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NUOSEKLUMO?

Brazdžionio poezijos šventė Chicagoje
Iš spaudoje skelbiamų žinučių | 

jau žinome, kad gruodžio 12 d. 
Chicagojos lietuvių kultūrinia
me židinyje — Jaunimo centre 
rengiamas mūsų tautos dainiaus 
Bernardo Brazdžionio viso gyve
nimo kūrybos rinkinio “Poezijos 
pilnatis” viešas pristatymas. Šią 
knygos ir iškilaus poeto kūrybos 
pagerbimo šventę rengia meno 
draugija “Šatrija” ir Korp! “Šatri
ja”, kurių eilėse poetui teko iš
augti ir kūrybiniai subręsti. Į 
šventę atvyksta ir pats poetas, 
nes, jo žodžiais: “Nemėgstu jo
kių asmeninių švenčių ir nuo 
jų ne kartą esu atsisakęs. Kai at
sisakiau nuo asmeninės šventės, 
visuomenė išleido mano viso gy
venimo kūrybos rinktinę. Tai pa
ti gražiausia dovana. Dabar, kai 
Chicagoje, o ant rytojaus gruo
džio 13 d. ir Bostone, vyks tos 
rinktinės pristatymo šventė, į jas 
mielai vyksiu, nes jose bus kalba
ma ne apie žmogų, bet apie jo 
kūrybą.”

Aną sekmadienį, Kristaus Ka
raliaus dieną, išklausius mišių 
jėzuitų koplyčioje, Chicagoje, mi
šioms baigiantis, nuskambėjo pa
kilus Kristaus Ka’aliaus himnas 
“Kaip pavasario žydinčio šven
tėj žydi Kristaus šviesi vėliava, 
su tavim eina tautos gyventi, su 
Tavim eis visa Lietuva...” Tuo 
pakiliu momentu mintys nukry
po į Pacifiko pakrantes, kur gy
vena to himno ir visos eilės kitų 
dainų, giesmių bei kantatų au- 

. . torius Bernardas Brazdžionis.
! Vėl prisiminė jo vardo garsas Lie- 

Tai gal čia nesilaikome orumo tuvoje, kada jo kūryba kopė į 
ir nuoseklumo? Gal? Yra ir taip.' aukščiausią zenitą, kada jis tokiu 
Kai vieni džiaugiasi jaunųjų ra-, ]yrijku ir d’auge drąsiu žodžiu 
šymu, jų dėmesiu menui, jų bruz- okupacijų metais prabilo iš po- 
dėjimu scenoj, kiti juos murkdo grjndžio, šaukdamas tautą GPU 
su šypsena veide: “juk po mūsų, užguitą ir blaškomą it rudenio 
ateis, ir tegul ateina, pasaulio ga-| |apUS. Atėjo vokiečių okupacijos

Štai skaitome spaudoje ragini- listu, Škėma staiga tampa kovoto- 
mą, kad gal būtų gera, jei visuo
menė pasisakytų apie perskaitytas 
knygas, nes knygos yra skaitytojui 
rašytos; skaitytojo ir rašytojo ben
dravimas turi būti abipusiškas. 
Bet štai po kiek laiko kitas ima ir 
parašo, kad, girdi, buvo spaudoj 
tokių, kurie nieko prie literatūros 
augimo neprisidėjo, bet reikalavo, 
jog lietuvis rašytojas kurtų vie
naip ar kitaip, ir teko gintis nuo 
jų blogai sueiliuotų šūkių.

Tai prieštaravimas? Ar tik nuo
monėmis laisvoje spaudoj pasikei
timas? Ar tokių tariamų priešta
ravimų spaudos puslapiai turėtų 
vengti? Ar, priešingai, turėtų kaip 
tik savo skiltis jais pagyvinti?

Štai susikerta poetas su avan
gardiniu filmininku ir, atrodo, 
kad jau nieks nenusileis, gi vė
liau užklaustas tas pats poetas pri
sipažįsta, kad lietuvių literatūroje 
ir mene visiems yra vietos, ir tik 
tada pasidaro aišku, ir norisi jam 
padėkoti, nes lietuvių literatūros 
salė yra ir turėtų būti didelė.

Kartais susitvenkusioj situaci
joj atrodo, kad visi mes tampame 
tvirtovėm ir ieškome tik plyšio 
jausmų srovei išlieti. Juk ir mūsų 
laureatai kartais net į premijos 
įteikimą neatvažiuoja. Net mūsų 
kūrėjas nesupranta kito kūrėjo, 
kai tiesmūkinis jo žodis pataiko 
į po kūrybinio proceso išvargusį, 
nelemtą Achilo kulną.

Kai kurie sako, kad A. Škėma, 
“palikęs sunkią valandą tautai 
nihilizmo nuodų nenusipelno pa
garbos”, kiti ateina su visai prie- daug popieriaus ir tulžies, ieškoda- pimu premija buvo įteikta tik ką 
šinga nuomone. Jie sako, kad Škė- mi vis labiau priešo, negu bro
mą yra net literatūrinis tautos lio, vis stengdamiesi užsianga- 
kovotojas ir Škėmos žodžiais “Pa- žuoti savuotės “gladiatorių ko- 
budimas” parašytas, prisimenant vom”, kurios po 50 metų istori- 
milijonus nežinomųjų, ypač lie- kams tikrai tik šypseną iššauks, 
tuvių, kovotojų. Apšauktas nihi- P. Mln.

las”. O jei kas nieko neveikia, ne
organizuoja — vėl blogai. Jei dra
maturgas suorganizuoja vidutiniš
ką ar pusvidutinišką teatrą — dar 
blogiau.

metai, ir tada Lietuvai Bern. 
Brazdžionis savo kūryba buvo 
tarsi švyturys tamsiąją naktį. 
Kai bolševikai anapus fronto li
nijų prarastai kovos nuotaikai ir 
tariamam patriotizmui atgauti 
visu smarkumu griebėsi propa
guoti Maironio dainas ir eilėraš
čius, šiapus fronto linijų likusiai 
tautai dainavo Bern. Brazdžionis 
ir kiti. Apie tuos laikus B. Braz
džionis pasakoja: “Literatūros va
karuose Lietuvoje entuziastiš
kiausia publika buvo vokiečių o- 
kupacijos metais. Ten rašytojo 
mintį baigdavo patys žmonės. 
Toks bendradarbiavimas su pub
lika rašytojui buvo vienas iš 
didžiausių malonumų. Iš tų lai
kų bene labiausiai prisimena 
grandiozinis literatūros vakaras, 
įvykęs Raseiniuose.”

Bet Bem. Brazdžionis kūrybi
niai subrendo ir valstybinę litera
tūros premiją už “Kunigaikščių 
miestą” laimėjo dar nepriklauso-

Senieji prisipažįsta, kad nelei
džia jauniesiems ir šio ir to. Iš to 
kyla konfliktas. Bet jei nenorima 
jiems leisti ir padėti užsiauginti 
modernaus veikėjo, kritiko ar ra
šytojo, tai turėtų nenorintieji pa
galvoti, kad per didelis saugoji
mas tikrai angelų iš jaunimėlio 
čia nesutvers. Gi kūryboje savo
tiškas “maištavimas” visuomet 
pradžioj yra sveikintinas, jeigu 
tik jis neišvirsta kvailiojimu.

Ir redaktorių darbas čia nėra 
lengvas. Bet jie imasi jo. Reikia 
jiems nemažos išminties, nenorint 
sustingti ir į visus ekeperimentus 
ranka numoti. Amerikoj, saky
kim, yra ir tokių, kurie naujos 
poezijos ir prozos gabalus palei
džia net tame pačiame numery 
kartu su kritiko komentarais (Io- mos Lietuvos laikais. Anot Bem. 
wa Quarterly), ir tuo kritikas ir Brazdžionio, didžiausia jo gyveni- 
naujas rašytojas suartėja, o irjmo šventė įvyko Vilniuje 1940 
skaitytojas daug išmoksta. Dėl | m. per šv. Kazimierą, kai jam 
mūsiškių, sakykim, nenuoseklu- buvo įteikta valstybinė literatū- 
mų ir orumo stokos sugadiname! ros premija. Retu istoriniu suta-

Nuotrauka Vytauto Maželio

literatūra ir rašytojais. Tokios 
nuotaikos davė naują viltį atei
čiai.

Paskutini kartą Bem. Braz
džionis aplankė Chicagą praėju
sio rugsėjo pradžioje, kur dalyva
vo Ateitininkų kongreso proga 
ruoštame literatūros vakare. Po 
vakaro rašančiam šiuos žodžius 
poetas pasakė: “Iš šio literatūros 
vakaro mažai tikėjausi, bet išva
žiuoju laimingas, nes pamačiau, 
kad publika bendradarbiauja, 
kad ji supranta mano kūrybos 
mintį ir ja gyvena. Kažkas pa
našaus, kaip buvo Lietuvoje vo
kiečių okupacijos metais. O kū
rėjui tai pats maloniausias reiški
nys...”

Tada Bern. Brazdžionis jau ži
nojo, kad gruodžio 12 d. jam vėl 
teks atvykti į Chicagą, į jo knygos 
pristatymo šventę. Mums, apie 
kuriuos poetas po paskutinio ap
silankymo išsivežė tokią gerą 
nuomonę, belieka pareiga poetą 
kuo gražiausiai ir kupina sale vėl 
pasitikti jo kūrybos pagerlymo 
šventėje gruodžio 12 d. (kitą šeš
tadienį 8 vai. vakaro Jaunimo 
centre, Chicagoj.

Ta pačia proga prisimintina, 
kad šį šeštadieni (gruodžio mėn. 
5 d.) Bem. Brazdžionio mieste 
Los Angeles įvyksta ir kito mū
sų poeto — Kaz. Bradūno naujos 
knygos “Donelaičio kapas” pri
statymas — poezijos vakaras. 
Šios dvi literatūros šventės, į- 
vykstančios kelių tūkstančių my
lių nuotolyje, liudija laisvosios 
lietuvių išeivijos kūrybinę gyvy
bę bei dvasinį gaivumą.

VI. Ramojus

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

, Lietuvai sugrįžusiam istoriniam 
i Kunigaikščių mieste, apie kurį

Kokia Bem. Brazdžionio nuo
monė apie literatūros vakarus, 
vykusius nepriklausomoje Lietu
voje, kuriuose jam teko dalyvau
ti?

— Publika būdavo labai įvai
ri. Kartais susirinkdavo jaunų, 
labai entuziastingų žmonių, o 

i kartais teateidavo tik rengėjai. 
Pats entuziastiškiausias literatū
ros vakaras iš visų Brazdžionio 
dalyvautų vakarų nepriklauso- 

I mos Lietuvos laikais įvykęs Bir- 
I žuose, kuris tada ir buvo pava- 
I dintas Brazdžionio sugrįžimu į 
I Biržus.

Biržai — literatų tėvynė. Iš 
šio krašto į mūsų literatūrą at
ėjo Balys Sruoga, Kazys Binkis, 
Bernardas Brazdžionis ir kiti, o 
po jų išaugo ir nauji vardai — 
Leonardas Žitkevičius, Eugenijus. O“ M uvjlk-j apie n.ui į luLuiiaiuad AJiiiveviviuo, i^ugciujuj,

jis pranašiškai dainavo premijuo- Matuzevičius, Paulius Drevinis,' 
tflTTlA VAiVuIa ‘ I oi nA i rt i KAzilzrtitame veikale. Todėl nebe reikalo Aloyzas Baronas, broliai Mekai, 
tauta Bem. Brazdžioniui greitu dramaturgas Kaz. Saja ir eilė ki- 
pritaikė Pranašo vardą. tų. Štai dėl ko ir biržėnai nepri

klausomybės paskutiniaisiais me
tais į gimtąjį kraštą užsukusį 
Bern. Brazdžionį sutiko taip iš
kilmingai ir entuziastingai, nes 
Biržų krašto sūnus, Biržų gim
nazijos absolventas jau pynė po
ezijos vainiką visai tautai.

Kalbant apie Biržus, B. Braz
džionio veidas tarp šviesos spin
dulių kartais ir apsiniaukia. Jis 
prisimena du artimus jaunosios 
kartos bičiulius, daug žadėjusius 
žemininkų būrio literatūros kriti
kus — Bronių Krivicką ir Ma
mertą Indriliūną, kurie krito po
kario metais partizanų mirtimis 
Biržų apylinkėse. Gal todėl ir 
Bem. Brazdžionio poemos apie 
partizanus “Vaidila Valiūnas” 
knygos viršelis papuoštas Biržų 
pilies nuotrauka, nes rašant poe
mą, be abejonės, poeto mintys 
skrido ten, kur prabėgo jo jau
nystė, kur vėliau taip narsiai už 
laisvės idealus kovojo ir mirė jo 
jaunesnieji draugai.

Bem. Brazdžionis Chicagos lie
tuviams pažįstamas jau nuo 19- 
50-51 m. Tame laikotarpyje Chi
cagoje prasidėjo didieji literatū
ros vakarai, kurių pagrinde ne 
kartą stovėjo Bem. Brazdžionis, 
Ant. Gustaitis ir akt. H .Kačins
kas. Vakarai vykdavo Sokolų sa
lėje, ir kiekvieną kartą ten susi
rinkdavo po keliolika šimtų žiū
rovų. Tai buvo “trijų didžiųjų” 
triumfo šventės. Ilgainiui atsira
do tam tikras atoslūgis, žmonės 
kūrėsi, taupė pinigus, sunkiai dir
bo, mažiau besidomėjo rimtomis 
kūrybinėmis šventėmis. Bet štai 
ne per seniausiai, kai iš Australi
jos atvyko svečiuosna Pulgis 
Andriušis, “keturi didieji” — B. 
Brazdžionis, P. Andriušis, Ant. 
Gustaitis ir St. Santvaras vėl pa
darė literatūrinę kelionę per kai 
kurias JAV ir Kanados lietuvių 
kolonijas. Maloniam nustebi
mui, vėl jie pamatė lietuviškos 
publikos atgimimą, domėjimąsi

BERNARDO BRAZDŽIO
NIO POEZIJOS ŠVENTE — jo 
rinktinės knygos pristatymas Į- 
vyks Chicagoje gruodžio mėn. 
12 d. 8 vai. vak. Jaunimo cent
re. šventėn iš Los Angeles at
skrenda pats poetas Bernardas 
Brazdžionis ir vakaro programo
je skaitys savo kūrybą. Visai iš
kilmei vadovaus aktorė Zita Ke- 
valaitytė - Visockienė. Lietuvių 
rašytojų draugijos pirmininkas 
poetas Leonardas Andriekus 
taipgi bus to vakaro svečias. Jis 
trumpu žodžiu aptars Bernardo 
Brazdžionio plunksną.

Be to, Bern. Brazdžionio poe
ziją dar skaitys šatrijietė Kari- 
lė Baltrušaitytė - Valaitienė, 
Brazdžionio posmus, mūsų 
kompozitorių paverstus daino
mis, dainuos solistė Roma Mas- 
tienė, akompanuojant pianistui 
Manigirdui Motekaičiui. Iškilmę 
taipgi paįvairins žinoma mūsų 
išraiškos šokio kūrėja Jagna 
štangenbergaitė.

Brazdžionio poezijos vakarą 
Chicagoje rengia vyresnieji ir 
studentai šatrijiečiai, kviesdami 
visus Chicagos ir apylinkės lie
tuvius joje dalyvauti.
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Maskvos sargybos lietuviu rašytoju suvažiavime
Redakcijos pastaba. Šiemet Vilniuje 

įvykusį Lietuvių rašytojų sąjungos 
penktąjį suvažiavimą mūsų laikraščio 
puslapiuos jau esame anksčiau minėję 
ir komentavę. Šį kartą skaitytojams pa
teikiame kiek ilgesnį suvažiavimo ap
rašą ir kiek platesnius komentarus. 
Tokius rašytojų, tenykščiu terminu ta
riant, ataskaitinius suvažiavimus ten 
šaukiant kas ketvirti metai, juose už
akcentuojama ateinančių metų priva
loma literatūrinio kelio kryptis, aiškė
ja, ko partija per tuos ketverius me
tus iš rašytojų reikalaus ir kokių jų 
žingsnių netoleruos. Bet šitokiuos suva
žiavimus galima užčiuopti ir tokių 
mūsų rašytojų nuotaikų, kurias neleis 
partijai ramiai miegoti, suvažiavimui 
išsiskirsčius. Žodžiu, suvažiavimo min
tys ten nepraranda savo kartaus aktu
alumo visus būsimus ketverius metus. 
Tad ir šitas mūsų šiandieninis straips
nis šia prasme nėra pavėluotas ir nėra 
praradęs savo aktualumo.

Rašytojai Lietuvoj sušaukia
mi kas ketveri metai, šių metų 
gegužės 27-28 dienomis įvyko 
penktas suvažiavimas. Jam buvo 
ilgai ruoštasi. Prirašyta daug 
straipsnių, paskelbta interview. 
Juose buvo atžymėta ne tiek, kas 
šiandien rašytojams yra aktua
lu, kas aptartina, kiek primena
mi pasiekti kiekybiniai rezulta
tai. Kas be ko, suvažiavimas suta
patintas su Lenino gimimo jubi
liejumi. Žiūrint į suvažiavime pa
bertą srautą senų nuvalkiotų po
litinių tezių, apie jį nereikėtų ir 
kalbėti, bet kadangi vis dėlto tat 
liečia patį pranašiausią mūsų 
tautos elitą ir kūrybą ir, be to, 
tas suvažiavimas pravėrė mums 
plačiai langą ne tik į kultūrinius, 
bet dar daugiau į poltinius užku
lisius, todėl pro jį lengvai praeiti 
negalima, juoba, kad tik mes 
laisvėje galime laisvai išreikšti 
tiesą ir be melo bei klastos ją 
lukštenti.

Laisvame pasauly rašytojas 
formuoja individo ir tautos cha
rakterį, dvasinius polinkius, įtai
goja ir lemia net valstybės politi
nį veidą. Bolševikinėj sistemoj 
rašytojui ne tik ši jo misija yra su
trukdyta, bet brutalia jėga pa
kreipta priešinga linkme. Ir oku- 
puotoj mūsų tėvynėj rašytojas y- 
ra įrankis apginti partijai, tai kli
kai nuo sunaikinimo. Tad šieme
tinis suvažiavimas ir yra mums 
labai įdomus trimis aspektais, 
būtent:

1. Kiek ir kaip rašytojas yra 
nužmoginamas,

2. Kaip rašytojai su nužmogi
nimu kovoja ir

3. Kodėl jaunoji rašytojų karta 
okupuotoje Lietuvoje šalinasi 
nuo visko, kas bolševikiška.

Tą gražiai pailiustruoja rašy
tojų suvažiavimo eiga ir vyriau
siųjų partinių vadovų kalbos. 
Tad verskime suvažiavimo apra
šymo puslapius.

Tik užuolaidai pakilus, matyti 
kabantis Damoklo kardas, kuris 
užtikrintų viskam vienbalsį prita
rimą. Darbo prezidiuman “iš
renkami” Tarybų sąjungos ko
munistų partijos Komiteto Atsa
kingas Darbuotojas S. POTOM- 
KINAS, TSRS Rašytojų sąjungos 
valdybos sekretorius S. SARTA- 
KOVAS ir kt. Suvažiavimą “nuo
širdžiai” sveikino Sartakovas, Ba- 
badžanas, Lesiučevskis, Pohišvi- 
lis, Morozas. Atrodo, lyg suva
žiavimas būtų vykęs rusų kalba, 
nes kitaip rusų išrinkimas tebūtų 
vertas tik pašaipos, o gal ir prie
monė lietuviams rašytojams įva
ryti baimės. Visai neminimas A. 
Sniečkus. Matyt, jam iš anksto 
jau buvo žinoma, kokie vėjai pūs
tels suvažiavime, todėl ir vengė 
nemalonių situacijų ir iš jų lauk- 

- tinų komplikacijų bei nemalonu
mų. A. Sniečkus visada garsiai

Pranešimai praveria plačiau langą į L'etuvą ir lietuvio sielą. Lietuvos rašytojų Golgo
tos keliai. Rašytojai liaupsina part'ją, bet deda pastangas jes varžtų nusikratyti. Toj 
kevoj eina kartu su rusų rašytojais. Jaunimas šalinasi nuo partijos, rašytojų sąjun
gos, visuomen’nes ir politinės veiklos, bet. gausiai spiečiasi apie žurnalą “Nemunas”. 
Gedulo vėliavos prie rašytojų būstinės. Cenzūros “nėra", bet rašytojai uždaromi be
pročių namuose. Komunizmo Tepto galas.

