( -.'.s ne n ne . > . ev i :e«- 
mą “jaunesne seserim” priirna- 

T t> ė Ja. aš ačiau 'au 
gelyje vietų rodomas jai nepasi-

U. i L)rl liti "• 3 likČjlJTlflff, 
kad ji to nerna o, nežino (82, 85, 
17, 89, 90, 125, 185)P.). O ji 
nemato ir nežino”, gyvendama 

k ;e pačio’e troboje, kad K'evų 
sūnūs Kaziukas ir Jonukas išsi
kasė piliakalnyje slėptuvę nuo 
bolševikų, kad tėvai jiems neša 
valgio ir drabužių. Ji “nemato ir 
nežino”, kaip vokiečių okupaci
jos metas pas Klevienę seklyčioje 
apsigyvena žydai, jos vengiama 
antrajame bolševikmetyje, besi
kalbant apie partizanus. Žino- 
ma, atsargumas geras dalykas 
bet tada nereikėtų kalbėti ir a- 
pie “vyresnę” ar “jaunesnę” sese
rį.

Matematikos nemėgstu, bet 

ruoueLai Nuotrauka J. Prapuolenio

tikslumą — taip. Kai skaitau ne 
fantastini, o tikrove paremtą ro
maną, tuoj noriu žinoti, kokį lai
kotarpį jis vaizduoja. Tenka pri
sipažinti, kad, skaitydamas šį 
romaną, ilgai negalėjau susigau 
dyti, kitaip sakant, buvau auto- 

ės užmigdytas, užliūliuotas. At
rodė, kad veiksmo pradžia ko
kiais, sakykim , Lietuvos nepri
klausomybės vidurio metais. Bet 
autorė 110 puslapyje duoda lai
kui raktą: atradus nužudytą Kle
vą (vadinasi, 1941 m. birželio 
mėn., tik bolševikus vokiečiams iš
varius), sakoma, kad sūnus Jur
gis buvo nužudytas prieš devy
niolika metų. Taigi — 1922 m. 
Skaičiuokim atgal: Jurgis įstojo į 
trečią klasę,' ją baigęs, peršoko į 
penktąją, paskui baigė gimnazi
ją. Vadinasi, gimnazijoje išbuvo 
5 metus. Baigęs gimnaziją, pus- 
letį mokytojavo, pusmetį studi

javo, o tada rudenį buvo nužudy- 
as. Išeina, kad Jurgis išvažiavo 

i gimnazijos trečiąją klasę ir ro- 
tano veiksmai prasidėjo 1916 
i rudenį.

Antęri” va’ia ka'a vo.'lrmas 
prasideda, kada baigiasi.' Bet jei 

ęNs. įas v;,..sta Kitu m. ir nieko 
neužsimenama, kad dabar vyksta 
aras, kad yra vok'ečių okupaci

ja, mes tik galim konstatuoti, 
ai romanas neturi tikrovės fo

ro. Iš to seka kitos klaf ’os. Ki
rą vasarą, kada Jurgis, baigęs 
lis klases, grįžta atostogų (1917 
n.), Andrius, Klevų samdytinis 
berniokas, pašaukiamas į kariuo- 
nenę.

— Juozeli, dabar nėra karo. 
Atitarnaus ir grįš... — ramina 
savo vyrą Klevienė (20 p.).

Nėra karo! Išeitų, kad And
rius šaukiamas į nepriklausomos 
kietu vos kariuomenę, jau visoms 
jos kovoms pasibaigus.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Yra dar kitas netikslumas. 
“Kai Jurgis baigė gimnaziją... Ta
da su pinigais buvo dar blogiau, 
kaip dabar. Litai buvo neseniai 
įvesti, o ostmarkės visai bever
tės...” (69 p.). Kai Jurgis baigė 
gimnaziją 1921 m., dar litų ne
buvo. Atrodo, kad Jurgis buvo 
nužudytas 1922 m. rugsėjo mėn., 
o litas buvo įvestas tik tų meti) 
spalio mėn., taigi, jis jų greičiau- 
da ir nematė.

