Šiame numery
Vienas ryškiųjų
lietuviškosios
išeivijos romanistų vėl dovanoja li
teratūros mylėtojui naują savo ro
maną “Brėkšmės naštą”,
šiomis
dienomis išleistą Lietuviškos kny
gos klubo Chicagoje.
Kiekviena
ankstesnė šio mūsų rašytojo kny
ga vis vienokia ar kitokia prasme
buvo čionykščio mūsų
literatū
rinio gyvenimo įvykis. Nenorėdami
skaitytojui per daug atskleisti visų
naujojo romano paslapčių, šį kartą
rašytoją klustelėjame labiau plates
nėmis ir bendresnėmis jo kūrybinio
metodo, jo pažiūros į literatūrą, į
jos “juodosios kalvės”
atributiką
temomis. Norime, kad daug ir sva
rių knygų ■ prirašęs rašytojas išsi
kalbėtų apie viską, kas ir jam pa
čiam ir ypač literatūros
bičiuliui
skaitytojui guli arti širdies.

O KODĖL NESUSIRINKTI RAŠYTOJAMS,
MUZIKAMS IR DAILININKAMS.
PASIVAIKŠČIOJIMAS ROMANO PUSLA
PIUOSE: PASIKALBĖJIMAS SU
JURGIU GLIAUDĄ.
VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ APIE
BERNARDO BRAZDŽIONIO KŪRYBĄ.
BERNARDO BRAZDŽIONIO EILĖRAŠČIAI
VINCĖ JONUŠKAITĖ, RETENYBĖ
LIETUVIŠKOJE BUITY IR MENE.
TARP KŪRYBOS IR MĖGĖJIŠKUMO.
EDOUARD VUILLARD MENO PARODA.
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA.
AKADEMINĖS PROŠVAISTĖS.

O kodėl nesusirinkti rašytojams
muzikams ir
■•

Kūrybos žmonių tarpusavio
bendravimas, susitikimai ir po
kalbiai ne kartą kultūros raido
je buvo viso kultūrinio lygio
stumtelėjimo aukštyn priežastis,
buvo paskatas atsirasti gerai
knygai, gimti nepamirštamam
muzikos kūriniui, buvo akstinas
susiformuoti naujai ir gyvastin
gai meno srovei.
To paties ieškantiems susi
rinkus draugėn ir pokalbius bei
diskusijas vedant, dalinantis čia
pat pasiektaisiais kūrybinio
darbo rezultatais ir gaivinantis
aplinkos kultūrine nuotaika, ne
kartą gimsta nelaukta ir netikė
ta idėja, vėliau išauganti j nau
jos ir didelės apimties judėjimą.
Pagaliau tokie kuriančiųjų ben
dri pabuvojimai gali būti ir pa
laimingo atokvėpio ir poilsio va
landos., tačiau prasmingai pra
leistos tais pačiais interesais gy
venančių draugystėje.
Ęiek tokių susitikimų temos
ir nuotaikos yra atnešę kul
tūrai naudos ir kūrybinio išra
dingumo, tebūna geru pavyz
džiu 19 šimtmečio ir 20 šimtme
čio pradžios garsieji Paryžiaus
kultūrinio gyvenimo salonai, ku
riuose, galėtum sakyti, ir gimė
tada
Europai
vadovaujanti
prancūzų modernioji literatūra
ir dailė. O kiek visame konti
nente literatūrai, menui ir mu
zikai yra davusi kultūrinių ka
vinių tradicija, kai kūrybos
žmonės jose dažnai susitikda
vo, keldavo kūrybines proble
mas, diskutuodavo, dalindavosi
savais atradimais, guosdavosi
nepasisekimų atvejais.
Kultūringa visuomenė jautė
ir vertino šitokių susitikimo
progų ir šitokių nuotaikų savo
kūrėjams sudarymo prasmę. To
dėl dažnai netrūkdavo ir mece-

natinio užmojo ir planavimo ta
kryptimi, kad rašto, dainos ir
teatro žmones būtų galima
laiks nuo laiko suvesti nuo die
nos rūpesčių atpalaiduoton ben
drijom Šitai nėra užmiršta ir
dabartyje. Daugelyje kraštų, o
jų tarpe ir čia, Amerikoje, yra
valstybine ar privačia fondų bei
mecenatų iniciatyva dažniau
siai ramioje gamtos aplinkoje
įkurtos kūrybai pasišventusių
žmonių įprastos susitikimo vie
tos, poilsio ir atsikvėpimo, o
taipgi nuotaikingo pabendravi
mo namai. Rašytojai, muzikai,
teatralai yra įpratę, ypač va
saros metu, ten nuvažiuoti, ži
nant, kad tikrai bus rasta ir
daugiau tuo pačiu kūrybiniu
nerimu degančių.
Mūsų pačių kultūros istorijo
je, be kiek panašios spalvos
Kauno ir Vilniaus kultūrinių ka
vinių, nieko panašaus dar ligi
šiol beveik ir nebuvo praktikuo
ta. Ir štai iš Dainavos stovyklos
administracijos ateina žinia,
kad ji yra užsimojusi šių metų
vasarą (rugpjūčio 13-20) gra
žioje šio kampelio aplinkoje su
rengti rašytojų, muzikų, daili
ninkų, aktorių ir dainos meni
ninkų poilsio ir pabendravimo
savaitę.
Manytume, kad sumanymas
yra tikrai sveikintinas. Pirmam
bandymui pavykus, tokias sa
vaites reikėtų padaryti tradici
niu mūsų kūrybinių pajėgų susi
tikimu. Svarbu tik, kad, gavę
informacijas iš Dainavos admi
nistracijos, planuojantieji savai
tę Dainavoje praleisti, jau iš
anksto susitvarkytų savo vasa
ros laiką ir Dainavą užtikrintų
savo dalyvavimu, čia ir norėtųsi
baigti, jau ir šiandien tariant:
iki susitikimo Dainavoje.

k. brd.

Pasikalbėjimas su rašytoju Jurgiu Gliaudą jo naujo romano “Brėkšmės našta“
išleidimo proga
Juo turiningesnis būdvardėjimas
mūsų, be galo palankioje toms da
ryboms, kalboje. Dabar iš Lietuvos
atskambėjo į mus “simonaitytiškas”l Būdvardžių daryba saikingai
pastūmėja kalbą evoliucijon. Evoliu
cija labai reikalinga išeivių užda

bet kartu ir jo sunkumą. Žmogui
išsyk nelengva pasekti jūsų meta
forinius šuolius. Pvz. Jūs kalbate
apie žmogų, kuris nori vyno, tačiau
jis siekia prancūziškos poezijos rin
kinio. Ar šis Jūsų polėkis nepa
skatina Jus, palyginti, laisvai elgtis

Aš nesugaunu savy perdėto prie
lankumo būdvardžiui, tačiau
mes
ryškiai matome tokį
prielankumą
būdvardžiui Lietuvoje. Būdvardžio
daryba nepaprastai praplėsta. Daik
tavardžių būdvardėjimas
tapo ne
paprastai lanksti priemonė išstumti
iš sakinio daiktavardžio kilmininką.
Tai suteikia progų padaryti sakinį
sandaresnį, išvengti kilmininko ri
kiuočių. Daiktavardžių
būdvardė
jimas netgi įgyja mūsų tradicinei
juslei neįprastas formas. “Jutimo”
kilminininkas pavirsta būdvardžiu
“jutiminis”. Vardavardžio
išvesti
nė į būdvardį įgauna šią nepaprastybę: “Simonaitytės” — “simonaitytiškas”. To dar nėra išeiviškoje apy
vartoje. Sakinio ritme ir logiškame
vaizdo atskleidime tai prasmingos,
sėkmingos rašto priemonės.

Vardavardžių būdvardėjimas nė
ra naujiena man žinomose kalbose.
Rusai Lermontovo kilmininką gali
nusakyti būdvardžiu “lermontovskij",
Hemingway
vardą anglai
transformuoja į ‘Hemingwayseque’.

šuo

— Kompozicija Jūsų romane yra
labai tobula. Ji prilygsta klasiki
ros konservaciją. Tad, kas yra “ga niam romanui. Visi personažai ran
liojantis kalbos dėsnis”? Kas yra da ilgainiui jame savo vietą ir atlie
beletristinės kalbos potekstė? Tiktai ka savo uždavinį. Nieko nėra nerei
evoliucijos stadija.
kalingo. Šiandien tačiau
romano
Šioje dialogo pastraipoje metafo žanre yra pastebimas nekreipimas
ra išžengia aikštėn ne dėlto, kad dėmėsio į kompozicinį
momentą.
ji turtina, sunkina ar savotišku vit- Kompozicijos tobulumą, kai kas įta
ria nenatūralumu, dirbtiniu scenizavimu, kliudymu laisvai ' ir pilnai
pasireikšti romano autoriaus jaus
mui. Tokio aritikompozicinio roma
no atvejį turime pvz. J. James
“Ulyses”. Kaip Jūs žiūrite į kom
pozicinio romano reikšmę pasako
jamoje kūryboje?
— Lengva parašyti pirmą roma
ną, tvirtina May Sarton savo essay
“The Design of a Novel” (Scripps
College bulletin), bet vis sunkiau
rašyti sekančiuosius romanus. Vis
kas, Jcas laimėta pirmame kūrinyje,
tampa povandininėmis uolomis ro
manų rašymo tęsme. Tai personali
nis rašytojos tvirtinimas ir tai tei
singas tvirtinimas. Ne tiktai nHeš
buvęs veikalas graso sekančiam sa
vo tema, tezių apimtimi, personažų
profiliu, bet ir vaizdavimo metodu.
Esu tikras, tie patys grėsmės mo
mentai glūdi poetų, muzikų ir dai
lininkų patyrime. Tačiau ten, kur
emocija yra smuikas numeris pir
mas, šis grėsmės momentas niveliuo{jamas emocijos temperatūra.

— Skaitant Jūsų knygą ir ste
bint Jūsų sakinį, kyla įspūdis, kad
Jums labai rūpi pasakyti, kaip kas
atrodo ar įvyko. Dažnai Jūs nesiten
kinate vienu būdvardžiu ar prie
veiksmiu, bet net keliais nusakote
tą patį dalyką. Šalia to, Jūs mėgs
tate padaryti iš daiktavardžių būd
vardžius, kad patenkintumėte šį sa
vo linkimą. O kai tai neišeina pa
daryti, jūs pasinaudojate įnaginin
ko linksniu, kad tokiu būdu daik
tavardžio pagalba aptartumėte savo
personažo nuotaiką, pvz. “realybė
sugrįžo palatos erdve.” Dėl to kai
kas norėtų jus vadinti būdvardžio
žmogumi. Ar Jūs su tuo sutiktumė
te?

— Būdvardis reiškia daikto ypa
tybę. Savo gausumu ir neaprėpia
momis jų darybos
galimybėmis
būdvardžiai sudaro
neišsemiamą
daikto kontūro pripildymo arsenalą.
Sakinio orkestracijoje
būdvardžiai
skamba
polifoniškais
akordais.
Veiksmo ypatybėms nusakyti tokia
pat spalvinga vaizdavimo priemonė
yra prieveiksmis. Daiktavardis
ir
veiksmažodis be būdvardžio ir prie
veiksmio liktų
blyškūs, prarastų
priešingų
savo reljefą. Net keli
nusakymų būdvardžiai,
taikomi
tam pačiam daiktavardžiui, ‘ išplečia
vaizdo apimtį. Kategoriškas, lako
niškas, pabrėžtinai
daiktavardinis
vaizdavimo būdas nėra naujiena
prozoje. Aš negalėčiau šiuo būdu
pasitenkinti nes, galvoju, jog būdvardiškumas yra spalva kontūrams,
polifoniška palyda melodijai.

palyginimą galima priskirti
liuojančiai similei.

D. Rėklytė-Aleknienė

Čiurlionio galerijoje vykstančios mūsų dailininkų parodos katalogo viršelis

dėsniais?
rumui. Gresia stagnacija, štampo ir su galiojančiais kalbos
standarto maniera. Tautos masėje, Vienas Jūsų personažas pasisako
tėvynėje, kalba evoliucionuoja, kie prieš išieškotą taisyklingumą.
tai virškina svetimą įtaką, apreiškia
— Metafora nėra vien tik žodis
save nepaprastu gajumu.
ar posakis perkelta prasme. Metafo
Kaip vaizduotojas, aš instinkty ra yra autoriaus suslėptas arba pa
viai geidžiu tekste pilnesnių tonų. brėžtinai įtaigojamas akcentas vaiz
Telegrafiškas lakoniškumas, išplės dui ar nuotaikai. Viskas čia pri
tas veikale, kankintų savo monoto klauso nuo metaforos
įtalpinimo
nišku stakatu. Vaizdas yra įtaiga ir sakinyje. Netikėta, netgi drastišką!
komunikacija. 'Sakinys
“kambary
prieštaraujančių metaforų
ataka,
stovi stalas” dar nėrą vaizdas. Čia aišku, sunkina, bėgimą akimis per
Anton Pavlovič Čechovas paklaus
tekstą. Bet čia mane labai padrąsi
tų: ar guli ant stalo saulės zuiku na mūsų Vydūno toks nuostabus
tis? Tennessee Williams pareikalau individualumas. Jis gyveno,
kaip
tų pamesti ant stalo
mezgininę man atrodo, sutapęs su savo nukal
mantiliją ir sugauti joje kvepalų
tu ego-filosofiniu terminu “sau žmo
dvelksnj.
gus”, kuris jo rašto atžvilgiu transTad vaizdo pilnybėje būdvardis formuotinas į “sau galiojančios kal
yra viena iš priemonių ne tiktai bos” dėsnius.
detalizuoti, bet duoti koloritą. Ta
Sau galiojanti kalba yra natūra
čiau aš nesu besaikis būdvardžio
lus reiškimosi būdas. Tai antroji
adoratorius. Kaip matyti, greta jo
prigimtis. Kai kada tai atrodo noprieveiksmis gali prilėtinti ar pa
vatorizmu, dažnai barbarizmu. Lo
skubinti vyksmą. Reikia dar nepa
tynų kalbą sutriuškino vulgatos įmiršti svarbiausiojo čia akcento:
siveržimas. Vladimiras Majakovskis
autorius nėra veikalo protagonistas.
veržėsi revoliucinti rusų
kalbos
Tai protagonistas mato, jaučia
ir
“
puškinizmą
”
savo
antiestetiškais
sprendžia. Autorius tėra tik tarpi
postulatais. Lietuvių beletristinė to
ninkas tarp skaitytojo ir personažo.
nacija Lietuvoje nebe Vienuolio,
— Jūsų metaforos yra labai tur Krėvės, Putino pobūdžio. Trys au
tingos. Nelauktai tolimi sugretini- dringos dekados smarkiai
veikė
nai sudaro Jūsų sakinio įdomumą, prieš kalbos ir jos sakinio struktū-

ražu perkeičia sakinį, bet todėl, kad
ji yra sakinio sparnai. Mefafora yra
vaizdavimo metodas, tolygus prieveiksmiškumui arba būdvardiškumui. Metafora yra sakinio potekstė.
Metaforoje, palietusioje vyrą, siekusį
Vyno ir pasitenkinusį prancūziško
sios poezijos tomeliu, mes matome
vyro charakteristiką. Metafora atli
ko didelę, funkciją asmens pristaty
mo procese.

, “Galiojančios kalbos” platforma
ir “sau galiojančios kalbos” konflik
tai su oficiališkąja bendrumą, turi
įdomią, margą istoriją. Rusuose ata
kavo Levą Tolstojų (vadino “prancūzuoj ančių karininkėliu”), sukta,
virpanti, ilgų
periodų
Fiodoro
Dostojevskio kalba buvo vadinama
“raznočincų žargonu”
(smulkių
valdininkėlių kalba). Mūsų Vydū
nas ir Simonaitytė ištikimai “sau
galiojančios” kalbos struktūrai. Kas
vienam yra “išieškotas taisyklingu
mas”, kitam gali būti aklas maišas,
kuriame, negalėdamas išsitiesti, te
gali muistytis.
Grįžtant prie metaforų, turime
rūpestingai pastebėti atskirą kalbos
figūrų specifiką “similės” (simile),
kuri ypatingai įdomi savo priešta
ringais palyginimais. Todėl, anksI čiau cituotą mefaforinio pobūdžio

Romanas, prancūzų terminu, yra prailgaus atodūsio kūrinys (un
long souffle). Čia kūrybiniame pro
cese povandeninės ankstesnio išsisa
kymo uolos juo baisesnės. Greta te
zės, temos, veikalo žmonių yra čia
ir dėstymo momentas. Čia yra poli
fonija, čia yra tą polifoniją rišančioji kompozicija. Teisingi,
ritmingi
būgnų dūžiai ar neužmes veikalui
monotonijos? Chaotiškieji, pilni aritmikos trankesiai ar dažnai pakenčia
mi ausų
būgneliams?? Dėstymo
metodas eina tad ranka rankon su
veikalo kompozicija. Ir pirmasis ir
antroji turi būti versatylūs. Tame
glūdi jų gyvybė. Tai galioja plates
nei vieno sparno rubrikai, tai galio
ja romanistui, kuris nesitenkina nu
mesti plunksną, pirmąjį romaną pa
rašęs. Lietuvoje labai būdinga M.
Sluckio eksperimentika. Hemingvvay
tragiškai užduso savo staccato saki
niuose. Dostojevskis drastiškai keitė
dėstymo metodus.

Kompozicija yra veikalo
temos
pristatymo technika. Grįždamas da
bar prie “Brėkšmės naštos” kompo
zicijos, vadinu ją sudrausminta tėk
me plačiam epizodui pristatyti. Čia
įvelta daug asmenų, čia
netinka
disciplinos vengimas. Intrigos išsi
vystymas, personažų vidinis kiti
mas, man atrodė, turi būti išlaiky
ta pareinamybės grandyje. Klausi
me paminėtas James Joyce ‘Ulysses’
metodas, tiesioginė išvestinė iš jo
“Dubliners”, jeigu ir sugebėčiau to
kį pritaikyti (juo mėgsta operuoti
M. Sluckis)., trukdytų man sekti
“Brėkšmės naštos” personažus vyks
mo eigoje. Tam, tokiu atveju, reikė
tų kelių tomų. Šiuo atveju metodo
motyvaciją autorius atremia į Hen
ry James vis nesenstančius “The
Art of Fiction” samprotavimus.
Kompozicijos “klasiškumas” nėra
vertybė savyje. Tai įnagis, autoriaus
paimtas ad hoc. Kituose mano ro-

(Nukelta į 2 psl.)

(Atkelta iš 1 psl.)
manuose drastiški ekskursai
nuo
veikalo ašies, mano 'igalva, sudaro
kaip tiktai veikalo kortfpoziciją. Tie
ekskursai nėra papildiniai, bet ifitegralinė kompozicijos savybė. Tad,
kompozicijos tobulumas yra versatyli vertybė. Ši kompozicijos savybė
reliatyvi, paimama ad hoc, be au
toriaus užsiangažavimo girti ar peik
ti tokios kompozicijos dorybes ar de
fektus. “Tobuloje*’ kompozicijoje

nu būdu. Jie visi sudaro mums ma
lonią staigmeną. Mes nuo jų nudžiungame. Ar jūs nemanote, kad
tokius gilius pasikeitimus būtų gali
ma ir psichologiškai atidengti juos
išanalizuojant. Bet jeigu Jūs, suge
bėdamas labai sėkmingai operuoti
tuo kaip, atsisakote nuo šio uždavi
nio, ar nereikia suprasti, kad tie gi
lieji žmogaus pasikeitimai yra iš vi
so neprieinami žmogaus analizei?
Jūsų vienas personažas kartą sako:
“Ar galima žodžiais išreikšti, kas
dvasioje gimsta šviesiu chaosu?”