šaukia prieš nacionalistines ten 
dencijas, bet niekada jis neįvardi
no, kokie asmenys ar susigrupa- 
vimai už jas atsakingi. Ir kada 
Mikelinskui buvo suruoštas teis
mas už “nukrypimus”, jo kaltin
ti A. Sniečkus nestojo. Jį kaltinti 
prisistatė jo pavaduotojas rusas 
Chorazovas. Bet rašytojas tada 
buvo pateisintas. Ir gal dėl anos 
negarbės šiame suvažiavime šis 
Maskvos gauleiteris net nepasi
skardeno.

Rašytojų sąjungos pirmininkas 
E. Mieželaitis padarė rašytojų są
jungos veiklos apžvalgą. Savo 
kalboj jis palietė labai plačius 
horizontus, visai kartais nukryp
damas nuo tokių pranešimų pa
skirties. Tonas buvo tarsi galin
go rašytojų viršininko. Kartais at
rodė, kad jis jau nustatinėja gai
res visam pasauliui valdyti.

Kalbėjo apie visus egzistuojan
čius literatūros žanrus ir visas me
no apraiškas: poeziją, romaną, 
noveles, apysakas, beletristiką, 
vaikų literatūrą, humorą, dra
mas, net krtiką ir kiną, netgi už
sienio spaudą ir rašytojus. Jo no
rėta pademonstruoti savo išpru
simo universalumą, bet po jo ne
paprastai ilgos kalbos klausy
tojas tegalėjo prieiti įsitikinimo, 
kad tuščia skardinė visada gar
siau skamba. Žinia, kad atski
roms kūrybos sritims buvo suda
rytos specialios sekcijos, bet ne vi
sos jos veikė, kas rodo, kad arba 
joms buvo iš kur nors pareikš
tas nepasitikėjimas, ar greičiau
siai neturėjo sąlygų veikti; sekci
jų pirmininkų pareigose buvo ir 
“negrynakraujų” partiečių, bet 
kai kurie galėjo daugį ko meniš
kai šviežesnio” pasakyti. Atro-
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Speigo grėsmėje... ‘rr.::’—. Vytauto Maželio

J. VAŠKŪNAS

do, kad E. Mieželaitis labiausiai 
ir norėjo prasikišti kaip užgrū
dintas bolševikas su jiems įpras
ta demagogija. Jis taip bolševiz
mui koketuoja: “Revoliucijos ge
nijaus Vladimiro Lenino 100- 
osios gimimo metinės buvo tos 
galingos emocinės paskatos, ku
rios vertė stipriau ir karščiau 
plakti poetų širdis.” Bet kalbė
tojas, padovanojęs myro ir kody
lo bolševizmo dievui Leninui, 
tuoj imasi ginti ir savų naciona
linių ir rašytojų pozicijų. Sako: 
“Kiekviena tauta turi savo istori
nį tikslą: ji siekia visokeriopos 
savo nacionalinio gyvenimo pa
žangos... Primityvios unifikacijos 
čia negali būti”. Iš to matome, 
kad rašytojų pirmininkas meta 
aiškų iššūkį už rašytojų sava
rankiškumą. Jo pareiga buvo ne
lengva, norint patenkinti ir sa
vo tautiečius ir tuos globėjus, ku
rie sėdėjo darbo prezidiume. Vi
same Mieželaičio pranešime tad 
ir jaučiamas paplakšnojimas tai 
partijai, tai kolegai. Štai tokių 
vingių ir išsisukaliojimų apsčiai 
toliau randame: “Nes visa, kas 
neorganiška, dirbtina ir banalu, 
atšoka tarsi nuo sienos tinkas. 
Vaisiui, žinoma, galima ir padė
ti subręsti... ir tai ne “dvasinė 
prievarta”, kaip jį bando iško
mentuoti demagogai, o tik būti
na atmosfera greitesniam to vai
siaus subrendimui... Beidėjinio 
meno nėra ir negali būti. Tai 
grynas melas”. Dvasinės prievar
tos praktikavimą Sovietijoj gali 
nuneigti tik tas, nuo kurio, cen

zūros dėka, yra užslepiama Tar- 
sio, Litvinovo, Danielio, Siniavs- 
kio, Kozniacoyo, Ginzburgo, Sol
ženicino ir šimtų kitų rašytojų 
likimas. Taigi jų dvasinis subran- 
dinimas vyksta bepročių ligoni
nėse, už kalėjimo grotų, už spyg
liuotų vielų arba užsieny, pabė
gus iš savosios tėvynės. Ir vis j 
dėlto rašytojui E. Mieželaičiui tai 
nėra dvasinė prievarta.

Pereidamas prie paskirų rašy
tojų, atidavusių Leninui svarią 
duoklę, pradeda Justinu Marcin
kevičiumi, kuris yra šiandien ga
na populiarus lietuvių tautoje. 
Lyg pamiršęs apie “pirmityvią u- 
nifikaciją” ir “dirbtiną banalu
mą”, pranešėjas padeklamuoja 
tokį J. Marcinkevičiaus eilėraštį, 
kurią štai nesueiliuota citata:

“Šiandien, Lenino gimimo die
na, visą dieną apie jį galvosiu:... 
ir girdėdamas: kaip žmonės svei
kinasi “labas rytas” ir kaip sako 
“šiandien geras oras”, ir kai ra
dijas transliuoja “Apasįonatą” a- 
pie jį galvosiu; apie ji galvosiu; 
vakare prie tuščio lapo, kai eilė
raščio ieškosiu, apie jį galvosiu; 
ir, galvodamas apie rytojų, apie 
jį galvosiu”. E. Mieželaitis tą gre
mėzdišką eilėraštį dar taip pa
pildo: “J. Marcinkevičius eilėraš
čių cikle “Šiandieninis Lehinas” 
su jam būdingu paprastumu ir 
didele poetine jėga išreiškė mū
sų nepertraukiamą, glaudų ryšį 
su Revoliucijos vadu ir “pačiu 
žmogiškiausiuoju žmogum, iš 
visų kada nors žeme praėjusių 
žmonių.” Tai puikus ak’ poe
tų nusižmoginimo pavyzdys. Mes 
prie to eilėraščio pridėtumėm lie
tuvišką priežodį: “Koks ponas, 
toks ir kapišonas.” Aplamai, Mar
cinkevičius yra gabus rašytojas, 
tad ar tik nebus parašęs šį eilė
raščių ciklą kaip nuodėmės išpir
kimą už “Mindaugo” dramą, ku
ri Lietuvos teatruose žiūrovų vis 
palydima griausmingomis ovaci
jomis.

Šiais Lenino garbinimo metais 
ypač buvo daromas didelis spau
dimas į rašytojus. Kiekvienas tu
rėjo ką nors sumontuoti Lenino 
garbei. Manoma, kad ir Lietuvoj 
Rusijos imperijos įsteigėjo garbei 
leidiniai pasiekė milijoninį tiražą, 
dėl ko net pritrūko visoj Sovietų 
Sąjungoj popieriaus. Poperiaus 
badą konstatavo ir E. Mieželai
tis.

Pranešėjas labai atsargiai pa
lietė, sakytume, patį Achilo kul
nį — Jono Avyžiaus romaną 
“Antplūdis”, kuriame režimui pa
taikoma į skaudžiausias žaizdas. 
Romanas buvo paverstas pjese ir 
pastatytas Vilniaus teatre. Apie 
jį Mieželaitis sako: “Tiek roma
nas, tiek pjesė — dar labai švie
ži mūsų literatūroje faktai, su jais 
dar nespėjo susipažinti platesnis 
skaitytojų ir žiūrovų ratas, nespė
jo įvertinti literatūros kritika. Bet 
visi mes jaučiame, jog gimė nau
jas stambus ir reikšmingas prozos 
veikalas, kuris paliks mūsų litara- 
tūroje ryškų pėdsaką”. Veikalas 
nebuvo jau taip šviežias, kad jį 
jau spėjo perdirbti į vaidinimą, 
padaryti dekoracijas, išmokti, 
surežisuoti ir t. t. Matyt, kad te
atras jau buvo pradėjęs ruoštis jį 
statyti dar rankraščio rašalui ne- 
nudžiūvus. Gal bijota, kad kriti
ka tam nepastotų kelio, kaip nu
tiko su Putino “Sukilėliais”. Ro
manas yra labai kontroversinis, 
sukrečiantis ir po tiek priespau-

dos metų, yra lyg ir netikėtas lais
vesnio žodžio švystelėjimas. Ir 
tikrai tiek partija, tiek kritikai y- 
ra kone pasimetę, dar ir šian
dien nesusivokia, ką turėtų pasa
kyti. Taip įvyko todėl, kad roma
nas visiems sakitytojams suteikė 
daug pasigėrėjimo ir, be to, pats 
autorius yra gerai įleidęs šaknis 
į partiją ir jam lengviau pralįsti 
pro cenzūros sargybinius arba 
išvengti režimo rykštės. Beje, dar 
romanui spaudoj nepasirodžius, 
Vilniuje plačiai skardėjo gandas, 
kad J. Avyžius greit išsprogdins 
literatūrinę bombą, užtaisytą ato
mu.

Kitaip nutiko su Jonu Mike
linsku, kuris yra tikrai šaunus ra
šytojas. Nors jis savo kūryboj e- 
pochos atžvilgiu yra daug santū
resnis, negu Avyžius arba V. Pet
kevičius, kuris irgi prieš plauką 
mėgsta pašukuoti, bet ir rašytojų 
suvažiavime J. Mikelinskui vėl 
kliuvo už apysaką “Trys dienos, 
trys naktys”. Apie rašytoją ir a- 
pysaką kalbėta nepalankiai, nors 
ji buvo pateisinta rašytojų valdy
bos plenume. Dėl jos E. Mieže
laitis sako: “Ne visada teisingai 
orientuojasi kai kuriose socialinė
se problemose. Šį trūkumą J. Mi
kelinskui, talentingam ir jaut
riam menininkui, linkėtume kuo 
greičiau ir kuo nuoširdžiau įveik
ti”. Taigi nepamiršo ir J. Mike
linsko talentingumo paminėti, 
bet kartu norėta pasigerinti ir 
toms partijos viršūnėms, kurios 
buvo pralaimėjusios prieš J. Mi
kelinską.

Pranešėjas ir visi kiti kalbėto
jai daug dėmesio ir labai rimto 
susirūpinimo skyrė jaunajai rašy
tojų kartai, kuri pasireiškia lite
ratūroj gana maištingai ir kryps
ta iš nubrėžtų partijos vėžių. A- 
pie Juozo Požėros romaną rašy
tojų pirmininkas taria: “J. Požėros 
romano “Mano teismas”, dėme
sio centre jaunas žmogus... pro
testuojąs prieš daiktų garbinimą, 
prieš žmogaus pavertimą įran
kiu... Bet juoda spalva — labai 
ryški, elegantiška, ir sykiu labai 
kukli, kai mokama ja naudotis. 
Juoda spalva, kuri liejama kibi
rais, virsta degutu.” Iš to mes 
matome, kad jaunieji rašytojai, 
jau užaugę ir išsimokslinę bolše
vikinėj sistemoj,' kiša galvas iš 
katakombų ir viešai išeina • prieš 
daiktų garbinimą ir žmogaus pa
vertimą įrankiu, o rašytojų varo
vui tos jaunųjų gedulingos spal
vos, kaip pats toliau sako, “kelia 
nerimo”. Dar įsakmiau jis tą pri
kiša jaunam rašytojui Juozui A-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3220. 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 230-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63 rd Street 
Kampas 63-čjoa tr California

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso teief. 478-4043

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Šlapumo Takų 

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

Route 25, Elgin, Illinois

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.
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pučiui, būtent: “Rašytojas savo nepastebėti daugelio 
kūryboj dažnai praranda ryšį su ■ mokslo veikalų, o taip pat ir li- 
mū§ų gyvenimo tendencijomis, 
kurioms priklauso ateitis. Iš Juo
zo Apučio laukiame glaudesnio 
sąlyčio su nauju, pulsuojančiu 
gyvenimu.” — Panašiai pristato

rel oflsto HE 4-5840. rez. 388-2233

DR, PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai.: pirm. ketv. 1 Iki 7 popiet; 
antr., penkt. 1-6, treč. lr šeSt. tll> 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pe^fem#

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0000

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR

EMOCINES LIGOS 
■RAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Iload 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

OR. W. M. EISIN EISINAS
Akušerija Ir moterų ligos 

Ginekologinė Clirurgija
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 JAKŠEVIČIUS
J O K A A 

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63r<l Street

Ptrmad., antrad., ketvirt. ir penkt 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo 5 Iki 8 
vai. vali. AeAtad. nuo I Iki 4 vai

Vai.; 
iki 8

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-727S
DR A. JENKINS

JYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63 r d Street 

kasdien nuo L—4 p. p Ir < 
vai Trečiad lr Aefitad uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1384

DR. F. V. KAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGV IB KRAUJO 
SPECLALYBfi

Valandos pagal susitarimą
Skambint 585-2525
Telef veikia 24 vai

l'ei. — S-IKI i

DR. VVALTER J. KIRSTU*
JYDYTOJAS [R CHIRURGAS 

(Lietuvi* gydytoja*) 
3925 W. 59 Street

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad b 
penktad nuo 12—4 vai p p 6—> 
vai. vak., AeAtad. 12—2 vai p. p 
trečiad uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7150 South VVestern Avenue 
-•lrmad., antrad..
auo 11 vai Iki 1 vai.
4—8 vai. vakare, 

vai ryto iki 1 vai. 
vai ryto iki > vai.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 230-2010 

kevlrt. Ir penkt 
p. p. Ir nuf 

Trečiad. nu> 
p.p., Aefitad 
p.p.
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rel. ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero 

<asdieo 1—S vai. tr 6—8 vai. vak 
Išskyrus trečiadienius 

Aefttadienialfl 12 iki 4 popiet

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą

>fteo tel. PR 8-777S. Rez. PR 6.473:1

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63r<J Street 
r r Urna cik ausltarua

7-landos pirmad , kett 6—I 
antrvul. 1—4 ral,

rai

ir kitą “nukrypėlį” Lionidą Jaci- 
nevičių, kurio apysakos herojai: 
“...įdomūs savo prieštaringu, bet 
doru protestu prieš asmenybės 
sudaiktinimą ir standartizavi
mą”.

E. Mieželaitis pripažino visišką 
nesėkmę kritikos srityje. Kritikus 
jis visai suniekina, iškoneveikia, 
tvirtindamas, jog: "... negalima 
nepastebėti daugelio literatūros

teratūros mokslo straipsnių pilku
mo, standartiškumo... Pasigirdo 
balsų,' skelbiančių visišką litera
tūros vertinimo kriterijų nebuvi- 

(Nukcita j 3 psl.)

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC1AI.YBE VIDAUS LIGOS 

2454 IVest 7Jst Street 
(71-os lr Campbell Avė. kumpas)

Pirm. Ir penkt. 2 — 8 p. p. 
Antr. Ir ketv. 9 — 11 v. r. 

r 4—8 p. p. šeAtad. 9 v. r. Iki 12 d

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2613 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir

“contact lrn*PM”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

dr. a. pustel::'" s
GYDYTOJAS IR CHIKUU'AS
SPECIALYBE VIDAI b LIGOK 

5159 South Dnmm a - 
rel. Ofiso PR 0-7800; Nnmn '>•"> 11ĮH

Valandos tik pagal susitaHm i.
Trečiadieniais uždaryta

Teief. — 423-2860

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 South Kedzie Avenue
Vai. pirmad., antrad., ketvfrtad b 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč, ir 
leStad S v, r Iki a vai poph-t

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West G9th Street 
Tel. 737-2290: ofiso Ir reziderieijo. 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

( By apiMiIntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

CHIRURGIJA
Ofisas 2656 W. 6Jrd St.

Vai.: antrad. nuo 1-4 popiet, 
ketvirtad. nuo 5 • 7 vakare

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5546

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

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rez. G Ro» eilini 0-00)7

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

DR. P STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ih'iidru praktika tr chirurgija 
Ofinou* 275<> \V. 71.si Slrret

Telefoną** 925-M296
valandos 2—8 v v. penktad Ii/.- 
v r 2-H v vak AeAtad 1-4 v vh 
*ar< Sekmad Ir trečiad uždaryta

Rezid. tel. \\ A 5-3OVV

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas Ir rez. 21152 U. 50tb St. 

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

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

Of. Tel. RE 4-2123, Namo GI 8-11105
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Priiminėja ligoniu* tik Misi ta ro* 
Vai. 2—4 p p. ir 6—8 val vak 

Trečiad Ir AeAtad uždaryta

Tel. PRospect (U94OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Aibany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—S va) 
vak., penkt ir SeAtad 2—4 popiet 

tr kitu laiku pagal susitarimą

fel. ofiso PR 8-04HI, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 West 7lst Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v 
Treč. tr AeAtad pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Oflao tel 767-2141 Nainy AftflURM)
Vai., pirmad.. antrad., penktad. 1-4 
tr 8-8 v v ketvirt B-8 v. vakare 
^eMadleniais 11-1 vai popi«>4.
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(Atkelta iš 2 pusi.)
mą, mūsų kritikos bejėgišku
mą...” — Bet E. Mieželaičio no
rėtųsi paklausti: ar galima ne
standartinė kritika standarti
niams rašto balastams? Ar bu
vo leidžiama kritika iš viso be 
baimės *ir pagal kritiko- išmonę? 
Mums yra žinoma, kad už kriti
ką ir pranešėjas yra nusvilęs au
sis. Pagaliau, jeigu kalbėti apie 
kritiką objektyviai, kodėl iš E. 
Mieželaičio pranešimo iškrito V. 
Kubilius, kuris tikrai moka, moks
liškais pagrindais remdamasis, 
atlikti kritiko uždavinį. Gal iš- j 
krito tik todėl, kad V. Kubilius ! 
niekam per daug nesilanksto ii | 
drįsta pasakyti tiesesnį žodį. Bei i 
rašytojams tikrai galima būtų

L

4a,

o.

ve •

cipingą vadą, sakydamas: “Orga-, taratūros fondą ir prašyta para- 
nizaciniu požiūriu valdyba lai-1 mos, sprendžiant rašytojų gyve- 
kėsi principialiai(?), nepasidavė .nimo ploto problemas, bet atsa- 
jokiems svyravimams, 
smūgiams, nežiūrint iš kokios pu- jama finansiniais 
sės jie eitų.” Galiausiai prisipaži
no dar kartą, kad nėjo viskas 
sklandžiai ir vis dėlto turėjo pa
kelti smūgius. Mes užtikriname 
kiekvieną tenykščių rašytojų va
rovą, kad ateityje jų turės dar 
daugiau, nes jau visoj sovietinėj 
imperijoj intelektualai bruzda, užteršto oro zonoje... Su neblės- 
Tai žino jis, E. Mieželaitis, ir vi- tančia širdgėla mes prisimename ^yta Maskvos, 
si rašytojai, nes šiandien nėra J-------- 1—-- - - -
jau taip lengva įvykius nuo pa
saulio nuslėpti, juoba, kad pa
čioj Rusijoj egzistuoja pogrindžio 
spauda.

__ __ Naujai valdybai E. Mieželaitis
primesti, kad kiša*nosį į kolegų palinkėjo standartiniu trafareti- 
daržą, pvz. V. Rimkevičius savoj*1*11 pareiškimu: Kartu leiskite

jokiems kymas buvo neigiamas. Motyvuo- 
sunkumais....

Šiemet į pagalbu mums ateina 
Vykdomasis komitetas, išskirda- i 
mas DU BUTUS. ... Atsitiko 
taip, kad abu rašytojų gyvena-1 
mieji namai yra pastatyti prie I 
triukšmingų Antakalnip ir Mu- Į 
ziejaus magistralių, smarkokai

pastangos nusikratyti tarpininkų, 
įgyti daugiau savaraniškumo it 
didelis noras išvykti į užsienį ir 
pabendrauti su užsieniečiais bei 
pakvėpuoti laisvesniu oru.