Žinoma, galima būtų į laiką 
nekreipti dėmesio ir veiksmą ke
liais metais nustumti toliau. Bet 
tada per greit visi Klevų vaikai 
išsimokslina, labiausiai jauniau
sioji Onutė pasidaro dantų gydy
toja, o įdukrinta Elenutė — gy
dytoja jau pirmajame bolševik
metyje (83 p.).

Romanas — ne matematika.
Daugelis skaitytojų neatkreips į 
tai dėmesio, bet autorė turėtų vi
sa tai gerai numatyti ir apskai
čiuoti, įvykiams rutuliotis turėtų 
duoti pakankamai laiko ir atitin
kamą foną. Nepaisymas tokių 
dalykų rodo autorės skubėjimą ir 
nepakankamą “savikritiką”.

Gerai, kad nesigilinam į
smulkmenas, į siūlų narpliojimą, 
kaip “Aide tarp dangoraižių”, 
bet negerai, kai daugelyje vietų 
žymu skubotumas, paviršutiniš
kumas, į temą neįsigyvenimas, o 
iš knygų ir laikraščių skaitytų 
dalykų subeletristintas atpasako
jimas. Šiaip ar taip, romanas api
ma 30 metų laikotarpį — ir ga-
na margą — kur užtektų temų 
ir medžiagos ne vienam, o ke
liems romanams.

Ramūs (t. y. nepriklausomy
bės) laikai vaizduojami iki 74 p 
pirmasis bolševikmetis 76 - 104 
p., vokiečių okup. 117 - 153, ant 
rasis bolševiknletis nuo 153 p. i 
ki pabaigos 202 p.. Keturiems la' 
kotarpiams maždaug po 50 psl.

Kas ta “antroji banga”? Ji m 
nima du kartus: antroji pabėg 
lių (besitraukiančių nuo bolšc 
vikų) banga (147 p.) ir antro 
Ii ’elė (išvežimų banga (19 
p ). Jei tos “bangos” rodo p 
grindinę romano temą, reiki 
austau oti, kad nė viena jų r< 

mane nėra reikiamai išvystyta.
Romano kalba gera, natūrali, 

be didesnių įmantrumų ir puoš
menų, lengvai skaitoma.

Etiketas 
kapinėse

Klausimas: Prašau nemanyti, 
kad esu ligūsta. Tačiau šioji 
problema neduoda man nakti
mis užmigti. Aš buvau ištekėju
si ir gyvenau laimingai su savo 
pirmuoju vyru (J. Petrėnu) 42 
metus. Kai jis mirė prieš ketver
tą metų, mes jau turėjome nu
sipirkę kapinėse žemės plotą pa
laidoti dviems asmenims. Aš no
riu būti palaidota šalia jo. Prieš 
trejetą mėnesių aš ištekėjau ant
ru kartu už P. Jonėno. Kurią pa
vardę turėčiau turėti ant savo pa
minklo? Ar neatrodytų leista, jei 
M. Jonėnienė būtų palaidota ša
lia J. Petrėno? M. J.

Atsakymas: Paminkle turėtų 
būti įrašyta “Marija Petrėnienė 
- Jonėnienė”.

Daiva Dobilienė

Kas blogiau: liga ar 
meiles stoka?

Kur kas daugiau pavojaus žmo
gui sudaro meilės stoka. Saskat- 
chewan, Kanados, mokyklų me- i liančios apetitą. Kiekvienas žino- 
dicinos direktorius studijų tiks- me, kad espresso kava paplitusi 
lais stropiai sekė 800 vaikų. Jis iš Italijos, bet mažai kas žino, 
rado, kad meilės neparodymas vai kad daržovių espresso kilusi iš 
kams padarė daugiau žalos jų Čekoslovakijos ir daržovių espres- 
augimui, kaip liga. Vaikai iš so gaminti mašiną išrado čekas, 
našlaitynų buvo kur kas mažesni, Dabar, žinoma, galima visur 
ūgiu, negu vaikai iš normalių pirkti sultims gaminti mašiną ir 
namų. Psichoanalizės institutas įvairias sultis gamintis. Ypač švie- 
Chicagoje taigi tvirtina, kad dau- žiu, savo darže ar artimuose ū- 
gelis ligų yra tampriai susiję su kiuose pirktų pamidorų sultys la- 
meilės stoka. Labai stebėtina, kad bai vertingos. Jos tinka maišy- 
net tokia liga, kaip cukrinė (dia-. ti ir su kitom daržovėm. Reikia į- 
betes), išsivysto vaikuose irgi dėl j si dėmėti vieną dalyką, kad pomi- 
tėvų šaltumo.