“dirbtinis scenizavimas” negali žeis
ti ir stebinti. Autorius parinko šios
rūšies kompoziciją, kaip, jo nuomo
— Mano rašytojišku įsitikinimu,
ne, tinkamiausią įnagį išskaptuoti personažas, įžengęs į veikalo ertmę,
“ilgojo atodūsio” (un long souffle) turi artėti prie ugniakuro, prie židi
epizodą. Kompozicija nėra vertybė nio, atrasti gabiją po pelenais. “Ka
savyjėį bet vertybei Sukurti priemo lėjimas — laisvėjimas” tvirtino Vy
nė.
dūnas. Personažo kitimo procesas
ne tarti, kad dinamika keistų stati
— Lietuviai yra linkę suvokti sa
ką. Statiniai vaizdai, kaip ir stati
ve, kaip seną tautą. Jūs tačiau jai
niai, nekintą personažai, gal būt pa
duodate naują požymį, vadindami
tys ryškiausi literatūros pasaulyje.
ją jauniausia tauta Europoje. Pa
Jie tipai. Don Kichotas nekito, o gy
sak Jūsų, ji turi čia atlikti kai ku
vas!
riuos uždavinius, panašius į tuos,
Mano gi metode asmens kitimas
kuriuos yra atlikusi Prancūzija. Li
tam tikra slinktimi yra jo gyvybės
kimo sampratą, kurią lietuvių tau
kaleidoskopas. Kitimų variantuose
ta turi paveldėjusi iš seno, ji tu
žmogus įdomus stebėti.
Marcei
rėtų įvesti Europon ir jos pagalba
Proust’o statika ir absoliutus tipažo
sugriauti čia įsigalėjusį racionaliz
vengimas, mano galva, nėra statika,
mą. Kurį iš savo jaunųjų persona
bet pasirengimas lemtingam veiks
žų jūs laikytumėte labiau tinkamu
mui. Lygiai, J. K. Huysmans’o pro
šiai naujai lietuvių tautos misijai
tagonistas Jean
per Visą veikalą
atlikti?
neapleidęs buto, kenčia savo kitėji
— Nuomonę, kad lietuviai yra la mo ilgesiu.
bai jauna tauta iš seniau pasireiš
Mūsų literatūroje visad šviečia
kusių savo civilizacija europinių
pastanga netipizuoti, bet keisti ir
tautų tarpe, pareiškė vienas iš ap laužyti protagonistą. Gal dėl
tos
tariamo romano personažų. Kas y- tendencijos mes neturime literatūri
ta tas jaunas vyras su tokia nuomo- nių tipų. Romano bėgyje bekintą
. ne savo lūpose? Tai bebaigiąs aukš personažai pajungti nemugalimai
tuosius, intelektualinius mokslus lie laiko ir aplinkybių įtakai. Šitoje di
tuvis. Jis puikiai pažįsta žmonijos ci aloginėje mišrainėje, skirtoje pasi
vilizacijos istoriją. Jis daug dirbo ati vaikščiojimui aplink romaną, neiš
tinkamų mokslų srity. Šis jo tvirti vengiama arčiau susilieti su esmi
nimas nėra iš piršto išlaužtas pa nėmis “Brėkšmės naštos” linijomis.
reiškimas. Tačiau tai nėra romano Bet, norėčiau prisipažinti, kad auto
autoriaus tvirtinimas, nei autoriaus rius stovi greta personažų. Autorius
pareikšta nuomonė. Šiame improvi nė nedrįsta aptarti personažų es
zaciniame dialoge, gal būt, autorius mės, nei jų kitimo, jeigu toks pa
užimtų oponento poziciją. Tačiau gaunamas iš teksto. Autorius netgi
romano konstrukcija teleidžia tiktai įsitikinęs, kad jis nejudino persona
veikalo personažui
priešpastatyti žų. Kitimai ir kitėjimai įtaigojami
savo nuomonę kitam to veikalo as laiko ir buities aplinkybių. Visa
meniui. Tačiau ir autorius neatrado stambių ir smulkių apsisprendintų
tokio, kuris ginčytų tvirtinimą, tad j grandinė nuolat veikia mus, kartu
autorius gali būti “pakaltintas” ši ir romaną, kuris bėga greta gyveni
tokios tezės iškėlimu ir nenuneigi- mo. Kitimų paradoksai dažnai at
mu. Aišku, mes turime savo “kale- skamba kaip atradimai. Greta nuo
valinę” praeitį, kurią kas nors dar latinio ieškojimo savęs, savo kelio,
surinks, sistematizuos, kaip tai bu- buities kataklizmai, kaip sena, išsi
Vo suomiuose. Turiu galvoj mūsų kviesta iš tragedijos jėga
—liki
dainų lyriką ir epo skeveldras.
Iš mas — neabejotinai nualina arba
tos medžiagos dvelkia senoji lietu praturtina žmogų.
vių tautos gyvenjauta, kuriai taiko
Psichinės vibracijos pavaldomos
me senovės tikėjimo vardą, Jaunų
mokslinei analizei. Buities kompo
jų požiūriais, civilizacija yra kultū
nentai yra kitėjimo stimulai. Tai ži
ros metrika. Asmeniškai, ryškiau ar
no autorius, bet to nesuvokia perso
Užmaskuotai, niekad
nepraleidau
nažai. Leiskime jiems gyventi pil
progos paliesti tautos senumo ir
nakraujų savo gyvenimu, užkirtus
jaunumo temų, bendraudamas su
kelią autoriui plačiai ir išsamiai ekmūsų jaunais akademikais. Iš šešta
skursuoti kitėjimo analizyne. Tai ydieninės mokyklos jie išneša doktri
ną, kad tautos senumas rišamas su ra tas “taip”, kuris drįsta galvoti,
kad jis atsakė į kitėjimo “kaip”.
prokalbės senumu.

Aš aptikau skeptikų, kurie natū
raliai bandė tautos senumą rišti su
tautos pasiektos civilizacijos laips
niu. Faktas,, kad lietuvių rašto ne
buvo iki Mažvydo, dirgino skepti
kų apmaudą. Sava raidė nėra vien
tik formalybė, bet didžiulis kultū
ros esimo faktas.
Armėnai turi įrašus savo kalba,
savo alfabetu pastatuose, kurių am
žius siekia devintą šimtmetį, — pa
sakė man skeptikas, — o mes? Gal
būt mano personažas
nepatinka?
Bet jis daugiau kaip nuoširdus. Atiduokime jam respektą. Ši, tokia
“negyvenimiška” tema jam taip ar
ti širdies. O juk daugeliui ta tema
kvepia dabar pilka, seniai pamirš
tos šeštadieninės mokyklos scholas
tika. A propos, aptariama tema ro
mane yra tik blykstelėjusi probėginiame dialoge kibirkštėle.
— Jūsų personažai romano bū
vyje stipriai pasikeičia. Pabaigoje jie
pasirodo nepalyginamai gilesni, tu

riningesni ir het kitoniškesni, negu
pradžioje. Tuos pasikeitimus

šeštadienis, 1972 m. vasario mėn. 19 d.
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jūs

pravedate skaitytojui labai priimti

Yra maža prielaida, kad kitimo,
atskleidimo plotis priklauso nuo ki
timo stimulų detalizacijos. Bet tai
grynai metodo rūpestis. Pagaliau,
skaitytojas stebi kai kuriuos perso
nažus, einančius per visą veikalą,
su atkakliu nekitimu. “Gilieji žmo
gaus pasikeitimai” aiškūs be eks
kursinės analizės į tų kitimų sukė
lėjus. Čechovo žmonės ir jo minia
tiūrose keitė savo pradinį ego. Gal
būt, mes galime sutarti, kad perso
nažo kitėjimas, apeliuojąs į skaityto
jo jausmus, iššaukiąs atliepį jo mą
styme, yra pamatuotas ir teoremiškai įrodytas faktas.

— Žodžio “Brėkšmė” analizė Jū
sų vienoje romano vietoje yra įdo
miai padaryta. Iš jos aiškėja, kad
jūs šiuo žodžiu suprantate patį pir
mąjį šviesos ir tamsos sąlytį. Greta
šios analizės Jūs domitės ir Živilės
vardu, panašiai apibūdindamas jo
daromą įspūdį. Ar galima manyti,
kad Živilės personažas talpina savy
je kai ką iš to, ką jūs aptariate
brėkšmės sąvokoje?

nepaprastai žaižaruojąs perlas mū
sų kalboj. Lygindami tą žodį su ki
tų kalbų atatikmenais,
matome
mūsų “brėkšmės” tūrį. Tai nėra
angliškasis “twilgiht”, reiškiąs apyšviesį, prietemą, apytamsį, būdingą
gamtoje prieš saulėtekį ar saulėly
dį. “Twilight”, tačiau, gali rastis ir
scenoje, ir patalpoje. Tas “twilight”
neturi vyksmo prasmės. Tai šviesos
intensyvumo nusakymas.
Ir rusų
“sumerki” nėra mūsų “brėkšmės”
platumo. “Sumerki” reiškia pirmąją

kontempliacijas. Ar šis pasyvumas
yra priežastis to sunkumo, kuri jūs
sutinkate filosofijoje?

jo konstruktyvaus prado chaose, bet
ir poieškis destrukcijos tolygiai pa
ženklintas
kūrybingumu.
Čia
svarbi triumfo iliuzija.
Iš esmės j
tai nėra dviejų knygų sandūra ar-1

reikšta tuo, kad vienuolis, pasijus
damas geresnis už kitus, pasidaro at
stumiantis sau pačiam ir kitiems?
Ar vienuolynas yra kritikuotinas
kaip abstraktas?

ba pasipildymas, bet chaose slypin-I
čių pradų lietimas. Norėdamas bū-,
ti atviras, autorius gali pagauti daž
nai užrašuose mirksintį vardą —
iš gyvenjautos variantų. Romano
Santayana — kuriuo rėmėsi kai ku
žmonės, tariuosi, ir realybės žmo
rie romano asmenys.
nės minta formomis nerealizuotais
— Jūs savo romane įdomiai išsiekiais. Kai kas paaiškėja dvasinių
kataklizmų metu, paaiškėja tam keliate dabar labai aktualią vienuo
tarpui, gal būt, mirksniui. Emocijos, linio pašaukimo problemą. Ši prob
vitalizmas dažnai talkina išsiveržti lema romane yra apibūdinta ne tik
savo vaikišku naivumu, bet ir tam
iš kasdienybės apnašų ir dulkių..
Ne, ne — romano žmonėms ne tikru žavumu. Ar teisinga bus su
paranku su “sunkiosios filosofijos” prasti, kad Jūsų atstovaujama vie
nešuliais stumtis gruoblėtu keliu. nuolinio gyvenimo kritika yra iš

— Vienuolyno pašaukimo problema
egzotiškai įdomi, tačiau šiame ro
mane yra tik epizodinės reikšmės.
Čia, greta vaiskaus naivumo, su ku
riuo šią temą liečia labai problemi
nė postulantė, slypi savotiškas nusismerkimo jausmas. Yra
pavyz
džių, kad vienuolystė pasirenkama
dėl savaip suprasto noro melstis už
kitus. Literatūroje, labai pilnai prie
to reiškinio buvo sustojęs Ivanas
Turgenevas. Man atrodo, aitrios savikritikos liepsnoje gali atsirasti maI Nukelta ) 4 pusi i

— Filosofija įsibrauna į šio vei
kalo turinį nedaugiau, kaip protago
nistų gyvenjauta. Ten, kur jie su
siduria su pastanga suprasti save,
sugauti savyje apsisprendimą, jie at
siremia į savo gyvenjautą. Tai yra
“filosofija”. Šitokį vaizdavimo meto
dą
aš
pats
mėgstu.
Senas Jų filosofiniai sprendimai yra savo
“filosofijų” metodas mėgiamas dau- kiemo sprendimai. Bet autorius už OI ofiso HE 4-5849 rez 388-228
tikrina, kad ne jis kuždėjo perso
nažams jų filosofavimo deklaraci
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jas. Autorius sekė personažus.
”434 We«t 71 si Street

DR. PETER T. BRAZIS

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOJ
2817 West 7 lst Street

felef HEmloek 6 354
pirm
ketv
l
tkl
7
popiet
(Otiau ir rezidencijos,
— Vienoje vietoje Jūs kalbate aantį, penkt
1 A tre^ lr SeM tf¥
Valandos pagal susitarimą
ru*
pie dviejų knygų susiėjimą, kuris
pakelia žmogų. Viena iš tų knygų Hr Ant RudOKO kabinetą perftm* Ofiso HE 4-1818
Rez. PR 6-9801
yra poezija. Kaip būtų aptartina
kita knyga. Ar galima ją tiksliau ap
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
tarti?
SPECIALYBE VIDAU8 LIGOS
*709 Mest 51 st Streei
2454 VVest 7lst Street
Norėdamas nebūti ekspromtinis,
TEL. GR 6-2400
(7 lst ir Campbell Avė. kampa*;
šiam dialogo tarpsniui panagrinėti
pūgai ■sueitartnilf pirmad r Pirmad., antrad . ketvirtad Ir penki
7—9; antrad lr penk ! nuo 3 vai popiet iki 7 vai. vak
turėjau dirstelėti j įrašus, apriori ketv 10i —44. Ir«e«tad.
10—3 va].
; Ketvtrtad. ir Aefttad. nuo 9 v. ryt*
iki 11 vai. ryto — tik susitarua
nius veikalo metmenis, į lapelius,
7*6-4477
PR
sudarančius struktūrinį romano pa
stolį.
OPTOMETRISTAS
.YDYTOJA IR CHIRUKGl
Poezija yra daugelio privilegija.
Kai ha lietuviška
SPECIALYBE
NERVl
IR
Ne visi čia paiso seno ir švento po
EMOCINI® LIGOS
2618 W. 71st St. — Tel 787-514
sakio: daug pašauktųjų, maža iš
Ofl-OKO MEDICAL BUILDING
rikrtru, akte Pritaiko akintu., tr
644# 8o Pulaski Itoao
rinktųjų. Predilekciją poezijai liu
“contact f rases”
Valando. (Migai htinitarini*
vai pagal susitarimą. Uždaryta tr«
dija disproporcija rašančiųjų
ri
llezkl Tei GI 6*0676
mais bei ritmais, ir triūsinčiųjų ties
prozos lakštais. Ta pati proporcija
apsireiškia ir Tėvynėje. Poezinės for
mos paraiškos surentė kietas pilis
mūsų kasdienybėje.

OR EDMUND E. ClARA

DR. J. MEŠKAUSKAS

DR. E. DECKYS

OR. FRANK PLEŠKĄS

OR. W. M. EISIN * EISINAt
IKI SERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOMM1INE CHIRURGIJA

6132 So. Kedzie Avė., W \ 5-2670

pagal susitarimą Jei nr
Visuose savo variantuose poezija Valandos
atsiliepta skambinti: MI 3-0001
yra disciplina, tvarka, žodžio vertės
Tel. — BE 3-5893
įžvalga, ritmas. Poetas yra linkęs
maršuoti paraduose. Jo mintys įde
rintos į būgno ritmą. Emocijos poe
GYDYTOJAS IR' CHIRURGAS
tizavimas yra spektaklis. Spektaklis
Specialybė Akių Ligos
yra disciplina, strategija ir diktatū
3907 West 103rd Street
rą. Taip suvokė klausimą mano pro
Valandos pagal susitarimą
tagonistas!
Ofiso tel PR 8-2220
Pasaulėjautos ir gyvenjautos cha Kamu — re/id — PRo<pcet 6-9061
ose neįmanoma būti be tolimo švy
J O K S A
turio. Toks gūdžiai realizuotas cha
VAIKŲ LIGOS
osas buvo prieš romano asmenį: vė
2656 Ręst 63 rd Street
jas, žemi debesynai ir banguojančio
Pirmad.. antrad . ketvirtad
Ir penst
ežero plotas! Protagonistas siekėsi nuo 12 iki 3 vai Ir nuo B Iki ‘
vai
vak
šeštad
nuo 1
Iki
4 vai
sudrausminti savo būtį ir jos sim
bolį, ežero ir vėjo chaosą. Tai buvo, Ofs. PO 7-6000
Rez. GA 3-7278
gal būt, natūralus žmogui kūrėjui
polinkis įvilkti konstruktyvų pradą
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
aplinkon. Tai buvo natūralus siekis
3844 VVest 63rd Street
pergalės, triumfo. Žmogus
troško
VAL.:
kasdien nuo 1—4 p p. Ir 6
spektaklio. Jis pakėlė scenos uždan Iki 8 vai.
Trečiad. ir šeštad uždaryta
gą, ir scenoje buvo poezija.
Ofiso ir buto tel. OLympie 2-1381
Atskleidęs poezijos knygos pusla
pius, alegoriškai tariant, jis užsklei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dė kitą —jis užskleidė knygą su
1407 So. 19th Court. Cicero
chaoso vaizdais. Jis pasirinko discip
liną, kuri vienur pašviežinta emoci Vai kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad Ir
ieštad tik susitarus
jos, kitur pagražinta ritmu, trečiur
paįvairinta gyvenimo suabstraktinimu.
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
SPECIALYBE
Šiuo atveju ir šis protagonistas
5540 Soutb Pulaskl Road
savo kūrybingumo apraiškai ieškoValandos pagal susitarimą
Skambinti - 585-2525

