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Kertinė parašte
Kai pats gyvenimas pakiša progą

Padėkime Amerikos universitete gimti filmui apie M. K. Čiurlionį

Paraštės antraštė ne vieną ga- procentų įvairiems kultūros rei- 
li net klaidinti. Ims kas nors ir kalama nubyra ir vis daugiau 
pagalvos, jog esame tokie laimės jų nubirs. Tačiau reikėtų neiš
vaikai, kad galime,, nieko 'neveik-; leisti iš akių tokių progų, kurios
darni, tik sėdėti, o pats gyveni
mas mums visas progas suieškos. 
Iš tikrųjų gyvenimas pakiša pro
gą., kai mes patys tokių progų vi
su intensyvumu ieškom ir sten
giamės pasitaikiusias išnaudoti.

Juk kone visa, kas šiuo metu 
lietuviškam reikalui ir lietuvių 
kultūros dėmesiui Vakarų pasau
lyje laimima, tai daugiausia dėka 
jaunosios mūsų akademikų kar
tos akylumo, dirbant įvairiose in
stitucijose, dėstant universite
tuose, bet kartu neužmirštant ir 
lietuviškosios išeivijos misijos 
pavergtos tautos aldvaizdoje.

Mūsų jaunųjų akademikų tau
tinės savo paskirties supratimo 
dėka daug lietuviškam reikalui 
yra padaryta moksle,, literatūroj 
ir šiaip visuomeninio gyveni
mo kloduose, pasitaikiusias 
progas išnaudojant. Išsimoksli
nusiems viename ar kitame Va
karų pasaulio krašte, mūsų jau
niesiems intelektualams nugrieb
tą progą išnaudoti yra kur kas 
lengviau negu vyresniesiems. To
dėl garbingo amžiaus sulauku
sieji neturėtų rūgoti, kad jaunes
nysis vienur ar kitur atsisėda ša
lia, bet tik džiaugtis,, net didžiuo
tis, kad veteranas savo kėdę gali 
užleisti pajėgiam, gal net akty
vesniam ir aplinkybėse sumanes
niam jaunesnės kartos atstovui, 
kuris jam įprasto krašto situaci
jose jaučiasi kaip žuvis vandeny.

Bet ir jauniems intelektualams 
ko nors apčiuopiamesnio ir ilgiau 
išliekančio pasiekti ir įkūnyti 
vien tik gerais norais nebus įma
noma. Visiems ir visada reikia ir 
reikės ne mažėjančios, o vis di
dėjančios ir konkrečios piniginės 
paramos lietuviškam reikalui iš
kelti iki tokio laipsnio, kad jį visi 
matytų ir gerai įvertintų.

Bet tai jau sąmoningos ir pra- 
turtėjusios mūsų čionykštės vi
suomenės, o ypaš Lietuvių fondo 
uždavinys. Kaskart,, metams pa
sibaigus, nemažai Lietuvių fondo
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Literatūriniai varikliai ir vaizdai
P. MELNIKAS

Į universalinį kamieną

Literatūra turi būti didelė, 
laisva, semtis visko iš gyveni- 

I mo, atvirai kalbėti, skaitytoją 
(Intriguoti. Bet dėl įvairių prie
žasčių šitaip ne visada būna, ir 
prie tobulybės sunkiai priartėja
ma.

Tai regime ir mūsų literatū
roje. Dabar, kai net turi
me kone dvi literatūras, nors ta 
pačia kalba rašytas. Bet ai' jos 
gali būti tobulos ir universaline 
prasme be priekaištų? Žvelgda
mi į šiapus, galėtume tarti, jog, 
nežiūrint nedėkingų išeivijos są
lygų, iš išsivežtų tautinių tradi
cijų ir patyrimo sukurta paly- 

i ginti nemažai. Be išsibarsčiu- 
| siema po pasaulį literatams nėra 
j lengva. Ir gal todėl atsiduriame 
šiandien savotiškoje pozicijoje, 
kur skausmą reikia išsakyti 
laisvėje