čp^+ndipnis 1970 m. rugsėjo mėn. 12 d.

.TnUninkė ir redaktorė. F. Juškienė (kairėje) yra Bal zeko muziejaus -moterų vieneto narių verbavimo pirm,, 
o 1. NorbutUne yra muziejaus biuletenio moterų skyr. red. Moterų vienetas turės narių verbavimo arbatėlę rug
sėjo 20 d.' sekmadienį,, I. ir St. Balzekų Jr. rezidencijoje. 9018 S. Oakley tarp 2 vai. ir 4:30 vai. p. p.

AUKSO OBUOLIAI
STEFANIJA STASIENĖ, 

CIeveland, Ohio

Tarp gausybės rudens gėrybių 
kažkodėl labiausiai į akis krenta 
pomidorai. Jų daili forma bei ryš
kios spalvos — skaisčiai raudona 
r geltona — tiesiog viliote vi

lioja kiekvieną. Ir ne tik valgyti, 
>et ir auginti kiekvienas juos 
uos mėgsta, nes jie nelepūs, spar- 
iai auga ir veda. Todėl nenuosta- 
u, kad ir mažiausiame žemės 
lypelyje dažnai matome augi- 
mt pomidorus.

Pomidorai, itališkai “pomido- 
i” (reiškia aukso obuoliai), pri- 
'auso Sclanaceae šeimos daržo- 
ėm. .Ši daržovė kilusi iš tropinio 
imato, būtent iš Pietų Ameri- 

-OS.

Pomidorai — dekoratyvinis 
augalas

Europos kontinentą pomido
rai pasiekė jau gana seniai, nes 
Italijoj Matthiolus juos jau mini 
apie 1554 m. Pradžioje šis auga
las buvo laikomas kaip dekoraty
vinis. Kaip daržovę pirmiausia 
pradėjo juos auginti prancūzai 
maždaug 18 amž. Vėliau pomido
rai paplito ir kituose kraštuose. 
Lietuvoje pomidorus pradėta au
ginti tik po I-jo pasaulinio karo. 
Dabar jie paplitę po visą pasau
lį ir išvesta įvairiausių atmainų. 
Kiekviena atmaina pasižymi ki
ta forma, spalva bei skoniu. Vie
ni apvalūs, kiti kampuoti, spalvų 
atžvilgiu daugiausia dominuoja 
raudoni, geltoni, oranžiniai, 
balti ir kiti. Skonių atžvilgiu vie
ni rūkštesni, kiti mažiau rūkš- 
tūs, vieni mėsingi, kiti turi dau
giau sėklų. Nežiūrint visų atmai
nų skirtingumo, jie visi labai 
vertingi mūsų mitybai. Štai ką 
sako Roland Evin Horvath: “Po
midorai turtingi amino rūkštimi, 
kuri labai svarbi, gaminant orga
nizmui priešnuodžius kovai su į- 
vairiom bakterijom, virusais ir 
apskritai infekcijom. Vienas vidu
tinio dydžio pomidoras turi 1000 
vitamino A vienetų”.

Nelaikyti pomidorų 
šaldytuvuose.

Ypač pomidorų espresso sultys 
yra neįtikėtinai gardžios ir suke- 

dorus nereikia laikyti šaldytuve, 

jie šaldymo nemėgsta ir praran
da savo skonį.

Šeimininkės šiandien paruošia 
pomidorus įvairiausiais būdais 
valgiui.

Juos naudoja žalius, kaip salo
tus, naudoja sriuboms, padažam 
ir t. t. Bet dažniausiai rudenį, 
gausiai užderėjus, nespėjame jų 
suvalgyti, ir kyla klausimas, kas 
daryti. Tokiu atveju patartina 
pomidorus vekuoti žiemai. Na
muose vekuotus pomido us galėsi
te naudoti žiemos metu įvairiem 
valgiam ir jię neabejotinai bus 
geresni už pirktus skardinėse. 
iJet specialaus prietaiso vekavi- 
mui nebūtina turėti, juos galima 
paprasčiausiu būdu vekuoti.