DR. A. B. GLEVECKAS

OR. JANINA JAKšEVIčlUS

Rašytojas Jurgis Gliaudą, kurio naują romaną “Brėkšmės našta” tik
ką išleido Lietuviškos knygos klubas Chicagoje. Nuotrauuka V. Maželio

prietemą, vakarui vis tirštėjant. Ru
siškame “sumerki” skamba nakties
artėjimo melancholija.
“Brėkšmė"
yra vyksmas. Tai slaptingas žodis,
nenusakąs ar mes artėjame į dieną,
ar mes grimztame į naktį. Mes jau
čiamės esą kaitos vyksme. Slypįs to
je sąvokoje dvilypumas mus gali
kankinti arba bent intriguoti pastan
gomis suprasti vyksmo slinktį. Tam
tikra dalis misterijos, simboliškai,
gali tapti palaima, gali atsiskleisti
vokiškuoju “Goetterdaemmerungu”, kurio sutemose žuvo dievai ir
pasaulis.
Reikia tikėti, kad antikiniai lie
tuviai, įžengdami į miškų ir girių
prietemį, į slidžių šešėlių ir blyk
sinčių šviesos plėmų kvaitulį, ne
vadino girių tamsėjimo “Brėkšmė”.
Walter Scott’o veikaluose, jo prota
gonistai, visad įjojo į girios “twilight”. “Brėkšmė” yra kova, prie
šingųjų pradų, simboliškai - švie
sos ir tamsos - sandūra. Tai yra
“to be or not to be” variantas.
“Živilės” vardas nuostabiai dainin
gas. Tokie yra ir daugis kitų mū
sų tautinių vardų. Šiuo atveju,
veikalo personažas Živilės vardo iš
tarimo melodijoje ieško paltesnio,
orfėjiško skambesio.
Pastebėkite,
kad Živilė įnoringai ataskamba žo
dyje “iliuzija”. Bet tai, aišku, pro
tagonisto privilegija veikalo tekste
aiškinti Živilės iliuziją.
—Jūsų romane yra daug užuominų ne tik apie poeziją, bet ir
apie filosofines sistemas ir jų auto
rius. Jūs norite atrasti kažką, kas
būtų arti galutinės tiesos. Tačiau
Jūs nemėgstate sunkiosios filosofi
jos artilerijos. Gaunasi įspūdis, kad
ji jūsų personažams yra per sun
ki dėl to, kad ji yra perdaug pa

mis jūs siūlote atpirkti pasyvias
gelio literatų. Netinka galvoti, kad
autorius kužda personažui
savas
mintis. Anaiptol, autorius įsiklauso
į personažo mąstymą. Kai
kurie
mano romanų vertintojai labai jau
aktyviai puola (kartais) autorių už
įvairias personažų ekskursijas į fi
losofijos lankas! Tai naivi ir pigi
demagogija. Aš, pavyzdžiui, nesmer
kiu Dostojevskio, kad taip patrauk
liai pristatytas senės lombardininkės
menkumas, kad senė teverta tik kir
vio kirčio. Dirsteliu čia į Raskolniko
vą: ar tai nėra jo smegenų išdai
DR. ANNA BALIUNAS
ga?
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES I*
Filosofiniai terminai ir vardai ne
GERKLES LIGOS
jučiomis įžengia į romaną, nes vie
PRITAIKO AKINIUS
nas iš personažų turi studijinį kon
2858 VVest 63 rd Street
___ ______
kasdien 10—12 vai.
,____tr 7. —9 v
taktą su tuo stebuklingu pasauliu. Vai.:
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad
To neatkištinai reikia dialogų ko uždaryta. Ligoniai priimami susitarus
Ofiso telefonas: PR 8-3229
loritui.
Rez. telef. IVAIbrook 5-5076
Žmonės grumiasi, beieškodami iRezid. Telef. 239-4683
liuzijų. Tai protestas prieš gyveni
DR.
K. G. BALUKAS
mo sustabarėjimą, kova dėl oro AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIOOR
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
dvelksnio įprasminimo. Gyvenjautoje nėra ir negali būti vietos “sun 6449 So. Pulaskl Road (Craivfori
kiajai filosofijai”, problemų siste Medical Building) Tel. LU 5-6441
Priima ligonius pagal susitarimą
moms, disciplinai, kuriai nuskirta Jei
neatsiliepia
skambinti 874-8012
rikiuoti suabstraktintas sąvokas. Rū
DR. VL. BLAŽYS
pi tik tai, kas sutampa ar priešin
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
ga savai gyvenjautai; kas patraukia
2801 West 63 rd Street
atradimo iliuzija.
Kampas 68-čios ir Callfornljos
Tai, aišku, nėra filosofinė iliuzioValandos pagal susitarimu:
Pirmad.. antrad., ketvirtad. nuo
nizmo doktrina, bet gyvenimo aidai,
6 tkl 7:80 vai. vakaro.
ŠeStad. nuo 2 Iki 2:80 vai.
pro domo sua sprendimai. Jūs tei
Trečlad. ir penktad. uždaryta
singai sakote, kad
protagonistai,
Ofiso telef. 476-4042
kiekvienas, nori būti arti “galutinės
Rezid tel. VVAlbrook 5-3048
tiesos”, bet kas yra “galutinė tiesa”?
Tai yra, ką kai kur atranda romano
DR. C. K. BOBELIS
žmonės —chimera. Galutinė tiesa
DR. B. B. SEITON
ir atradimų finalas bėra jiems egorNKSTŲ TR ŠLAPUMO TAKU
CHIRURGIJA
centrinė chimera, net azartiškiems
Tel. 695-0533
to ieškotojams sunkiai
nusakoma
formulė. “Pasyvios kontetnpliaci- FOX VALLEY MEDICAL OENTEB
860 Stimmlt Street

—Sąvoka arba žodis “brėkšmė” vydi. Vieno savo personažo lupo- jos” palaima taip pat tėra vienas

DR. A. JENKINS

OR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ
HPECIALYBt VIDAUS LIGOS
5159 South Damen Avenue
tel Ofiso PR 6-7800: Namų 925-761
Valandos tik pagal susitarimą
Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC, ORTHOPEDLIOs I.IGOf
2715 VVest 69th Street
Tel 737 2290: ofise ir rezidencija
i Priima

ligoniu- tiktai siuJtanv*
(By appointment I

DR. LEONAS SEIBUTIS
’nkstti. Pūslės ir Prustai
CHIRURGIJA
•656 Wesl 63rd Street

>1 antrad nuo 1 4 popie
i ketvirtad nuo 5 7 vakar.
Iriso tel 776-2880 Rer 118-554

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 W. 63rd Street
Ofiso tel. REliance 5-4410
Rez. GRovehill 6-0617
Valandos: pirm, tr ket rvo 12 vai
Iki 2 vai. p p ir nuo 7 Iki 8 v. vak
antr. 1r penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. F. V. KAUNAS

DR. P. STRIMAITIS

DR. ALG. KAVALIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika tr chirurgija
Ofisas 2750 W. 7 l.st Street
Telefonas 925-82vn
Valandos: 2—8 v v penktad 10—12
ryto, 2 Iki 8 vai vak. Šeštad 1 iki
4 v. vak. Treč. ir sekmad. uždaryta
Rezid. tel. WA 5-8099

’

DR. VYT. TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir moterų lig<»
Ofisas tr rez., 2652 W. 59tb M
Tel. PRospect 8-1228
rel. ofiso tr buto OLympie 2-4159
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. U
penkt. nuo 2 Iki 4 vai lr nuo 6 Iki I
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kltr
laiku pagal susitarimą.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Of. Tel. HE 4-2128. Namą GI 8-6195
1443 So. 50tb Avenue, Cicero

DR. P. KISIELIUS

Kasdien 1-8 vai. tr 6-8 vai. vak
Išskyrus trečiadienius
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet
Tel.

REliance

5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK

(Lietu vis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. lr
penktad. nuo 12-4 vai p p. 6—8
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. ir
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ:
KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDrNG
7156 Soutb Western Avrau
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt
nuo 11 vai Iki 1 vai p. p. lr nu>
6—8
vai
vakare. Trečlad
nu<
lt vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad
11 vai. ryto Iki I vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168
Rez tel. 939-9919

Perskaitę “Draugą", duo
kite kitiem* pasiskaityti

V. P. TUMASONIS. M.D., S.C.
CHIRURGAS
2454 West 7 lst Street
Prllniinčja ligonius tik susitarus.
Vai 2—4 p p. Ir 6—8 vai vak
Trečlad. ir šeštad. uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAAKA8)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ
6648 South Albany Avenne
Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai
rak., penkt ir šeštad. 2—4 popiet
ii kitu laiku pagal susitarimą.

Tel ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
’YDYTOIAS TR CHIRURGAS
3107 We»t 71st Street
Valandos: 1—6 vai. popiet
Treč tr šeštad narai susitarime

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Roao
Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4850
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—5 Ir 6:—8,
penkt. 8—6. šeštad. pagal eueltarlmą.
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Egzodo poezijos šuoliai

Tau servizai
O jis dūžta,
Tau languos
Tik iliuzijas,

Bernardas Brazdžionis

Gal tau didelę ir skaisčią akį žiedui
Su penkiolika brangiųjų akmenų,
Tartum metų tiek šit sningančiom Kalėdom,
Ir dienų — didžiausių Dievo dovanų?..
Tau Kalėdoms dovanų salonai siūlo,
Tartum pasakų princesei, batukus,
Išrašytus aukso ir sidabro siūlais...
Bet kaip eisi tu su jais tremties takus?..

Ištrauka iš antologijos "Lietuvių poezija išeivijoje 1945 1971" įvado

T

M

Gyvenamajam laikui, tur būt,
plačiausiai atsiveria Bernardas
Brazdžionis. Kartais intymus ir
lyriškas, jis neužsidaro indivi
dualių jausmų rate, realaus pa
saulio nelaiko poezijos priešginybe ir todėl, derindamas poeti
nius ir gyvenimiškus impulsus,
reaguoja į dienos įvykius, rašo
pirmųjų įspūdžių įtakoje, nebijo
nei spontaniškų emocijų, nei
kasdienybėje išaugusių žodžių.
Jo kūryba yra aktuali, išlaikan
ti glaudų ryšį su aplinka ir ypa
tingai su ta bendruomene, ku
rioje autorius gyvena. Atsisky
rėlio nuotaikų Brazdžionio poe
zija beveik nepažįsta, nes, poeti
nę idėją vystydamas, jis jaučia
skaitytojo ar klausytojo artu
mą, žodžius, taria ne sau, o ki
tam — draugui, miniai, Dievui
— ir savo poezija iš tikrųjų
santykiauja su žmonėmis. Jei
pirmieji Brazdžionio rinkiniai
buvo daugiau subtilus asmeni
nių jausmų žaismas, šią inty
mią lyriką Brazdžionis dar Lie
tuvoje papildė visuomeninių,
tautinių bei religinių motyvų ei
lėraščiais, o tremties metais, su
pačiu pirmuoju 1945 m. rinkiniu
sąmoningai rinkosi patriotinės
poezijoss stilių. Jautrus laikui
ir visuomenės nuotaikoms, jis
mokėjo subendrinti savo indivi
dualią išeivio patirtį, atrasti sin
tetinį ir taiklų, bet kartu stip
ria emocija nudažytą žodį, ir
tuo būdu palikto krašto nostal
gijos persunktais eilėraščiais
duoti meninio kūrinio pastovu
mo bei universalumo praeinan
tiems išeivių jausmams. Ši poe
to — tautos dainiaus — rolė
buvo istorijos padiktuota, ta
čiau ji esmėje neprieštaravo
Brazdžionio talento tendencijom
ir todėl poetą pastūmėjo jam
natūralia, nors ir pavojinga, pat
riotinės poezijos kryptimi.

VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ

siekia ne tiek atskirus žodžius
įprasminti, juos glaudžiai surišdamas su vidiniu pergyvenimu,
kiek eilėraščio erdvėje žodžius
tinkamai suderinti, surikiuoti,
jiems duoti aiškumo bei skam
bumo, kartais net kūrinio sti
lių pritaikyti viešam skaitymui.
Tiesa, Brazdžionio kūryboje ne
trūksta susitelkimo ir susimąs
tymo momentų, tačiau savo es
mine paskirtimi ji išveda indi
vidualią emociją ar mintį į vie
šumą, greičiau išreiškia, skelbia
poeto tiesą, nei stengiasi tiesą
regėti. Tai skatina poetą atsi
žvelgti į klausytojo reikalavi
mus. Brazdžionis mėgsta eilė
raštį pradėti staiga ir pagau
nančia fraze, toliau nuosekliai
emociją vysto ir ją veda į kul
minacinį momentą, o pabaigoje
sintetiniu žodžiu užfiksuoja įs
pūdį. Jis taip pat gausiai pasi
vaduoja retorinėmis priemonė
mis. Žodžių pasikartojimai, ryš
kiai nubrėžti kontrastai ar ati
džiai išvystytos paralelės, hiper
bolės, dialogo forma, sąmojaus
ir žodžių žaismas, palyginimai
— tai tik keletas Brazdžionio
poezijoje taip gausaus retorinio
elemento pavyzdžių. Nors poe
tas ne visada išvengia retorinio
dirbtinumo, jis daugiausia reto
riką sumaniai panaudoja eilė
raščio užslėptai minčiai paro
dyti, atsverti jausmo veržlumui,
ar net išgauti gilaus žodžių au
dinio įspūdžiui.
Dėmesys retorikai ir bendrai

Savo dinamiškumu žodis sąmo
nėje iššaukia daugybę asociaci
jų, skatina derinti melodijas, iš
vysto vaizdų žaismą, iš tikrųjų
gimdo eilėraštį ir nustato jo
ritmą, eigą, struktūrą. Kartais
eilėraštis pirmąja eilute atvirai
išsako emociją, kuri palaipsniui
dengiama kaskart stiprėjančiu
ir tirštėjančiu žodžių audiniu,
žodžiai
Kartais, atvirkščiai,
įgauna skaidrumo, ir emocija,
palaipsniui kylanti į eilėraščio
pirmąjį planą, visiškai atiden
giama paskutine fraze. Tur būt,
įdomiausi tie eilėraščiai, kur po
eto mintis nukrypsta į praeities
momentus, nes ir čia dažnai
jaučiame žodžio pirmumą: pri
siminimai, atrodo, iškyla litera
tūriniu stiliumi pasipuošę, lyg
jie paties poeto sieloje guįėtų
žodžių, metafdrų, vaizdų pavi
dale. Kai Brazdžionis mintimis
grįžta į Lietuvą, jam “prieš
akis sumirga raštų raštai”, pri
simena kunigaikščių pilys, aidi
“iš praeities / dainos, mįslės,
pasakos”. Eilėraštis, įdomu, su
pina literatūrinius ir apskritai
kultūrinius motyvus, bet ne tie
sioginius ir intymius gimto
krašto prisiminimus. Jis, tur
būt, iš tikrųjų išauga vieno žo
džio poveikyje. “Lietuva, kai aš
tave tariu” — rašo poeetas pir
moje eilutėje, tiksliai nurodyda
mas savo kūrinio pradžią. Ta kalbiniam elementui Brazdžio
čiau žodis, ypatingai tas Braz niui paradoksiškai duoda kon
džionio kitam žmogui ištartas
servatyvaus ir modernaus poe
žodis, yra bendruomeninis, ma to polinkių. Pavyzdžiui, jam yra
žiau ekskliuzyvus, negu prisimi visiškai svetimas modernios po
nimai ar asmeninis išgyvenimas. ezijos atkaklus, bet kartu įtari
Jo sugestijuojančios galios iš nėjantis, veržimasis žodžius pri
šauktas, kūrinys lengviau išlai pildyti naujos prasmės. Jis pa
ko savo visuomeninį charakte
sitiki savimi ir savo žodžio ga
rį ir išvengia konflikto, kuris lia, nejaučia, kad žodžiai galėtų
Patriotikos ir poezijos har atsiranda, derinant ašmeninį iš meluoti, ir todėl nevengia kal
moniją Brazdžionio asmenyje, gyvenimą ir patriotinės poezi bos turtingumo, vaizdų gausos,
gal būt, nulėmė jo ypatingas jos viešą, socialinį pobūdį.
retorinių efektų. Jo poezija, jei
santykis su žodžiais. Jei dažnai
Poetini žodį Brazdžionis val ją lyginsime su kai kuriais pas
poetai kuria prisiminimų, asme do tmeistriškai,
išgaudamas kutiniųjų dešimties metų bėgy
ninių pergyvenimų, intelektuali drąsių ir pagaunančių kalbinių je iškilusiais, taupaus ir santū
nių interesų ar regimojo pasau efektų, dramatinio struktūros raus stiliaus poetais, atrodys
lio vaizdų paveikti. Brazdžionis pobūdžio, stiliaus ir nuotaikos lyg didžiulis žodžių potvynis,
paskato kurti randa žodžiuose. įvairumo. Didingas, intymus, kuris ne tik prasmes pridengia,
Žodis, ypatingai tas, kuris turi elegiškas, rūstus — jis taikliai bet jas išvis paskandina, Bet
literatūrinio, meninio ar reto pagauna kalbos niuansus, leng iš kitos pusės, gali būti, kad
rinio
atspalvio,
Brazdžionio vai keičia balso toną, savo po Brazdžionio jautrumas ir meivaizduotę veikia taip stipriai, etiškąją sielą kaskart įvilkda- lė kalbai jį skatino ieškoti naukad jis praranda ženklo pobū mas į naują rūbą. Jo poetinis jų žodžių efektų, ir tuo būdu
dį ir poetui pasidaro lygiai rea metodas nėra modernus ta pras vedė į drąsius ir įdomius ekspe
lus, lygiai sugestijuojantis kaip me, kad jis tiki žmonių kalbos rimentus, ypatingai sintaksės
tuo žodžiu ženklinama realybė. esminiu prasmingumu ir todėl lįr eilučių sukarpymo atžvilgiu. Jei

čia pioniausio poreelano,
apgaulingas ir trapus.
kristalo taurės, bet Jos mena
šukes, tiktai kapus...

Kaip šilkuos regėsi tėviškę iš tolo,
Kur rubinai — kraujas, mirtys ir kančia?..------- —

Tau muziejuj iš viduramžių mišiolo
Mintimis pavogsiu nuo minios slapčia

Vieną Kristaus užgimimo žvaigždę šviesią,
Vieną spindulį šventos šeimos namų.
Vieną viltį eit per visą žemę dviese
Atspindžiuos dangaus padangčių tolimų.
KONTRASTAI

Meilė prabėga pro mus kartais kaip linksmas šešėlis,
Kartais kaip polio liga, kartais kaip paukstts dangaus,
Kartais karšta kaip ugnis, kartais balsi, kaip pašėlęs
Marių taifūnas... Ir nieko dauginus.
Skausmas palieka pas mus kartais kaip pėdsakai lavos,
Kartais kaip šilko banga, kartais kaip baisūs raupsai.
Kartais jį metų ranka nuplėšia, vos vos sudejavus, —
Lieka tik randas... Ir nieko visai.

Nuotrauka Vytauto Maželio

Dievas praeina pro mus kartais kaip motinos žodis,
Kartais kaip kartūs nuodai, kartais kaip kvapas gėlės,
Kartais kaip bombų kruša ir, mirtyje pasirodęs,
Ištaria: Amen! Ir amžiais tylės.
Velnias palieka pas mus kartais kaip laisvės šešėlis,
Kartais kaip meilės daina, kartais kaip laurai garbės,
Kartais, ant aukso kalnų elgetą skurdų iškėlęs,
Atveda nuogą — prie kapo duobės.

Bernardas Brazdžionis
VALANDOS

KANKINIŲ PALIKIMAS

Kartais valandos šviesios ir tyros,
Kaip šilkinio šaltinio malda.
Kartais graudžios kaip ašara byra,
Lyg nebūtų šviesiau niekada.

Mirusieji kalba gyviesiems
Iš mūsų degančių žaizdų jūs gėrėt ugnį,
Ir ji neleido, kad apaktumėt nakčia;
Jūs mūsų kūnų tiltu ėjot per bedugnę
Ir nepaklydot nei anapus jos, nei čia.

Kartais valandos sunkias, lyg kraujas.
Kartais laša, lyg sunkūs lašai,
Kartais jų, kad sustotų maldauji,
Kartais jų, kad skubėtų, prašai.

Už mūsų, mirusių, gyvenimo šešėlio
Jūs drąsūs ėjot, kaip už sienos, nešini
Vardais didvyrių; ir lengvai pakėlėt
Jūs naštą milžino — bevaliai ir silpni.

Kartais valandos bėga, lyg upės,
tr iš džiaugsmo netilpsta krantuos,
Kartais ieškai, kaip vergas, suklupęs,
Nors vienos, nors vienos valandos, —

Nors
Nors
Nors
Nors

vienos,
vienos,
vienos,
vienos,

kaip pavasario saulė,
kaip daina mylimos,
kad užmirštum pasaulį,
nors vienos, nors vienos...

Iš mūsų skausmo žydinčio vainiko
Jūs, tartum perlus, raškėt sau spyglius garbės.
Jums — balto marmuro paminklai; mums teliko
Budelio ašara, nukritus prie duobės.

1944 VIII. 25

Už mūsų, mirusių, vardų, už mūsų žygių.
Augs didelė, laisva, nemirštanti tauta!
Ir kūdikėlis ties rankas į saulę savo vygėj.
Ir jojo siela bus kaip nuometas balta...

KALĖDŲ DOVANOS

Tau Kalėdoms dovanų; žmona brangioji,
Ieškau aš parvežt Paryžiuje visam.
Ko nespėji, ko nelauki, nesvajoji,
Kas tau šviestų šios tremties kely tamsiam.
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Tau čia tūkstančiai žiedų papuošti pirštams,
Bet jie vieno mūsų žiedo neverti;
Tau brangių čia briliantų, kad užmirštum,
Kaip anie žiedai lelijų dar balti.