Ir A. Pocius, kajp ir Mieželai
tis, atakavo laisvojo pasaulio 
spaudą, kuri jiems sudaranti 
daug rūpesčių. “Praėjęs laikotar
pis buvo nelengvas, jis pasižymė
jo sustiprėjusiomis buržuazinės 
propagandos ir ideologijos atako
mis prieš mūsų šalį, prieš mūsų 
kultūrą”, — sako sekretorius Po
cius. Kadangi panašiai pasiskun
dė visa rašytojų vadovybė, 
taip pat ir A. Sniečkus, todėl ne
tenka abejoti, kad taip buvo įsa-

Iš baladžių knygos “Devyni broliai”
/ '

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS

ŽENKLAI

-- -• ■ _ jjniu pareiškimu: “Kartu leiskite
apysakoj “Monologas” kaltina ra-I palinkėti naujai išrinktai valdy

bai ir jos vadovybei dar labiau 
laiptais”, pakelti kūrybos idėjinį ir meninį

šytojus, kad jų apysakos “tren
kia kačių pridirbtais 1 .
Rasi, rašytojas, kai jam neleidžia
ma kritikuoti gyvenimo apraiškų, 
kritikuoja pats save arba savo ko
legą. Galiausiai, pats kritikų kri
tikas Mieželaitis pasisako, kokia 
kritika tėra leidžiama: “Mes ga
lime ir privalome diskutuoti įvai
riausiais gyvenimo, literatūros ir

kūrybos draugus, kurių anksti ne- 
Į tekome. Per daug dažnai prię mū
sų rūmų teko iškelti vėliavą, per
juostą gedulo kaspinu. Kelia 

i mums perimą ir dabar dirbančių, 
aktyviausių rašytojų sveikatos 
būklė”, — skundžiasi sekretorius. 
Beje, prašymas labai kuklus, bet 
kartu ir drąsus, nes kiti prašyto
jai už prašymus ir nemalonių 

I bausmių susilaukia. Bet šis fak- 
j tas rodo tragišką rašytojų būklę 
ir ne tokią skaidrią, kaip spaudo
je girdime. Pagaliau išryškėja,

lygį, dar aukščiau kelti literatū
ros meninę kultūrą ir jos interna
cionalinį skambėjimą.” — Taigi 

'naują laikrodį užsuko vėl su se- kad net butus Lietuvos rašyto- 
na spyruokle. Kadangi pirm, pra-j 

; nešimas tuoj sekė po atidaromo- j 
į sios K. Korsako kalbos, tad nau- j

. ......  t ________  „ joji rašytojų valdyba bei vadovy-1 
meno klausimais, tačiau disku- j bėjau buvo išrinkta prieš su-į 
tuoti privalome remdamiesi bend-, važiavimą Vilniaus ir Maskvos į 
ru marksistines-leninines esteti
kos pagrindu.” Taigi E. Mieže
laitį visur lydi jo paties prieštara-1 
vimai. Kiek Maskva yra paėmu-; 
si į savo reples ne tik suaugu
siems leidžiamas knygas, bet net
gi vaikų poeziją, rodo šis Lietu
vos rašytojų buv. šefo liudijimas: 
“Jauniausios kartos auklėjimas — 
svarbus uždavinys ir todėl labai I 
savalaikis buvo TSKP Centro Ko
miteto ir TSRS Ministrų Tary-' 
bos, analogiškai ir mūsų Respub-' 
likoje, priimtas nutarimas dėl vai 
kų ir jaunimo literatūros”. E. 
Mieželaitis ragina mokyti vai
kus mylėti savo tėvynę, bet neiš
drįsta pasakyti — Lietuvą. Bet iš 
sekančių citatų jau išaiškėja ku
rią... Nors ką tik pranešėjas pa
siskundė, kad “pastaraisiais me
tais sumažėjo kūrinių visuome
nine — patriotine tematika”, bet 
po poros sakinių vėl tvirtina, 
kad: “Viena iš ryškesnių temų 
dabartinėje vaikų prozoje paaug
lių vaizdavimas Didžiojo Tėvy
nės karo metais. Gana ryškiai 
mažuosius didvyrius nutapė V. 
Dautartas apysakoj “Mano tėtis 
partizanas”. ... “I praeitį rašyto
jai stengiasi pažiūrėti, ne tik vai
ko, bet ir aktyvaus tų įvykių da
lyvio — liaudies gynėjo, BUVU
SIO KOMSORGO — akimis”. Ir 
ši literatūra jau bandoma siūly
ti laisvojo pasaulio lietuvių vai
kams!!! Ar tik ne dėl šios litera
tūros skundėsi mokytojai, kad po
litinę literatūrą iš knygynų ima 
tik 5.4 proc.; bibliotekų patrikrin- 
tojai randa, kad kai kurių kny
gų net per trejus metus skaityto
jo ranka nepalietė. (Kultūros Ba
rai, 1969, Nr. 6).

Bebaigiant 4 valandų praneši
mą, buvo dar pasakyta, ko bus 
reikalaujama, priimant naujus 
narius j rašytojų sąjungą. Pa
grindinis kriterijus: “idėjinis 
kryptingumas.” Toliau Mieželai 
tis, kaip vertas Lenino premijos 
laureatas, poškina: “Talentas ne
gali tarnauti mūsų literatūrai, 
stovėdamas už ideologijos “ribų” 
arba šalia jos. Talentas neįaugęs 
į socialistinio gyvenimo dirvą ir 
nesimaitinąs jos syvais, YRA PA
SMERKTAS APGAILĖTINAM 
VEGETAVIMUI!.. Tat dera ži
noti kiekvienam jaunam auto
riui, svajojančiam apie rašytojo 
kelią.” Štai dokumentas, dėl ko 
Lietuvos jaunieji rašytojai šali
nasi nuo rašytojų sąjungos ir “i- 
dėjinės” veiklos, nors “apgailėti
nas vegetavimas” laukia kiekvie
ną, grasinimo nepaklausiusį, ra
šytoją. Rašytojų sąjungos pirmi
ninkas, lyg jausdamas savo min
čių padrikumą, nelogiškumą, sa
ve pristatė rašytojams kaip prin-

j. i partijos komitete.
Pirmininko pranešimas ištisai

Per visą naktį mes nemiegojom, 
per visą naktį Laukėm stebuklo.

Raudonas vakaras per visą dangų. 
Toksai raudonas, toks ba sus ir šaltas. 
Kieme balta avelė gailiai bliauna 
ir liežuviu raudoną kraują laižo.
Štai tėvas neša glėbį dobilų, 
tarytum kraujas į raudoną sniegą 
raudonos ją galvelės kraupiai varva. 
Balta avelė seka jį iš paskos, 
raudonus lasei us nuo sniego renkB. 
Prie gryčios lango prisiploja veidas, 
Ranka su duonos žiaubere. Tai aš. 
O gal kas kitas. Duonos trupiniai

. kaip kraujas ant supuvusios palangės laša. 
Pradėtas verpti pakulų kuodelis 
ir duonkub lis, ir aprūkus krosnis, 
mamos skarelė ir šventi paveikslai —• 
raudoni kaip tas vakaras...

Dangau, 
kodėl mes nesupratom šito ženklo, 
to pirmo įspėjimo? Ir prie stalo, 
susėdę vakarienės, laužėm duoną 
kraujuotom rankom, nors ir nekaltom.

| juodą krantą, į juodą krantą 
baltą lavoną bangos išplovė. 
Dieve, tu mano, Dieve tu mano, 
nieks kaime durą jam neatšovė!

MARŠKINIAI

Bėga bėga ratelis, 
auga auga špūlė. 
Mėga mano vaikelis 
kažkurioj pašilėj.

Ir A. Pocius aimanavo dėl jau- 
jnimo iškrypimo iš partijos lini- 
l jos. Priminė ir studentų žuma- 
1 lą, kuris anot jo, “persirgo vai- 
| kiškomis ligomis”. Tas žurnalas 
yra “Nemunas”, 

I na kitoks, net 
kas kai kurioms 
roms. Gal už tai 
tos durys patekti užsienin?

Iš sekretoriaus pranešimo suži
nojome, kad per ataskaitinį laiko
tarpį Rašytojų sąjungon įstojo 
tik 27 nauji nariai. Dauguma jų 
gana pavėlavę, kaip poetai: M. 
Martinaitis, R. Keturakis, Alg. 

I Mikuta, Sig. Geda, Jonas Jakštas, 
Į R. Skučaitė ir kiti, kurie jau se
niau yra gerai pasireiškę literatū
roj ir išėję į pirmaujančias spau
dos pozicijas. Matyt, kad jaunieji 
nesiskubina į šį partinį klubą, 
nors jo bilietėlis yra duonos kąs
nio problema. Kas be ko, daugis 
rašytojų neatatiko politinės ar
ba, kaip ten sušvelnintai taria
ma, idėjinės linkmės ir dėl to Ra
šytojų sąjungos rėmuose visai ne
tilpo. Reikia nepamiršti, kad Lie
tuvoj yra daug talentingų kūrėjų, 
kuriančių vertingus veikalus, ta
čiau laikančių juos 
laukiant palankesnių 
jiems išleisti, pelnantis 
sau kitokiu darbu. Tad ir nerei
kia stebėtis, kad Rašytojų sąjun
goj yra tik 124 nariai, iš jų net 
26 įeina valdybon, o kiti į viso
kias sekcijas bei komisijas arba sė
di laikraščių redakcijose ir kny
gų leidyklose. Taigi visi prie lo
vio, kurie tik stumia bolševikų 
vežimą, o kiti gal lauks, bet taip 
ir nesulauks prie jo savo eilės. To
dėl valdybos sekretorius pasi
skundžia nenormalia padėtimi ir 

įsiūlo receptą: “Bet reikia pasaky
ti, ko dar stokoja šie jaunieji pro
zininkai ir poetai. Jie mažiau vi- 

i suomeniški, jų kūryboje mažiau 
pilietinės aistros... Matyt, Rašyto
jų sąjungos valdybai reikėtų at
kreipti didesnį dėmesį kaip tik į 
šia oroblemą ir drąsiau įjungti 
jaunuosius į visuomeninę veiklą, 
ugdyti jų pilietinį aktyvumą ir 
kovingumą.” Reiškia, pirma paro
dyk savo kovingumą, ir tik po to 
būsi prileistas prie dubenio, t.y. 
priimtas į Sąjungą. Užtat sekre
torius ir ragina daugiau jaunuo- 

Nuotrauka Algirdo Grigaičio sius rašytojus paspausti per Lie
tuvos komjaunimo centro komi
tetą. Atseit, skęstantis ir šiaudo

jams skirsto Maskva. Ir dėl to, 
i gal rašytojai tiek sumažės, kad 
Į nebebus kam vėliavos kelti ir, ra- 
| si, nebereikės ir rašytojų namų.
Ir ar negeriau būtų faktui už
bėgti už akių ir rašytojų namus 
užleisti rašytojams gyventi. Bet 
argi bus išsižadėta propagandos

Prošvaistės tamsybėse...

buvo išspausdintas tik “Perga
lėj.” Jis užėmė 33 puslapius žur
nalo didelio formato. Praneši
mas, kaip jau matėme, pilnas 
prieštaravimų, veidmainiavimų, 
suktų daugiaprasmių frazių. Tai 
pa'odo, kaip rašytoją persekioja 
baimės jausmas netekti darbo, 
duonos, laisvės ir to skurdaus gy
venimo ploto. Nors ir Ė. Mieže
laitis bandė šūktelti šį tą reiškian
čiu žmogumi, bet ir jis negali nu
slėpti, kad ant jo minkšto kak
liuko patogiai pasijodinėja didy
sis brolis.

I

tvirtovės. Pagaliau ką beparodys 
užsieniečiams. O gal Maskva no
ri, kad jiems nepageidaujami ra
šytojai išnyktų nuo žemės pavir
šiaus. Reikia dar pastebėti, kad 
tie rašytojų namai yra skirti plau
ti rašytojams smegenis iškilmė
mis, skirstant bolševizmo patai
kūnams premijas, kuriomis sovie-t 
tai taip didžiuojasi, bet jos iš tik- r 
rųjų yra tik rašytojams pavilioti, 
ir išlaikyti ant režimo meškerės. |

Toliau A. Pocius apeliuoja į 
Maskvą tokiu prašymu: “Daugu
ma užsienio rašytojų, kurie at
vyksta į mūsų respubliką yra TS
RS Rašytojų sąjungos Užsienio 
komisijos svečiai. Bet mes nori
me, kad Užsienio komisija atsi
žvelgtų ir į mūsų pageidavimus, 
sudarydama galimybę pakviesti į 
respubliką tuos lietuvių literatū
ros bičiulius, kurie užsieny įdeda 
daug širdies ir darbo, versdami, 
leisdami ir populiarindami mū
sų knygas. Taip pat norėtume, 
kad mūsų rašytojai būtų dažniau 
įtraukiami į tarybinių rašytojų 
delegacijas, kurios išvyksta į ki-

Po E. Mieželaičio darė praneši
mą rašytojų sąjungos sekretorius 
Algirdas Pocius Jis jau kur .kas 
daugiau nusižeminęs, kai kur net 
vergiškas. Su dideliu patosu su
važiavime reiškė tokius kuklius 
pageidavimus, kurie mums atro
do tiesiog juokingi, bet jie tiks
liai charakterizuoja grubią te
nykščių rašytojo būklę. Vienas 
tokių pageidavimų buvo — mal
davimas rašytojui pastogės. Jis pa
teikia suvažiavimui tokį liūdną
faktą: “Buvo kreiptasi į TSRS Li- tas šalis.” Matome, kad dedamos

I

kuris buvo ga- 
gerokai kritiš- 
partijos pažiū- 
jam ir užsklęs-

stalčiuose, 
sąlygų 
duoną

TROBELE PAMIŠKY

Šitaip — durtuvu šunį, 
sutvėrimą kudlotą, 
ir už koją į Aulinį, 
kad naktim nebelotą.

Ištuštėjus'ą būdą 
vištą pulkas nus'aub'a. 
Naktį vaikas prabunda 
nuo neišrėkto siaubo.

Tamsoje kažkas kelias, 
jį apklosto, aptvarsto. 
Vargšė mūsų trobelė, 
ka p šuns guolis prie tvarto,

kur maži ir suaugę 
tik iš ba mės gyvena,
kur 1 g š oi nakt m staigia 
skausmas vaikiškas mano.

PANEMUNIŲ BALADE

Per visą naktį, per visą naktį 
Nemunas šniokštė, Nemunas dūko. 
Per visą naktį mes nemiegojom, 
per visą naktį laukėm stebuklo.

Kai atsiduso duonkepė krosn's, 
kai sujudėjo klumpės palovėj, — 
į juodą krantą, į juodą krantą 
baltą lavoną bangos išplovė.

Žemę pajutęs, j'.s ats'stojo, 
ėjo į ka mą prašyt nakvynės.
O ant kratinės žaizda l'epsnojo, 
ža'.zc’ta liepsnojo ant jo krūtinės.

Peir visą kaimą ėjo ir ėjo, 
Iš amžinąją šaltinią gėrė. 
Kaimas drebėjo, ka.mas tylėjo, 
kam: nieks durą jam neatvėrė.

Per visą naktį, per visą naktį 
Nemunas šniok.tė, Nemunas dūko.

Kai suverpsiu, išausiu 
baltus marškinius jam, 
tai išskalbus padžiausiu 
tam šile dideliam.

Pakabinsiu, padžiausiu 
ant pušies išnašios — 
tai suras juos jauniausias, 
tai suradęs nešios.

Atskubėjo motulė 
marškiniais nešina, 
kai į pašilę gulė 
apsln aukus diena.

O kai rytas atėjo, 
tai, išblukę seniai, 
plevėsavo ant vėjo 
kruvini marškiniai.

PEIZAŽAS SU REGĖJIMU

Bažnytėlė — 
ka p klūpanti motina 
tylų si ausmą į dangų kelia.

Sopulys
užs kn aubęs ant vartų 
ant svirties rauda pasikorus.

Virš kapu 
juodi paukščiai — 
kaip gedulo fakelai — 
dega, sudegti negali.

Kareivių šalmai, 
surūdiję šalmai, 
ju:i v si priverkti, 
jau visi prakeikti.

Saulei leidžiantis, 
plyšta debesys, 
ir matyt, kaip prieš amžiną ugnį, 
ant balto vėlių suolelio susėdę, 
šildos mūsų draugai, 
mūsų g minės ir kaimynai.

4

Justinas Marcinkevičius, čia spausdinamų 
eilėraščių autorius, gimęs 1930 m., yra vienas 
ryškiųjų mūsų rašytojų, subrendęs jau poka
rio dešimtmečiais Lietuvoje. Reiškiasi visuos 
žanruos: rašo eilėraščius, poemas, romanus, 
dramas. Neseniai čia recenzavome pastarąją 
jo dramą '‘Mindaugas’’. O šie eilėraščiai yra 
paimti iš poezijos almanacho ‘'Poezijos pava
saris, išleisto Vilniuje 1970 m.

griebiasi. Bet šitokios priemonės visa, jo poezija, lygiai ir darytos toliau eiliuoja: “Uždusčiau be Si- 
dar plačiau pravers prarają tarp 
valdančiųjų ir iš prigimties ambi
cingo kūrėjo.

Manau, kad vienas iš gabiausių 
ir nuoširdžiausių tenykščių poetų 
yra Algimantas Baltakis. Nuo
širdumu ir atvirumu nužymėta

jo pastabos rašytojų suvažiavi- j biro panoramų. Tėvynę antrą, 
me. Poetas, kaip pats išsitaria 
knygoje “Požeminės upės”, “a- 
kies krašteliu” matęs ir Sibirą.— 
“Mano šaly ir širdy plėšiniai 
neliesti. Mes ateinam sudrumsti 
jų vienatvės,” — atseit, jam teko 
ir Sibirą kultūrinti. Su patosu

didžiąją turiu. Ir čia dar turiu — 
motulę žemę,...” Paliaupsino, 
kas privaloma, tur būt dėl to, kad 
galėtų į savo tautiečių kančias 
Sibire pažiūrėti jau ne akies kraš
teliu, bet 
žvilgsniu. 
“Dainelė, 
tome:

plačiu, jaudinančiu
Gražiai eilėraštyje 

gimusi netyčia” skai-

Nuotrauka Algirdo Grigaičio
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Šį?

Jis kasė anglį po žeme ir kirto 
mišką taigoje. 

Geri draugai ir net šeima ne
tyčia jį palaidojo. 

Ką liepė jam, tą darė jis. Ir 
kailį sveiką išnešė. 

Tik prižiūrėtojai dantis kaž
kaip netyčia išmušė.

Užmiršo pavardę jisai. Atsimi
nė tik numerj. 

Bet iš netyčių ir tasai, kurs 
nemirtingas, numirė.

Pasakė vyrui be dantų: esi ne
kultas visiškai. 

Esi reabilituotas tu ir dvasiš
kai ir fiziškai.

Jis tyčia grįžo pėsčiomis.
Aplink žydėjo vasara.

Tik iš netyčių raukšlėmis 
karšta riedėjo ašara.

Dykoji žemė... (Nukelta j 4 pusi.)
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Maskvos sargybos lietuviu
• ve*rašytoju suvažiavime

kupacija vadina laisve ir nepri- 
klausymybe. Taigi, “laisva ir ne
priklausoma Lietuva,” kurios ra
šytojo butą ar kviestiną svečią 
apsprendžia Maskva. Tokia iliu
zija, jeigu padeda rašytojui ap
sisaugoti nuo išprotėjimo ar ka- 
ceto, yra tada pateisinama.