Kas vien tik po publicistinės 
eros štampu buvo parašyta tė
vynėje, atolydžiui užėjus, buvo 
nuvertinta. Ir tik po to tenai iš 
lėto buvo kimbama į nepaten
kinto individo vaizdavimą, kas 
ir vėl dabar jau yra varžoma.. 
Tačiau kimbama ten į žmogaus 

j vidaus realijas, nežiūrint, koto ar kito projekto įkūnijimui 
susidaro mėnesių bėgyje. Dažnai 
susidariusios progos neišnaudo
jus, jos vėliau susigrąžinti jau 
neįmanoma. Tokiais atvejais ir 
Lietuvių fondas turėtų būti visa
da gana lankstus,, reikalo neati
dėti, nelaukti metų galo, o tuoj 
pat rasti pinigo pakištos progos

kios neaiškios jos bebūtų. Ne vi
sada pasakant žmogaus kančios 
priežastis, literatūra tėvynėje 
tampa lyg savotiškas aidas 
šauksmo puse bur nos. Psicholo
gine įžvalga ir kančia jis duslo
kas. Nors duslume dažnai ir 
yra vertės, bet tai neišsisaky-Į 
mas, žmogus yra apgaub tas 
miglos, tai jis vienas gamtoje, 
lyg tyruose, tai vėl jis kambary, 
nepatenkintas, bet neveiklus.

išnaudojimui. Reikia pasakyti, 
kad jau ir praeityje Lietuvių fon
do šitaip buvo elgtasi ir nema
žai laimėta.

Dabar štai ir vėl lietuvės pro
fesorės Liudos Alssen dėka Bow- 
ling Green, Ohio, valstybinis uni
versitetas susidomėjo mūsų di
džiuoju tapytoju ir muziku M. K. 
Čiurlioniu ir pasišovė pagaminti 
jo filmą, šiame universitete yra 
daugiau kaip 15,000 studentų. 
Universitete profesoriaujanti L. 
Alssen ten jau pereitą rudenį 
skaitė paskaitą apie M. K. Čiur
lionį ir jo kūrybą. Paskaita buvo 
iliustruota paveikslų skaidrėm 
ir muzika. Paskaita universitete 
iššaukė didelį susidomėjimą čiur 
lioniu. Profesorei buvo pasiūlyta 
pagaminti Čiurlionio filmą uni
versiteto televizijos stočiai. Iš 
pirmos dalies “video tapė” yra 
jau paruoštas. Programa tęsiasi 
visą valandą. Ji susideda iš dvie
jų dalių: I. Čiurlionis — žmogus 
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Visame pasaulyje jaučiamas 
temų nykumas, savotiškas nihi
lizmas. Šios rūšies temos litera
tūroje šiandien dominuoja, ir 
gamta lieka žmogui tik vieninte
le realija, o nepakartojamas in
dividas — herojum. Tai kafkiš- 
kas, Camus duslumas. Tik keis
ta, kad jis pasirodo, kaip mada, 
ar kaip išjausta nuotaika ir ten, 
kur jo egzistenciją teoretiškai ir 
oficialiai sunku išaiškinti, šis 
klausimas buvo įvairiai aiškin
tas ir dar tebeaiškinamas mūsų 
spaudoj (Žr. R. šilbajorio ir K. 
Keblio str. Aidų nr. 3 ir 9, 
1970).

Tėvynėje trūkstamą polėkį, 
atvirą valstybiškumą, patriotiz
mą, aiškią intrigą čia išeivijoje 
papildo ne tik laisva publicisti
ka, bet ir “spragas užkišti” nu-

Muzikos rankraščio vinjetė

Mare Chagall (g. 1887) Baltasis nukryžiavimas (1938)
Šis įdomus paveikslas yra Chicagos Meno institute, tik Institutui turimus kūrinius galerijose keičiant, ne 
visada jį galima užtikti. Aplink Nukryžiuotąjį žemė je ir aukštybėse siaučia kažkoks chaosas ir siaubas, 
žmonės bėga, blaškosi, namai griūva, liepsnoja. Kiek aukščiau, kairėje pusėje, paveikslo pakraštyje, ma
tome būrį ginkluotų karių, virš kurių galvų iškeltos dvi raudonos vėliavas. Dešinėje pusėje, virš degančio 
namo, taipgi dvi vėliavos: viena balta, o kita — geltona, žalia, raudona. Kaip žinome, Mare Chagall, po 
Picasso mirties, dabar yra bene plačiausiai ž’nomas, dar gyvas XX amžiaus tapytojas, gimęs žydų šeimo
je Vitebske (Rusijoj), bet po bolševikinės revoliucijos visą gyvenimą praleidęs Prancūzijoj. Kodėl šiame 
paveiksle atsirado Lietuvos vėliava? Galime tik spėlioti. Ryšium su mūsų trispalve šiame paveiksle prisi
mintinas ir toks faktas: Francois Mathey įprasto kišeninio formate populiariame leidinyje “Chagall 1918- 
1939” (Tudor Publishing Co., New York; gaunamas ir Chicagos Meno instituto knygų prekyboje) pačio
je pradžioje rašoma: “Life had turned pitileas in Rvssia towards the years 1919/20: the time when the 
poets vanished from the scene. ’No matter where out of the world? (plate I), was the only hope. Then 
suddenly with the help of J. Baltrušaitis, the Lithuar ian M’nister in Moscow, Chagall got an exit visa no 
as be able to go and show his works in Kovno. Be- 11a and Ida joined him there, and fram thence started 
his nevv migration to the west, to Paris by way of Berlin."