Jei visa žydėtų, jei visa kvepėtų,
Ir vynas, ir žemė, ir dangūs aukštieji,
Nereiktų svajonių, ergo poetų,
Kurie, kaip amforos, seniai ištuštėję...

Žydi, tartum sutuoktuvių pirmą dieną...
O aš ją kaip vakarą menu...
Tau čia šilkas, kailiai lapių ir hienų
Ir panterų — pilnos gatvės, avenue...

Ir jeigu nebūtų upelio, kurs bėga
Pro gimtąją žalią senolių sodybą,
Kuris, kaip gyvenimo alfa - omega,
Tarytum sidabras iš sutemų žiba,

O tu man graži be kailių ir be šilko —
Ne puošni madų lėlė ir ne žvėris,
Tavo sieloj visas mano džiaugsmas tilpo:
Mylima, sesuo, žmona iri moteris.
J

jo poetinis žodynas ir vaizdų
struktūra, patraukę dėmesį sa
vo naujumu nepriklausomybės
metais, mažai pasikeitė, jo sa
kinio struktūra, loginiai perėji
mai ar posmų išdėstymas nesu
stingo įprastinėse formose ir,
daugiau nei kuris kitas Braz
džionio poezijos elementas, ro
dė poeto pastangą neužsidaryti
tradicinėse formose. Kartais
Brazdžionis tiek radikalus, kad
jo žodžių žaismai veržiasi pro
loginius varžtus, primindami
tuos rašytojus, kurie sąmonin
gai ieško beprasmės kalbos.
Skirtumas tas, kad Brazdžionis
tiki žodžiu, ypatingai poetiniu
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REIKIA POETŲ
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žodžiu. Jo skatinamas, jis per
visą savo kūrybos laiką siekė
atsinaujinti. Nors lietuvių poe
zijoj Brazdžionis yra susijęs su
religine bei patriotine lyrika, vis
dėlto vienas kitas eilėraštis su
skamba ir labai kitokia gaida.
Yra net tokių, kur poetiniu žo
džiu autorius skverbiasi į pa
čius giliausius sąmonės sluoks
nius ir čia pasiekią neįprastų, į
sapnus panašių, vizijų. Tada jo
žodis pasiduoda vidinio regėji
mo jėgai, retorinis elementas
pranyksta, akimirką jaučiame
Brazdžionį, lietuvių poezijos iš
eivijoje klasiką, atsiveriantį mo
dernios poezijos tendencijoms.

Jei kregždžių nebūtų, lengvų, kaip raketų.
Dienų kibernetikoj žvalios kur nardo,
Jauni išradėjai, išrast jas reikėtų,
Tarytumei lietų,
meteoritų mansardoj...

Ir jeigu
gegužy,je — vyšniom,
baltaisiais sapnais jei nesnigtu žiemom.
Jei rudenį — derlium, o vasarą saule nelytų.
Po gimto pašelmenio gegnėm žemom
Kad Rūpintojėliai, lyg viltys dievotos,
skurdžiai nepelytų, —
Reikėtų kitų archyvarų, kitų astronomų,
Kurie įžiūrėtų nematomą žvaigždę mažiausią
Visatos palatoj, ar Vilniaus senoj bibliotekoj
tarp miesto archyvinių tomų
Kaip laimę pergamento lapus palietą, va,
pavyzdžiui, Lietuvą, —
lobiais (ne grobiaisl) gyvą ir gausią!
Kad visa žydėtų, kad visa kvepėtų.
Nereikia politikų,
reikia poetų!..
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Praskrido dešimtmetis. Ir kai
tuo metu jau buvau įsigijęs “ju
biliejų rengėjo” reputaciją, Vin
cė paragino jos Operoje darbo
į dešimtmečio sukaktį manąja
talka “paremti”. Kai iškilo jui jubiliejui
pritaikyto leidinio
spausdinimo klausimas, tegirĮ džiu nuosprendį: “Esu per jau
na, kad apie mane būtų išleistas
specialus spaudinys”. Toks kuk
Mozaikinės praslinkusio laiko nuotrupos
lumas man patiko. (Buvo pasi
tenkinta šiai progai taikytu žur
nalo “7 meno dienos” turiniu).
STASYS PILKA
bėjau, kad turi koncertuose pa Tenka priminti, jog jinai anuo
žodžiai apie asmenybę, kuriai
gyvenimas turėjo būti kupinas
sisekimą. Ir kai po poros mėne metu garso pelnėsi ne vien Lie
sių kažin koks paibelis sugundė tuvoje.
Išeiviškoje nūnovėje Vincė Jo
vykti pasisvečiuoti Amerikon,
Ištvermę tepaliudys faktai.
nuškaitė, operinės scenos ir kon krovimo antraeiliais rūpesčiais.
patarimų paklausęs, surengiau Po sunkios ir atsakingos prem
certinės estrados neeilinė meni To neatsikratė ir Amerikoje,
“atsisveikinimo” su žiūrovais jeros ar po nelengvo spektak
ninkė, pamini amžiaus 70 metų ypač kad tiesioginiam pašauki
spektaklį. Kastantas Glinskis lio skubėjo į diplomatinį poky
sukaktį. Tolokai nuo gimtojo mui buvo įmanoma atkusti tik
specialiai man surežisavo M. lį, dažnai jos pačios ruošiamą!
priešokiais.
Subačiaus, — Kalifornijos San
Drejerio — “Septyniolikmečių” Užtekdavo fizinės ir nervinės
Dabartelios drįstu pasidalinti
ta Barbaroj, naujoje įsigyveni
premjerą. Po šios dramos vaidi energijos. Gi sekantį rytmetį
mo padangėje. Bet josios nera keliais epizodais, kurie, mano
nimo, dar sumaniau pasirodyti atrodė, lyg tų dviejų naštų net
mi aukštaitiška prigimtis Var galva, gali kiek atskleisti su
koncertinėje dalyje, kurioje da nekėlusi.
gu ar nurims palmių pavėsy, kaktuvininkės charakterį.
lyvauti pakviečiau anų dienų bi
Vincė Jonuškaitė visuomet
prie vandenyno bangavimų. Teatre ir už jo sienų. Europoje
čiulį bosą Petrą Oleką ii’ naują
buvo veržli, gal ir garbės bei pa
Okeanų bei šiltų kraštų augme
ir Amerikoje. Žurnalistams ir pajėgą Vincę Jonuškaitę. Kai
sisekimo geisti nevengė. O ly
nijos yra tiek ir tiek regėjusi, biografams neprašoma įtaiga
į ją kreipiausi, išgirdau šiltą at
giagrečiai rodėsi be pretenzijų,
apie ateitį ten svajojusi, inspi
sakymą: “Prieteliau, tai man
paprasta ir nuoširdi. Nestigo
racijos egzotikoje sėmusi, o šir
Vincę Jonuškaitę pirmą sykį
dimi vis grįžusi į Lietuvą.Net sutikau Kaune 1926 metų ru garbė!” (Nuo to laiko “Priete jai diplomatiškumo: gebėjo ry
metų užgožta dainininkės kar denį, po studijų Italijoje, sugrį lis”, berods, Vincės leksikone ne čius palaikyti ir 'jais pasinau
doti. Siekimų neatsižadėdama,
jera nėra parbloškusi, nes buvo žus Lietuvon. Susipažinome. Ste išnyko.)
ir tebėra ne vien ryški meni
ninkė, bet ir išskyros reikalau
janti asmenybė. Tauriąja žodžio
prasme, pavyzdžio verta lietuvė
moteris.
Apie V. Jonuškaitės operinę
ir koncertinę karjerą buvo atsi
liepę kompetentingi savi ir už
sienių kritikai. Josios sceniniai
pasiekimai dar nėra išblėsę gy
vų liudininkų atmintyse. Prisi
mintina, jog) jos svetur pasiro
dymai pralenkdavo bet kurios
anuometinės Kauno solistės to
lygias pastangas.
Vincė Jonuškaitė, be tiesiogi
nės profesijos, niekad nebuvo
praradusi susidomėjimo realiu
gyvenimu. Matyt, prigimimas
ar nesuvaldoma ambicija ragino
ar vertė vis naujų dalykų tik
rovėje prisisiekti. Negalėjo ir
į visuomeninius sūkurius nepasinerti. Juoba, kad visados bū
davo tiek profesiniame darbe iš
tverminga, lygiai nepavargstan
ti ir kitoniškuose triūsuose. Ir, Dvi solistės kalbasi apie lietuviu liaudies dainų interpretavimų. Kairėje — Vincė Jonuškaitė, dešinėje — Lilimatyt, negalėjo tverti be apsi- 1 ja Šukytė.
|
Nuotr V. Maželio

torės, veidą. Visuomenininkai
savo ruožtu vertins specifinius
nuopelnus, šio rašinio vėjaro
dis: silpnais brūkšniais pavirši
niai pabrėžti kelis charakterio
bruožus. Nepretenduojant nei į
portretą, net nei į tikslesnį ški
cą. Gal vien gaunant progą pa
sinerti į reminiscentinį malonu
mą. O gal net bebandant stimu
liuoti žurnalistines uosles ir bio
grafinio užfiksavimo apetitus.
Ar reikia priminti, jog kadaise
Vincė Jonučkaitė buvo susi tiku- >
si sų daugeliu Europos politinių
bei meno personažų. Ar negali
ką įdomaus ir netikėtino papa
sakoti ? O ir iš andykščio Lietu
vos verpeto ar jai pristigs pri
siminimų?

Vince Jonuškaitė, retenybe
lietuviškoje bu ity ir mene

džios prasmės, dėl prarasto ir din
Kartais galima kankintis žodžiu ir
gusio laiko reinkarnacijos. Tai, kaip dėl to žodžio pradėti rašyti romaną,
ir viskas gyvenime, yra saviapgava, kad tik žodis, tas kankinančiai at
nereali vertybė ir, gal būt, skubus, rastas žodis atidarytų pirmąjį ro
lengvapėdiškas sprendimas. Viskas mano pasažą. Tai stimulas, diktuojąs
tai yra kasdieniškai
žmogiška, rašymo būdą. Žodiš, tam tikras po
mums glūdi po sarkazmo mikrosko sakis, kaip figūra šachmatų lento
pu, o išgyvenantiems tą chimerą su je, vis kitoje, vis naujoje vietoje, tai
statyta ir kaip kai kieno pastanga daro didžiulį, bekraštį makrokosmą.
praranda, tai įsigyja didžią galią.
kasti generacijų griovį. Bet iš kitos Kartu tai yra eklektiškas nuolinkis
Tai savotiškas “taisyklingumo” dės
pusės, ar neturi simboliškos pras greta “vienuolyniško abstrakto”.
nio ardymas. Tai ir šventoji anarmės jūsų personažo iš Lietuvos įsi
— Jūs, būdamas už išieškotą būd- chinė galia vaizdavimo metode.
mylėjimas kartu į motiną ir dukte
vardiškumą, tačiau esate priešingas
Gal būt tai stumia mus per būd
rį, kurios, nors viena kitai yra taip
išieškotam taisyklingumui.
Jūs
vardžių lankas (klausimas pirmas)?
nepanašios, jam tačiau atrodo nuo
mėgstate pasisakyti prieš
klišių
Tas pat požiūris veda mus neologiz
stabiai panašios?
kalbą. Ar ne šis nusiteikimas pa
mų, naujadarų, laukais. Nauja
Generacijų problema yra roma skatina Jus kurti kai kuriuos nau
daras, kaip geras jaunas
grybas,
ne, bet nėra dominuojąs faktorius. jadarus. Įdomu, ką reiškia vienas
elektrizuoja grybautoją stvertis jo ir
Įvykio data nukelta bėnt aštuonetą jūsų naujadaras: “Expatriatas”, ku
parnešti namo. Prisikrovęs
tokių
metų nuo šiandieną. To meto ge ris tokiu yra savo literatūroje ir. yigrybų pilną krepšį, ėmiau juos de
neracijos labiau sutarė tarp savęs. so pasaulio vertybių fone?
monstruoti savo “Liepsnos ir ap
Kas gali būti, kaipo kazusas, tai
Tačiau tam tikro konflikto sėklos
maudo ąsočiuose”. Bet mano vertin
slypi intelektualiniuose kartų san koma “išieškotai kompozicijai”, tai
tojai (horribile dietų!) tuos nauja
taisyklingu
tykiuose. Jie nedramatizuoti, nes jų kytina “išieškotam
darus prirašė mano išradingumui
primatas, ar bėnt padidintas tam mui.” Nervingame mūsų amžiuje,
ir mini-traktatais aptarė tų žodžių
atrodo
dėmesys išmuštų iš balanso veika bet kuris sudrausminimas
vykusią ar beviltišką kūrybą! Tie
lo struktūrą. Idėjiškai rėmiau veika įtartinai, tai dirbtinis scenizavimas,
I naujadarai buvo paimti iš dabartilą savo romano “šikšnosparnių sos žalinga sinchronizacija, emocijos ar I nės periodikos ir beletristikos iš I.ietas” svarbiausiojo personažo ekskur ba našaus sąmyšio atrofija, netgi
tuvą-propria padangės.
su į vizijos ir kliedesių atradimų ir 'kūrybinis letargas. Taip tačiau nėra.
nusivylimų ertmę. Iliuzijų ar chime Klasikinė era ant marmurinio sar
Naujadaras visad mus praturti
rų kaita iŠ gyvenimo padaro rojų kofago dėjo vestuvinės puotos bar na. Tai kalbos evoliucijos sąlyga. Lie
tuVių kalba, ten, nuveikia stebuk
ir pragarą. Visa tai savo realybe pri eljefus.
valo įrodyti “Brėkšmės naštos” pa
Amerikiečiuose klišių kalba, po lus, grumiasi su svetimos kalbos atparašyti našomis, daug ką išmeta, kai ką su
saulis. Tai buvo autoriaus siekis ir sakių standartu dažnai
romano pradmuo.
best-selleriškieji romanai. Verteiviš virškina. Ją tvindo ir naujadarai.
Kartos, lyg lygiaverčiai partne kas autoriaus įžvalgumas tas klišes, Daiktavardis būdvardinamas, sve
riai, sueina paliesti tas pačias prob tą standartizuotą kalbą paėmė ' sa timžodžiai sulietuvinami,
sakinio
lemas. Vienuose daugiau patyrimo vo veikalo kūrybos įrankiu. Vertei forma kinta, lūžta ir dogmos, tru
ir pa ir mūsų atmintyje užsilikę tabu.
sausros, kituose daugiau adeptiško- viška, spekuliacinė maniera
jo šviežumo. Bet kas gali esimo pil griaunamas “taisyklingumas”
ir Šiame ekspromtiniame dialoge
aš
nybės problemą apeiti?
duodamas
spekuliaciniai moder panaudojau daiktavardį “realiją” ir
Savotiškas erotizmas, polinkis
į nus dalykas. Vexata ąuaestio? Dvi kodėl jo nenaudoti? Štai svetimžo
motiną ir jos dukrą, kuris turi dide lypis klausimas? Ne visai taip. Kom džiu atremtas neologizmas “an
lę reikšmę veikalui, nėra simbolika. pozicija, kaip tas “taisyklingumas” sambliškumas” ir plačiaraidis, lie
Tai nėra kartų suglaudinimas į vie įeina j vaizdavimo metodą, kaip vie tuviškasis “tapybiškumas”.
ną tjsą. Tai yra kova dėl kadaise di na iš jo komponentų.
Žodis “ekspatriatas” taipogi nėra

PASIKALBEJMAS SU
JURGIU GLIAUDĄ
(Atkelta iš 2 pusi.)
Zochistinis spėjimas: ar aš geresnis
už kitus, aukodamasis gėriui? (Taip
suvokiamas pašaukimas). Tada dvi
lypumas įžengia j sprendimus ir ne
leidžia realizuoti iliuzijos.
Tema
traukli savo retais psichiniais aspek
tais, gyvenimo kasdienybėje galinti
atrodyti senamadiška ir “prigalvo
ta”. Tema ypatingai tragiška, jeigu
iliuzijos siekis prarandamas be pra
radimo skausmo.

Šiame romano epizode sustojimas
ties vienuolynine problema sudarko
protagonistei gyvenimo vientisumą
ir atneša dvilypybės sąmyšį. Tai
sunkina jos gyvenimą, o ji ieškojo
čia pilnybės. Bet tai, aišku, nėra'atliepis į klausimą. Tai personažo
jaunystės polėkiškumas. Tai aplin
kos poveikis. Tai ir idealistinė pa
stanga grumtis su brutalia kasdie
nybe.
Ar vienuolynas yra abstraktas ar
visuomeninės buities realija, roma
no žmonės nesvarsto. Jų susidariu
sios nuomonės pareiškiamos jau su
siformavusiais nutarimais.
Kitų klausimų mozaikoje
šis
klausimas blykstelia epizodiniai. Ta
čiau jaunos protagonistės ieškoji
muose šis epizodas turi didelę pa
rodomąją rolę, kurioje protagoniste
rodoma kaip asmuo ryšy su proble
ma, ne problema savyje.
— Jūsų romane yra plačiai ir iš
Įvairių pusių analizuojama kartų
problema. Ši problema čia yra pri

Epilogui dar vienas įtarpas.
Vykdant repatriaciją į Vokieti
ją. Vladislovą Grigaitienė ir
Vincė Jonuškaitė ryžosi Lietu
vą apleisti. Jų išvykimas tapo
sulaikytas, nes, kaip girdėjau,
Justas Paleckis buvo pareiš
kęs: “Negalim leisti, kad pasau
lis sužinotų, jog Grigaitienė ir
Jonuškaitė savo valia išvyko
šiuo metu į užsienį”. (Cituoja
Vįncė Jonuškaitė pasakotojos rolėje Vinco Krėvės kūrybos vakare
ma. iš atminties).
Brooklyne, N. Y.
Iš anų dienų išliko nepamirš
tuo pat metu laiką ir energiją pati Vincė pasirūpino jaukia po- tamas vaizdas. Vincei jau besiskyrė, atrodo, visiškai meninin rečitaline nuotaika. Gi buvome ruošiant kelionei į Vokietiją,
tik vienos teatrinės pastogės ka prašė kažkuriuo reikalu pas ją
kei nesvarbiems dalykams..
daise bendradarbiai, be jokio, užeiti. Slenkstį peržengęs, atsi
Prisimenu susitikimą Pary
tarytumei, tampresnio ryšio! radau aukštų lubų erdviame
žiuje. Kai atidainavo abiejuose
Toks kolegiškas dėmesys mū kambaryje. Patalpa buvo tuščia,
Operos teatruose, džiaugėsi, lyg
suose šiandien nėra eilinis reiš be jokia baldo. Ant didelės, ke
gimines sutikusi. Ir bematant
lionei paruoštos skrynios briau
kinys.
pakvietė arbatai Grand hotelyKitu į New Yorką apsilanky nos sėdėjo Vincė Jonuškaitė.
je, kur buvo apsistojusi. Ir, aiš
mo laiku mane buvo parbloš- Atrodė susijaudinusi, bet traku, penktai valandai. Gera bi
kusios skilvio žaizdos. ^Vincės gingai rami. Prie skrynios ant
čiulė, o vistik primadona. Mo
atkakliu kvietimu, sustojau jos gripdų išsibarstė Dovo Zauniaus f.
kanti reprezentuotis.
bute. Ir kai ruošiausi autobusu .gausių ordinų miniatiūrų rete
Sekė pokarinis Miunchenas.
grįžti į Chicagą, miela Vincė pa žėliai. Čia pat buvo pabertos
Savyje netelpanti, ieško būdų
rengė šaunią vakarienę, į ku viltys, tikėjimas ir svajonės...
nuo pašaukimo neatitrūkti. Sie
rią sukvietė vietinius sceninio
kimų ribos siaurėja, tačiau ne
Pasižadėjau prabilti apie mū
darbo žmones. Rezultatas: in
nyksta taurus aukštaitiško pri
siškę
retenybę. Vieton to atsira
spiravo vakarienės dalyvius pa
gimimo prasmingesnės ateities
rūpinti man lėktuvu .sjmdjįmp do personaliniai santykiavimo
siekimas.
galimumą. To neužmirštu. Nors epizodai. Būčiau patenkintas,
Nelabasis sugundė Chicagoje
negaliu suvokti, kodėl tai darė. jei skaitytojas sugaus intenciją,
paminėti meninės nerimasties
Nors ir tame randu raktą į jos retus bruožus atpažins. Rašinio
sukaktį. Vietos atmosfera pasi
autorius teprideda laimingų me
retą charakterį.
rodė šaltoka. Bet atsirado ir
tų linkėjimus.
džiaugsmas: iš New Yorko net
Teatrologai ir muzikologai
su dailia gintaro dovanėle atsi turi progų iškelti Vinqės Jonuš
liepė Vincė! O kai turėjau New kaitės, pirmavusios operos so
Yorke rečitalį, kas gi, jei ne ta listės, liaudies dainų interpretaz

mano neologistinė išdaiga. Tas žo
dis, “expatriatė”, išsemtas iš Webster’io gelmių (puslapis 644). Žo
dis tas reiškia iš tėvynės išblokš
tą asmenį, netekusį tėvynės asmenį
ir artėja prie ankstesnės “tremtinio”
sąvokos, kuo mes mėgome puoštis
pirmos išeiviškos dekados metu.

knygos, gal būt, privarginome skai
tytoją
“negyvenimiškais” pasikal
bėjimo aspektais. Nesiimu tvirtinti
ir įsižadėti, kad, pareiškimai ad hoc
privalo turėti permanentinį, dekla
racinį teziškumą. Šiose temose, kaip
gyvybės ženklas, visad turi būti re
liatyvumas ir kuo mažiau dogmų.
Tai liečia tezių bagažą, rašymo me

ir labai siaurų ekečių šviežio oro
įkvėpimui.
Aš dėkingas Lietuviškosios kny
gos klubui ir klubo didžiam gaivintbjui kun. Vytautui Bagdanavičiui
už knygos išleidimą, jums, redakto
riau, už šio dialogo provokaciją.
Gal būt čia kur nors yra kruopely
tė ko nors išliekančio?