.MEILĖS IR PATRIOTIZMO GEOMETRIJA
Vytauto Alanto naujųi novelių knyga

| ta tik vertėjų sekcija. Iš to lyg ir 
peršasi mintis, kad E. Matuzevi- 
čių ir po trisdešimt metų tebe- 
sekioja praeities pažiūrų šešėlis, 
nežiūrint jo daryto reveranso i 
partijai, kur jis rašo apie “Per-1 
šautą raudoną vėliavą prie pat 
širdies”. Atrodo, kad ir Rašyto
jų sąjungos durys vertėjams už
trenktos, nes Matuzevičius nusi
skundžia: “Vertėjai, kaip kūrybi
niai darbuotojai, turėtų būti no
riai priimami į Rašytojų sąjun
gą. Deja, Lietuvoj vertėjai gana 
sunkiai patenka į sąjungos narių 
eiles, o juk yra nemaža žmonių, 
turinčių tikrai didelių nuopelnų 
nacionalinei meninio vertimo

Vytautas Alantas, NEMUNAS 
TEKA PER ATLANTĄ. Novelės 
Išleido Nida, 1970 m. Viršelį piešė 
dail. J. Paukštienė: 263 psl. Kny- 
goc kaina minkštais viršeliais $3.00. 
kietais — $3.50, gaunama -ir “Drau
ge”.

Visoj apžvalgoj matome, kad 
raudonieji rašytojai kalbėjo labai 

. triukšmingai jau 50 metų karto
ji jami partijos nuvalkioti obalsiai: i 

“kova už aukštą lietuvių tarybi-Į 
nės literatūros idėjiškumą.” Ne
tikėtina, kad kūdros dvokiančius' 
lozungus visi lietuviai rašytojai r*?1'. . v. ... . t,.,.;. J laiką gaivintis jo vandeniu
l/nvTmz\ n > inčtvdTi m I įl/nl-ivviA J

PRANAS VISVYDAS, ; ; (Atkelta iš 3 pusi.)
Sis eilėraštis, mums puikiai i- 

liustruoja, kaip kūrėjas yra atsi
dūręs kryžminėj ugny tarp sąži
nės, tautos likimo ir režimo. “Už- 
dusčiau be Sibiro panoramų” ar
ba “antrą didžiąją tėvynę” ir pa
galiau “išdaužyti dantys” paro
do okupuoto rašytojo Golgotos 
dalią. Ir už visą tą klastingą ir 
veidmainingą veiksmą iš širdies 
prašo: “Manęs, gimtoji Lietu
va, nebark. Tu —nepamainoma 
širdies ląstelė”.

Čia parodėm tipingą sovieti
nių rašytojų darbo sąlygų atve
jį, kada kūrėjui reikia burkuoti 
karveliu, norint įgelti ir gyva
čiuke. Šitą karvelio ir gyvatės me-1 kultūrai... Ir skirstant valstybinęs 
todą naudoja visos Sovietų Są-I respublikines premijas, neturėtų 
jungos rašytojai. Kadangi tarp a-1 būti aplenkiami mūsų žymiausi 
nų yra ir lietuvis A. Baltakis, be-Į grožinės literatūros vertėjai.” Tai- 
siramstąs bolševikinę lazdele, to
dėl prie jo kiek daugiau ir stab- 
telėju. Jis kalbėjo apie įdomų at
sinaujinimo procesą prozoje. Aiš
ku jis čia turėjo galvoje paskuti
nius J. Avyžiaus, V. Petkevičiaus, 
J. Mikelinsko ir kitų, drąsiau pra
bilusių, kūrinius. Bet ir šis kal
bėtojas vėl visus prožektorius pa
suka į jaunuosius, betgi kitokio
mis intencijomis. Jis aiškiai jau
nimą padrąsina ir skatina pasi
tikėti tautos senomis tradicijo
mis. Tą ir matysime iš šių poros 
ištraukų. “Susirūpinti verčia jau
nųjų vengimas kelti opias, mū
sų visuomenę jaudinančias prob
lemas. Silpnai tejaučiama epo
cha... Iš jaunųjų poezijos be
veik visiškai išnyko publicistinis 
eilėraštis... O juk poetinę publi
cistiką t visais laikais kultivavo ir 
dabar tebėkultivuoja geriausieji 
visų šalių poetai. Lietuvių literatu 
roję šiąm žanrui didelę duoklę 
yra atidavę Vincas' Kudirka, Mai
ronis... Putinas... Ir šiuos eilėraš
čius iki šiol mes skaitome, jaus
dami didelį estetinį pasigėrėji
mą,” -—sako A. Baltakis. Džiu
gu, kad mūsų tautietis gėrisi Ku
dirka, Maironiu, o buvo laikai, 
kai juos iš mokyklų šalino ir degi->; 
no, iš vadovėlių plėšė jų pa
veikslus, biografijas, eilėraščius. 
Taigi nors labi lėtai, bet “mai
nos rūbai margo svieto.” Tačiau 
A. Baltakis vis dėlto neišdrįso 
priminti, kodėl jaunieji rašytojai 
vengia politinių temų. Pagaliau 
tai visiems yra aišku, nes jaunie
ji nenori nei veidmainiauti, nei 
padlaižiauti. Be to, ir patyrimo 
neturi slidžiais vingiais sukinėtis. 
Bet netiesiogiai apie tatai kal
bama, būtent: “Lengviausia bū
tų suversti visas bėdas laikotar
piui, kai reiškėsi vulgarusis socio- 
logizavimas. Tačiau ir šiandien 
— ar neskatina jaunųjų vengti 
opesnių visuomeninių problemų 
nesaldi vyresniųjų kolegų patir
tis. ... Labai gaila, kad kai kurie 
tikrai gabūs jaunieji rašytojai sto
vi nuošaly nuo rašytojų sąjun
gos veiklos” — poetas patvirti
no mūsų ankstesnį teigimą. Štai 
dar kiek įdomesnių poeto pasisa
kymų: “Mums negali nekelti rū
pesčio tam tikra jaunimo dalis, 
kuri yra užsikrėtusi nesveikomis 
nihilizmo tendencijomis, iš aukš- < 
to žiūri, į mūsų klasiką... Jeigu 
mes lengvabūdiškai atmesime 
praeities kultūrinį palikimą vien 
todėl, kad jis nėra naujas, mes 
prarasime pačią nuostabiausią 
žmonijos savybę — iš kartos į 
kartą perduoti tikras vertybes... 
Neleisti, kad į mūsų kolektyvą 
prasiskverbtų nesveika susvetimė
jimo dvasia... Ačiū Dievui — bai
gia kalbėtojas — nedidelėje mū
sų literatūroje vietos visiems už
teks.” Čia matome, kad A. Balt
akis įnešė vis dėlto šiek tiek nau- i 
jo oro tvankiame rašytojų suva
žiavime.

gi ir vėl pasitvirtina nuomonė, 
kad, jeigu nesi sąjungos 
nevertas ir premijos. ..

narys,

Visai demagogiškai kalbėjo V. 
Bubnys. “Mūsų literatūros pa
siekimuose glūdi ir rašytojų ko
munistų ir visos partinės organi
zacijos įtaka”, — sako jis. “Rašy
tojui nėra negalimų ir uždraus
tų temų.” Bet tam melui jis pats 
pastato priešingus faktus, bū
tent: “Tačiau mes negalime ne
pastebėti to fakto, kad labai ap
silpo mūsų literatūrinio jaunimo 
visuomeninis aktyvumas, kad 
jaunimas šalinasi nuo bet kokių 
visuomeninio darbo formų. Pa
staraisiais metais apsilpo jaunų
jų rašytojų sekcijų veikla, išsi
kvėpė jaunųjų rašytojų aktyvu
mas”. Taigi šis jo skundas rodo, 
kad ne tik rjieko nepadėjo jau-, 
rtlemš'rašytojams komunistai ra
šytojai ir partija, bet priešingai 
— juos atbaidė nuo visko. O dėl 
to, kad girdi, nėra rašytojui už
draustų ir negalimų temų, jam 
galima priminti Pasternako ro-

j kartojo nuoširdžiai. Tikėkime, 
j kad jie tai darė iš baimės, maty- 
i darni virš galvų Damoklo kardą 
| bei norėdami pralįsti pro cenzū- 
■ ros sargybinius. Ir Anatolijus 
Kozniacovas rašė pataikūniškus 
straipsnius, kad tik gautų vizą 
užsienin, iš kurio niekad, jau ne
manė grįžti bolševikinėn Rusi
jon. Mūsiškiai rašytojų varovai 
klūpčioja ir žeme šliaužioja tik 
todėl, kad jiems kelio atgal nėra 
Bet iš jų pačių kalbų ir didelio 
susirūpinimo matome, kad jau
noji karta nuo jų lenciūgėlio ati
trūksta, ji nepasiryžusi kovoti už 
vargąną buitį, ypiRščioti užrišto
mis burnomis, misti įkyrėjusią 
propaganda ir Maskvos parūpin
tu, pelėsiais dvokiančiu, kultūros 
surogatu. Ir Vengrijos sukilimo 
metu net komisarų sūnūs jau bu
vo apsirūpinę ginklais, o tėvai 
jau lagaminus tvarkė.

I

J naują Rašytojų sąjungos val
dybą išrinkti 26 asmenys, visi iki 
vieno partijos nariai ir iš tų pa
čių žmonių, kurie sudaro laikraš
čių bei žurnalų redakcijas ir lei
dyklų direkcijas. Taigi, susitvar
kyta taip, kad nepapūstų nepa
geidaujamų vėjų.

Toliau paduosime minčių ki
to, kiek vyresnio —mūsų žemi
ninkų amžiaus poeto Eugenijaus 
Matuzevičiaus. Jam buvo patikė-

apsakymas “Viešpats ieško Vieš
paties” turi istorinio romano ar 
net klasiškos tragedijos privalu
mus. Piešiamas pomindauginis 
laikmetis, kai Lietuvą kelis me
tus valdė Vaišvilkas. Šis apsaky
mas meniškumu išsiskiria iš ki
tų. Istorinę medžiagą Alantas 
įveikia kur kas efektingiau negu 
dabartį. Jo Vaišvilke atsisklęidžia 
viduramžius pranokusi asmenybė 
su šventumo aureole. Vaišvilkas 
atsisako prievarta krikštyti savo 
tautiečius. Ieškodamas vidinio iš
ganymo, jis perleidžia sostą sesers 
vyrui Švarnui su sąlyga, kad tas 
kardu ir ugnimi neplatins bizan
tinės krikščionybės. Tautiečių re
ligijos toleravimas Vaišvilkui at
neša ir staigią mirtį: jį nužudo fa
natiškas ir kerštingas Voluinės 
valdovas Levas.

Knygos kalba patraukli, ypač 
paskutiniame apsakyme ji pasi
žymi vaizdingu sodrumu. Jaučia
si, kad Alantas noriai iir nuošir
džiai šneka apie Lietuvosrpraeitį, 
dėdamas žodžius ir sakinius kaip 
paminklinį granitą. Kituose pasa
kojimuose neišvengia autorius pa
viršutiniško žmogiškų išgyvenimų 
registravimo. O gal tuo,, kai kada 
laikraštiniu stiliumi, jis nori pa
brėžti veikėjų miesčioniškumą? 
Tik vargas, kad miesto pilkieji 
žmonės, juo labiau Amerikoje, 
vartoja aplamdytą lietuvių kalbą. 
Prozoje vertėtų kai kuriuos žargo
no niuansus parodyti ir tuo pagy
vinti dialogą.

Sereikienė ir užraugia tragikomiš
ką konfliktą. Dukrelei Kunigun
dai, mokslą baigiančiai studentei, 
ji neleidžia draugauti su “pras

čioku” šaltkalviu Viktoru. Iš pa
vydo kasa duobę savo pažįsta
miems, norėdama suardyti jų sū
naus mediko santuoką. įsižeidęs 
Viktoras petraukia draugystę su 
Kunigunda ir susimeta su porto- 
rikiete. Kunigunda pabėga iš na
mų ir vėliau praneša tėvams, kad 
ištekėjusi už presbiteri jonų pasto
riaus negro Džimo. “Geriau mir
ti, geriau mirti! — kvakšėjo Se
reikienė, atvirtusį ant fotelio ir 
įsmeigusi akis į lubas”.

Apsakymas pamokantis, tačiau 
meniškos teisybės jame nedaug. 
Gal tik tas Ievos Sereikienės 
(žmonos krioklio) charakteris 
puikiai kontrastuoja su vyru Va
ciu Sereikiu (ramiu upeliu). Se- 
reikis savo “pogrindyje” užsiima 
keista pramoga: nekęsdamas žmo
nos į blonknotą užrašinėja įvai
riausius plūstažodžius: šunbajorė, 
vištaprotė, kreivaklišė, kvakna ir 
pan.

Humoristiškai žiūrint, apsaky
mas “Renesansas Žemaitijoje” 
tiek kompozicija, tiek ko
miškomis situacijomis yra tik
ras šedevras. Juokas ima, kai 
įsiskaitai į tą Plungės gimnazijos 
romantišką butaforiją. Viskas’ 
kaip Pono Tado laikais. Juoda
akė melancholiška gimnazistė 
Bacvinskis (tai bent pavardė!), 
Vanda slapčia myli literatūros 
mokytoją. Gimnazijos direktorius 
nežiūrint amžiaus skirtumo, yra 
numatęs Vandą vesti. Šią opere
tinę kombinaciją autorius gana 
nuotaikingai apgaubia kunigaikš
čio Oginskio rūmų atributika. 
Auksiniuose rėmuose matai alė
jas, tvenkinius, kaskadas, aikšte
les, Babrungo krantus ir krokliu- 
ką, virš kurio permestas Atodūsių 
tiltelis. Ant apdaužyto pjedestalo 
riogso fauno ir nimfos skulptūros 
likučiai. Vienoje pusėje įrašytas j 
erotiškas ketureilis: '

gražuolė Aušra, jos fronte kovo
jantis vyras kap. Gabriūnas, Gab
riuko draugas spekuliantas Ra
kutis ir pats memuarų pasakoto
jas Adomonis. Rakutis tariasi 
“globojąs” Aušrą, o iš tiesų mė
gina ją pasiglemžti. Tačiau gra
žuolės širdis linksta prie garbingo 
ir lėto Adomonio. Rakutis pavy
dėdamas rašo anoniminius laiš
kus Gabriūnui. Tas skubiai grįž
ta į Vilnių, nuveda žmonelę į 
Katedrą ir čia, prie Sv. Kazimie
ro karsto, kaip operoje, prisaikdi-

♦

i ’ “Juk Nemuną mes galime pa
keisti tekėti per Atlantą ir visą 

sim
boliškai kalba studentė Vasarė 
akademikų susirinkime. Vasarė 
yra tobula mergaitė, išmintinga ir 
kupina meilės lietuvybei. Ji prisi
pažįsta skeptiškam inžinieriui 
Norvainiui: “Mano, akyse' visada 
tvieskia aušra prie Nemuno, nors 
aš niekad nemačiau savo tėvų že
mės”.

Ar yra gyvenime taip galvojan
čių ir kalbančių merginų, sunkų 
pasakyti. Tačiau tokį lietuvaitės 
charakterį randame' naujame Vy
tauto Alanto novelių rinkinyje 
“Nemunas teka per Atlantą.” Ne
munas simbolizuoja tautinę tradi
ciją, o Atlantas—■ mūsų egzodą. 
Knygoje sudėti 'penki apsakymai,- 
tiek apimtimi, tiek pasakojimo 
maniera svetimi novelės žanrui, 
kuriam būdingas formos glaustu
mas ir idėjinis paslaptingumas. 
Alanto apsakymų veikėjai, užuot 
šnekėję kasdieniškais dialogais, 
dažnai aistringai dėsto autoriaus 
pasaulėžiūrą. Žinoma, skaitytojui 
nuobodžiauti netenka, nes fabu
lose, šalia patriotinės retorikos, I 
rezgiama meilės bei neapykantos 
geometrija iš psichologiškai ne
komplikuotų trikampių ir ketur
kampių. Tenka pažymėti, kad kai 
kurie epizodai tikrai gabiai para
šyti. ■ .

Antraštiniame apsakyme inži
nieriui Norvainiui likimas iškre
čia išdaigą. Jis erotiškai įsimyli į 
amerikietę Sintiją. Sintijos tėvai 
Gilbertai, matydami Norvainio 
užmačias, nori pagreitinti santuo
ką. Per Naujųjų Metų balių jie 
įmeta į Norvainio šampano stiklą 
miego tabletę. Po išprovokuotos 
kompromituojančios scenos mie
gamajame inžinierius priverčia
mas susižadėti. Visa istorija kve
pia seniai girdėtu anekdotu ir 
baigiasi tuo, kad Norvainis, su
žinojęs apie Gilbertų klastą, atsi
lygina ta pačia išdaiga — šam
panu ir tabletėmis. Jis palieka 
miegančią Gilbertų šeimą ir su
grįžta pas Vasarę — “gyvą dva
sią”.

Apsakyme “Viskas galėjo ir ki
taip susiklostyti” narpliojama 
moters neištikimybės problema. 
Meilės keturkampyje dalyvauja

i

Baigiant reikia statyti klausi
mą: kuo šis suvažiavimas skyrė
si nuo ankstyvesniųjų? Dabar at
sakymą nesunku rąsti. Pirma: ja
me buvo kur kas daugiau pad
laižiavimo, bet daugiau buvo ir 
drąsesnių reikalavimų. Ypač pa
stebėtas ryžtas nors kiek išsilais
vinti iš Maskvos žnyplių lygiai 
taip, kaip ir visoj imperijoj. Ant-

Vytautas Alantas
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maną “DaktarS Živago”, kuriam ra: Jau"°n karta tollau
net nebuvo leista atsiimti .Nebe- •^sula1kojna1]žengia.nuo partijos 
lio premiją, o jo draugė pasodin->1 : '. 'r
ta 10-čiai metų kalėjiman už kny-1 Paties jaučiamas

v . . . trumas dvasinis knntgos persiuntimą užsienin vien 
dėl to, kad tas romans buvo už
draustas spausdinti. Pagaliau ką 
reiškią cenzūros žirklės prieš au
torių įkalinimą, uždarymą jų į 
beporčių ligonines, kur jie ati
duodami visokiems eksperimen
tams ir dvasiniam bei fiziniam 
sunaikinimui. Jei V. Bublys ma
no, kad enkavedisto naganas ge
riau negu cenzūros raudonas 
pieštukas, tai jam cenzūra tikrai 
būtų naudinga. Visų bolševikų, 
net rašytojų, kalbos tik parodo, 
kad Sovietų Sąjungoj dar ir šian
dien galima kalbėti didžiausias 
nesąmones, jeigu tik joje liaupsi
namas režimas.

Dar jaunimo reikalu suvažiavi
me kalbėjo “Nemuno” redakto
rius A. Mikuta ir “Vagos” leidyk
los vyriausias redaktorius A. Mal
donis. Paskutinysis pabrėžė, kad 
svarbiausią dėmesį leidykla krei
pia į naujus mūsų rašytojų 
kūrinius, toleruodama ir skatin
dama individualybių įvairovę, 
stengdamasi, kad literatūros pro
cesas “kuo giliau išreikštų ko
munistinių idėjų esmę, taptų 
naujo, žmogaus ugdymo veiks
niu.” Taigi čia kalbama apie im- 
dividulaybių įvairove, čia vėl 
reikalujama kuo giliau išreikšti 
partijos esmę, kuri, kaip žinome, 
jokių įvairovių nepripažįsta. Tas 
rodo, kaip sunku partiečiams iš
laikyti logiką. Dar A. Maldonis 
primena, kad: “Bus daugiau lei
džiama knygučių apie patriotinį 
auklėjimą. Serija DRĄSIŲJŲ 
KELIAI, dabar bus skirta toms 
knygoms, kuriose atsispindi tary
binių žmonių žygdarbiai, ginant 
mūsų tėvynės laisvę ir nepriklau- i 
somybę.” — Jei tai A. Maldonio 
širdies balso žodžiai, tai tas ro
do, kad jis visiškai yra prara
dęs tautinę ambiciją, atitrūkęs i 
nuo savo tautos ir vergiją bei o-

.1

nusigręžimo kryptimi. Dėl šios
> nervin-

1 gumąs, dvasinis konfliktas tarp 
senosios ir naujosios rašytojų kar
tos ir tarp partijos bei jaunųjų ra
šytojų. Trečia: lietuvių pastan
gos bent kiek kultūriniai išsilais
vinti veiks Maskvą tiek, kiek tas 
eis lygiagrečiai su kitų Sovietų 
imperijos tautų išsilaisvinimo ko
va, nes mūsų tauta yra per ma
žas objektas didžiajai imperijai, 
kuri turi labai rafinuotus ugnia
gesius užgesinti ir didelius gais
rus. Bet esame ne vieni, kas irgi 
jau aiškėja.

na ją daugiau su Adomoniu ne
susitikti. Kadangi ji nesilaiko pa
žado, vyras iš nusivylimo žūsta 
fronte. Rakutis kėsinosi prieš 
Adomonį, po to bėga su Aušra į 
Vakarus. Herojai įsitaiso Ameri
koje. Adomonis slankioja po ba
rus, visiems porindamas savo blo
gą nuomonę apie moteris (“visos 
moterys panašios į biržos akci
jas”). Kai Rakučiui fabriko maši
na nutraukia ranką, Aušra su
grįžta pas Adomonį.