į 
siteikusi egzodo literatūra. Jai 
kartais čia pasiseka, kartais ne. 
Bet vis mėginama iš naujo. Nes 
visuomenės nusiteikimas ir 
žvilgsniai į rašantįjį lyg sakyte 
sakytų: duok to, ko tėvynėje ne
galima net mėginti, nežiūrint, ar 
toks rašytojo įprasminimas yra 
pats idealiausias.

Dėl šių ir kitų priežasčių, žvel
giant į lyg ir dvilypę mūsų 
literatūrą, gaunasi keistas įspū
dis. Iš vienos pusės: jau minėtas 
duslumas, keistokas intrigos 
vengimas arba jos kitoks varto
jimas, ne visuomet aiški herojų 
motyvacija, kurią čia stengia
masi įvairiai iššifruoti, gal net 
perdėtai etiškas “message”, tai 
vėl koks nors kitas mums ne
įprastas posūkis.

Iš kitos pusės: randama ir čia 
duslumo, kartais teptuko net per 
stipraus paspaudimo, vaizduoja
mas modelis kartais per toli (ar 
per arti), ryškus smulkmenišku
mas, noras ką nors įrodyti, o ne 

pavaizduoti; įsitraukimas į ne 
vaizdais, bet žodžiais apšneka
mas sferas ir tik nedažnai tei
giamai pavartojamą viską gelbs- 
tinčią intrigą.

Istorijoje mes visuomet skun
dėmės (ir rasdavome priežas
čių), kodėl vis dar neturime di
delės lietratūros. Sakydavom, 
lyg teisindamiesi, kad vis dar 
neturėjom literatūrinės kalbos, 
kad mes dar tik pradedam, kad 
valdžios, kad šiokie ar tokie dik
tatoriai mums vis trukdė ir 
trukdo, kad išeivijos sąlygos nie
kam tikusios (o kaip su Buninu, 
Nabakovu ir kt.?), kad įvairios 
priespaudos neduoda atsidusti. 
Bet priežastys gal slepiasi kur 
kitur?

Atrodo, abi (jeigu patogumo 
dėlei taip galima sakyti) litera
tūros yra gerokai įtakotos pa
saulinės literatūros pavyzdžių, iš 
kurių vis buvo semiamasi didy
bės, technikos, atvirumo ir lais
vės. Kai kurios linijos labai ati

tinka geruosius pasaulinės lite
ratūros rūpesčius. Netrūksta 
taikliai pagriebtų ir kartais net 
išradingų momentų. Bet ar ka
mienas priartėja prie didžiųjų 
pavyzdžių esencijos? Kažin ar 
tuo labai rūpinamės? Ar grįž
tam vėl atgal į juos antrukart ir 
trečiukart bent persiskaityti, 
kad sužinotume, kame iš tikrųjų 
yra kad ir tokio Kafkos, Faulk- 
nerio, Camus ir Hemingway di
dybės ? Dažnai originalaus meno 
imitatoriai nesupranta, ir kar
tais to meno formos1 nėra net 
meno principais. Gal jos to “ka
mieno” syvuose? Gal herojuje? 
Gal literatūros vaizdų traktavo
me?