—Su kokia nuotaika, šabloniš
Kaip kiekvienas rašytojas emigra
kai tariant, išleidžiate “Brėkšmės todą, išvadų versatylumą. Net “so
cijoje,
stoviu aš su naja knyga ran
cialistinio
realizmo
”
kraštuose
rašy

naštą?
kose ir galvoju apie... (nenustebki— Prailgusiame ir padrikame sa tojas, grūsdamasis kaip žuvis po le
vo temomis pusdialogyje dėl šios du, vis ir vis atkakliai ieško, kad

(Nulkelta Į 5 pusi.)

Earn interest from date of
deposit lo date of vv ithdravval on
Regular Passbook accounts.

4#

INTEREST COMPOUNDED DAILY
PAID OUARTERLY
We pay highest rates permitted by lavv.

■bu

ASSETS OVER $160,000,000
RESERVE OVER $14,500,000

STANDARD
FEDERA

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60632 • 847-1140

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon
—
Wednesday, no business transacted.

šeštadienis, 1972 m. vasario mėn. 19 d.

A

Į. 5

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Tarp kūrybos ir mėgėjiškumo
Jungtine mūsų dailininkų paroda Čiurlionio galerijoje

Šeštadienį, vasario 12 d. 7 vai.
30 min. vakare, Čiurlionio ga
lerijoje, Chicagoj, buvo atidaly
ta, jau tapusi tradicija, Vasa
rio 16-tosios jungtinė mūsų dai
lininkų paroda. Atidarymas pra
ėjo iškilmingoj ir meninėj nuo
taikoj, kurią, suteikė smuikinin
kas P. Matiukas ir pianistas
M. Motekaitis, išpildydami Handelio Smuiko sonatą Nr. 4. Toks
muzikinis įnašas meno parodoje
yra vertingas ir laukiamas, nes
praplatina meniškąjį jos lanky
tojų bendravimą.
Šioj parodoj randame 25 dai
A
lininkus, išstačiusius 69 kūri
nius. Įvairu. Tapyba, ofortas,
skulptūra, grafika, gobelenai.
Viskas kaip reikia, tik trūksta
vieno svarbaus dalyko — stip
rios geros, parodos.
Viešai skelbiama ir visiems pri
einama paroda turi pliusų, bet
dažnai ir minusų. Pajėgūs dai
lininkai ne visada skiria tokiai
parodai dėmesio ir neskuba jo
je dalyvauti. Gausiausiai parodon susiburia mėgėjai, ir stip
resnių dailininkų būna tik ma
žuma. Pakviesta juiy komisija
daugeliu atvejų nenoromis nu' žemina parodos lygį, nes, nepri
ėmus silpnesnių darbų, mažai
kas liktų eksponavimui.
Taigi, ir šių metų paroda vos
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išlaiko vidutiniškumą, nors ir
yra labai gerų kūrinių. Stebėti
na, kad kai kurie darbai buvo
iš viso priimti, pvz. Nr. 17, 18,
19 — labai mažo dydžio ofor
tai, kurie atrodo, gal būt, ir yra
pirmo kurso uždaviniai, ir tai
nelabai gerai atlikti. Arba Nr.
28, 22, 58, 59, 62, 63 ir daugiau
kitų, kurie nepasižymi nei kū
rybingumu, nei geru išpildymu.
Gal būt, stipriausiai šioj pa
rodoj pasirodo dailininkai Dalia
Rėklytė-Aleknienė, Irena Mitku
tė, Janina Marks, A. Marčiulio
nis, visi tie, kurių darbai ir bu
vo premijuoti. Sutinku su pre
mijų paskirstymu, bet nesutin
ku su nevisai taikliu jų kūrinių
atžymėjimu. Pvz. Janinos Marks
lino raižiniai yra daug stipres
ni, negu jos audiniai. Raižiniuo
se yra tiek gyvos nostalgijos,
švelnaus primityviškumo, pui
kių linijų ir spalvos derinių, kad
sunku atitraukt akis, o audiniai
lieka šalti, dekoratyvūs. Alek
sandro Marčiulionio “Metalėjantis žmogus” yra kur kas pra
našesnis negu premija atžymė
tas “Kristus”. Metalėjanais
žmogus”, naudojant dvi skirtin-

gas medžiagas ir įdomias for
mas, ryškėja kaip daug kūry
bingesnis darbas. Gaila, bet šio
kūrinio įdomi forma prapuola
užnugario lentoj, atitinkamai
neišryškėdama. O. RėklytėsAleknienės ofortai stiprūs — iš
jų dvelkia šaltos sustingusios
formos surrealistiniuose pra
duose. Irenos Mitkutės du ofor
tai, ypatingai tas, kuris buvo
premijuotas, pasižymi mistika,
lyrika, nežemiška atmosfera,
ypatingu formų ir linijų lengvu
mu.
I
Taip pat yra daugiau dailinin
kų, kurių kūryba verta paminė
ti. Pvz. Andriaus Baluko kūri
niai. Nors darbai yra dar aiš
kioj bandymų stadijoj, bet visur
jaučiama gyvybė, kuri už kelerių metų, reikia tikėtis^ sužydės
visoj kūrybinėj galioj. Ados
Korsakaitės-Sutkuvienės dvi akva
relės žydi spalvų šviežumu, stip
ria kompozicija.

(Atkelta tš 4 pusi.)
te)... apie ispanų emigrantą rašyto
ją Blasco-Ibanez’ą. Emigravęs, jis gy

veno Paryžiuje, ten leido savo kny

gas ir jos buvo masiškai skaitomos...
Ispanijojel Ar, nelyginant
rašytojo

atvejų,

ispanų
mano

pasieks

“Brėkšmės našta” skaitytoją mūsų

Tėvynėje? Šito aš klausiu viešai. Ir

koks gi cinizmas: savo bibliotekoje
aš bendrauju su dešimtimis rašy-

tojų iš anapus. Mūsų gi knygos
ten yra gailiais vienetais įkalintos

po devyniais užraktais.
O, gal būt, tai yra didi, istorijos

uždėta garbė jaustis ir mums Lie
tuvos atžvilgiu bent mažais solženi-

Iš Chicagos lietuvių dail'ninkų parodos Čiurlionio galerijoje. Dešinėje — A, Marčiulionio skulptūra, kairėje —
A. Korsakaitės - Sutkuvienės tapyba.
Nuotr. V. Noreikos cinais, bent kukliais pastemakais?

1972 m. vasario 8 d.

pradinėj stadijoj, nelabai iš
baigti, migloti intencijoj. Jei šis
naujas kelias intensyvės, gal
būt matysim idomįų rezultatų.
Grįžtant prie pačios parodos
Vandos Balukienės trys kūri aplamai, norėtųsi suminėti, kad
niai iš tapybos ciklo, skirto pri tokia tradicinė paroda, kaip Va
siminti lietuvę dailininkę audė sario 16-tosios, neturėtų pasi
ją, visiškai skiriasi nuo anksty tenkinti vidutiniškumu. Reikėtų
vesnių jos kūrinių ne tik tema- ( sudaryti atitinkamas sąlygas
tika, bet ir technika. Puiku, kad: bei nuotaikas ir kviesti dailimnnebijoma eksperimentuoti ir kus — kūrėjus, kurie yra jau
ieškoti naujų kelių, bet jos kū- žinomi savo sugebėjimais ii' kū
riniai šioj parodoj jaučiasi esą rybingumu. Reikia suruošti re-

prezentacinę parodą, kad būtų
į ką patiems pažiūrėti ir kitiem*
parodyti. Nereikėtų ribotis tik
Chicaga, bet kviesti lietuvius
dailininkus iš kitų miestų, net
Kanados. Darbas sunkus, daug
rūpesčių reikalaujantis, bet jis
duotų, reikia manyti, gerų re
zultatų. Reikėtų pagaliau pra
dėti skirti mėgėjus nuo tikrą
kūrėjų; Nors tegu reiškiasi ir
vieni ir kiti, tik, gal būt, ne to
se pačiose parodose.

CHICAGOS LIETUVIU CHORAS
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Edouard Vuillard
meno paroda
Dailininkas, kuris vengė viešumos
SAULĖ JAUTOKAITĖ
vo siuvimu. Dailininkas sūnus,
nuolatos stebėdamas dirbančią
motiną, jos padėjėjas ir klien
tes, turėjo pakankamai temų sa
Autoportretas
Vuillard
vo kūrybai. Jis tikėjo, kad ne Ed.
*
svarbu, kiek daug matai, bet
Dailininkas Edouard Vuillard
svarbu, kaip gerai žiūri.
nius daiktus piešia plačiais da
(1868-1940), gimęs Ceuseaux
žų
junginiais, stipriai aprėžtais,
Vuillard paveiksluose mes re
Prancūzijoje, mokėsi Ecole dės
kaip
fovistai, gyvomis spalvo
Beauax Arts ir Academie Ju gime daugiausia figūruojančią
mis,
bet
tamsiais tonais.
jo
motiną.
Mes
matome
ją
siu

liau. Jaunystėje priklausė meni
Dailininkas Vuillard buvo di
ninkų grupei Nabis (pranašai), vančią, adančią kojines, skaikurie, atmetę meno akademines tančią laikraštį, sėdinčią prie delis mėgėjas tylos, ramybės,
taisykles, perspektyvą ir tikslų lango, laistančią gėles. Daili- užtat jo kūriniuose nėra jokių
daikto atvaizdavimą, susikon ninko kambariai yra “apgyven- sukrečiančių ar jaudinančių mo
centravo daugiau į dekoratyvi dinti” apskritomis figūromis, mentų. Jo žmoriės nė kartą ne
nius piešinius ir spalvotas for dažniausiai matomi prieš šviesą, žvilgteri į žiūrovą ir neišsako
mas, atskleisdami tapybinio neaiškūs, be smulkių veido de savo jausmų: skausmo, pykčio,
simbolizmo pagrindus. Šiai me talių. Stiprus šešėlio ir šviesos liūdesio, ( džiaugsmo. Atrodo,
no grupei greit iširus, Vuillard efektas padaro juos šiltais, kas kad jie visi yra patenkinti sa
nepasidavė jokiai pašalinei įta dieniškais, atliekančius papras vo kasdienybe, nesvarbu, ką jie
kai, nes jis buvo nusistatęs tus darbus. Tie gyventojai nėra beveiktų. Gal užtat dailininkas
prieš bet kokią dominaciją ir vi modeliai, bet gyvenantys žmo teisingai išsireiškęs: “Aš nie
sas praeinančias madas. Visa jo nės, jo paties šeimos nariai: mo kada nebuvau daugiau kaip tik
kūryba turėjo išplaukti iš jo as- tina, sesuo, senelė, dėdė, teta. tai stebėtoju”.
Dailininkas Edouard Vuillard
meninių pergyvenimų. Paties Jie verda, siuva, šluoja, valgo
dailininko žodžiais, jis buvo in- natūraliose gyvenimo aplinky buvo nepaprastai nuolankus ir
tymistas ta prasme, kad kūrė bėse. Dailininkas savo kasdieni- ramus žmogus. Jis nežinojo,, ką
jas turėjo būti glaudžiai susigy
venęs su savo kūrybos veikė
jais, daiktais, gamta. Užtat dai
lininkas ieško ir randa medžia
gos savo meno kūriniams tame
pačiame savo kambaryje. “Aš
esu kėdės dailininkas” — taip
jis mėgdavo save vadinti, ka
dangi jam nereikėjo nė iš kam
bario išeiti, norint nupiešti pa
veikslą. Jam nereikėjo ko nors
ypatingo, nepaprasto, jis pasi
tenkino pilka kasdienybe. Jam
nepatiko piešti tai, ko jis gerai
nepažinojo, nesvarbu, ar tai bū
tų gamtos peizažas, gatvės kam
pelis ar žmogaus portretas. Ka
dangi dailininkas gyveno visą
laiką su savo motina — “mano
mūza” jis ją vadindavo, užtai
jis ir piešdavo ją nuolat. Jo mo
tina, anksti tapusi našle, sau ir
vaikams pragyvenimą uždirbda- Edouard Vuillard
Kambaryje

Šiuo metu Chicagos Meno in
stitute vyksta prancūzų daili
ninko Edouard Vuillard apžval
ginė meno paroda, kuri tęsis iki
kovo 12 d.

• Rašytojo Albino Žukausko
reiškia garbė, pasisekimas, pi
nigai.. Iš pradžių pats abejojo, 60 metų sukaktis plačiai pami
KRUTINA MILERlOTk V. MIELIULIS,
AL. BRA
ar iš viso yra teisėta menu už nėta Vilniaus spaudoje. Poetas
RA ZAPOLIENĖ, J.L AUdvŠONIS,
sidirbti kasdieninę duoną. Jam yra gimęs Vilniaus krašte, 1912
^KSlŪNAS, V.LAZAUSKAS. A-VIlHAtTIS ,
daug įdomiau buvo pats menas, m. sausio 25 d.
. J.VIIRAITIS. JOSCPNINK MjįERIŪTĖ,
negu iš to meno pragyvenimas.
^ęiįiA POCIINK, GENE PEKSN^.'.,.
Viešai parodyti savo meno kūri
^BINTAS — REŽMOR^Ū J
nius jam reiškė atskleisti savo
BALTIC HOT3L
PH6NS-STEPONAVIČIUS
asmenines paslaptis. Kartą, nu
7643 Hardinę Avenue
nešęs savo škicus parodyti drau
Miami Beach, Florida 33141
8RRTCS PASTATOMAS IVYKS
gui, prasitarė: “Kaip baisu at
TEL. — (305) 866-9206
MARIA HIGHSČHOOL AUDITORIJOJ
skleisti savo paslaptis.”
NAUJAI ATREMONTUOTAS
6700 So. CALIFORNIA AVĖ.
Arti
paplūdymys
—
Prieinamos
kainos
Pradžioje Vuillard dalyvavo'
viešose meno parodose, o vėliau! "CONTINENTAL BREAKFAST".
BILIETAI GAUNAMI MARGINIUOSE
visai iš jų pasitraukė. Jis neno
rėjo, kad kartais meno prekiau
tojai nesudrumstų jo ramios
kasdienybės. Po didelių draugų
pastangų pagaliau Vuillard bu
vo prikalbėtas suruošti, savo ap
žvalginę parodą. Ta paroda įvy
ko 1938 m. Paryžiuje, pora metų prieš dailininko mirtį. La
biausiai dailininkas bijojo, kad
tik paroda nesukeltų kokių šensacijų, norėjo, kad paroda pra I
eitų visai tyliai, nepastebėta.
Tiktai po dailininko mirties pra 
dėta labiau ir labiau domėtis jo
Chicagos Taupymo Bendrovė turi {vairiausių moderniškai įrengtų taupymo skyrių, lengvas pri
kūriniais.
važiavimas, greitas patarnavimas, net du kiemai automobiliams pastatyti, saugumo dėžutės ir kitokie
Kartą paklaustas, kaip jis ta
parankumai. Chicagos Taupymo Bendrovė yra ne tik lietuvių sostinės, bet ir visų Amerikos lietuvių
ir jų organizacijų centras. “The Presidential Room" puiki vieta organizacijų susirinkimams bei
po dailininku, Vuillard atsakė:
mažiems banketams teikiama veltui.
“Aš norėčiau pasakyti kaip me
nininkas Degas: sekmadieniais,
nuvesti į Louvre meno galerijas,
PER ANNUM
PER ANNUM
PER ANNUM
mano brolis čiuožė grindimis, o
)
aš žiūrėjau į paveikslus” O šian
0N CERTIFICATES
0N CERTIFICATES
0N ALL PASSBOOK
dien mes žiūrime į jo paveiks
OFS
1000.00
0F
$5000.00
0R
MORE
lus, kurie yra išsklaidyti po
ACCOUNTS
One Year Mafuritj
2 Year Maturity
įvairius meno muziejus.
Dailininkui Vuillard paties
*
AR JŪSŲ NAMAS YRA PER MAŽAS JŪSŲ ŠEIMAI?
savęs atskleidimas buvo toks
nemalonus pergyvenimas, kurio
AR JCSĮJ KROSNIS PASENO?
niekada jis pats nenorėjo patir
A
AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORĖTUMEI KVĖPUOTI
ti. Ir todėl, ką menininkas I
Edouard Vuillard pats galvojo
GRYNI ŠALTU ORU?
apie savo meną ir save, sužino
* CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE duoda pasko
sime tiktai 1980 m., nes savo I
las
prieinamoms ir patogiomis išlygoms. $500.00 ir daugiau, bet kokiems
testamente parašė, kad jo auto- j
namų
pagerinimams. O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams?
biografiniai užrašai negali būti (
Arba
gal
norite įsigyti nuosavą namą, jei iki šiol jo neturite ir juras
anksčiau viešai paskelbti kaip
nusibodo mokėti aukštas nuomas?
tiktai tais metais.