Knygoje įdėta ir 1967 m. Dir
vos premijuota novelė “Ūgly 
Lithuanian”. Ji parašyta dviejų 
patarlių moralu: “Neriesk aukš
tyn nosies, gali nulūžti” ir “Ne
kask kitam duobės, nes pats 
įkristi”. Tų patarlių nepaiso Ieva

Satyras tempia nimfą į tamsią 
olą,

Pagavęs ją iš būrio žaidžiančių.
Jos draugės šoka ant kvepiančio 

atolo
Aikštelėj parko, prie tvenkinio 

krantų.

O gimnazistės, dvarponio direk
toriaus įsakymu, mokytojus svei
kina giliais ir grakščiais reveran
sais!

Paskutinis epizodinio pobūdžio

-------------------------------- --

• Vilniuje lapkričio mėn. vy
kus Kompozitorių sąjungos tre
čiajam plenumui, buvo surengti 
koncertai Filharmonijos salėje 
ir Paveikslų galerijoj? (buv. 
Katedroje). Daugiausia įšpijdy- 
ta simfoninė, vargonų ir leng
voji muzika. Simfoninė? muzi
kos srity buvo keturios ^premje
ros : Vyt. Jurgučio oratorija 
“Homo natus ėst”, B. Gorbuls- 
kio “Kamerinis koncertas”, V. 
Montvilos “Gotiška poema” ir 
A. šenderovo “Keturjmpftveiks- 
lėliai”.

Vis daugiau mėgiama vargo
nų muzika. Ją propaguoja L. 
Digrys ir jo mokiniai t G. Luk
šaitė, B. Vasiliauskas ir N. 
Trinkūnaitė. Šį kartą galerijoje 
buvo išpildyti St. Vainiūno, J. 
Juzeliūno, R. žigaičių ir debiu- 
tuoįančios K. Brundzaitės kū
riniai. Talentinga vargonininkė 
Giedrė Lukšaitė šį rmjęąj kon
certavo Vilniuje ir Kaune, fcuv. 
Sobore, kur dabar veikia vadin. 
vitražų, skulptūrų paroda,

(ELTA)

Baigiame širdies padiktuotu, 
krauju užrašytu drąsiu eilėraš
čiu, sukurtu lietuviško genijaus. 
Tokių eilėraščių ten stalčiuose 
dūlėja gal nemažiau, negu tų pa
skelbtųjų spaudoj. Ir šios eilutės 
“neegzistuojančios cenzūros” o- 
kupuotoj Lietuvoj buvo nubrauk
tos. Jose sakoma:

Aš saulei žiūriu į akis — savo 
širdies tiesa*

Ir mano mirtis — gyvenimo 
mano tąsa.

...Meilė — įstatymas mano. 
Nieko nesveriu. Kiek turiu, 

atiduodu...
...O raudona ugnis plazdena... 
Skarelė ant kaklo...

O man nebaisu!..
Jokiu nuosprendžiu

Paskutinis 
mazgas...

manęs 
nenuteisite! — 

Aš jus teisiu!

• Oktip. Lietuvoje pradėta 
leisti K. Borutos Raštų serija. Vil
niuje išleista K. Borutos knyga 
“Neramūs arimai”. Jdėtas poeti
nis rašytojo palikimas, "kai kurie 
eilėraščiai paimti iš rankraščių.

—Atsiminimai apie Čiurlionį. 
“Vagos” leidykla Vilniuje išleido 
M. K. Čiurlionio sesers Jadvygos 
Čiurlionytės atsiminimų knygą a- 
pie žymųjį dailininką ir muziką
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LIETUVON
UŽSISAKYKITE TIK 

SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS 

PER INTERTRADE 
EXPRESS CORPi 

Specialūs Rubliai yra keturis 
kartus vertingesni nei papras
ti rubliai. SU SPECIALIAIS 
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAS jū
sų giminūs gali iš gyti ką jie 
tik nori Vneshposyltorg UŽ
SIENIO VALIUTOS KRAU
TUVĖSE už dalelę reguliarios 
kainos — tikrumoje už ket
virtadalį reguliarios kainos ar
ba net mažiau. Kai kurie daik
tai yra įkainuoti taip pigiai, 
kad jų vertė yra 10 rublių 
už dolerį. Reikalaukite mūsų 
naujo katalogo su paveikslais. 
Jis nemokamas. įsitikinsit, kad 
SPECIALŪS RUBLIŲ PAŽY
MĖJIMAI yra geriausia do
vana jūsų giminėms. Prista
tomi į namus 3-4 savaičių lai
ke. Kaina: $2.13 už vieną 
Specialų Rublį. Visiškai jokių 
kitų primokėjimų. Pilnai ga
rantuota.

Užsakykite dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 East 23rd Street

Second Floor
New York, N. Y. 10010

Tel.: 982-1530 
Reikalaukite mūsų nemoka
mo naujo katalogo su iliust
racijomis.
SVARBU
Imame užsakymus automobi
liams ir butams.
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MUSŲ KALBA

Lituanistikos sąvoka
ir jos ribos

Pats žodis lituanistika kaip savo daryba, tiek savo reikšme ji 
terminas yra gerai sudarytas, yra glaudžiai Susijusi su kitomis 
praktikai didžiai reikalingas ir,tos pat rūšies kalbotyrinėmis są- 
jau visuotinai įsigalėjęs. Jis yra vokomis. Štai germanistika (pla- 
panašios darybos, kaip pvz. ger- čiausia prasme) yra germanų 
manistika, lingvistika, romanis- kultūros mokslas, kuris tiria vi- 
tika, slavisitika ir kt., būtent — sų germanų tautų ir kilčių kalbą, 
lituanistika su priesaga -istika raštiją, istoriją, papročius, religi- 
(lot. -istica) yra sudaryta iš lot.I ją, ūkį, teisę ir meną; germanisti- 
lituanus “lietuvis”, kaip gerina- ka (siauresne prasme), arba ger- 
nistika iš germanus, romanistika manų filologija, apima tik germa- 
iš romanus ir kt. Bet dabartinė nų kalbotyrą, literatūros istoriją 
lituanistikos reikšmė ne visų vie- ir senybių mokslą. Taip pat ir 
nodai suprantama. Pvz. 1950 m. slavistika (prc. slavistiųue), arba 
Lietuvių kalbos vadove lituanis- slavų filologija, vadinama visu- 
tika buvo vadinamas “lietuvių ma mokslų, tiriančių slavų kul- 
kalbos, raštijos, žodinės kūrybos turą, kalbas, literatūrą, istoriją ir 
ir senybių mokslas.” 1954 m. buitį; rusai slavistikos vietoj da- 
Dabartinės lietuvių kalbos žody- bar dažniau vartoja naujadarą 
ne lituanistika (plačiąja prasme) slavianovedenie “šlavotyra.” Tai- 
yra “mokslas apie lietuvių kultu- gi ir lituanistika pagal ligšiolinę 
ros visumą,” (siaurąja prasme) 
“lietuvių kalbos mokslas, lietu
vių literatūra, istorija.” 1958 m. 
Liet, enciklopedijoje lituanistika 
laikoma “lietuvių tautos dvasi
nės srities kūryba (kalba, litera
tūra, tautosaka, menas) ar moks
las apie lietuvių kūrybinius pa
sireiškimus įvairiose srityse.” 19- 
68 m. Mažojoj lietuviškojoj tary
binėj enciklopedijoj lituanistika 
(plačiąja prasme) yra “moksli
nių ^inių apie Lietuvą ir lietuvių 
tautą visuma,” (siaurąja pras- [ tiesioginis lituanistikos tikslas, 
me) “mokslas, tiriantis lietuvių 
kalbą, literatūrą ir tautosaką;” 
šia pastarąja reikšme lituanisti
ka dabar daugiausia ir esanti var
tojama. Pagaliau 1969 m. Tarp
tautinių žodžių žodyne beveik pa
kartojama 1954 m. Dabartinės toriją, lietuvių išeivių 
lietuvių kalbos žodyno apibrėž- spaudą ir kitas problemasį susi- 
tis: čia lituanistika vadinamas 
“lietuvių kultūros visumos moks
las lietuvių kalbos mokslas, lie
tuvių literatūra, istorija.”

Šitokį įvairavimą reikia aiškin
ti tuo, kad lituanistika buvo pra
dėta vartoti, palyginti, dar visai 
neseniai, kai po Pirmojo pasauli- ilia. lltuanistU mokslininkų, tyrine- 
nio karo naujai įkurtame Lietu-1 l°ių čia yra ir tokių, kurie nedau- 
vos universitete buvo pradėti dės-1 g*aus*a ką bendro turi su lituanis- 
tyti specialūs lituanistiniai kur-, t*ka tiesiogine šio žodžio prasme, 
sai: lietuvių kalba, lietuvių kal-podėl vienas'kitas mano, kad, 
bos istorija, lietuvių dialektologi-1 daugiau rūpinantis Instituto na- 
• _ u----- ■ _ . r----------'rių kiekybe, gausumu, ne koky-

I be, pati lituanistika yra praskie
džiama ir tuo būdu netenka sa
vo tikrosios prasmės. Kiti, prie
šingai, atsižvelgdami į lituanisti
kai nelabai palankias aplinkybes 
svetur ir į bendrą mūsų visuome
nės, ypač mūsų jaunuomenės vis 
mažėjantį domėjimąsi lituanisti
niais dalykais, yra linkę manyti, 
kad šiuo metu svarbu draugėn 
jungti visas lituanistines pajėgas,

savo vartoseną ir kitus pavyz
džius visų pirma laikytinas lietu
vių kultūros mokslas, apimąs lie- 
lietuvių kalbos mokslą, raštija, li
teratūrą, tautosaką, tautotyrą, is
toriją ir meną. Dėl galėjimo čia 
gali būti dar priskirti kaikurių ki
tų mokslų dalykai, pvz, Lietuvos 
teisės istorija, lietuvių auklyba ir 
kt.; bet visi šie dalykai turi būti 
daugiau ar mažiau susiję su Lie
tuva, su lietuvių tauta, su jų kū
ryba ir buitimi, su tuo, kas yra

susekta, kad bent 12 to kolektyvo 
narių prisidėjo savo darbo įnašais. 
Ir kas buvo tie pasiryžėliai, kurie 
uoliai skverbėsi pralaužti plėšinius 
apleistuose lietuvių kalbos dir 
nuošė ir, religinio entuziazmo pa
gauti, pasidarė lietuviškos raštijos 
pradininkais?

Čia iškyla eilė iki šiol mažai ži
nomų pavardžių. Visą kūrybos dar
bą pradėjo ir kitus ragino trys Al
bertinos universiteto profesoriai: te
ologai Stanislovas Rapolionis, Abra
omas Kulvietis ir teisių mokslinin
kas, vėliau falkulteto dekanas Jonas i 
Kyrtoforas. Jų tarpe veikė ir jauni- i 
mo mokslintojas bei reformacijos 
skleidėjas Lietuvoje Jurgis Zabloc
kis. Iš D. Lietuvos Savo kūrinius 
prisiuntė du evang. reformatų kuni
gai: Jonas Šeduikionis ir Stanislovas 
Marcianas. O iš M. Lietuvos, dau
giausia naujai įkurtų parapijų, sa
vo darbus davė šeši evang. liute- 
rionų kunigai: pats knygos leidėjas 
Baltramiejus Vilentas, Augustinas 
Jomantas iš' Kraupiškio, Aleksand
ras Rodūnionis jš Kaukėnų, Tomas 
Gedkantas iš Širvintų, Mikalojus 
Blotnas iš Pilupėnų ir Ulrikas Mer- 
cuęėcius, apie kurį žinių dar netu
rime. Jie visi buvo Mažvydo bendra- 
laikiai ir studijų draugai.

Jauniems literatams pirmiau teko 
grumtis su kalbos sunkumais. Lie
tuvių kalbos rašyba nebuvo nusta
tyta; teko sudaryti naujų žodžių. 
O darbą reikėjo atlikti skubotai. 
Naujai įkurtose evang. parapijose 
lietuviškas giedojimas pasidarė in
tegralinė bažnytinių apeigų dalis. 
Tokiu pamaldų nulietuvinimu ir pa
gyvinimu buvo siekiama jgyvendin- |; 
ti protestantizmą gyventojų tarpe. I ■ 
Bet ir kasdienės gyvenime prasideda ■ 
formuotis naujas galvojimas, lietu- ; 
vio savijauta stiprėja. Jo atsparu- ,; 
mas tuo metu buvo ypatingai reika- i 
Iingas: po Liublino sutarties 1559 i 
Lietuvon pradėjo veržtis lenkų ąris- : 
tokratinė jtaka.

Nors tuomet bemaž visi lietuviai i 
tebuvo būrai, baudžiauninkai, spaus- i 

. _____ _ _ din to žodžio įtakoje buvo daroma, :
Nuo 1549 metų kunigaudamas1 kad ir lėta, pažanga. Jų gyvenimo i 

tais teologijos studentas Martynas Ragainėje, Mužvydap visą laiką ra-I apraiškos šakojosi, pasiekė būties ; 
Mažvydas Karaliaučiuje išleido sa
vo “Catechismusa prasty Szadei.”

Pirmojo lietvisko evangelikų giesmyno titulinis puslapis

Pirmasis lietuviu evangeliku 
giesmynas

Keturių šimtų metų sukakties proga >

MARTYNASIr šiame krašte beveik jarieš 
dvidešimtmetį (1951 m. vasario 
17 d.) įkurtas Lituanistikos In
stitutas kaip tik siekia šio tikslo 
— tirti lietuvių kalbą, literatūrą, knygos 400 metų sukaktį. 1547 me-1 
tautotyrą, liet, buitį, Lietuvos is-1 

istoriją,'

Dar būdami tremties stovyklose, 
mes minėjome pirmosios lietuvių

NAUBURAS

valdžia ragino kunigus ruošti dides
nį ir savarankiškesni giesmyną. 1

jusias su Lietuva1 ir jos kultūra. 
I Ir tas tikslas kaip tik aiškiai pa
sako, kas yra arba turėtų būti šio 
instituto nariai, būtent — litu
anistinės srities tyrinėtojai, litua
nistikos ugdytojai, jos puoselėto- 

1 jai. Bet ar taip iš tikrųjų yra? Ša
lia lituanistų mokslininkų, tyrinė-

ja, lietuvių literatūra, Lietuvos is
torija ir kt. Visai šitai dėstomų
jų dalykų grupei analogiškai pa
gal kitus priesagos -istika dari
nius (germanistika, romanisti- 
ka...) šalia lituanisto ir buvo 
pradėta vartoti lituanistika (sci- 
entfa lituanistica).

Šitaip, kad ir vėlokai, atsiradu
si lituanistika tačiau nėra kaž
koks ore pakibęs, kalbininkų tik 
taip sau sugalvotas dalykas: tiek

šė naujas giesmes arba vertė jas iš formas, kurias kiek vėliau, taip vaiz- 
kitų kalbų. Be to, jis kvietė tai-| džiai aprašo kunigas Kr. Donelai- 

Tai pirmoji knyga, parašyta lietu- kon ir bendradarbius, iš kurių šū
vių kalba. Toks jo žygis teikia jam rinkdavo paruoštą medžiagą. Iki 
lietuviškos knygos tėvo vardą. O šiol jau susekta, kad bemaž visą 
23 metais vėliau, 1570 metais, pa
sirodė jau ir pirmas pilnas lietuvių 
evangelikų giesmynas. Tie epochi
nės reikšmės įvykiai, kaip D. Ve
lička pažymi, “dėjo pagrindus lietu
vių spaudai ir išvedė lietuvių kal
bą į viešąjį kultūrinj gyvenimą.”

Ir mūsų krašte, reformacijai vyks
tant, pradėta bažnyčiose giedoti lie
tuviškas giesmes. Toks bendras gie
dojimas savo kalba buvo liaudies 
mėgiamas; jis sėkmingai jungė pa- 
rapiečius krikščioniškon bendrystėn 
ir padėjo nustelbti tuomet dar už
silikusius pagonybės papročius.

■R

TRYS ŠEIMOS GENERACIJOS APTAR 
NAUJA MŪSŲ KLIENTUS I

* i J į

£ •

■

Stonley Sr.
mi.

Stanlay Jr. Stanlay III
1 I— ' . 'H.'

Robart

Mažvydas jau savo katekizme bu
vo išspausdinęs 11 giesmių su gai
domis; jos greit paplito žmonėse. 
Nors jis ir pridėdavo prie kiekvie
nos vėliau spausdinamos knygos ir 
keletą giesmių, jų vis dar būta per 
maža. Tad jaunieji kunigai krašte 
papildomai pradėjo kurti lietuviš
kas giesmes arba jas versti iš kitų 
kalbų. Neraštingi kaimiečiai giedo
davo atmintinai. Tik tada kilo pa
vojus, kad kai kurie nauji krikščio
niško mokslo išsireiškimai, liaudies 
kalboje dar nejprsti, galėjo būti ir 
klaidingai išsiaiškinti. Giedojimas 
dažnai krypdavo į liaudies melodi
jas, kurios netiko pamaldoms. Būti
nai reikėjo daugiau giesmių su gai
domis. Bažnytinė vyresnybė, net pati

Į
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tis savo poemoje.
1570 metų giesmynas, pats pir

masis tos rūšies darbas, negalėjo 
būti tobulas. Perimant giesmes j vė
lesnės laidos knygas, teko daug ką 
taisyti ir papildyti. Septyniolika me
tų vėliau jau pasirodė kun. J. Bret
kūno paruošta nauja giesmyno lai
da.

Mažvydo raštų fotokopijas. Tokiu 
radiniu buvo ne tik užpildyta spra
ga lietuviškų giesmynų istorijoje, 
čia kartu ir sužinojome, kas tie 
Mažvydo bendradarbiai, mūsų pir
mieji rašytojai, kurių nei pa
vardžių iki tol nebuvome girdėję.

Savotiškas buvo likimas to pirmo
jo lietuviškų giesmių veikalo. Ne
didelis skaičius (spėjama apie 200) 
išspausdintų egzempliorių paplito 

, žmonėse, tur būt, ten ir susidėvėjo. 
: Nei Karaliaučiaus universitete, nei 
kitose bibliotekose neišliko jų nė 
vienas egzempliorius. Tai su laiku 
ta laida’ ir buvo užmiršta, o viskas, 
kas apie tos laidos giesmes buvo 
rašoma, buvo vis skiriama jau pir
miau išleistoms Mažvydo knygoms. 

■— Bet 1921 metais prof. J. Gerulis 
Karaliaučiaus valstybiniame archy
ve surado vienintelę, dar užsiliku
sią tos laidos knygą. Jau kitais me
tais Kauno švietimo ministerija iš
leido 1570 metų giesmyno ir kitų

• Literatūrinės prokštelės 
okup. Lietuvoje beveik naujie
na, tuo tarpu JAV ir Kanados 
lietuvių išeivių pastangomis jų 
išleista jau visa eilė. Pirmoji il
go grojimo literatūrinė • prokš- 
telė Lietuvoje buvo įrašyta 1960 
metais — N. Vosyliūtė - Dau- 
guvietienė skaitė Čechovo dra
mos “Vyšnių sodas” ir S. Nė
ries poemos “Keturi” ištraukas. 
Antrasis eksperimentas įvykdy
tas tik 1970 metais — įrašyta 
Vilniaus ir Klaipėdos dramos 
teatruose labai publikos mėgia
ma J. Marcinkevičiaus drama — 
poema “Mindaugas”. Ją atlie
ka Vilniaus valst. akademinio 
teatro aktoriai.
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NUO GRUODŽIO MĖN. 14 D. IKI KALĖDŲ ATDARA 

KIEKVIENĄ VAKfiTĄ. ŠEŠTAD. IKI 5:30 V. VAK.