Neigiamas herojus kaip 
variklis

Susirūpinimas mūsų proza — 
romanu, kad jis pagrinde yra 
novelistiškas, primityvaus psi
chologinio motyvavimo, nors 
gražiai parašytas, yra gan tei

singas Bet, pakeliui į svajojamą 
egzistencialinio įžvalgumo, pras
mės ieškojimo, stipraus intelek
to su gilia filosofine intuicija 
veikalą, turime išeivijoje ir ma
žiau pastebimų romanų, kurie 
gal ir nepriartėja prie norimo 
idealo, bet juose autoriai, gal 
netyčia, įsivedę neigiamą hero- 

I jų, pagerino mūsų tradicinį ro
maną.

Ir šitai gal parodo tokio nei
giamo herojaus variklio teigia
mas puses. Sakykime, kad tokie 

[neigiami herojai yra Kreivėnas 
(V. Ramono “Kryžiuose”), Ju- 

i liūs (Alg. Landsbergio “Kelio
nėje), Kvėdaras (J. Kralikaus- 
ko “šviesoj lange”), Garšva 
(Škėmos “Baltoj drobulėj”), 
Hennessey (V. Volerto “Są
moksle”), kurie istoriškai pra
tęsia “Algimantą”, “Viešnią iš 

šiaurės” ir dalinai “Altorių šešė
lyje” (kur herojus gal nėra nei
giamas, bet pereoina procesą: 
teigiamas — neigiamas — tei
giamas).

Nors žinome, kad konsisten- 
tiškas neigiamas herojus nėra 
simpatingas, ir yra aišku, kad 
jau labai neigiamas herojus ro
mane gal nebūtinai veikalui pa
deda, bet be jo irgi sunku išsi
versti. Vėl — neigiamas hero
jus gali tapti negyvenimiškas, 
perdaug “sulaužytas” ar išeiti 

į scenon su kreivai uždėta graikų 
tragedijos kauke. Bet jis gali 
būti irgi žmogus, kurį į blogį pa
stumia kažkas labai neaiškaus. 
Jo nerimavimas gali kilti dėl 
siekimo uždrausto ar1 nepasiekia
mo objekto, arba jis gali būti 
tiesiog psichologiškai nesveikas 
žmogus (Garšva), bet jis dar 
bus visai geras kaip neigiamas 
herojus. J. Gliaudos “Delfino 
ženkle” štai jis — laukiamas de
formuotas kūdikis.

Kritikams konsistentiškas nei
giamas herojus nėra simpatin
gas (Kreivėnas, Julius, Garšva), 
kuriuo kiek apkaltinamas ir įta
riamas pats autorius. Bet juk 
neigiamas herojus autoriaus 
yra įstumiamas scenon į tarpą 
gerų, padorių žmonių, kaip Kvė
daras ar Hennessey, kur jisai 
įsimaišęs tik išjudina gerųjų ra
mų gyvenimą gundymu ar suk
čiavimu, priversdamas juos susi
mąstyti. Ir gerieji, žinoma, nuo 
jo kiek nukenčia. Bet ar nuo to 
nukenčia romanas?

Romano gale, klustelėjus tei
giamųjų herojų, ką jie būtų darę 
be neigiamojo herojaus, anie 
tikriausiai piktai tylėtų arba ir 
nuoširdžiai atsakytų;

— Be jų nebūtų ir romano.
O jo reikia.
Atrodo, Kvėdaras ir Hennes

sey labai paryškina teigiamųjų 
charakterių dorybes ir tampa 
romano varikliais. O Julius ir 
Garšva romane taip visur domi
nuoja, kad veikalas tampa tie
siog neigiamo charakterio studi
ja. Vienoj kitoj vietoj neišven
giamai pasirodo jų pateisinimo 
argumentai: Juilius freudiškai 
išteisinamas dėl priklausomumo 
tėvui, Garšva — dėl psichologi
nio sutrikimo ir kt. Bet tai neiš
vengiama, ir todėl Julių ir Garš
vą giname.

Tik ar reikia teisint neigiamą 
herojų? Ar toks herojus nėra tik 
meniškai pastatytas žmogus su 
graikiškos tragedijos kauke? 
Tai aktorius, kuris gerai vaidi
no rolę, kuri jam ar autoriui

(Nukelta į 2 psl.)
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yra įdomi ir būtina didžiausiam 
estetiniam romano potencialui. 
Skaitydami tikriausiai neabejo

jame, kad daug paprastesni da
lykai ir gyvenimas ir tikri isto
riniai įvykiai vyksta šalia Ju
liaus ir Garšvos, bet autoriai 
juos ignoravo; jie rinkosi ir me
tė herojui po kojom dideles — 
specialiai atrinktas — kliūtis ir 
kaitų su herojumi, per jas per
šokę, ieškojo kitų panašių.