5*4%

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS J
• Virgilijus Noreika gruodžio
mėn. vidury gastroliavo Rytų
Vokietijoje. Jis dainavo opero-1
se: “Rigoletto”, “Tosca” ir “Madame Butterfly” ir surengė so
lo koncertą Rytų Berlyno vals
tybinėje operoje. Programoje
buvo rusų, Vakarų Europos ir j
lietuvių kompozitorių kūriniai. ’
(E.) I

Chicago Savings and Loan Assn.
PHILOMENA D. PAKEL, Pres

6245 SO. WESTERN AVĖ.
HOURS: Mon
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P.M

to 8 P.M Tuee 9 to 4. Thurs
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• William R. Schmalstieg and — Extra — Legal Punishment
Antanas Klimas, LITHUANIAN of Dissenters; A Protest of Li
- ENGLISH GLOSSARY OF thuanian Intellectuals to the
LINGU1STIS TERMINOLOGY, Fi’th World Congress of PsiDepartment of Slavic Langua '■hiatri ts; The Deniai of the
ges, The Pennsylvania Statė Right to Emigrate; Conclusion.1
University, 1971. (IV ir 115 Leidinys įsigyjamas, rašant šiuo
puslapių. Kaina — su persiunti adresu: Lithuanian American
“Darbininko” vakare atžymėti 1971 metais ryškiausiai pasireiškę New Yorko l'etuviai. Iš kairės i dešinę: mu
j Community, Ine., 405 Leon Avė., zikas Alg. Kačanauskas, A. Radzivanienė, aktorius Vit. Žukauskas, N. Umbrazaitė, dr V. Paprockas, dr. J.
mu — 4.00 doleriai.)
Delran, New Jersey 08075, Kazickas. Trūksta atžymėto dr. J. K. Valiūno.
Nuotr. V. Maželio
Šiame žodynėlyje duodama USA.
apie 4,000 lietuvių kalbos kal
botyros terminų. Jie duodami
• ATEITIS, 1971 m. Nr. 8.
• VARSNOS, 1971 m. lapkriŽodžiu, veikalas svarsto krikš
alfabetiškai lietuvių kalba, o
Lietuvių katalikiškojo jaunimo i čio - gruodžio mėn. Nr. 1-2.
čionybės
problemas dabarties pa
verčiami (kai kur ir kiek pla
žurnalas. Redakcijos kolekty Mokslo ir kultūros mėnraštis.
saulyje,
kur
taip ryški sekuliariza
čiau aiškinami) anglų kalba.
vas: Saulius Kuprys, Vytautas Tai Lenkijos lietuvių pradėto
cija.
Jis
skatina
krikščionis suvok
Tai, tur būt, pats pirmasis vie
Narutis ir Algis Norvilas. Ad leisti kultūros žurnalo pirmasis
ti sekuliarizacijos prasmę ir tik
nos specialios mok31o šakos
ministruoja Juozas Polikaitis, sąsiuvinis. Įspūdis neblogas.
Europos teologų tarpe žymią tada ją sverti teologiškai. Autorius
(kalbotyros) lietuviškai - ang
— Ateitis, 7235 S. Sacramento■ Ingrida Korsakaitė rašo apie vietą užima olandų dominikonas įžvelgia, kad moderniam žmogui
liškas žodynėlis, žodžiai surink
Avė., Chicago, III. 60629. Meti XX amžiaus lietuvių grafikos Edvvard Schilebeeckx, gimęs Bel senosios religinės formos nebėra
ti iš šios srities knygų, žurnalų,
nė prenumerata JAV ir Kana i tradiciją. Juozas Vaina tyrinė- gijoje ir baigęs Louvaino univer gyvąja realybe, ir todėl skatina
vadovėlių, žodynų ir t. t. Tai
doje $7.00, susipažinimui prenu- ja, kaip galėjo atsirasti jotvin- sitete filosofijos studijas, doktora Bažnyčią eiti dabartėjimo, “agnėra norminis žodynas: jis ne
merata $5.00, garbės prenume- gįų pavadinimas. Minimos Su- tą pasiekęs Prancūzijoje, keturio giornamento” keliu. Būdamas pa
nurodo, kuri forma ar kuris žo
rata $15.00, kitur laisvajame valkų miesto 250-sios metinės. lika metų dėstęs Louvaine, nuo žangaus nusistatymo, autorius
dis yra geriau tinkamas varto
pasauly $5.00.
Plačiau skaitytojas supažindina 1958 m. pakviestas profesoriauti skatina vykdyti socialines refor
ti, o tik “suregistruoja", kas ir
kaip yra vartojama. Vienur ki Vedamajame, turint minty mas su Punsko lietuvių viduri Katalikų universitete Nijmegene, mas, jų tarpe ir žemės reformą.
tur yra nurodoma, kad žodis Ateitininkų federaciją ir tos fe niąja mokykla. Duodamas Alb. Olandijoje. Jis olandų vyskupams Veikalaą parašytas kondensuotu
stiliumi ir eiliniam skaitytojui
jau yra nebevartojamas (ab- deracijos tris sąjungas, be kita Žukausko eilėraštis apie Seinų talkino kaip teologijos ekspertas
būtų sunkokas.
J. Pr.
II
Vatikano
suvažiavimo
metu.
šilelį
ir
Julian
Tuwimo
eilėraš

solete).
ko, sakoma: “Siūlome dažniau tis, lietuvių kalbon išverstas H. Šalia darbo universitete,' jis yra
susirinkti
visai
federacijai,
Radausko. Jonas Mekas, antraš vyr. redaktorius dviejų religinių Knyga okupuotoje Lietuvoj
Visi lietuviškieji kalbotyros
moksleiviams ir studentams te tardamas “Aš lietuviškas žurnalų Olandijoje.
terminai yra kirčiuoti. DaiktaApie dabartinę knygos padėtį
ruošti bendrus kursus, studen žemdirbys”, rašo lietuviškus
vardžiams ir būdvardžiams yra
Pabaigoje 1971 m. Sheed & okup. Lietuvoje “Tiesai” (272
tams ir sendraugiams sūrengti sentimentus gimtajam kraštui.
taip pat duodamos kirčiuotės.
bendrą stovyklą ir studijų die Senojo tikėjimo pėdsakų liau Ward leidykla Nevv Yorke išleido nr.) papasakojo spaudos komi
Prie daugelio tarmių pavadini
jo naują veikalą “World and teto pirmininkas F. Bieliauskas.
nas ; siūlome dažniau savose
dies pasakojimuose ieško Jonas Church”, kurį išvertė N. D.
mų galima rasti ir labai trum
Jis pripažino, kad nors knygai
vietovėse visiems susieiti šven- Stoskeliūnas. Pranas Budrys
pus pagrindinius tarmės bruo
čių metu, kviesti bendrus susi recenzuoja pernai lenkų kalba Smith (30§ ;pęl<, $7.50). Šiame paklausa — didelė, tačiau vis
žus, o kai kur net ir vieną kitą
veikale matyti autoriaus įžvalgu- dar labai trūksta kai kurių sri
rinkimus, lankyti vieni kitus
išėjusią lietuvių poezijos antolo- Uias, gilumas; dabarties gyvenipavyzdį. Būdvardžių duodamos
čių literatūros. Tai ypač liečia
šeimose... Šitoks bendravimas giją “Piešni į gvviazdy” (Dai
vyriškoji ir moteriškoji giminės.
mo stebėjimas. Čia jis paliečia žinynus, žodynus, enciklopedi
apčiuopiamai parodys, kad esą-| nos ir žvaigždės), pabaigoj tar
Veiksmažodžių yra nurodyta
daugelį temų: religija kaip žemės nius leidinius, grožinę liteartūme viena federacija, viena šei damas: “Stebina mus bent kiek
trys pagrindinės formos: bend
veido atnaujintoja, nuolankus hu rą suaugusiems ir kt. Jau esan
ma, ne atskiros trys sąjungos”.
faktas, kad rinkinio sudaryto manizmas, kunigas ir pasaulietis
ratis, esamojo laiko trečiasis as
ti ruošiama “Lietuviškoji tary
Skelbiama labai įdomi anketa: j jai “nepastebėjo” lietuvių poe
muo ir būtojo kartinio trečiasis
laicistiniame pasaulyje, Bažnyčia binė enciklopedija” ir paskutiny
“Dešimt klausimų devynerių tų, gyvenančių svečiose šalyse.”
asmuo.
ir pasaulis bei žmonija, religingo
sis, aštuntasis, tomas pasirody
metų perspektyvoje”. Užuomi
Žurnalą redaguoja redakcinė jo žmogaus bažnytinis gyvenimas,
Žodynėlis yra didelio formato, nų puslapyje dvi temos: “Kur kolegija. Adresas: “Varsnos”, supranatūralizmas, tolerancija ir siąs 1978 metais (reiškia, per
kiekviename puslapyje yra dvi studijuoti?” ir “Stovyklų vado Warszawa, Wiejska 16 m. 16, bendradarbiavimas tarp krikščio vienerius metus numatoma leis
žodyninės kolonoss. Reikia gal vai”. Svarstoma lietuvio stu Poland. Vieno numerio kaina 3 nių ir nekrikščionių, žmogus ir ti po vieną tokios enciklopedijos
tomą — Red.). Plečiamas žodypaminėti, kad šį žodynėlį išlei dento situacija dviejuose pašau-i
> —• 6 zlotai.
kūniškasis pasaulis, katalikų uni
liuose.
Minima
prof.
Juozo
Ere-1
do Pennsilvanijos Valstybinis
versiteto reikšmė pasauliui ir Baž
universitetas (Pennsylvania Sta to 75 metų sukaktis. Recenzuo• HEIMATGRI SS. Jahrbuch nyčiai.
Iš^ lietuviškų
tė University). 1_
_______ , 3ama D- Brazytės - Bindokie- der Deutschen aus Litauen fuer
“šaltinių” jokios paramos pra- nės knyga “Mieste^ nesaugu. 1972. Kalendorius daro gražų
I Du puslapiai skirti Jurgio Bro• AKIRAČIAI, 1971 m. lap
Šyti netek0,
I dūno 'eilėraščiams? Prisimklma įapŪdį'
pu.slapi,nis Kau’
kričio
mėn. Nr. 10. Atviro žo
AUTOMOBILIAI
no vokiečių bažnyčios (ant Ne
šis žodynėlis kainuoja lygiai praėjusią vasarą automobilio muno kranto) piešinys. Kalen džio mėnraštis. Šio numerio re
4.00 doleriai — su persiuntimu. nelaimėje žuvusi ateitininkė va- doriaus puslapiai papuošti lietu dakcija: D. Bielskus, K. Drun
Čekius arba pašto perlaidas šingtonietė Nida Gureckaitė. Ne viškų kryžių, Lietuvos miestų ir ga, G. Procuta, L. Mockūnas,
PUIKIAUSIA DOVANA
dr. T. Remeikis, Z. Rekašius.
(Money Order) reikia išrašyti pagailima vasaros stovyklinių
kaimo idilių nuotraukomis. Ap
JŪSŲ GIMINĖMS
taip: The Pennsylvania Statė įspūdžių ir kt.
Adresas
:
6821
S.
Maplevvood
lamai leidinyje rodoma daug
Avė., Chicago, 111. 60629. Meti
University. Užsakant šį žodynė
TIK TRUMPAM LAIKUI
sentimento paliktam gimtajam
lį, rašyti šiuo adresu:
• LAIŠKAI LIETUVIAMS, į kraštui. Leidinio kaina 3.50 MD. nė prenumerata 6 dol. šalia po
Greitas Pristatymas
Department of Slavic Languages 1972 m. sausio mėn. Nr. 1. Re ! Kalendorius įsigyjamas, rašant litinės - visuomeninės informa
N-438 Burrowes Building
PILNAI GARANTUOTA
daguoja Juozas Vaišnys, SJ. iir pinigus siunčiant šiuo adre- cijos bei apsikapojimų, skiria
The Pennsylvania Statė
Leidžia lietuviai jėzuitai. Adre [su: Landmannschaft der Deut ma nemažai vietos ir kultūri
SENIAI LAUKIAMAS
University
sas: 2345 W. 56th Str., Chica- schen aus Litauen i. B. e. V. niam mūsų gyvenimo sektoriui:
VISAI NAUJAS
University Park, Pa. 16802.
go, 111. 60636. Metinė prenume Postscheckonto Hannover Nr. spausdinamas pokalbis su dail.
Telesf. Valium, liečiama En(Galima rašyti ir lietuviškai.) rata 5 dol. žurnalas gražiai pa 882 81. W. Germany.
ZHIGULI VAZ 2101
cyelopedia Lituanica problema,
puoštas Algimanto Kezio, SJ,
Pilna kaina
US $3275.00
vertinami pastarieji aktorių pa
• THE VIOLATIONS OF nuotraukomlis. Straipsniais ir
MOSKVITCH 412 IE
• ŠALTINIS, 1971 m. gruo
HUMAN RIGHTS IN SOVIET juose keliamomis problemomis džio mėn. Nr. 6. Tikybinės ir sireiškimai Chicagos scenoje
LIUKSUSINIS
MODELIS
ir kt.
I leidinys įdomus ir įvairus, štai
OCCUPIED LITHUANIA.
I tautinės minties žurnalas, išeiPilna kaina
US $3275.00
Report for 1971. Prepared by raštų ir skyrių antraštės; Žmo 1 n antis kas antras mėnuo. Lei
• P. G., KŪČIOS. Sanpaulas MOSKVITCH 408 IE
Lithuanian Community, Ine., j gus ieško Dievo; Trijų Karalių džia lietuviai marijonai. Reda
Brazilija,
1971. Tai Kūčių pa
Pilna kaina
US $3009.50
mįslė; Įspūdžiai iš vyskupų si-1
February 16, 1972.
nodo; Ekumeninis sąjūdis; Lie guoja S. Matulaitis, MIC. Pre- pročių ir apeigų aprašymas, pa
ZAPOROZHETS
’numerata metams $3.00. Adre įvairintas giesmėmis ir maldo
Tai labai rūpestingai ir tiks tuvių žurnalistų sąjungos veik
ZAZ 966
sas: 16 Hound Road, West mis, 16 psl. leidinėlis. Išleido
liai
paruostas, gražiai
išleistas los
1KH paiuvoLao,
g.aiiai jmciduk
—o gairės; šeima — pirmoji
H
J I Rriiijrfort
Pilna kaina
US $2012.50
- • - - • ( Nottingham NG2 Maldos apaštalavimo ir Lietu
64 psl. leidinys, labiausiai tin- kalbos mokytoja; Kodėl žmo-I
s
’
Yra tik labai ribotas
kąs informuoti angliškai kai- nos pabėga?; Nežudykime ta- 6AH, England. Su šiuo žurnalo vių katalikių moterų draugija,
numeriu išleistas ir Šaltinio sie Šv. Juozapo parapija, Vila Zeskaičius. Tad, Nelaukite.
lentų;
Kaip
jaunimas
galvoja;
banti pasaulį apie šiandieninę
ninis kalendorius, gražiai iliust lina — C. P. 4118, Sao Paulo,
Užsakykite dabar.
situaciją okupuotoje Lietuvoje. Kalba; Tėvynėje; Filmai.
ruotas.
Cap. — Brasil.
Štai leidinio turinys: IntroducUžsakykite tik per
tion; I. THE DENIAL OF
• LIETUVIŲ DIENOS, 1972
SELF DETERMINATION — Į m. sausio mėn. Nr. 1. Vyr. reINTERTRADE
Background; The Baltic Case in daktoriusi Bern. Brazdžionis,
RAŠOMOS VISOMIS KALBOMIS! IR
OLYMPIA
EXPRESS CORP.
ELEKTRINĖS. RADIO, TV IR BIZNIO
the Forum of United Nations; Leidžia A. F. Skirius. Adresas:
MAŠINĖLĖS, PIGIAI IR GREITAI.
125 East 23rd Street
ROYAL
The Case of Simas Kudirka; 4364 Sunset Blvd., Hollywood,
Penktas aukštas
Conclusion; II. VIOLATION OF ( Calif. 90029. Metinė prenumeraGRUNDIG
RELIGIOUS FREEDOM — ta 8 dol. Straipsniais ir nuo
New York, N. Y. 10010
ZENITH
Background; The Case of The traukomis dėmesys šį kartą ski
Tel. — 982-1530
Rev. Antanas Šeškevičius, S. J.; riamas prasidėjusiems Jaunimo
SPARTA
The Case of Rev. Juozas Zdebs- metams, Rašytojui pagerbti
Turime 23 metų patyri
J. L.Giedraitis
10 Borry Drive
kis; Other Cases of Religious akademijai Detroite, rašytojo
mą šiame biznyje ir daug
E. Northport, N.Y. 11731
Tel. (516) 757 0055
tūkstančių patenkintų kli
Rępsecution; Conclusion; UI. J. Tinimo literatūriniam paliki
Chicago 476 7399 vakare
entų.
VIOLATIONS OF DUE PRO- mui ir solistės Vincės JOnuškai-

veikalas

nų leidimas ir, kaip reikia lauk
ti, pirmon galvon, jau baigiamas,
spausdinti lietuvių - rusų kalbų CENTRAL PARGEL SERVICE
žodynas, gi teberuošiami anglų -1
ŠVENČIA
lietuvių, vokiečių-lietuvių, pran
cūzų - lietuvių kalbų žodynai, gi
25 METŲ SUKAKTĮ
neseniai jau pasirodė mokslinis
rusų - lietuvių kalbų žodynds.
Turintiems giminių Lietuvoje,
Pernai iš viso knygų Lietuvoje Centrai Parcel Service, 220
buvo išleista 17 mil. egz.
South Statė Street, Chicagoje,
Pasirodo, anot Bieliausko, Į adresas gerai žinomas. Nuo
Lietuvoje knygų skaičius ma 1947 m. ši bendrovė išsiuntinė
žesnis, kaip kituose Baltijos jo šimtus tūkstančius siuntinių,
kraštuose.
Lietuvoje
vienas nuo Amerikos lietuvių jų šei
knygynas aptarnauja 18,000 gy moms Lietuvoje. 1972 m. yra
ventojų, tuo tarpu Latvijoje — 25-tieji sukaktuviniai metai.
11,000 ir Estijoje — 13,000. Per
Jei norite siųsti siuntinį Ve
penkmetį numatoma įrengti 18 lykoms. siųskite dabar. Nuvyki
naujų knygynų.
te į 220 South Statė Street, ar
Spaustuvių darbai nėra pa- ba į skyrių adresu 2618 West
tenkinami. Tik 1972 metais K. 63rd Street.
Požėlos (buv. Spindulio) spaus- j Centrai Parcel Service taip
tuvė Kaune pradėsianti naudo pat ima užsakymus automobilių '
ti iškiliosios spaudos lakštines (Moskvitch, Zhiguli, Zapororotacines mašinas. Spaustuvės zhets), motociklų ir įvairių elek
pristatymui
dar vis aprūpinamos dažnu at- trinių reikmenų
veju nepatenkinamai geru po- Lietuvoje.
pieriumi, gerais dažais bei kiJie taip pat gali padėt patomis medžiagomis.
ruošt dokumentus, jei norit atsikviest į svečius savo gimines.
Lietuvoje išleistas naujas leAtminkite, centrinio ofiso te
vos Simonaitytės romanas “Pas
kutinė Kūnelio kelionė”. (273 lefono numeris yra WA 2-9354,
psl., 25,000 egz.), be to, išleis o skyriaus tel. WA 5-2466.
tas Romualdo Lankausko pro
zos rinkinys “Džiazo vežimas”
(150 psl., 15,000 egz.), dar iš
leista Juozo Pažėros apysakų
knyga “Auksas” (252 psl., 25,- NAMŲ TAISYMO DARBAI
000 egz.). Dviejose apysakose Staliaus, dažymo ir visus kitus
vaizduojamas tolimosios šiaurės darbus atlieka lietuvis — labai
prieinama kaina.
čiabuvių gyvenimas.
SKAMBINTI RE 7-9615

X

WAGNER & SONS
Typewriters — Addlng Machines
Checkwriters
Nuomoja — Parduoda — Taiso
NAUJOS
NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas

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

MARŲUETTE PHOTO
SUPILT

Marųuette Medical Building
Pharmacy, Ine.