NORCROSS KASPINĖLIAI ir 
DENNISON PREKĖS 
DOVANŲ ĮPAKAVIMO 
POPI.ERIS ‘ SEALS • 
TAGS * KREPE POPIERIS 
ŠVENTIŠKAS ISDEKORAVIMAS 
STALUI — NAMAMS IR SALĖMS. 
Puikus pasirinkimas
PRAKTIŠKŲ DOVANŲ

KIEKVIENAM, Įskaitant vienuoles 
ir mokytojas. 1970 metų kalendoriai 
ir užrašams knygos.
RUSTCRAFT ir NORCROSS 
KALĖDINĖS KORTELĖS.

l "Tokia rūšis, kurias Jūs norėtumėt 
pasiųsti ir gauti." Didelis pasirin
kimas kitomis kalbomis. Gražus 
kortelių rinkinys dėžutėse nuo $1.00 
ir aukšėiau.

ODOS IŠDIRBINIAI
DIENYNAI
VVHITINGS PUIKIOS 
DOVANOS “STATIONERY".
NAUJA! Cross Desk Pen Sėt

i Parker Touche Pen ir Parker “45” 
plunksnakočiai.

MES APTARNAUJAME JAU 47 METUS

I A M A STATIONF.RS
“THE SHOP U-NEED”

6305-07 So. Kedzie
Dovanos, Kortelės, Knygos, Rašt. Reikmenys ir Dennison Prekės

“THE SHOP U-NEEK”

Tel. PR 6-9102
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ILGAI IŠLIEKANTI IR ATMINTINA DOVANA KALĖDOM

ENCYCLOPEDIA LITUANICA
861 W. BR0ADWAY, So. Boston, MASS. 02127, TEL.: (617) 268-7730, VAKARE — 282-2759

pirmąją giesmyno dalį surašė pats 
Mažvydas, o antrajai daliai jis gavo 
giesmių iš draugų—bendradarbių. 
Atsidėjęs Mažvydas visą tą medžia
gą ruošė spausdinimui, .bet jam ne
buvo lemta darbą užbaigti, 1563 jis 
staiga numirė.

Visus jau aptvarkytus rankraščius 
parėmė Mažvydo pusbrolis Baltra
miejus Vilentas, lietuvių evangeli
kų kunigas Karaliaučiuje. Kiek pa 
pildęs visą medžiagą ir gavęs iš val
džios tiems laikams gana stambią 
pašalpą, 53 kapas grašių (sidabri
nių lazdelių), Vilentas rūpinosi 
giesmyno spausdinimu. Kadangi tuo
metinių spaustuvių įrengimai bu
vo dar neištobulinti, visas spausdi
nimo darbas užtruko apie 7 metus.

Jau 1566 metais buvo užbaigta 
pirmoji dalis: Gesmes Chriksczonisz- 
kas gedamas Baszniczosu per Aduen- 
ta ir Kalėdas... Toji dalis prasideda 
paties Mažvydo prakalba, parašyta 
lotynų kalba, turi 31 giesmę, ku
rių tarpe įdėtos penkios maldos. Pir
moji dalis turi 91 puslapį.

1570 metais išėjo viešumon ir 
antroji jau žymiai stambesnė dalis, 
pavadinta Gesmes Chrikszczonisz- 
kas gedomas baszniczosu per Weli- 
kas ir Sekminias ik Aduenta. Čia 
350 puslapių yra išspausdintos 104 
giesmės. Taigi visas giesmynas yra 
stambi 444 puslapių knyga, turinti 
135 giesmes ir 16 maldų. Giesmės 
jau pritaikintos visiems metų sek
madieniams ir šventėms.

Tokiu Mažvydo ir Vilento darbu 
tapo sukurti pagrindai lietuvių gie
dojimai. Jais pasekė ir vėlesni gies
mynų leidėjai. Netgi naujausios lai
dos giesmynuose aptinkame Mažvy
do giesmių, tik jau mūsų laikams

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINIŲ DOVANAS

IR VISAS USSR
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU

Į LIETUVĄ
DALIS,
PLAČIAI ŽINOMOS

F I R M O S

PACKAGE EXPRESS & IRAVEl AGENCY, INC.
(UCENSBH b, VD«ApMyli»rfO

VYRIAUSIA IŠTAIGA

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 |vai 
riaušių 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 valando- ryto iki 4 valandos popiet

I

net ir tuos, kurie iš tikrųjų nėra 
gūdni lituanistai, bet vis dėlto 
daugiau ar mažiau rūpinasi litu
anistika. Man irgi rodos, kad da- 
gar yra ypač reikalinga lituanis
tinė santalka, ir todėl didelis ri- 
goristiškumas, greita lituanisti
nės srities darbuotojų diskvalifi
kacija ar šiaip lengvas lituanisti-1 pritaikinta kalba. Kai kurios gies- 
nių pastangų nuvertinimas ne-1 mės vėliau pateko ir į katalikų mal

daknyges, o viena kita mažvydinė 
Kalėdų giesmė yra ir dabar gieda- I 

ma Lietuvos katalikų bažnyčiose 
(Biržiška).

Nors Mažvydas pats sukūrė apie 
70 giesmių, visas giesmynas yra ko
lektyvo darbas. Iki šiol tyrinėtojų Į

1
x1114 paaicuigų nuvei mimias itc- 

daug ką gera gali padaryti litu
anistinei organizacijai; tai tik di
dina ir taip jau negausios litua
nistų šeimos nesandermę ir 
griaute girauna jos vos pulsuo
jančią egzistenciją.

P. S.

MŪSŲ SKYRIAI:

BROOKLYN. N Y. 
XI:w YORK 3. N. Y. 
NEAVARK. N. J.
SOI TH RIVER, N. J. 
VTICA. N Y. 
FARMLYGDAI.E. N. J. 
PHILABF.I riRA 23, PA. 
ALLENTOAVN. PA.
IX)S ANGELES 4, C A L. 
CHICAGO 22, ILL 
BALTIMORE 31, MT*. 
BUFFALO 12, NEW YORK 
DETROIT 12, MICH. 
HARTFORD 6. CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACCSE, N. Y. 13204 
CLEVELAND 13. ORIO 
HAMTRAMCK. MICH.
SO. BOSTON. MASS. 
TRF.NTON 10. XTFW JERSEY. 
HAHAVAY. N. J.

1536 BF.IlFORD AVĖ.
78 REOONP AVF.MF.

378 MARKET STREET 
4(1 WHITEHEAI> AVENUE
96.3 BLEECKER STREET 
FRF.EtVOOn ACRER
631 W. GIRARD AVENUE
126 TIIZIHMAV sTKFFT 
IRO SO. VERMONT AVENUE 
1241 NO. ASHI.ANH AVENUE 
1000 FI.EET STREET
701 FILIAI ORE AVENUE 
11601 JOS OAMPAU AVENUE 
122-126 HILI.SITIE AVENUE 
210 MONTOOMERY ST.
513 MARCEI.IUS STREET 
1O28 KENTI WORTn AVFNI’F 
11339 JOS C AMT t T AVENUE
396 IV BROAfHVAY
1<32 nri-TV 8VFV.T
47 E'. MIUTON AVENUE
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ST. MERINGIS

Britų sostinėje kasdien veikia 
apie 50 teatrų, plius operos ir 
trys baleto teatrai. Pastatymai re
alistiniai, apipavidalinimas tikro
viškas, netgi architektūrinis. 
Spektaklis, kokio bebūtų turinio, 
remiasi meistriška artistų vaidy
ba. Žiūrovų visur pilna, tai eili
nė publika, įpratusi iš seno sma
guriauti sceniniu veiksmu.

Šioje klasikinio, realistinio, kri
minalinio repertuaro neatslūg- 
stančiame bangavime, pragiedru
liu išsiskiria The Young Vic te
atro Sofoklio tragedijos “Edipas” 
naujoviškų priemonių spektak
lis.

“Karalius Edipas” Sofoklio 
buvo sukurtas maždaug 450 me
tais pr. Kristų. Atėnų scenoje vai
dintas metinių festivalių iškilmė
se. Tie spektakliai buvo svarbi so
cialinio bei religinio reiškimosi 
dalis, atstovavo kultūrinius po
reikius.

The Young Vic teatras yra Na
cionalinio teatro, Laurence Oli- 
vier vadovaujamo, padalinys, tu
rįs atskirą kuklią 450 žiūrovams 
patalpą ir jaunų vaidintojų tru
pę.

Vaidinimo metu visos vietos 
užimtos. Auditorijoje — 90 proc. 
nuo 16 iki 25 metų jaunimas, iš 
jų dešimt nuošimčių ilgaplau
kiai ar vešlių barzdų bei kito
kios augmenijos savininkai. Do
minuoja merginos. Gal penki 
procentai įvairaus amžiaus seni
mo. Visi sėdi amfiteatrinio sti
liaus suoluose, vietos nenumeruo
tos.

Vaidybinę aikštę sudaro pail
ga platforma, gilumoje šekspyri- 
nės scenos pakilimas, su perke
liama į platformą balta uždan
ga. Apšvietimas iš salės, nuo lu
bų.

Kostiumai — iki kelių pilkš
vos kelnės, apatiniai berankoviai 
marškiniai. Pasiuntiniai ir pie
muo dėvi lyg ir švarkus; oraku
lą atstovaująs šventikas — nuo
gas, tik trumpom egiptietiško pa

vidalo kelnaitėm. Karališkai di-1 
dyhei paryškinti, Edipus, Jokasta, 
ir Kreonas vilki purpurinius, pa
ilgus arnotus.

Iš viso vienuolika dalyvių, ke
li jų atstovauja antikinį chorą.

Jokios, spalvingos išorės. Vis
kas grindžiama turiniu (W.B. 
Yearts vertimas), tėvą nužudžiu- 
sio ir motiną vedusio Edipo tra
gedija.

Muzikinį foną sudaro įvairiai 
naudojami barškalai ir būbnas. 
Jais įspėjama apie likimo galių, 
apie skirtos lemties neišvengia
mumą (komponavo Nieky Hen- 
son).

Jei galvojame apie naujovišką 
teatrą, The Young Vic rimtu drą- 
savimu, tobulu skoniu, techniš
ku pajėgumu yra neabejotinas 
vilties įkūnijimas. Spektakliui pa
sibaigus, žiūrovai tiesiog nenori 
nuo suolų keltis: jie yra paveikti, 
sugraudinti, susimąstę, giliai per
gyvenę. Tos jaunos sielos, atei
ties žmonės atnešė rytojum pasi
tikėjimą! Ir pats teatras dabosi gi
liai prasmingas, būtinas, gaiviai 
jaudinąs.

Ansamblis be priekaišto: dar
nus, veiksmingas, jaučiąs atsako
mybę.

Iš vaidintojų ateity anglų sce
noje, be abejonės, iškils Edipo 
vaidmens interpretatorius Ro- 
nald Pickup, džiuginąs nuoširdu
mu ir pakilios vaidybos nugalėji
mu. Jokastos rolėje ypač ryški 
Annabel Leventon.

Jvaidybinę aikštę didžiulio 
balto audeklo atkėlimas duoda 
miegamojo iliuziją, uždangos pa
dėčių keitimas įvairina lokalinę 
poziciją, daug kitų laikių prie
monių — režisieriaus Roland Jof- 

' fe kūrybingumo paliudijimas.
Jei norisi tikėti į ateities sce

ną, Teh Young Vic teikia tam ir 
vilčių, ir pasitikėjimo. Sofoklis, 
pasirodo, ir nūdienos jaunimą su
geba nemenkiau paveikti, negu 
kai prieš du tūkstančius metų ( 
jaudino atėniečius.

Londonas, 70. XI. 27 d.

Būdingieji Londono motyvai...
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III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,009.00

Nuo
1914 Mėty

Mtdland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikulus visus mu
sų apylinkes. Dėkojam, 
Jums už lininis parodytą 
paBilikėjimą. Me* norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

M ARCHER AVINUI
CHICAGO, ILLINOIS MSO

RHONE. 2S4A47I

Kultūrinė kronika
• Pauliaus Augiaus dešim

ties metų mirties minėjimą ruo
šia Lietuvių foto archyvas 19- 
70 gruodžio 13 d., sekmadienį, 
3 vai. po pietų Jaunimo centre. 
Dail. Augiaus kūriniai bus de
monstruojami ekrane, bus pri
statyta naujai išleista knyga

altruizmo vaidyba, visai priešinga ber
niuko Jean Pierre Cargol žvėriškumui 
ir baimei. Diena iš dienos gydytojo už
rašai apie jo mėginimus išmokyti ber
niuką vaikščioti stačiai (ne “visom ke
turiom”, kaip gyvuliai), pačiam apsi
rengti, valgyti padoriai, pažinti garsus 
ir simbolius yra be galo ker jantys. 
Kai dažni dabarties filmai pagauna 
mūsų dėmesį pigiais triukais ir dar la
biau nusibodusiu melodramatiškumu, 
tai šį filmą žiūrėti yra tikras intelektua
linis, viską švarinantis patyrimas. Nors' 
jis ir nespalvotas, vis dėlto bus įdomus j 
jauniems ir seniems. Nors filmas yra I 
pastatytas prancūzų, bet Truffaut pa- j 
sakojimas yra perduodamas anglų kal
ba, o berniukas beveik visai nekalba 
todėl parašų labai nedaug ir net 3-čio 
ar ketvirto skyriaus vaikučiai su ma
lonumu stebės šio laukinuko vysty
ti įsi ir bus tikrai juo sužavėti.

“Pupos pasaka” ir skaidrių al
bumas “Žemaičių vestuvės”. Pa
skaitą skaitys kun. V. Bagdana- 
vičius, meninę dalį atliks akto
riai Leonas Barauskas ir Elena 
Blandytė, programą praves ra
šytojas Česlovas Grincevičius.

— Antano Petrikonio tapy
bos darbų paroda šiuo metu 
vyksta Chicagoje, Van Pelt ga-1 
lerijoje, 3137 W.’63rd St. (prie 1 
Troy). Parodoje išstatyta dau-1 
giau kaip 80 aliejaus, akrilio ir 
akvarelės darbų. Ir kainų atžvil- i 
giu visi jie labai parankūs kalė
dinėms dovanoms. Paroda tęsis 
iki gruodžio 13 d.

• Aloyzo Barono novelė lat- 
viškai.Latvių čia leidžiamam kul
tūros žurnale "Treji Varti” š.' 
m. rugsėjo-spalio numeryje yra 1 
atspausdinta ir Aloyzo Barono 
novelė “Kvailumo riba”. Į lat
vių kalbą ją išvertė latvis, di
delis lietuvių bičiulis, puikiai 
kalbąs ir lietuviškai, Zarinu Ja
nis. Šiaip šio žuarnalo naujo nu
merio medžiaga didžia dalimi y- 
ra skirta žymiajai latvių poetei 
ir dramaturgei Aspazijai (1868 
-1943) paminėti.

• Argi Čionykščiai mūsų au
toriai jau įsisavino ir politinius 
okupanto terminus? “Lituanus”, 
nr. 2, vol. 16, 1970 m. Turiny lie
tuvių, latvių ir estų autorių 
straipsniai apie Baltijos kraštų Ii-1 
teratūrą. Su apgailestavimu ten- j 
ka pabrėžti, kad du lietuviai au- I 
toriai, Alg. Antanaitis ir Vyt. Ka-' 
volis, nagrinėdami lietuvių lite
ratūros okup. Lietuvoje kūrinius, 
tiek straipsnių antraštėse, tiek 
tekste rašo: “Soviet Lithuania”, 
“Soviet-Lithuanian literatu'e” ir 
t. t. Panašiai ir latvio J. Sile- 
nieks straipsny.

Nejaugi autoriai nenuvokia, 
kad sąvokos “Soviet Lithuania” 
naudojamos sovietų ar nenusi
manančios spaudos JAV-se? Vie
nintelis A. Rannit savo recenzi
joje (ji įdėta ir “Baltic Review”) 
teisingai pažymėjo: “Soviet oc-, 
eupied' Estonia”. (ELTA) 1

• Nuajis didžiojo žodyno to
mas. Vilniuje neseniai išleistas 
Lietuvių kalbos žodyno, aštunta- į 
sis tomas. Jis prasideda raide “M” ; 
(nuo “mėlti”) ir baigiasi raide 
“O”.

Remkite tuos biznierius, ku- j 

rie skelbiasi dienr. “Drauge”.

KALĖDINĖS DOVANOS

Filmų įvairumai
Laukinukas užburs jaunus ir senus

STASĖ SEMĖNIENĖ

Francois Truffaut pastatytas filmas 
“The Wild Child” yra paimtas iš tik
ro gyvenimo apie “vilkovaikį”, kuris 
gyveno kaip žvėriukas miške ir apie 
gydytojų, kuris minimą “vilkovaikį“ 
įsūnijo ir mėgino sugrąžinti į civili
zaciją. Tikrasis įvykis iš 18 šjmt. Pran- 
zaciją. Tikrasis įvykis iš 19 šimt. Pran- 
ir jautriai. Sis filmas virsta gabaus reži
sieriaus rūpestingiausiu išdėstymu jo 
mėgiama tema: kaip jauni vaikai užau
ga, tyrinėja save, ir stengiasi veikti 
kūrybingai šiame pasauly.

Toji eiga buvo tema režisieriaus 
Truffaut pirmojo filmo “The 400

reikšmės. Gydytojas susirūpina berniu
ku, kuris pradžioje laikomas lyg zoolo
gijos eksponatu. Paryžiečiai lanko šią 
keistenybę ir ploja jo gyvuliškiems 
maurojimams bei nepažabotiems piktu
mo įgeidžiams. Vaiko laimei, jį pasi
ima savo globon dr. Itard (suvaidin
tas paties Truffaut). Pirmityvusis ber
niukas pavadinamas daktaro ir jo šei
mininkės Viktoru ir jiedu abu prade
da mokyti jį civilizacijos įpročių ir po
elgių (manierų). Tačiau virš Vikto
ro galvos, atrodo, lyg kabotų suvoki
mų lubos. Sykį jis atsidaužia į jas — 
viskas žlunga. Rousseau kilniojo lau-

WINE AND DINE AT R. PLACE
2944 West 59th Street Phones 776-8351

Fish fry every Fr day 5 P.M. to 10 P M. Stop 
in soon. Banųuet Hali available for every 
occasion. Hocne cooking.

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

Telef. — HY 7-4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11237

MARQUE7TE PROTO 
SUPPLY

IR MĖgEJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto apai-atus bei 
jų reikmenis P sinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai 

' Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

Kaip k ekvieniais metais, taip ir šįmet, artėjančiu 
Kalėdų švenčių proga, siūlome specialiai sudarytus 
siuntinius, kurie bus maloni ir praktiška dovana Jūsų 
artimiesiems.

Dcvany siuntinys I. (1970).
3 H jardo, angliškos vilnonės geros rūšies kostiuminės medžiagos, 

3‘ jardai crlmplene medžiagos, rinkamos moteriškam. puikiam kostiu
mui. arba dviem suknelėm. 3 iardai vyriškam aroa moteriškam paltui. 
exportinės rūšies velūras arba wool ir cashmere medžiaga. 2!4 jardo 
vilnonės suknelei medžiagos. 1 nailono arba cottono vyriški i.šeig niai 
marškiniai, arba moteriška bliuskutė, 2 poros moleriškų arba vyriškų 

■onių arba nailoninių kojinių.

Siuntinio kaina įskaičius muitą ir visas pers'untimo 
išlaidas yra $95.00.

Do/anų siuntinys 2. (1970).
2 vyriški arba moteriški itališki su diržu ną’lono lietpalčiai, 

crempleno medžiaga dėl dviejų puikių suknelių vyriškas arba mote
riškas megstukas vilnonis arba aeryleno. 3/i jardo vilnonė kostiumui 
medžiagą su įrašu "AU wool made in England viena puiki gėlėta 
vilnonė skarelė.

Siuntin'o kaina su visomis išlaidom s yra $95.00
Taip pat, miela dedame j .šluos arba kitu. r’:bų liui/Cn us daly

kus, kurie Lietuvoje yra labai vertingi ir naudingi.