Kai tų kliūčių yra daug, ta
da romano puslapiai ir eilutės 
būna pajungtos išorinei ir vidi
nei kovai. Autorius čia pluša at
rankos procese: estetiniame 
kliūčių ieškojime, eksperimen
tuoja ar su galimybėmis ir ne
galimybėmis, nors žmogui vis
kas galima ir jam visko gyveni
me gali atsitikti.

Kiek neigiamas herojus ne
leidžia nei autoriui, nei romanui, 
nei skaitytojui pailsėti? Labai 
daug. Bet į mūsų tradicinį ir iš- 
eiviškąjį romaną jis bent įveda 
mums taip trūkstamą elementą, 
kuris yra pajėgus išjudinti kiek
vieną, kiek nusistovėjusį, van
denį.

Literatūros kalba vaizdais

Literatūros veikale intriga ga
li būti tema, atmosfera, įdomus 
stilius, įdomi įžvalga į save, iš
oriniai veikiantys įvykiai, keis
tos situacijos. Lengviausiai pa
taikoma, kai intriga pasidaro 
neigiamas herojus — žmogus, 
įsileidus tokį keistuolį padorių 
žmonių tarpan, pi-ozoje nėra ra
mybės, dingsta novelistiška idi
lija nes neigiamas herojus ne
leidžia nei vienam pailsėti. O to
kių gali būti net keli. Du ar trys 
neigiami herojai gali ir tarp sa
vęs kovoti. Arba geras, bet ii' su 
kokia yda — prieš blogą. Du ge
ri — prieš du blogus. Variantai 
neišsemiami. Autorius, aišku, 
turi su jais “pabendrauti”, nors 
ir jam tai gal ne visuomet patin
ka. Bet svarbiausia neužmiršti 
operuoti vien vaizdais, nes lite
ratas galvoja vien vaizdais.

“Galvoja vien vaizdais”? čia, 
atrodo, ir yia pati didžiausia li
teratūros paslaptis ir jėga. 
Reiškia, literatas daug nepasa
koja “kaip, kas, kodėl”, bet rodo 
ir vaizduoja. Vaizdai seka vie
nas kitą. Bet kaip? Chronologiš
kai? Nuo kada? Ir kurie vaizdai 
yra literatūriniai, meniški, įdo
mūs?

Gal čia ir yra didžioji visų 
literatūrų problema. Ir kas au
toriui (jo novelei ar romanui) 
padės atrinkti tuos vaizdus? Ir 
kaip vaizdais galvoti? Ypač, kai 
vienu vaizdu gal nieko “nesu
galvosi” ?

Problema yra labai įdomi. Te
ko taipgi nemažai pagalvoti ir 
kai kurių autorių vaizdus pastu
dijuoti. Bet tikslaus atsakymo 
sunku laukti, nes visi operuoja
vis kitokiais vaizdais: slenkan
čiais iš lėto arba gan greitai, bū
tinų papildyti mintimis kitiems 
to visai nereikia, vieni jų racio
nalūs, chronologiški, su sugrįži
mais praeitin, kiti su projekci
jom į ateitį. Vaizdus visi varto
ja, ir be jų retai kas išsivers. 
Bet kaip “vaizdais galvojama”?

Racionaliai ir chronologiškai 
išdėstytais vaizdais, atrodo, ma
žai galvojama. “Gimsta, gyvena 
ir miršta” vaizdai nors ir pasa
ko didelę tiesą, nepriveda prie 
galvojimo vaizdais, ypač moder
nioje literatūroje. Reiškia, vaiz
dai yra kaip paveikslai. Gal kaip 
paveikslai meno parodoje? Ir jų 
išdėstymas sienose ir seka yra 
reikalinga tam tikro pagalvoji
mo ir estetinės nuovokos. Tai gal 
panašiai ir literatūroje? Juk ir 
joje vartojami žodžiai, kaip trip
tikas, diptikas. O trilogija juk 
yra trijų veikalų junginys — 
trys suderinti paveikslai.