IR

ROBERT J.
VVIACEK,
BSRPH

Your Professional
Pharmacy

PHYSICIANS' — DIABETIC'S —
SICK ROOM SUPPLIES
ASK YOUR PHYSICIAN TO PHONE
US YOUR PBESCRIPTION.
-FOR PROMPT FREE PICKUP &
FREE DELIVERY SERVICE CALL

MĖGĖJAMS

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

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

GRovehill 6-3535

3314 West 63rd Street

6132 S. KEDZIE AVĖ.

Chicago, Illinois 60629

Mon., Tues. and Thura. 10-10; Frl.
10-9; Sat. 9:30-6. Closed Sun., Wed.

□

Telef. PRospect 6-8998

LABAI SVARBU
I LIETUVA

CESS AND OTHER RIGHTS ,tės 20 mėty amžiaus sukakčiai..

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 — RIDGEVVOOD, N. Y. 11237

CRANE SAVINGS
ANO

LOAN

ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street

Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

5

Mokamas až dvieju Me<n Ortincatu sąskaita*

Naujas aukAtaa <llvltlendas mokamas ui

Minimom *6,000.00

Investavimo paskaitas

PINIGAI JNEST1 ua 15 D PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
Dividendai mokami aausiri ir liepos mėn 31 d
__

VALANDOS;

PIRMAD ir KETVIRTAD

» V. r. iki » v. y.

itįa'RAB lr PENKTAD............ » v r. Iki 5 v. v.

JliŠTAD

v V. r. lkl Ii v. 4. — TreĄlad. uKUryta.

■

J

Šeštadienis, 1972 m. vasario mėn. 19 d.

vHnj.vHflirr ‘svnfttc sv’TSHcm — svddvhct
• Š. m. sausio 16 d. Vilniaus
operos teatre atnaujinta Čai
kovskio opera “Eugenijus Onieginas.” V. Noreikos ir E. Ka
niavos (Oniegino vaidmeny)
partnere buvo S. Kornejeva.

Henriko Nagio poezija

kanadiečių antologijoje

10 m., kai mirė
dail. fl. Stane'ka

Dail. Adalbertas Staneika
rė 1962 m. vasario 17 d., sulau
kęs 77 m. amžiaus. Buvo sūnus
1863 metų sukilėlio, nuo rusų
pasitraukusio į Austrijcs va'domą Lenkijos dalį. Adalbertas
gimnazijos mokslus ėjo Kroku
voje. Ten mckęsis meno akade
mijoje, vėliau meno studijas gi
lino Muenchene, Paryžiuje, Ro
moje, kur eilę metų tarnavo Lie
tuvos pasiuntinybėje. Nuo 1930
m. persikėlęs į Kauną ir toliau
pasiliko dip’omatinėje tarnybo
je; buvo Lietuvos tarptautinio
intelektualinio bendradarbiavi
mo komisijos generalinis sekre
torius prie Tarp, bendradarbia
vimo įstaigos Paryžiuje.
Savo tikruoju pašaukimu lai
Henriko Nagio eilių jau anks kė tapybą. Su P. Rimša ir A.
čiau buvo paskelbta CANA- Varnu apkeliavo Lietuvą, stebė
DIAN LITERATURE žurnale, dami liaudies kūrybą. Dalyvavo
kurį leidžia Britų Kolumbijos pirmoje liet, dailės parodoje Vil
universitetas Vancouverio mies niuje, išstatęs visą eilę portre
te., Eiles išvertė Aldona ir Ro- tų. Kaune turėjo savo meno stu
bert Page. Šiuo metu tariamasi diją ir dėstė meno institute. Bu
išleisti Henriko Nagio poezijos vo paskutinis prieš antrąją boirinktinę anglų kalba toje pačio ševlkų okupaciją Lietuvos dailininku sąjungos pirmininkas, iš
je leidykloje.
eivijoje Ravensburge turėjo dai
Henriko Nagio kūrybos anglų lės studiją, nuo 1949 m. apsigy
kalba buvo paskelbta ir įtakin venęs Wyncote, Pa., ten įsteigė
gam Hudson Review, Decem- savo dailės studiją. Dalyvavo
ber, The Literary Review, uni eilėje prodų Lietuvoje ir užsie
versitetiniam Wayne Writers ir nyje. Geriausi jo kūriniai —
kt. žurnaluos.
| portretai.

Š. m. sausio mėn. pabaigoj
-fhe Šono Nis Press leidykla
(priklausanti Britų Kolumbijos
universitetui) išleido estetiškai
apipavidalintą, didelio formato,
256 psl. poezijos antologiją ang
lų kalba. Antologija pavadinta:
VOLVOX: poetry from unofficial languoges of Canada in
English translation. Antologijon
įtraukta 28 poetų eilėraščiai,
'turtų originalai sukurti ne ang
lų ir ne prancūzų kalba. Poetai
■atstovauja šešiolikai kalbų. Iš
pabaltiečių yra du estai: Arved
Viirlaid ir Hannes Oja. Latvių
atstovų nėra. Visi šie poetai gy
vena Kanadoje. H. Nagio at
spausta! 7 eilėraščiai.

HIGH RATES
Per
Annum

TREČIAS KONGRESAS AUST
RALIJOJE?! Gerai susiorganizavęs Australijos jaunimas siūlo III
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą ruošti Australijoje. Nutarimas siūlyti padarytas sausio 2-3
d. bendrame Australijos Kongreso
komitetų posėdyje, kuriame daly
vavo Australijos Centrinio komi
teto ir Adelaidės, Melboumo bei
II PLJK KONGRESINIO LEI- Sydnėjaus komitetų atstovai.
DINIO REDAKTORĖ yra Jūratė
Jasaitytė. Leidinio administrato
ŠIE METAI — LIETUVIŲ
rius yra Jūratės brolis ir JAV CV JAUNIMO METAI! Visų lietu
atstovas II PLJK Komitete, Algis viškų laikraščių, žurnalų ir kitų
Jasaitis. Jam talkininkauja Romas spausdinių redaktoriai, o taipgi
Česas. Viršeliu ir techniniu api lietuviškų radijo programų vedė
pavidalinimu rūpinasi Danguolė jai nuoširdžiai prašomi atitinka
Stončiūtė. Leidinio fotografas — mose vietose šiuos 1972 metus
Vytas Paukštys. Kiti talkininkai: įvardinti Jaunimo Metais.
Ramunė Butikaitė, Daina Dani
II PLJK Būstinėje budėjimas
levičiūtė, Loreta Plepytė, Rima
Skorubskaitė, Jūratė Suopytė ir vyksta pirmadieniais, trečiadie
niais, ir 'penktadieniais nuo 5 vai.
Gaida Visookytė.
p.p. iki 9 vai. vak. Visais II PLJK
ALGIS RUKŠĖNAS, United reikalais prašoma kreiptis darbo
Press Intemational žinių agentū valandomis. Telefonas 737-3300.'
ros žurnalistas ir knygos apie Si Adresas:
II Lithuanian World Youth
mą Kudirką “The Incident on
Congress
the Vigilant” autorius, sūtiko tal
5620 S. Claremont
kininkauti II PLJK. A. Rukšėnas
Chicago, Illinois 60636
įsijungė į II PLJK Informacijos
U.S.A.
komisiją, kuriai vadovauja Juozas
Šlajus.

ANTANAS SAULAITIS S.J.
šiuo metu dirbąs Brazilijos lietu
vių tarpe ,sutiko būti vyriausiu
vadovu II Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Stovykloje, ruošiamoje liepos 9-15 d. Romuvoje, Kanado
je. Stovyklos komisijai vadovau
ja Gediminas Breichmanas iš To
ronto, Kanados.

Vilniaus studentų teatras

Vilniaus universitete veikia
studentų teatras, jau pastatęs l
visą eilę veikalų. Jį sudaro te-1
atrinėje studijoje, prie esteti-1
kos katedros atkakliausiai dir-1
bą studentai. To teatro reper
tuaras remiasi originaliąja dra
maturgija, jaunaisiais autoriais,
AR JAUNIMO KONGRESAS nevengiama kamerinių spektak
BUS SĖKMINGAS? Didžia dali lių su polinkiu į psichologizmą,
mi atsakymas į šį klausimą re simbolius. Nors universitetas
miasi j lietuviškos visuomenės teatrą remia, tačiau jis neturi
dosnumą. Visi lietuviai prašomi pastovių patalpų ir daug ener
nepagailėti finansinės paramos II gijos iššvaistoma ūkiniams rei(E.)
Pasaulio lietuvių jaunimo kongre- i kalame.

OUARTERl. v

■i /l'Vinimi

i)

— AT-

$5000 or mon

Accounts

BR1GHTON

Cėrtificahs
< vėiu nitu.

SAVINGS & LOAN ASS’N
HIGHEST

RESERVES

4071 Archer Avenue
Chicagos Lietuviai da'lin'nkai su L etuvos general ne g; rbės konsule J. Daužvardiene Ciurl onio galerijoje jung
tinės parodos atidarymo proga vasario mėn. 12 d.
Nuotr. V. Noreikos

Chicago, III. 60632
Per Annum

• Vilniuje sausio mėn. vyko
turkmėnų filmų savaitė. Rodyti
nerimą.
St. Jusionis priminė, kad M. net aštuoni ilgametražiniai bei
K. Čiurlionis skyręs savo ryš dokumentiniai turkmėnų filmai.
kiausius kūrinius jūrai, kad pei I Visa tai buvo skirta Sovietų Ru
(E.)
zažus jūros temomis tapęs A. sijos 50-čio sukakčiai.

Dailės paroda, sk'rta jūrli “tiesus kelias” ir tai, esą, kėlė
š. m. šaudo mėn. Vilniaus
Parodų rūmuose vyko paroda,
skirta jūrai. “Tiesa” sausio 8
d. rašė, kad šioje parodoje ta
pybai atstovavo bene visi akty
viai dirbantys dailininkai. Laik
raštis nusiskundė, kad jūrai,
žvejams skirtoje parodoje buvęs jaučiamas monotoniškumas,

Žmuidzinavičius, P. Kalpokas,
V. Kairiūkštis ir “daugelis kitų
dailininkų.” Keista, kad Jusionis
visiškai nepaminėjo ir “dauge
liui kitų” priskyrė Vakaruose,
.TAV-se gyvenantį Česlovą Janu"ą, patį produktingiausią jū
ros dailininką, marinistą. Tas
pats Žmuidzinavičius apie Janu
są dar prieš kelerius metus bu
vo ypatingai teigiamai atsilie
pęs. Pagaliau, paties Januso liu
dijimu, tik Lietuvoje Janušo pa
veikslų — jūros tema — yra
Į likę nemažiau kaip 2,000.
(ELTA)

JI 13 W. (I3rd Street.. Chicago, llllnob
TFI. PR R-O&33 - PR S-OKA4

Į LIETUVĄ

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

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefoias — YArds 7-1741-2

Laidotuvių Direktoriai

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
Pirma jums apie tai pa
sakėme, o jūsų giminės
sako “taip”.

MO &1FVfi

•s

6845 SO. "VVESTERN AVĖ.
'v—v-------- v”

Su specialiais Rublių Pažy
mėjimais jūsų gimines gali
įsigyti, ką jie tik nori, už da
lelę reguliarios kainos. Pana
šiai, jei nuvykęs j krautuvę
su 100 dol. gautum prekių už
200 dol. ar 300 dol. ar net ir
daugiau Pilnai garantuota ir
apdrausta. Tiktai Intertrade
Express Corp. duoda jums
kuo greičiausią patarnavimą,
šie Pažymėjimai pristatomi
jūsų giminėms j namus už 3
savaičių.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-C0NDIT10NED KOPLYČIOS

g

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600

REpublic 7-8601

n> irt a mr

i

Dėl nuvertinimo JAV doler’o kaina už Specialų Rub
lį dabar yra $2.32.

męs Lietuvoje 1930 m. Radvilišky.)

TAI YRA PILNA KAINA.
Visiškai jokių kitų primokėjimų.
Galite siųsti kokią sumą
norite.
Reikalaukite mūsų NEMOKA
MO ILIUSTRUOTO KATA
LOGO.

EKSKURSIJOS I LIETUVA 1972 METAIS
Walter Rask-Raščiausko vadovaujamas American Travel Serviee Biu
ras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių į Lietuvą. Kiek
viena grupė praleis 11 dienų Lietuvoje.

Užsakykite Dabar.
Užsakykite tik per

Wa!ter Rask-Raščiauskas pirmas pradėjęs organizuoti grupes j Lie
tuvą. tą darbą sėkmingai tęsia jau 11 metų. Jo ekskursijos tvarkingai su
planuotos ir visuomet vyksta sklandžiai.

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

Ekskursijų išvykimo datos yra sekančios:

125 East 23rd Street

CHICAGA - MONTREALIS GEGUŽĖS 29 d. —
17 dienų kelionė, grįžtant sustoja Paryžiuje
CHICAGA - NEW YORK BIRŽELIO 18 d. —
17 dienų kelionė, grįžtant sustoja Leningrade
CHICAGA - NEW YORK BIRŽELIO 29 d. —
21 dienos kelionė, grįžtant sustoja Romoje
CHICAGA - NEW YORK LIEPOS 10 d. —
21 dienos kelionė, grįžtant sustoja Romoje
CHICAGA LIEPOS 27 d. — 21 dienos kelionė, grįžtant sustoja Romoje
CHICAGA - NEW YORK RUGPIŪČIO 21 d.
17 dienų kelionė, grįžtant sustoja Paryžiuje
CHICAGA - N,EW YORK RUGSĖJO 11d.—
20 dienų kelionė, sustoja Leningrade ir Helsinkyje
CHICAGA - NEW YORK SPALIO 2 d. —
15 dienų kelionė, be sustojimo Europoje
CHICAGA - NEW YORK GRUODŽIO 21d___
14 dienų kelionė, Kalėdinė ekskursiia
Dėl dolerio svyravimo nasaul’nėle rinkoie kainos dar nedali būti
galutinai nustatytos, bet manoma, kad bus apytikriai $ 1000.00 asmeniui
nuo Chicagos.

Penktas aukštas

New York, N.Y. 10010
Tel.: 982-1530

C
<

Labai svarbu !
AUTOMOBILIAI

C

Tik trumpam laikui

H

Greitas pristatymas

>
K

SENIAI LAUKIAMI,
VISAI NAUJI

< ZHIGULI VAZ 2101
>
US $3275.00
J MOSKVITCH 412 IE

K
>

K ZAPOROZHETS
J
ZAZ 966
US $2012.50

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:

a Gaunami labai ribuoti skaiK čiai — Tad NELAUKITE —
j S Užsakykite DABAR.

» BUTAI

9727 So. Westem Avė., Chicago, DI. 60643

į

C

į

■ ■■ —. ■ -............... t,',

Reikalaukite mūsų Specialų Biuletenių.

JK Turime 23 m. patyrimą šiai Ą-. me biznyje ir daug tūkstanį Jr čių patenkintų klientų.
*

i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI ’
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE
2424 W. 69tb STREET
11028 Southwest llighuay. Palos Hills

Tel. Vlrginia 7-6672
Tel. REpublic 7-1-213
III.
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
1348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ.

Liuksusinis modelis
US $3275.00

> MOSKVITCH 408 IE
K
US $3009.50

Skubėkite registruotis, nes pirma grupė ir ketvirta grupė jau užpildy
tos, o kitos labai sparčiai pi'dosi. Dalyvių skaičius grupėse ribotas, vėliau
užsiregistravusiems gali pritrūkti vietų.

Taip pat oaruošiame kvietimus giminėms atvykti j Ameriką. Teikiame
informacijas kelionių reikalais i visus pasaulio kraštus. Parūpiname bi
lietus ir reikalingas vizas.
...

Koplyčios

SPECIALŪS RUBLIŲ
PAŽYMĖJIMAI

Pažymint prancūzų dramatur
go J. B. Moliere 350-sias gimi
mo metines Vilniuje buvo su
rengta literatūros paroda. Paro
dytos Prancūzijoj 3 išleistos knygis, be to, Lietuvoje ir kitur,
lietuvių kalba, išleisti Moliere
raštų vertimai. Pirmoji Moliere
knyga lietuvių kalba pasirodžiu
si 1917 m. New Yorke, tai
“Daktaras iš prievartos”. Lietu
vių kalba ne vieną kartą buvo
Vytautas Remeika
Jūrininkas išleistos Moliere komedijos, kaip
(Dailininkas mirė vasario mėn. 13 “Tartuffe”, “šykštuolis”, “Skad. Montrealyje, Kanadoj. Buvo gi peno klastos” ir kiti.
(E.)
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pasitikėjimą išeivijos ateitimi —
lietuvišku jaunimu!
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II PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS prasidės
parodomis, kurios ruošiamos Chi^cagos Jaunimo centre, birželio 24
— liepos 4 d.d. II PLJK atidary
mas bus Chicagoje birželio 30 —
liepos 4 d. Studijų dienos liepos
4 — 8 d. ruošiamos Kent Statė
universitete. II PLJ stovykla įvyks
Romuvoje, Kanadoje, liepos 9 —
15 d. II PLJK uždarymas numatomas Toronte, Kanadoje liepos
15 — 16 d.
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• Vilniuje neseniai išleistas
Antano Lyberio “Lietuvių - ru
nų kalbų žodynas” (895 psl.,
‘'.0,000'egz.), žymiai papildytas,
jį palyginus su 1962 m. išleis
tuoju žodynu.
(E.)
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KELETAS MINČIŲ ARTEJAN CIO KONGRESO PROGA
Kai kalbam apie šią dieną, žino nus sapnuojančiuose. Ji vaikš
me kad į ją vedė laiko eiga, o čioja jų, kaip ir mūsų, namuose,
p< jos seks rytojus. Mes kalbam įsiterpia į jų mintis, klaidžioja jų
apie dabartį praeities ir ateities sapnuose, lyg ko ieškodama, nekontekste.
rimdama.
Kai vadinamės lietuviais, mes
Lietuva dainuoja ir šėką po
žinome, kad iš šaknų prasikalėm karšta tropikine saule. Ji nudega,
pro dirvą, kurios gal niekad ne šypsosi,
džiaugiasi nuostabiai
matėm. Mes matėm saulę neati mėlynu dangum.
trauktai nuo žemės, kurios gal
Lietuva iškyla iš ežerų tarp
nelietėm, ir todėl mūsų gaublys
kalnų, apie kuriuos seniau net
įskeltas tol, kol joje giliai atsinežinojo. Ji pasitinka saulę ry
kvėpsim.
tuose ir išlydi ją vakaruose. Ji
Mes tikimės, kad mūsų ilgesys,
pažįsta mėnulio visokeriopą vei
kad ugnis, nendrėje nešiojama,
dą.
neuždus, kad po mūsų seks mūsų
Nes Lietuva yra mumyse. Mes
minties žmonės.
esame Lietuva. Mes ilgimės že
Si diena, tačiau, turi kitą —
mės, mes neištraukiam savo šak
pilnos dabarties — dimensiją.
nų, bet, tuo pačiu, žinome, kad
Jos negalima chronologiškai sus
ir ton, kur mes esame, ji yra.
tatyti. Ji yra visa, kas dabar že
Kai susirinksime, kažko neap
mėje yra, iš karto.
Mes nebegalime Lietuvos sie tariamo šaukiami, būsime skir
nų nustatyti, nes Lietuvą neturi tingi. Mūsų akys atspindės kitą
ribų. Pūkės sėklos išsklaidytos. gyvenimo patirtį, mūsų žodžiai
Ton, kur jas vėjas nunešė, jos bus kilę iš kitų sąlygų. Vieni bus
auga ir žydi. Ten jos maitinasi, keletą blokų atėję, kiti vandeny
stiprėja. Jos panašėja į aplinką, nus ir žemynus perskridę. Visi
prisitaiko, kad galėtų išsilaikyti būsime tiek pat toli nuo Tėvy
ir tarpti, bet jų branduolys yra nės.
Jeigu paduosime vieni kitiems
iš kitur, ir tuo jos lieka savimi.
Mes kartais jaučiamės tokie ranką, jeigu priglausim vienas
trapūs. Mes rūpestingai saugoja- kito nerimą, jeigu suprasim nu
me savo svajones. Jeigu jų neliks, sivylimą, nes būsime ne visi, ir
ilgesį, kurio niekas kitas suprasti
ką paliksime savo vaikams?
Lietuva yra daug kur. Ji yra negali, tada žinosime, kad mūsų
kitaip kalbančiuose negu mes, Tautos gyvenimas remiasi ne tik
kitaip gyvenančiuose, kitus sap .svajonėmis ir sapnais — nors jie