Dirbtinio Mink (audinės) kailio paltui viršus. $40 00 vilnonės 
gėlėtos skarelės. $5.00, vyriški arba moteriški r.ertin ai, $12 00, nai
lono marškiniai, $8 00, nailono lietpalčiai. $11 00, gėlėtos nailono ska
relės. $2.00, permatomo nailono medžiaga suknelei $11.00, puikūs ilgi 
vilnoniai moteriški šaliai, $9.00, ir kt.

Už $36.00 pasiunč'ame ma'sto siunt nj iš specialiai 
parinktų prdūktų.

Priimame užsakymus auto mašinoms, motociklams, dviračiams, 
televizijos aparatams, pers unčiame pinigus ir t. t.BALTIC STORES. LTD.

(Z JUKAS)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England

TELEF. — 01 - 739 - 8734
....... .

Blows”, vėliau sugrįždamas prie to pa
ties autobiografinio pagrindo savo ne 
Jai p seniai pastatytame filme “Stolen 
Kisses.” Dabargi, vėl užangažuodamas 
svarbiausiu veikėju vaiką aktorių 
Jean-Pierre Cargol, jis pastatė trečią 
šios trilogijos filmą.

1801 m. Aveyron, Prancūzijoje, miš
ke buvo pagautas laukinis žvėriukas. 
Pasirodo, tai esąs apie 12 m. berniu
kas, nežinomos kilmės, lapės suktumo 
instinktų ir vilkiško elgesio. Šioji, ko
ne išsigimusiai atrodanti būtybė iš
garsėjo visame pasauly. Vienu šimt
mečiu vėliau jis buvo kerėjančiu ob
jektu garsiajai italų auklėtojai Mari
jai Montessori. Mažoji baisenybė, pa
veikta miško gyvenimo, visiškai nekal
ba. Netgi abejojama, ar berniukas ga
li girdėti. Jis gali, bet beveik nejaučia 
jokio ryšio tarp žodžių garsų ir jų

kinio įkūnijimas negali progresuoti į 
“normaiumą”, bet ir neteko mitrumo 
išsilaikyti dykumoje. Kyla, žinoma,' 
klausimas, ar civilizacija jam yra palai
ma, ar jis būtų daug laimingesnis na
tūraliose ankstesnėse aplinkybėse.

Šis klausimas yra pastatytas minimo I 
filmo pačiose šaknyse: kadangi vaikas 
negali pritapti prie normalios visuome
nės, ar nebūtų buvę geriau jį palikti 
miškuose? Tai yra klausimas mums, 
žiūrovams, mūsų pačių šiame netik
rame amžiuje. Tik ne pačiam gyvento
jui, optimistiškai besigriebiančiam 
auklėjimo priemonių. Jis tiki į žmo- , 
gaus likimą ir negalvoja, kad žmogiš
ka būtybė būtų laimingesnė miške.

Truffaut asmeniškas angažavimasis 
jaučiasi kiekvienoje filmo vietoje. Jis 
parašė tekstą, režisavo, o taipgi suvai
dino gydytoją pats. Tai yra kilnaus

PASKUTINIAI NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS LAIKŲ PRISIMINIMAI! 
. . . . Dar turime pardavimui baigiančių pranykti lietuviškų monetų.
5 litų — J. Basanavičius, 10 litų — Vytautas Didysis, 10 litų — prez. 
A. Smetona ir kitos. Kainoraštis pareikalavus.

I’. ZABLOCKIS, 2333 Ontario St., Vancouver, B. C., CANADA

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Mannfaeturers

HIGH
Paid

RATES
Quarterly

5%
PASSBOOKS 

5’/2% 
SI 000 minimum 

INVESTMENT BONUS PLAN

6%
•5,000 minimom 

1 YEAR OERTIFIOATF 

5 % %
• 1.000 minimum

1 YEAR CERT1FICATE
Savings Insured to *20,000 

Highest reserves
BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

4071 Archer Avenne Chicago, Illinois 60632

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

aplieti rėmai.
2400 So. Oaklej Avė., Chicago 

Tel. Vlrginia 7-7258-59

CRANĖ SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vieni, Me
tų Certllieatų sąskaitas 

Minimum $5,000.00

Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 
investavimo sąskaitas.
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prancūzų tus išleido pirmąjį savo romaną 
premija “Penktadienis arba Ramiojo van- 
Michel denyno dangus”, kuriam buvo 

Alksnių paskirta Prancūzų AkademijosC(

Reikšmiųgiausioji 
litaratūros Gouncourt 
šiemet tekę rašytojui 
Tournier už romaną 
karalius” (vardas paimtas iš vie- premija. Dabar Gouncourt pre-
nos Goethės baladės pavadini- mija iškėlė jį į jaunųjų romanis- 
mo). Kita; premija — “Theo- tų primąsias eiles. Jis to vi$ dėlto 
phastre Rėnaudot” — kuri pagal 
tradiciją skiriama tuoj po Goun- 
A'ourt laimėtojo paskelbimo, bu
vo paskirta Jean Freustie už ro
maną “Isabelle ou Arriere Sai- 
son.” Kaip kitais metais, taip ir 
šiemet Gouncourt premijos pa
skelbimas neapsiėjo be priešta
raujančių literatų manifestacijos, 
tačiau ji apsiribojo tik apsikapoji- 
mu žodžiais tarp prieštaraujan
čių ir jury komisijos narių bei 
•protesto lapelių išmėtymu.

buvo vertas.
J. Sav.
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Mlchel Toui'nier «

Vyskupo socialinė revoliucija
Ryžt'ngos arkiv. Camaros pastangos, siekiant 

ekonsminio teisingumo
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kutiniu metu tam sąjūdžiui duo-( savųjų tarpe. Jis kelia balsą, kadi
------................J-— neturj UJ įą nej i

bartinėje pasaulio sitaucijoje rū- I
pintis žmonių gyvybinėmis prob-(tas naujas vardas: Akcija, teisin- neturtingieji
lemomis yra iš Evangelijos išnlau- gumas, taika. Reikalaujama že-( vaistų nusipirkti ir primena, kad, 
kianti būtinybė.”

Arkiv. Camaros socialinė ir 
kultūrinė įtaka yra taip išryškė
jusi, kad vienu metu prezidentas 
Kubitschek norėjo jį padaryti 
Rio de Janeiro burmistru, taip 
pat jam siūlė švietimo ministerio 
postą. Skelbdamas socialinės re
voliucijos reikalą, arkiv. Camara 
pakeitimų siekia taikiu keliu. Jis 
prieš ginkluotus perversmus ir 
partizaninius karus, bet už kūry
bingus ir radikalius socialinius 
pakeitimus, kurių neįmanoma

i pasiekti su jau perdaug dideliu 
I atsargumu ir baukštumu. Arkiv. 
Camara skelbia: “Pasisakydami 
už nesinaudojimą prievartos prie
monėmis, mes parodome didesnį 
pasitikėjimą tiesos, teisingumo ir 
meilės jėga, kaip karų, ginklų ir 
neapykantos galia”.

i mės reformos, didesnio tiesingu- nedarant reformų, pajudės ma 
Imo. šis sąjūdis galingai kelia pro
testą, kad 45 mil. braziliečių per 
mėnesį teuždirba apie 8 dolerius, 
kad dabar iš 100 brazilų Šei
mų net 70 negauna minimalaus 
atlyginimo. Pakitimą tegali at-

' nešti tik socialinės reformos ir 
‘ švietimo plėtimas. Pasisakoma 
prieš “negausių privilegijuotų 
grupių naudojamą prievartą, Die- 
vo vaikus laikant nežmoniškose 
sąlygose.”

Akcija, — teisingumas, taika

Su liaudies masėmis

Teisėjų komisijos sprendimas 
nebuvo jokia staigmena. Michel 
Toumeir iš tikrųjų buvo favori
tas ir neturėjo pavojingų konku
rentų. Jau kelinti metai kai Pa
ryžiaus litratūrinis pasaulis ne
turi kuo labai pasigirti. Praėju
siais metais premijų, o ypač 
Gouncourt, teisėjai, turėjo nema
žai vargo atrinkti tai, kas premi-

Paskutiniame visuotiniame liu
teronų suvažiavime Prancūzijoje 
buvo pritarta minčiai, kad Olin- 
dos ir Recifės (Brazilijoje) kata
likų arkivyskupas Dom Helder 
Camara yra vertas Nobelio tai
kos premijos už dideles pastangas 
įgyvendinti socialinį teisingumą. 
Panašių balsų girdėti iš įvairių 
vietų. Su šiuo kovotoju dėl gilių

Varguomenės skurdo šauklys

Arkv. Camara skelbia, jog jis I 
siekia Bažnyčios atsinaujinimo, 
kad ji labiau įsijungtų visuome
nės tarnybon. Tai geležinės va
lios žmogus. Keliasi antrą valan-, 
dą nakties savo meditacijoms ir 
maldoms. Vieton auksinio vysku-1 
piško kryžiaus nešioja medinį. Jis

Skurdeivų mases jis siekia pa
daryti žmonėmis ir tam reikalui 

' įjautrinti turtingųjų sąžines. Jis 
sutelkė 43 Brazilijos vyskupus, 
kurie pritarė jo “Moraliniam iš
laisvinimo spaudimui”, ir jie ta 
prasme paskelbė manifestą. Pas-

• i .____________

ri prieš akis ateistinės Sovietijos 
eksperimentus.

, Arkiv. Camara yra su liaudies 
masėmis, kovodamas dėl jų gero- 

jvės. Vienoje spaudos konferenci
joje Romoje, pasibaigus Vatika
no 11 suvažiavimo posėdžiams, jis 
pratarė:

— Nereikia mums vyskupų - 
princų, kurie laikėsi toli nuo žmo-

sės.
Tapęs karštu socialinių refor

mų šaukliu, arkiv. Camara ne
pamiršta nė savo gantyojiškų pa
reigų. Jis skelbia: “įrodytas daly
kas, kad humanizmas be Dievo 
darosi nežmoniškas, tarpais net nių, net ir nuo kunigų... 
antižmoniškas”. Matyt čia jis tu- J. Dgl.

Vysk. Camara protestuoja,1 
kad, panaikinus juodųjų vergiją, 
dar palaikoma socialinė vergija

CLEARING CLUB
UNDER NEW MANAGEMENT 
— Noted Fof Fine Oi ilsinę —

Saturdays and other cholce datea 
for private parties — weddlngs and 
receptions.
For information, cal! 767-6500

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 
30% iki 50% nuolaida 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

TOP INTERESTTO 
SAVERS

TO
PER ANNUM 

DEPENDING ON TYPE, 
AMOUNT AND TERM

INTEREST 
PAJD QUARTERLY

STANDARDFEDERALfi
jos verta. Nebuvo- nė vieno ^Y13' socialinių reformų mus plačiau ryžtingai primena žemųjų sluoks- 

nebūtų jokios abejonės dėl jo “The Violence of a Peacemak- šiaurės rytų rajonuose 23 milijo- 
pranašumo. I gj.”, para§ė J. De Broucker nai žmonių gyvena tokiame var-

I (išleido Orbis Books, Maryknoll, ge, jog metinių pajamų žmogui 
Vieno laikraščio redaktorius N. Y. 1970 m., 154 psl., $4.95).

Marcei Arland, pristatydamas j 
šių metų laureatus, nupiešė tokį1 
šiandieninės prancūzų literatū
ros vaizdą: “Nėra jokios abejo
nės, kad savo forma, dvasia, me
džiaga ir objektu literatūra pasi
darė panaši į šių laikų besikei
čiantį pasaulį. Kažkoks neaiškus 
teroras apėmė literatūrą. Statoma - 
klausimas: ar nereikia peršokti 
per kalbos taisykles, kaip jau per
šokama per visas kitas? Ar ne
reikia paversti literatūra bet ku
rios teorijos įrodymui? Ar nerei
kia pasiduoti indiferentizmui?” 
Tckie yra ryškieji prancūzų lite
ratūros krizės ženklai, o ypačiai 
pasakojomosios — romano ir 
novelės.

aisto, kuris būtų iškilęs tiek, kad . SUpažindina naujas veikalas: nių skurdą, pvz. kad Brazilijos 
pnlniiiit irvl-irvc rt hnirvvi Ar* rlAl ■■ -• « » • w>. . .
pranašumo.

atitinka tik 100 dol.; ten 70 pro
centų gyventojų beraščiai. Kūdi
kių mirtingumas — 50 proc. 
Daugelis, tik kastuvu rankomis 
dirbdami daržą, sau gali išsiau
ginti Šiek tiek pupų ir kukurūzų. 
Gelbstisi nuo bado, bet dažnai 
kenčia alkį. Arkv. Camaros ini
ciatyva Brazilijos vyskupai sukū
rė Pagrindinio švietimo sąjūdį. 
Arkv. Camara ne kartą ryžtingai 

(protestavo prieš vyriausybės kie- 
jtesnius veiksmus piliečių atžvil- 

“Be žemės reformos nežmoniš- giu, /apdamas socialine Pietų A- 
kas kaimų darbininkų skurdas merikos sąžine. Arkiv. Camara 
pasiliks ir toliau. Be bankų re- nepabūgsta nei vyriausybės, nei

Kovūnas reformų fronte

Arkv. Camara pats iš vysku
piškųjų rūmų persikėlė gyventi į 
neturtėlių rajoną. Savo klierikus 
iš naujai pastatytos patogios semi
narijos įkurdino tarp miesto var
go žmonių, kad labiau juos pa
žintų ir ateityje jų teises gintų. 
Arkv. Camara skelbia:

Šiemet Gouncourt premijos 
teisėjai neturėjo didelio pasirinki
mo. Nedaug pasirodė gerų roma
nų, ir tarp vertingesnių Michel 
Toumier romanas buvo pats ver
tingiausias. Bet ir šį kartą jį ne
galima pavadinti šedevru. Jo ver
tė yra ta, kad jame aiškiai pina
ma intriga, pasakojama supran
tamu būdu, nors yra daug sim
bolių ir literatūrinių užuominų. 
Jo naujumas yra autoriaus pasi- 
. inktoje pasakojimo technikoje. 
Romanas, iš tiesų, yra plati poe
ma, kurioje karikatūriniu pada
žai u nuspalvinti puslapiai, kaita
liojasi su viduramžių tam tikrų 
novelių ir pasakojimų puslapiais, 
pilnais romatiško lyrizmo.

pasiliks ir toliau. Be bankų re- nepabūgsta nei vyriausybės, nei 
formos mažai kas tebus galima kariškųjų, nei įtakingų civilinių 
padaryti krašto ūkinei pažangai, sluoksnių.
Be iždo, finansinės reformos tur
tingieji toliau darysis turtinges
niais, o vargšai toliau kentės. Be 
rinkimų reformos balsavimai at
rodys laisvi, o tikrumoj bus pa
lenkti pinigo valdžiai. Be admi-

Iš Evangelijos išplaukianti 
būtinybė

Kai korspondentas parodė tuo 
nusistebėjimą, arkv. Camara pa- 

nistracinės reformos biurokartija žymėjo: “Atleiskite man, jeigu 
ir toliau čiulps sultis iš visuome- aš jums darau įspūdį žmogaus, 

. kuris yra daugiau politikas, kaip 
(vyskupas ar kunigas. Tačiau da-

Cosmos Parcels Exnress Corporation
Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugeli metų skub ai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS J LIETUVA, LATVIJĄ. 
ESTONIJĄ, UKRAINIJĄ ir 1.1.

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
affiliated with PODAROGIFTS. INC.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, šal
dytuvams televizijų aparatams, radijo transistoriams, magne
tofonams (tapė recorders) ir daug kitiems dalykams, taip pat 
BUTAMS savo giminėms ir draugams gyvenantiems Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
Y. 10036

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, llllhols 60632 • 847-1140

ASSETS OVER $145,000,000. RESERVES OVER $12,900,000. 
OFFICE HOURS:
Monday&Thursday,9a.m.to8p.m. • Tuesday & Frlday,9a.m. to4 p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • VVednesday, no buslncss transacted.

E U D E I K I S
C DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID J 
C La d o t u v i y Direktoriai C

Trys Moderniškos Koplyčios J
> 433d Sout.i California Avenue >
J Teleionai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 >
1 4605-07 South Hermrtage Avenue J
lt Telefonas — YArds 7-1741-2 J

Romano svarbiausias veikėjas, 
vardu Abel Tiffauges, pilnas 
švelnumo ir žmogiškos šilimos, 
yra įsitikinęs, kad reikia laimėti 
dvasinėje srityje vaikų sielas. Jo 
: vajonė --į- sukurti vaikų sielas 
pagal savo kupratimą. Paskutinio 
karo metu, pakliuvęs į vokiečių 
nelaisvę, Abel Tiffauges buvo pa
siųstas į viėną Goeringui priklau- 
antį Piūšfjbs dvarą ir paskirtas 
tamu į mokyklą, kurioje buvo 
auklėjami ir mokomi SS jaunuo
liai. Ten jis nacių jaunuolius 
auklėja ir maitina savo idėjomis. 
Knygos pabaigoje, tasai herojus, 
užsideda ant pečių mažą žyduką, 
Lad jį išgelbėtų, ir bebėgant, abu 
nuskęsta pelkėje.

Vyskupas Dom Iielder tarp Pietų Amerikos neturtingųjų

45 West 451h Si., New York, N.
Tel. — 212 - 245-7905

SKYRIAI:
NEW YORK, N. Y. 10003, 39 Second Avenue 
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NEW HAVEN, Conn. 06519, 509 Congress Avenue 
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PATERSON, N. J.. 99 Main Street
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PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street 
VVATERBURY, Conn., 905 Bank Street
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IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Springfield Avenue
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AIR-CONDITIONED CHAPELS

Michel Tournier turi 46 me
tus amžiaus. Į literatūrą atėjo tik 
prieš kelerius metus, anksčiau 
buvęs vienos leidyklos tarnauto
ju ir dirbęs radiofone kaip žurna
listas. Tobulai pažįsta vokiečių li
teratūrą ir yra diplomuotas vo
kiečių kalbos ir literatūros specia
listas mokytojas. Prieš trejus me-

Lietuviškam centre, ant 
saulėto jūros kranto, ekono
miški apartmentai ir kam
bariai. Kreiptis:

126 OCEAN DR. 
MIAMI BEACH, FLORIDA 

Bus. tel. 672-4903
Asmeniškai: 673-0298

IVAGNER & SONS
Typewriters — Addlng Machlnes — 

Checkwriters 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 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.
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GĖLES
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ir kitokioms progom* 
GUDAUSKŲ 

Beverly Uills Gėlinyčia 
W. 03rd Street, Chicago, Lllinoi* 
*---- ------------- |-H S-0K34

2443
TEL. PR 8-0833

Remkite tuos biznierius, ku 
•te ITraiur**'

Perskaitę "Draugą", duo
kite kitiems pasiskaityti

Tel.: AL 4-5456
CH 3-2583 

647-6576
EV 4-4952
LI 2-1767 
268-00S8

TL 6-2674
BR 8-6966

WA 5-2737 
884-1738

ES 2-4685
G L 8-2256 

365-5255 
246-9274

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

373- 8783
GR 2-6387 

274-6400
3-4818
1-2750
6-1571
6-6766
8-2868
3-O44O

374- 6446

Parking FaeilMnt
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STEP. C. LACK IR SŪNŪS
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2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd Place Tel. VIrginia 7-6672

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-<13rf-113t>

PETRAS BIELIŪNAS
♦348 S. California Avė. Tel. I.Afavette 3-3572

VASAITIS - BUTKUS
1146 >. 50th Avė., Cicero, III., Tel. OL 2-101)3

ANTANAS M. PHILLIPS
.8807 So l.ihianica Avė Tel VArd« 7-8461

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

LEONARD BUKAUSKAS 
IR SŪNUS

649 E. 162nd Street, South Holland
10821 South Michigan Avenue, Chicago 

TEL. — CO 4-2228
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TOKS JAU LIKIMASRudens pasakos
Žmogui sunku gyventi žemėje 

be pasakų, nesvarbu, ar tas žmo
gus jau suaugęs, ar dar kokį 
montesorinį darželį tėplioja. 
Šiais metais Sov. Sąjungoje vi
sus metus pasakojo pasakas 
apie Leniną, kuris, girdi, buvo 
toks gudrus, kad vertas kišti į 
visas skyles. Pasakų pripasa
kojo ir “Naujienose” korespon
dentas iš Clevelande įvykusio1 
LB tarybos suvažiavimo, kur jis, jam kils ūpas nebesirašyti, tai 
matė Clevelande kalbančią tokią būtų tik pasaka, jeigu jo nelai- 
merginą, kuri tuo metu buvo kytų kokiu ten 
Romoje.