Lietuvaitė Kanados spaudoje
Bevasarojant Springhursto va

sarvietėje, priėjo agr. Sekonienė 
ir padavė iš kanadiečių laikraš
čio “The Telegram” ilgoką iš
karpą su dailios mergaitės nuo
trauka, ir tarė: “Pasižiūrėkit,
kaip gražiai rašoma apie lietu
vaitę. Tiesa, toji iškarpa neuž— 
metrikuota, todėl negaliu nuro
dyti dienraščio datos. Straipsnis 
užvadintas “Svveetheart of the 
week”.

Esą, šviesiaplaukė, mėlynakė 
Eglė Asevičius (Asevičiūtė) yra 
mūsų “Sweetheart of the week”. 
Ji — iš Humberside Collegiate 
instituto.

Ir, kaip jūs, galimas daiktas, 
spėsite iš jos vardo, Eglė yra lie
tuvių kilmės, priklausanti lietu
vių tautinių šokių grupei, lietu
vių mergaičių skaučių grupės va
dovė. Eglė 18 m. amžiaus; Hum
berside gimnazijoj užbaigusi 12 
klasių.

Be to, ji ypač ryžtinga tapybi
niam ir skulptūriniam darbui. Ją 
domina viskas, kas rišasi su me
nu. Todėl nėra ko stebėtis, jog 
Eglė daug padėjo planuojant de
koracijas mokyklos vaidinimui. 
Ji taipgi sukūrė plastikinį biustą 
(skulptūra buvo padaryta per jos 
meno pamokas), kurįs buvo iš
statytas mokyklos bibliotekoje.

Eglė labai mėgsta eiti į miesto 
centrą ir stebėti žmones, lanky
ti meno galerijas, muziejus, 
džiaugtis gamta.

Ji bandė modeliuoti Caruso 
plaukų sušukavimo specialistam. 
Straipsny pataria sekti apie ją To 
ronto jaunuolių ateinančių mė
nesių, “Teen fashion” žurnaluo
se, kurie pasirodys per ateinan
čius mėnesius.

Šalia modeliavimo, Eglė domi-

Pomidorų paruošimas žiemai

Pomidorus įdėkime trumpam į 
karštą vandenį, kad būtų leng
viau nulupti. Nulupus, supjaus
tyti ir* sudėti į kvortos didumo 
stiklus. Dėti tik iki kakliuko, ne- 
prikimšti. Į kiekvieną stiklą įber- 
ti po arbatinį šaukštelį druskos. 
Uždėti dangtelius, tik neužsukti. 
Palikti lengvai vos prisuktus. Pa
imti gilų puodą. Ant dugno įklo
ti lengvą medžiagą ar pašluostę. 
Sustatyti paruoštus stiklus ir įpil
ti drungno vandens maždaug, 
kad siektų stiklų kaklelius. Už
kaisti ant lengvos ugnies ir, kai 
užvirs, sumažinti liepsną. Paleng
va virti apie 20 min. Paskui, iš
kėlus stiklus ant medinės lente
lės, stipriai užsukti.

Taigi toks vekavimo būdas ne
sudėtingas ir nesunkus, o jau
nom šeimininkėm labai patarti
nas.

Eglė Asevičiūtė

(Iš Toronto dienraščio "The Tele
gram”)

si peisažo architektūra, liečian
čia įvairius dalykus. Jai atrodą, 
jog būtų įdomu sodinti krūmus 
(žinoma, dekoratyvinius), gra
žinti apie namus pieveles ir me
džius. Jai nesančios svetimos ir 
namų bei būtų projektavimo idė
jos. Vis dėlto jos pirmiausias tiks
las yra gauti akademinį laipsnį 
Yorko arba Toronto universite
tuose.

Kaipo “Svveetheart of the 
Week”, Eglė gavo suprojektuotą 
įdomų drabužį, viešnios pasą į 
garsų Hollyvvoodo teatrą ir dar 
kitų įvairių dovanų, paskatinan
čių ir toliau neatsilikti įvairiau
siose srityse šiai gabiai, darbš
čiai ir kūrybingai mūsų lietuvai
tei.

Pranys Alšėnas
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