KAS YRA PLJK ATSTOVAS?
Ryšium su II PLJK atstovų tas dalyvauti Kongreso darbe ir
rinkimais yra keliami įvairūs es veikloje.”
“Atstovo pareigos su Kongresu
miniai atstovo bruožai. Čia pa
teikiami keli pasisakymai, ku nesibaigia. Jeigu jis mano, kad
riuose pradedama aiškiau maty tai tik vienkartinis dalykas, jis
ti kas iš tikrųjų bus tie II PLJK neturėtų būti atstovu. Atstovas
atstovai ir kokie uždaviniai jų turi vadovauti po Kongreso ja
laukia. Visos pateikiamos nuo me apibrėžtiems darbams, juos
monės, išreikštos paties jaunimo, vykdyti...”
“Siame Kongrese berods pirmą
18—30 m. amžiaus riboje.
“Atstovas turi būti tas kuris kartą bus paties jaunimo renka
sąžiningai atlįks savo pareigas ir mi jaunimo atstovai viso laisvo
kuris yra pasireiškęs jaunimo lie- jo -pasaulio mastu. Tai yra dide
tuųiškoj veikloj ir pasižymėjęs lis bandymas. Ar jis pasiseks, pri
klausys nuo rinkimų demokra
kaip vadovaujantis asmuo”.
“Atstovas turi dvi pagrindines tiškumo, informacijos apie rinki
pareigas: 1. Atstovauti rinkėjų mus jaunimo tarpe skleidimo ir
interesams. Tai reiškia, kad ats nuo pačių atstovų. Šio bandymo
tovas, prieš atvykdamas į Jauni negalime nuneigti, jam nepasi
mo kongresą, turėtų -kuo plačiau baigus. Pasisekimas ar nepasise
susipažinti su savo rinkėjais, su kimas bus matomas Kongre
apylinkės jaunimu. Jis turėtų su so metu ir Kongresui pasibaigus.”
“Yra be galo svarbu, kad iš
žinoti, kas jaunimui rūpi, kokius
klausimus jis kelia, kokių atsaky rinktieji suprastų, jog atstovavi
mų ieško. Šias surinktas žinias, mas nėra garbės, bet darbo reiaišku, atstovas atsivežtų į Kon kalasl”
“Pirmo Kongreso metu priim
gresą. 2. Spręsti iškilusias prob
lemas. Reikia suprasti, kad vis tos rezoliucijos buvo gražios ir
kam atsakymų iš anksto negali . įdomios, tačiau jos liko neįgy
ma rasti. Daug klausimų iškils vendintos.
Negalime surinkti iš viso pa
Jaunimo
kongreso metu, ypač studijų dienose, kurie reika saulio, manydami, kad užtenka
laus greito sprendimo. Atstovas manifestuoti arba studijuoti.
tam turėtų jau dabar ruoštis, Tam nereikia Pasaulio kongreso!
plačiai skaitydamas atitinkamą Užtektų susibūrimų įvairiose
literatūrą ir su kitais įvairiais j vietovėse. Todėl Kongresas turi
klausimais susipažindamas. Jam būti ne tik entuziazmo ir infor
yra suteiktas rinkėjų pasitikėji macijos šaltinis, bet turi būti
mas, kurio jis neturėtų apvilti.” ta vieta, kurioje jaunimas galėtų,
“Atstovo pareigos yra ne gar išdiskutavęs dabartį, planuoti,
bės reikalas, bet atstovas turi su [ kas darytina ateityje. Turi būti
prasti, kad jis yra pilnai įgalio- sustatytos veiklos gairės ir iš

Australijoje leidžiamo “Mūsų
Pastogės” savaitraščio pirmaja
me Junimo metų numeryje gau
su minčių apie jaunimą ir artė
jantį Kongresą. Kai kur prasis
kverbia degte degantis entuziaz
mas ir optimizmas:
“Suvažiuos musu jaunimas
bendromis jėgomis ieškoti kelių ir
būdų okupanto prispaustajam lie
tuvių jaunimui Lietuvoj pagalbos
ranką ištiesti. Suvažiuos statyti
pylimų nutautėjimo bangoms
sutramdyti.”
“Šiais Jaunimo metais mes tu- i
rime visi — ir jauni, ir vyresni,
— į savo širdis ir protą neišdil
domom raidėm įrašyti, kad tik
“JAUNIMO DARBAS IR ŠIR
DIS — LIETUVIŲ TAUTOS ATEITISI”
Kitur II PLJK kritiškai verti
namas:
“Šio kongreso pati didžioji už
duotis yra sąmoningo lietuvių
jaunimo manifestacija su tam
tikra programa ir jos rėmuose
svarstymais. Jeigu tų svarstymų
išvados bus pateiktos rezoliuci
jų forma, tai jas priima ir dekleruoja Kongrese susirinkęs lie
tuvių jaunimas, ne kokie atsto
vai, kurie dažniausiai būna vy
resniųjų parinkti, o ne jaunimo
išrinkti.”

labai reikalingi, — ne vien pri
siminimais ir viltimis, bet pilną
ja dabartimi, kuri yra tiek įvairi,
kiek įvairūs esam mes, ir tiek
vientisa, kiek vieningi įstengiame
-būti.
Todėl yra gyvybiniai svarbu,
kad atvira širdim sustiktume tą
dieną, kurią -būsime stiprūs ir
laimingi, kaip retai įmanoma
būti, tą dieną, kada skausmo iš
taškytos skeveldros vėl susijungs
“Gaila kad paskelbtoje Kon
į kamieną, kurio šerdis sveika.
Marija Saulaitytė greso svarstymų programoje iš
viso net neįtrauktas jaunimo
spaudos klausimas. O toks jau
nimo laikraštis ar žurnalas pasi
tarnautų kaip lango prakirtimas,
pro kurį pats jaunimas galėtų
pažvelgti į pačią lietuvybę sa
vomis akimis.”

Chicagoje Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso problemas besvarstant. Pirmoj eilėj iš kairės: G. Lukas, O.
Vaitkevičiūtė, R. Giedraitytė; antroj eilėj: N. Stakauskienė, J. Kuraitė, V. Ruibytė: trečioj eilėj: L. Regis ir
J. Jakštytė.
Nuotr. P. Maletos
i

ATSILIEPIMAI Į PU STUDIJŲ DIENŲ
PROGRAMOS PROJEKTĄ
Gauta eilė atsiliepimų į II PLJ
Studijų dienų programos projek
tą. Kiek juose sutinkamų pasiūly
mų bus galima įtraukti į II PLJK
programą, dabar pasakyti per
anksti. Tačiau šie atsiliepimai yra
vertingi ir kiekvienas į II PLJK
atvykstantis jaunuolis turėtų su
jais susipažinti.
Štai du pasiūlymai:

1

Kas šiandieną žino, kad Lietuva
viena daugiau kaip 400 metų pa
ti savo jėgomis, gindama kraštą
jiuo barbariškos Maskvos verži
mosi į Vakarus, saugojo kartu ir
Vakarų Europą? O juk tai negin
čijamas faktas, kad per visą tą
laiką, kai mirtinas priešas naiki
no Lietuvos žmones, įjos turtą,
demoralizavo 'Visuomenę, Vakarų
Europa galėjo ramiai savo kultū
Illinois, Amerika, 1971 rugsėjo 6 rą plėtoti. Vėl šitą nuopelną ski
ria sau lenkai, nes nuo 1569 m.
Spaudoje
paskaičius:
būsimo
Tikimės, kad pirmasis 1972
Jaunimo metų “Mūsų Pastogės” Jaunimo kongreso programos pro
numeris bus pavyzdys kitiems i- jektą ir kreipimąsi į visuomenę,
šeivijos lietuvių
laikraščiams. prašant patarimų ir kritikos, no
Taipgi tikimas, kad šio numerio rėčiau duoti Jums pora sugestijų. Connecticut, Amerika
Mane nustebino ,kad projekte
redaktoriai ir toliau informuos
1971 gruodžio 13
nenumatoma
nei vienos paskaitos
Australijos ir kitų valstybių lie
Šiomis dienomis teko perskai
tuvius apie tęn esančio jaunimo iš Lietuvos istorijos. Tuo tarpu
mūsų
praeities
pažinimas,
nors
tyti
jūsų II-PLJK Studijų dienų
darbą ir galvoseną. Linkime vi
susidomėjimas
ja,
yra
vienas
iŠ
programą.
Tikrai džiaugiuosi,
sokeriopos sėkmės!
stipriausių ryšių su Tėvyne.,
kad tiek daug dėmesio skirsite ir
Lietuvos gyvenimui studijuoti.
Neturiu galvoje jokios ilgos ir
Tai bps pats pirmas mūsų išeivi
nuobodžios paskaitos iš kurio
jos įvykis, kuriame bus rodoma
nors tolimos ar artimos praeities
tiek daug atvirumo visai lietuvių
Romas Sakadolskis, ligoto Pasau
II PLJK Studijinė anketa, kurią epizodo, bet manyčiau, kad trum tautai.
lio lietuvių jaunimo kongreso pirmi
pa ir turininga Lietuvos istorijos
ninkas.
Nuotr. P. Maletos paruošė dr. Romualdas Kriaučiū
Atskaičius iki VII sk.— “Jau
nas, numatoma spausdinti ir pra filosofijos apžvalga būtų naudin na šeima išeivijoje”, kilo klau
dėti siuntinėti 1972 m. pradžioje. ga. Siūlyčiau dvi temas.
simas, kodėl jūs tame skyre
Anketa suteiks informaciją apie
Pirmoji tema galėtų būti pa
dirbta veiklos metodika. Todėl dabartinio Lietuvių-jaunimo vei remta prof., St. Šalkauskio studija lyje nebenagrinėjate jaunos šei
Jaunimo Kongresas yra ne kas ki dą, nusistatymus, lietuviškumo “Sur les confins de deux mondes” mos padėties Lietuvoje? Lig šiol
tas kaip sunkus, labąi sunkus, nuotaikas, bendrus interesus ir Lt. (Dviejų pasaulių sankryžoje). visuose skyriuose tą paralelę tarp
bet, laikui bėgant, svarbus ir dė Joje naudojamas objektyvus (at Autorius šioje disertacijoje, labai Lietuvos ir išeivijos stipriai vedėte. Kodėl šeimos temoje ją nu
kingas darbas.”
sakymus pasirenkant) apklausi vertintoje Šveicarijos universite traukėte? Gal laiko stoka?
“Rezoliucijos nieko nereiškia, nėjimo būdas.
to, Lietuvoje bei kitur užsienyje,
Aš manau, kad būtinai reikė
jeigu jos nėra paremtos konkre
įrodinėja, kad Lietuva, tiksliau tų jaunimui pristatyti jaunos šei
Vertinimas bus daromas, nau
čiais darbais. Rezoliucijos turė
sakant Didžioji Lietuvos Kuni mos Lietuvoje klausimą. Esu pri
dojant kompiuterį. Anketą ruo
tų būti santrauka mūsų apsiim
gaikštystė, sukūrusi Vakarų ir Ry vačiai kalbėjusi su jaunais tė
šiant, naudotasi I PLJK anketa,
tų darbų. Už kiekvienos rezoliu
tų kultūrų sintezę. Tai Lietuvos vais iš Lietuvos. Jie labai susi
cijos turėtų būti aiškus, kon išleista 1966 m. Dr. R. Kriaučiū istorijos prasmė. Tą rolę savinasi
rūpinę savo prieauglio mažėjimu.
kretus planas, kad nutarimai bū nas yra psichologas, patyręs an lenkai, bet Šalkauskis pagrįstai
Sąlygos tokios, kad daugiau kaip
ketų
ruošime
ir
duomenų
vertini

tų įvykdyti.”
teigia, kad ji pirmoje eilėje pri 2 vaikus auginti neįmanoma.
me. II PLJK Studijinę anketą pa
“Atstovas turi įsipareigoti da ruošti pakviestas Programos ko klauso Lietuvai.
Dauguma jų draugų turi tik po
lyvauti visose paskaitose ir disku misijos pirmininko, dr. Algio
vieną.
Kaip sakiau, jie labai jaut
Antroji tema būtų gal konkre
sijose. Jis turėtų surinkti nustaty Norvilo, su kuriuo jis artimai tesnė. Manyčiau, kad mūsų jau riai tai pergyvena, nes jaučia, kad
tą jaunimo peticijos parašų kie bendradarbiauja
tolimesniame nimui būtų įdomu susipažinti su sunkios sąlygos, specialiai tai
kį iš savo vietovės ir jį įteikti uždavinių vykdyme. Gruodžio 11- Lietuvos kovomis prieš Maskvą, komos jaunoms šeimoms, yra
Peticijos komisijai Kongreso me 12 d.d. II PLJK Komiteto posėdy pradedant 15-ju šimtmečiu (be naujas Sovietų būdas kovoti
tu. Kiekvienas atstovas turėtų je vienbalsiai pritarta pradėtam veik tiksliai sekant nuo -492 m. prieš Pabaltijo tautas. Jaunave
surasti nors vieną mecenatą. Jis darbui ir įgaliota jį baigti.
kada Kolumbas atrado Ameriką!) džiai labai sunkiai gauna butus
turėtų parašyti nors vieną refe
Lietuvoje. Dažniausiai glaudžia
ratą jam rūpima tema, kurį
si pas vienus ar kitus, jau ir taip
įteiktų
Programos komisijai.
susispaudusiai gyvenančius tėvus.
Atstovas turėtų aktyviai daly
Atsiradus kūdikiui, labai sunku
vauti tautinėje veikloje po Kon
gauti jam įvairių reikmenų. Bu
greso mažiausiai iki sekančio
to didesnio taip pat negauna.
Kongreso.”
Kad galėtų kūdikį iš viso išlaiky
ti, motina eina dirbti. Jei senelis
'
- ----------ir kiti giminės irgi dirba ir nega
li jo prižiūrėti, turi nuo pat ma
CHICAGON SUVAŽIUOS
žens atiduoti į “vaikų lopšelį”.
Tokiu būdu nuo pat mažens at
JAUNIMO ATSTOVAI iš viso
siranda didelis atstumas tarp tė
laisvojo pasaulio. Birželio 30 —
vų ir vaikų.
liepos 4 d.d. jie dalyvaus II Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongreso
Skaudžiausia yra tai, kad jau
nos šeimos supranta tą pasikėsi
atidiaryme. Chicagos lietuviai I
prašomi priimti jaunus lietuvius
nimą į lietuvių tautos prieauglį,
į savo šeimas. Dalyvių apnakvyo nieko negali padaryti.
Viena jauna ponia susijaudi
dinimu rūpinasi Daiva Vaitkevi
nusi prašyte prašė, kad tie iš
čiūtė, kuri su jaunų talkininkų
mūsų, kuriems sekasi vaikus auk
būriu pasiryžusi surasti nakvynes
lėti lietuviškoje dvasioje, turėtu
daugiau 500 jaunuolių. I lietu
vių šeimas žadam kreiptis asme II PLJK Informacijos komisijos pirm. J. Šlajus (kairėje) ir Kongreso mėme bent po 3 vaikus! Prašė
niškai laiškais ir telefonu.
kontrolierius - iždininkas Saulius Mikaltukas.
Nuotr. P. Maletos tautos vardu, tikėdamasi bent iŠ

anketa

(Liublino unijos) ir jie kovoje su
rusais dalyvavo, bet Lietuvos įna
šas į tas desperatiškas kovas bu
vo žymiai didesnis, jos aukos
daug skaudesnės.
Per keletą -amžių, būdama sa
vo sūnų aukomis pagrįsta užtva
ra, Lietuva tuo būdu saugojo Va
karų kultūrą nuo sunaikinimo.
Tai vėl jos didelis įnašas į Euro
pos istoriją, dažnai pamirštamas
sąmoningai. Šitą temą galima pri
statyti trumpai, iliustruojant vaiz
dingais ir šiurpiais istoriniais įvy
kiais. Jaunimas, susipažinęs su
jais, nebežiūrėtų į mūsų krašto
praeitį kaip į bereikšmį, neįdo
mų dalyką.
Vyresnės kartos atstovė

čia daugiau sąmoningo prieaug
lio. Ar tai nejaudina?
Šitokios situacijos akivaizdoje
mes savo šeimoje sprendžiame
tokią moralinę problemą: Ar mes
lietuviai, norėdami padėti savo
tautai, turime teisės didinti prie
auglį visam pasauliui? Manau,
kad šeimos klausimą pastačius
panašioje perspektyvoje, kiltų
gerokos diskusijos.
Tiesa, jauna šeima Lietuvoje
vis rečiau ir rečiau gauna siun
tinių iš užsienio, nes jų senieji
giminės Amerikoje jau pensinin
kai arba jau mirę. Atvirai kal
bant, lig šiol tik mūsų tėvai ir
seneliai siuntinėjo siuntinius. Jei
mes ir dar jaunesni to puikaus
darbo nebetęsime, daugiausia
nukentės jaunosios šeimos Lie
tuvoje.

Aš manau, kad jaunimas gal
tvirčiau pasiryš būti sąmonin
gais lietuviais ir tokiais auklėti
savo vaikus, jei jam Kongrese bus
pristatyta jaunų šeimų tragedija
Lietuvoje. Be abejo, kas nors turi
ir statistinių duomenų tokiai
gai būklei geriau nušviesti.
Vyresniosios kartos atstovė

Brazilijos lietuviai
apie Kongres?
BRAZILIJOS “MŪSŲ LIETU
VOS” savaitraštyje (49 nr.) taip
rašoma apie II PLJK:
“Stebina mus... programa, to
kia turtinga, įvairi, taip gerai
paruošta. Aiškiai matoma, kad
Jaunimo kongreso rengimo komi
tetas puikiai supranta savo dide
lę Lietuvių Bendruomenei atsako
mybę, kad nenori nuvilti susi
rinksiančio jaunimo, kad su visais
savo parengimais bus tikrai ne
paprastai turiningas, įdomus,
naudingas. Belieka viena išvada:
reikia ir mums į jį nusiųsti kuo
daugiausia jaunimo ir kiek galima
daugiau vyresniųjų nuvykti pasi
gėrėti savo jaunimo darbais!”
(Daugiau “Akadem. prošvais
čių 7-tame puslapy).