Romantiškų kampelių dar netiūksta ir šių dienų Londone

Laiškas iš Europos

Pasaulinio teatro sezonas Londone
Teatralai mėgsta Londoną. Štai 

ir lietuviai, girdžiu, kurie tik turi 
šiek tiek reikalų su teatrais, jei 
tik ištrūksta iš namų su leidimu 
pakeliauti po vadinamąjį buržua
zinį pasaulį, tuoj kreipia žvilgsnį 
į Londoną.

Visokių teatrų, o tuose teatruo
se dar visokesnių'pastatymų bri
tai turi pakankamai ir kituose 
miestuose. Bet Londonas vis tiek 
yra teatrų Meka Britanijos salose. 
Čia, pavyzdžiui, ir šiuo metu ro
domas Šekspyro “Makbetas”, bet 
taip pat Agatos Christie “The 
Mousetrap”, Ibseno “Lėlių na
mai”, baisybė šiaip vaidinimų, 
komedijų .vodevilių ir tokių mu
zikinių, kaip “Showboat”, “Je- 
sus Christ Superstar”, “Oh! Call- 
cutta!”, “No, no, Nanette”, 
“Hair”. Ir vaidina tuose visokiau
siuose pastatymuose ne tik Ala- 
stair Sim, Peter Cook ar Ken- 
neth Williams, bet ir Ralph Ri- 
chardson, Gelia Johnson, Peter 
Ustinov, Paul Scofield,, Deborah 
Kerr, Anne Neagle, G lenda Jack-

Galvojant apie literatūrą ry
šium su kitom meno ar muzikos, 
ar mokslo sritim, “galvojimas 
vaizdais” pasidaro kiek lengves
nis. Pavyzdžiui — ekranas. Ten 
beveik visas galvojimas yra 
vaizdais, tik retkarčiais įsiter
pia pasakotojas. Dramoje — tas 
pats, vien aktai, vaizdai. Laik
raščiuose randame ryšį ir galvo
jimą net iš 3-4 “comic strips” 
vaizdelių, nežiūrint, kad jie bū
tų ir be užrašų, be paaiškinimų, 
kokia estetine tvarka vaizdai 
geriausiai veikia skaitytoją?

Ar taip yra literatūroje? Ir 
Tam reikia eksperimento, kola- 
žo, mėginimų. Kontrastai, kaip 
šachmatų lentoje — juoda balta 
— veikia skaitytoją vienaip. Kai 
praeities gabalai periodiškai rit
mingai kaitaliojasi su dabartim, 
gauname 'Baltos drobulės” 
“Rugsėjo šeštadienio” vaizdų se
riją ir įspūdį ir galvojimo būdą. 
Novelės dalinamos į numeruo

son, iš JAV atvažiavusios Lauren i 
Bacall ir Mia Farrovv. Kas nėra j 
lankęs kino teatrų, tos aktorių 
pavardės, žinoma, tėra tik pa va r- | 
dės, bet tai vis filmų aktorių 
grietinėlė, kuri traukia žiūrovus 
į Londono teatrus.

Pavasarėjant dabar pradėtas 
Londone dešimtasis pasaulinio 
teatro sezonas. Jis pradėtas Bo- 
chųm Schauspielhaus pastatymu 
Hans Fallados “Mažasis žmogau, 
kas dabar?” Fallada, naciams Vo
kietijoje įsigalint, parašė tokio | 
pavadinimo romaną, anuo metu 
ypač plačiai išgarsėjusį, žinoma, 
Hitlerio laikais uždraustą, lietu
vių reto kurio skaitytą iki šio po
kario (vertimas išleistas Lietuvo
je po karo). O kas yra skaitęs, 
tam truputį keista atrodys, kad 
pastatymas yra muzikinis — su 
dainomis ir šokiais. Tačiau, tur 
būt, šiais laikais reikia prie visko 
priprasti. Jeigu Don Kichotas ir 
Sančo Panča gali dainuoti opero
je ir filmuose, kodėl gi negalėtų 
Fallados romano herojai!

tas, ar nenumeruotas dalis — 
vaizdus, arba visai nedalinamos, 
ir viena ilga scena tada gal su
skyla, kaip kaleidoskope, į trum
pesnes ar ilgesnes iškylas atgal, 
į tai, kas praeity paveikė dabar
tį. Vaizdai santykiauja absur
diškai, irracionaliai, surrealistiš- 
kai tarp savęs, kaip dažnai būna 
ir gyvenime. Arba jie turi gam
tišką ritmą. Jūros bangos, vie
nos aukštesnės, kitos mažesnės, 
maždaug to paties atstumo vie
na nuo kitos. Bet sutankėja prie 
kranto ir dūžta triukšmingai į 
uolą... Toks labai populiarus 
vaizdų ritmas romanuose.