Suprantama, pasakos yra pa
sakos, bet štai neseniai vie
nas laikraštis tėškė pasaką, esą 
Vilniaus universitetas priima 
studentus, tik dr. A. Bimbos re
komendacijos reikia. Supranta
ma, jis mokslininkas didelis, to
dėl jam kiti pasiūlė rašyti moks
linį straipsnį, kodėl joks komu
nistas nenori rublio, o nori tik ’-arova i varganą kapitalistinį 
kapitalistinio dolerio. Bet gal ir'p'šaulį. pušoko’Vakarietis šlu
be daktaro Bimbos kas duos tas 
rekomendacijas, kaip vienas 
laikraštis siūlėsi, kuris vis, ma
tyt pagal priešakinę techniką, 
išeina atbuliniu mėnesiu. Jis 
taip velkasi, kaip kolchozninkas, 
kai brigadieriaus nematyti.

Ką gi, universitetas ne pasaka, 
bet paskelbimas ilgų rudens va-

jau parašyta, kad jis banditas. 
Taigi ir žinok žmogus, ar čia 
mokslas ar pasakos. Na, o jei 
vieną dieną tu išmokai apie 
Chruščiovą tikrai svarbių moks 
lų, išgirsi, kad išeina jo atsimi
nimai, o tau Maskva rėkia, kad 
tai ne Chruščiovo raštai, nes jis 
buvo beraštis. O pvz. studentas 
ima savanoriškai ir pasirašo 
vykti į Kazakstaną, o ką jei

kapitalistų iš-
kamša.

Žinoma, gali 
studijuojant ir 
ti, bet gali būti būtina ją pa
teikti partijėlei, kuri Nobelio 
premijas laiko šlamštu ir Sol- 
ženicinui nė pauostyti jos ne
duoda. O jei koks nors studen
tėms, koks nedakepilig, ims ir 
na’:l"uo,|o kodėl kokia, tėn Ma-

pasitaikyti be- 
įfnygą parašy-

“The Hamiltan Spectator” 
kartą parašė:

“Galimas daiktas, jog nėra pa
saulyje miesto, kuris kada nors 
per daug rūpinosi ar dabar rūpi
nasi vietos gyventoju berniuku 
ar mergaite, kuris ar kuri, paga
liau, užaugusi tampa didelė lite
ratūrinė figūra — garsus rašyto
jas ar rašytoja. “Tik žinote, ka
da, girdi, tos garsiosios figūros at
simenamos? O gi — kai jos nu-. 
mirštančios. Tuomet jie pasirūpi
ną paimti po kvoterį arba po pus- 
dolerj iš turistų, belankančių mi
rusios garsenybės gimtąjį kampe
lį, jie pasirūpina spausdinti ir 
pardavinėti vizitoriams pašto at
virutes su jo atvaizdu, kaip suve
nyrus prie garsiojo rašytojo kapo i 
ir pan. Esą įsidėmėkite, tik tuo- Į 
met, kada jis numiršta... Gyvo 
dažnai niekas neatsimena, 
jis ir valgyt neturėtų.”

nors

Nieko nėra sunkiau, kaip išsirinkti 
eglutę, kai jų yra daugiau negu 
viena. ' >

' Pirm ji paskaita
‘‘Akiračiai” paskelbė Vilniaus 

miversiteto rektoriaus kvetimą 
■tuęiijuoti. Kadangi studentai 
lažiiai turi dalyvauti kapitalistų 
r vaduotojų pasmerkime, tai Vii 
liaus universiteto prof. P. Sla
vėnas spalio 22 d. ‘ Tiesoj” su
pažindina, Bražinskų, prakeiki
mo Proga, su terminologija, kuri 
';tai kokia moksliška:

“Žiaurybė tenkina niekingą 
bukapročių savimylą. Dar nai
viau būtų vaizduoti kokiais pa 
klydėliais ar proto netekusiais, 

reakcininkai 
yra labai siauro akiračio, užsi
spyrę, gyvuliškai klastingi buka 
prcčiai, išsigimę pitekantropai”.

dentas, su mokslininko Bimbos 
autografuota išmintimi, turis 
n-m.iškinti, kad ji norėjo kapita
listiniame pasaulyje badu mirti

Ak.kiek daug visękių klausi
mų bus galima surasti kvailam 
kapitalistui, ten, kur priešaki
niam mokslui partija vadovau
ja, todėl baigiam, savo aptari
mus, kalbėdami apie tarybinį ro 
jų, kur visas gyvenimas kaip pa
saka. Pasakos visokiais lašais 
"žmuštą atgaivina, o pažangos 
šalvie, net galvą nukirtus, na-1 Bmditaujantieji 
b”šninką prikelia ir atgaivina ir 
atgaivinimo mokslą vadina rea
bilitacija.

Todėl vakarams ilgėjant, la
bai malonu, kad sukuriama įvai
kių linksmų pasakų, kapitaliz
mo nualintam, tiesiog kaip tie 
Detroito auto pramonės darbi
ninkai, badu mirštančiam kapi
talistinio pasaulio žmogui pa
guosti. J. P-lis

ARBATPINIGIAI IR TURTAS

VAISTAI IR PACIENTAI Į

Gydytojas rūpestingai apžiū
rėjo ligonę, nustatė ligos priežas 
tį ir parašė receptą. Ligonė, iš
klausiusi gydytojo nurodymų, 
dar ryžosi gydytoją paklausti:

— Daktare, turiu namie šune
lį, kuris šiandien netikėtai su
sirgo. Pas veterinarijos gydyto
ją nenorėčiau jo vežti, tai ar 
tamsta negalėtum jį išgydyti? 
Juk vis tas pat, ar tas ar kitas 
daktaras.

— Tamstos šuniukas tegul 
naudojasi tais pačiais vaistais, 
kuriuos jums užrašiau. Juk vis 
tas pat, liga ar neliga.

STULPAI IR ISTORIJA

Mokytojas vaikams aiškina, 
kaip Loto žmona, žvilgtelėjusi 
atgal, pavirto druskos stulpu. Į 
tai mažasis Petriukas:

— Kartą mano mamytė, vai
ruodama mašiną, žvilgtelėjo at
gal, tai ji atsitrenkė į elektros 
stulpą.

i

Amerikietis profesorius žaviBi taikos balandžiais.

Keturios temos daktaratui
Mūsų mokslo vynas (ingi su 

daktaratu, kapitalistiniu) at
siuntė kelis pasiūlymus dakta
rato laipsniui Vilniaus unvier- 
sitete gauti:

1. Kodėl kiekvienas komunis
tas labiau nori kapitalistinio do
lerio, o ne komunistinio rublio? 

| 2. Kodėl keturiems sušaudy-
i tiems komunarama statomi Lie
tuvoje paminklai, o komunistų 
sušaudytiems komunistams nie
ko nestatoma ?

3. Kodėl juo menkesnis auto
rius, juo labiau lenda už gele
žinės uždangos, o juo didesnis 
autorius, juo labiau veržiasi iš 
‘en?

4. Kodėl komunistas V. And
rulis bučiavo rankas kunigams, 
kad išgelbėtų jį nuo išsiuntimo 
į Lietuvą, ir, kai nebuvo išsiųs
tas, iškėlė džiaugsmo balių.

VARDAI IR MANDAGUMAS

KaggzAiencija reiškia, kad juo> so- 
vi( tūliai vilkai labiau šypsosi juo 
labiau matyti jų kruvini dantys.

Jeigu visi imtume teisybę į 
akis sakyti, už akių nebeturėtu
me apie ką pašnekėti.

—----- .. -' f / ”•

— Arklio ir komunistinės vals
tybės gyventojo sąmonę apspren
džia botagas.

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS
G indeliais, apkalbom ir 

pletkais pakurti 
Miesčioniškų aistrelių puodai 

s. u- verda.

— Reikalauja ventiliatoriaus. 
Komunistinė “šluota” išspaus
dino Pabijūno eilėraštį apie Vil
niaus kavinę Neringą, kurioje 
linksminasi naujoji klasė. Au- 
t riu3, nupaišęs šias dvi bobu
tes, rašo:

Mokytojas antro skyriaus mo
kiniams uždavė surašyti visus 
naminius gyvulius. Birutė, su
grįžusi namo, ėmė rašyti jai ži
nomus gyvulius. Nežinodama, 
kaip toliau rašyti, bėga prie ma 
mos klausti patarimo:

— Mamyte, pasakyk man. 
kaip mandagiau pavadinti kiau
lę, nes nežinau, kaip reikia rašy
ti.

MANDAGUMO AUKA

Pilname autobuse prie sėdin
čio vaiko stovinti senutė sako:

— Aš, vaikeli, sergu reuma

SPYGLININKAI GUODŽIASI
— J. M. Kopūstgalvininku pa

sirašęs klausia: “Ką nors per 
klaidą negero padaręs, ar nege
rai pasielgęs — neturiu drąsos 
prisipažint. O jei kas nors mane 
dėl to įspėja ar kokį kritišką 
žodį pasako, tai aš labai užkie- 
tėju ir visai apie primintą rei
kalą nenoriu kalbėti.

Mano žmona sako, jog aš ser? 
gu “jausmais nesubrendusio ko- 
pūstgalvio” liga. Ji sako, kad 
suklysti gali kiekvienas norma
lus žmogus, bet, būdamas jaus
mais subrendęs, turi pakanka
mai drąsos prisipažinti klaidą pa 
daręs. Gerbiamas daktare, jei 
mano antroji pusė (moteriškoji i 
natūra, jei norit) yra teisi, tai 
galėtumei man pagelbėti nuo mi 
nėtos ligos pasigydyti. Iš skel
bimų laikraščiuose žinau, kad 
yra vaistas, vadinamas “Ora- 
cink”, kuris, esą, tiesiog stebuk
lingai pagydo užkietėjusias gys
las. Tik, pasak tų pačių skelbi
mų, to vaisto be recepto negali
ma gauti. Girdėjau apkalbas* 
tarp žmonių, kad daktarai iš Pa
vydo, kad taip lengvai žmonės 
nepasveiktų, tam vaistui recepto 
nenori rašyti. Pagal mediciniš
ka tiesą — juoktis yra sveika, 
tad tamsta, gydydamas žmones 
juokais, manau, neturi jokio pa-

tu, turiu žemą kraujo spaudimą, I vv^Oi kad jje vjaj būtų sveiki, 
be to, man dreba kojos. Kai bu- Todėl aš- ir drįstu kreiptis į 

senesniems tamstą, prašydamas prisiųsti 
žmonėms visuomet užleisdavau mnn recepfą paštu. Iš anksto
vau tavo amžiuje,

vietą.
— Dabar pati matai, prie ko 

tai privedė, — atsakė sėdintis 
vaikas.

— “Gyvuliai turi daugiau svei
ko proto už žmones. Ar jūs ka
da nors girdėjote, kad arklys sta
tytų didelę pinigų sumą už žmo

dėkoju. (
Ats.: Jei, ligonio asmeniškai 

neišegzaminavęs, išrašyčiau re- 
contą vaistams, kurių, kaip pats 
rašai, be recepto negalima gau
ti, — nusižengčiau prieš profesi 
nę etiką ir prieš įstatymus, Tams 
tai patariu vartoti mano prira- 
švtas “Treias rievynerias”, “Va- 
’^rriono tašus”, kuriuos gali gnu 
H be recepto. Sėkmės. Parašyki 
pie tolimesnę sąri jautą.

Sunku rasti didsnį priešą už svar- 
3 ykles.

Prieš kavines aš nieko neturiu. 
Lai žmonės ilsisi, lai išgeria

Va'duskTa*

KAS YRA RENTGENAS
— Tėveli, štai čia matau rent

geno nuotrauką. Kas tai yra? — 
klausia Juozukas.

— Tai yra, kai tave fotogra
fuoja, o nuotraukoje tepasilieka 
riktai tai o griaučiai, — paaiš
kina tėvas. 7-

KRAUTUVĖJE

karų pokalbiams labai tinka. 
Pvz. studentas Vilniuje naudosis 
mažąja melžybine, tarybine en
ciklopedija, o kai norės gauti 
Bostone leistą, bus tik pasakiš
ka svajonė. Na, pavyzdžiui stu
dijuoji techniką, ne kokią ten 
atsilikusią kapitalistišką, bet 
priešakinę. O tau staiga ima ir 
išrėžia, kad ne koks ten Marko
ni išrado radiją, o Popovas, o 
į mėnulį pirmas išlipo ne koks 
ten Armstrongas, o Leninas. Ir 
kas gali tai užginčyti ? Kai 
amerikiečiai dar kartą nulėks 
į menulį, turės progos tai pa
tikrinti ir, taip sakant, bus vie
ta, kur nusispiauti tiesiai į barz 
dą. Na, jei tau pasakys, kad 
bus išmesta į erdves mokslo sto 
tis, o tu pasižiūrėsi, kad lygiai 
tokia pat stotis jau buvo 1962 
m. paskelbta “Scientitic Ame
rican” žurnale. Bus nemalonu, 
jei pradės kalbėti apie prieša
kinę techniką, o Brežnevas tą 
pačią dieną pakvies Fordą arba 
italus fabriką statyti.

Na, bet tai pagaliau techni
ka, ne mokslas. Vilnius ne ko
kių ten technologijų mokykla, 
o švietimo. Taigi, sau žmogus 
atveria istoriią ir randa parašy
tą, kad Stalinas genijus ir he
rojus, gi atsiverčia- kitą, ten

i
Patyręs viešbučio patarnauto

jas naujam patarnautojui į klau 
simą, kodėl neturtingesnieji sve
čiai visuomet išmeta kišenpini
gių daugiau už turtinguosius:

— Turtuoliai nenori, kad būtų 
žinoma, jog jie yra trtingi, o ne
turtingieji nenori pasirodyti ne
turtingais.

— Va, tas apyžlibis, o šitas 
laureatąs, 

O tas anos meilužis, o va tas... 
Liežuviai miklūs, ir malonios 

tetos 
Juos raito, lyg fakyrai 

gyvates.

Bet kartais darosi ir liūdna, 
ir biauru, 

Pamačius tą miesčionių 
ritualą, 

Savim patenkintus, 
reikšmingus, sočius padarus, 

Jų papročius, kalbas ir jų 
kvapus...

Ei, šveicoriau, įjunkit 
' ventiliatorius! -r-

Gal gryno oro kiek jpūs!..

ti PATARIMAS DAKTARAMS

GABIOS PONIOS
‘‘Dabar, kai neurinčios ką veik 
gerai uždirbančių pačios, be 

pastangų ir didelio triūso, per
vienas išnaktes į dideles meni
ninkes išvirsta, liaudies meno 
lobiai kai kam atrodo primityvūs 
ir atsilikę, bet visada taip ne
bus”.

“O jeigu jau būtinai norite 
žmonijos augimą kontroliuoti 
žmonių žudymu, tai būkite lo
giški ir protingi — verčiau žu
dykite pensininkus, ligonius ir 
negabiuosius”. J. Vaišnys, SJ.

Kūčių vakaro maisto ragautoja^

J. Aistis

“Aiduose” dr. V. Vyčinas 
Reikšmingai dairosi ryškina filosofo Heideggerio fi-

vinšininkienės losofiją: "Įrankio neparanku- 
. mas yra trejopas. Įrankis yra 
'neparankus, kai jis netinka sa- 

- j vo paskirčiai; kai jo nėra, kai 
! reikia, kai jis nėra atbaigtas.

»
I’ Įrankio netinkamumas pirmo- 

, je eilėje nėrą daikto netinkamu
mas daiktui, kaip koto neatitiki- 

, mas kirviui. Darbui netinkamas 
I įrankis krinta į akį ir tampa ob
jektyviu: jis tampa žinomas ne
be puoselėjančia, bet “apžvelgia- 

, ma’ prasme. Važiuodamas geru 
plentu, automobilistas nė negal 
voja apie kelią, o tik apie savo 

(kelionės tikslą. Tik kai jis pa
tenka į duobėtą ir išgadintą ke
lio tarpsni, jis suvokia jį kaip 
važiavimui netinkamą kelią.” 

Visa tai Spyglių filosofai ap
tarė paprasčiau: kai mašinėlė 
sugadinta, ji nerašo, kai kelias 
blogas, negera važiuoti.

Ir rodo galią savo tualetų“ 
“O dėl manęs ne tik koks 

senas krienas, —
Gražus ir jaunas pasikart 

galėtų!” 
“Žiūrėkit, mūsų reikaliukai 

klesti!” 
“Mes visko pilnos, sočios ir 

laimingos!”
Likimą, ateitį kiekvieno gali 

spręsti: 
“Štai tas gabus, o tas 

netalentingas...”
Nuo vieno gręžiasi, kitam 

paduoda ranką — 
Viskam nustato vertę, kainą, 

rūšį 
O kartais vienos patyliukais 

renka 
Visų gražiausiąjį draugužį...

Čia užsuka ir snobas ir
pižonas — 

Kažkur pralyst bandys, kažką 
prakišt 

Iki šleikštumo šaldūs ir 
malonūs 

Šunyčiais žiūri jie kam reikia 
akis... 

Atleisk, o Neringa, tauri ir 
išdidi, 

Kad taip nuvalkiojo jie tavo

Plačiai pasklido po Telšių ra- 
bokalą.' jono Kungių kolūki kalbos, būk 

tai netoli naujų mechaninių dirb 
tuvių pradėjo vaidentis. Ne vie
na moterėlė dievagojosi, sute
mus čia velnius mačiusi.

Pasakojama, būk tai ir pa
čiam kolūkio pirmininkui J. Va
liui nelabieji pasirodę. Tikri vel
niai, juodi, lyg iš smalos ištrauk 
ti, tik ragų nesimatė.

Bet kolūkio vadovas, sako, ne- 
pasimetęs.

— Iš kur jūs būsite, piktosios 
dvasios? — įsidrąsinęs paklausė 
jis.

— Ogi iš dirbtuvių.
— O kas jus velniais padarė?
— Tai jūs, pirmininke. Kiek 

kartų prašėme, kad naujose dirb 
tuvėse būtų sutvarkytas apšildy 
mas, tiekiamas vanduo, veiktų 
dušai. Nieko nepadarėte. Tai ir 
grįžtame iš darbo juodi it vel
niai.

Mitas apie vaiduoklius išaiš
kintas. Gal kolūkio vadovai pa
sistengs, kad ir patys vaiduok
liai daugiau nesirodytų.

“Valstiečių Laikraštis’

Būdami keturių metų, mes 
žinome tiek klausimų, kiek tik jų 
gali būti, o kai mums septynioli
ka — žinome visus atsakymus.

Andre Morois

— Visos žvaigždės kristų, jei- 
švelnų vardą! — gu būtų kur.

— Kiek kainuoja šis paltas 
— klausia pirkėjas.

— Jeigu tamsta tuojau mokė
tum, 50 dolerių. Jei imtumei į 
r.ko’ą — 100 dol., bet tada pusę 
tvrė'um tuojau įmokėti — pa- 
ir kino pardai ėjus.

LAIMĖ

Kalbasi dvi draugės.
— Štai tu turi vyrą, vaikus, 

— sako pirmoji. Ar jie laimin
gi?

— Kas per klausimas !• —, at
sakė antroji. — Pabandytų jie« 
man būti nelaimingi! ror

MODERNUS KLAUSIMAS
— Atleiskite, ponia, kad mes 

išgėrėme ir visi trys atėjome jus 
sutrukdyti.

— Kokiu reikalu?
— Kad pasakytumėte, kuris 

iš mūsų yra jūsų vyras.

— Medaus mėnuo baigiasi ta-^ 
da, kada tavo žmona pradeda’ 
skųstis, kad per garsiai ruošiesi, 
gamindamas sau pusryčius.

KAPINIU VADOVYBE TURI
SUSITARIMĄ SU ENCO 

STOTIMI. ARTI AUTOBUSU 
STOTIES, DĖL NAUDOJIMO 
IŠVIEČIŲ MŪSITLANK YTOJAMS

!

Gyvybinės reikšmes didelis užrašas prie Lietuvių šv. Kazinrero ka
pinių Chicagoje. Nuotr. A Gulbinako
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