Panašus būtų ir audros proce
so ritmas. Pradžioj tik neramus 
vėjas, keli lietaus lašai, tolima 
perkūnija. Staiga lietus, vis dau
giau nerimaujantis, griaustinis! 
Potvynis, prošvaistė tamsiuose 
debesyse ir, galų gale, saulė, bet 
žemė šlapia ir kvepia drėgme...

Santykiai: didelis, mažas; plo

Deja .anglų spauda šį vokiečių 
atsivežtąjį pastatymą sutiko be 
didesnio entuziazmo. Viena kita 
daina buvusi nebloga. Šokiai 
kaip tokie neblogi, bet jie kliudą 
sekti istoriją. Pastatymo stilius — 
simpatiškas, bet scenoje trūkę ta
lentų.

Kur kas didesnio entuziazmo 
susilaukė ispanų Nuria Espert te
atro kompanijos atsivežtasis Fede- 
rico Garcia Lomos veikalo “Yer
ma“ pastatymas. Nuria Espert 
yra katalonė aktorė, sako, pati 
garsiausia pasaulyje, ypač tragiš
kiems vaidmenims, nes turinti 
tragišką veido išraišką. Ta ir te
atrinė kompanija, kaip matome, 
pavadinta jos vardu (aktorė gi
musi 1936 m., kompanija įsteig
ta 1959 m.). Kompanijos pastaty
mai Ispanijoje žiūrovų mėgstami. 
Kai Nuria Espert kompanija pra
dėjo išsinuomotame pačiame 
bjauriausiame Madrido priemies
čio teatre statyti iš pradžių Col- 
letės “Gigi”, Lopez de Vegą ir 
Eugene O’NeiMą, o vėliau Calde- 

nas ir storas; įvykiai: vieni arti 
kiti vyksta toli. Tai įdomiai bu
vo naudota, bet gal su per ilgais 
protarpiais, kai kūnuose mūsų 
išeivijos romanuose. Juose kai
taliojosi gyvenimas Amerikoje 
su praeitim Lietuvoje, kuri nie
ko bendro su šiandiena neturė
jo. Ir tokių romanų yra nemaža. 
Grįžimai vaizdais atgal netruk
do, jei jie bent kiek surišti ale
goriškai ar simboliškai su da
bartim ir nepersirita per 2-3 psl. 
įtarpą.

Ieškant vis naujesnio gal
vojimo vaizdais, gal "maestoso, 
andante, allegro ir finale” simfo
ninis išdėstymas, nuotaika ir 
orkestracija galėtų būti pritai
kyta kartu su individualių au
torių mokslinėm, poetinėm, iliu
zinėm ir atmosferinėm eskapa- 
dom į universalinį romano ka
mieną?

KERTINĖ PARAŠTĖ
(Atkelta iš 1 psl.)

ir jo kūryba; tai įvedamoji dalis 
su bendrom nastabom apie Lietu- 

Ivą; pateigiamos biografinės ži
nios ir Čiurlion'o kūrvbos apž’ al
ga, II. Čiur'ionis — jo kūryba ir 
jo laikai; čia nagrinėjami Čiur
lionio kūriniai tuometines Euro
pos meno kontekste.

Naudojama medžiaga filmu*: I 
i Čiurlionio paveiku ai (spalvos iš
ėjo puikiai!), jo simfonmė muzi-j 

, ka ir kvartetas. Abiejose dalyse 
asmeniškai dalyvauja pianistas į 
Andrius Kuprevičius ir skambi
na solo. Kita akivaizdinė medžia
ga: Čiurlionio fotografija Lietu
vos žemėlapis, Lietuvos gamtos 
vaizdai. Forma- dviejų profeso- 

(rių pasikalbėjimas apie Čiurlio
nį, žinoma, anglų kalba. Kruopš
čiai surinkta dokumentinė me
džiaga (talkininkaujant meno is
torikui dr. Mindaugui Nasvyčiui 
iš Clevelando) rūpestingai pa
ruošta iki paskutinės smulkme
nos televizijai. (Script: Paul Pas- 

!ter).
Bowling Green Statė Universi

ty televizijos stotis WBGU-TV 
Channel 57 galės užbaigti visą 
programą tik tuomet,, jei pavyks 
gauti iš kitų šaltinių bent dalinę 
finansinę paramą. Darbas nutrū
ko dėl valstybinių lėšų stokos. 
Reikalinga 2500 dolerių. Jei bus 
gauta šita suma, universitetas

roną ir Šekspyro “Hamletą”, tai 
žiūrovų niekada netrūkę.

Žinoma, Ispanija yra Ispanija. 
Kol kompanija statė klasikus, jo
kių bėdų neturėta su cenzoriais. 
Bėdos prasidėjo su Arraibalo “Bu
deliu”. Madride negailėta pasiro
dyti nė su premjera. Po kiek lai
ko leista vaidinti Barselonoje. Su 
tuo pastatymu kompanija buvo 
pakviesta Belgradan į teatro fes
tivalį, o kai iš jo grįžo, jau ir 
Madrido cenzoriai nieko nebesa
kė, ir vaidinimai praėjo su pasi
sekimu, ir “Budelis” dar buvo at
vežtas parodyti į Londoną.

Beje, ir tasai Lorkos veikalas 
“Yerma”, kuris dabar rodomas 
Londone, praėjo tam tikrą dyg
liuotą kelią savo krašte. Baroelo- 
noje jis buvo uždraustas, Tarago- 
noje — uždraustas, Madride — 
uždraustas. Tik kai iš Londono 
atvažiavo tarptautinio teatro se
zono organizatorius Daubeny ir 
paprašė Nuria Espert kompaniją 
atvažiuoti, būtent, su Lorkos 
“Yerma”, reikalas kažkaip paju
dėjo. Daubeny sutikęs: gerai, jei
gu jums neleidžiama savo krašte 
to veikalo statyti, vis tiek vežkitės 
jį į Londoną! Tada ir cenzūrą ap
siramino, ir “Yerma” Madride tu
rėjo nežmonišką pasisekimą.

Be kita ko, su “Yerma” pasaty- 
mą atvežusia Nuria Espert kom
panija į Londoną atvažiavo ir 
1936 m. žuvusio poeto ir drama
turgo Federico Garcia Lorcos se
suo Izabelė. Ji papasakojo, kaip 
os brolis rašydavo, kokią medžia
gą savo kūriniams imdavo. Pasi-

(Nukelta J 4 pusi.)

PR 8-3229

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS
2858 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą

REZID. TEL. 239-4683

DiR. K, G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ilgos 
OlnekologinS Chirurgija 

6449 S. Pulaski Road (Crauford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

DR. VL, BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West «3rd Street 
Kampas 88-čtos Ir California 

Pirmad., antrad., ketvirtad. nu
li iki 7:10 vai. vakaro 

Šeštad. nuo 2 iki 2:80 vai. 
Trečlad ir penktad. uždaryta 

Ofteo telef. 478-4042
Resdd. tel VVAlbrook 8-8048

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti. 

padengs visas kitas išlaidas, iš 
viso apie 6000 dolerių (Pasinau
dojimas studija, keturiom kame
rom su “full band color”,, specia
liai paruošta scena — se'as su 
Vilniaus verbom ir kt..). Filmas 
informacinio — kultūrinio pobū
džio, surežisuotas taip, kad bū
tų įdomus ir plačiai publikai Re
žisuoja universiteto TV direkto
rius Marvin Bowman.

Programos pirmoji da’is jau 
pagaminta (pilot project). Rei
kia tik 2500 dolerių vienkartinės 
paramos šio filmo užbaigimui. 
Tada WBGU—TV pagamins vie
nos valandos 16 mm spalvotą fil
mą, Mokyklos, organizacijos, net 
atskiri asmenys galės juo pasi
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OR. PETER T. BRAZIS
VEYTOJAS IR CHIRURGĄ
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IR EDMUND E. CIARr
OPTOMETRISTAS 

{709 VVest 51st Streei 
Tel. GR 8-2100

vai payai susitarimą pirmad i 
Ketv 1—4 lr 7—9; antrad ir penk 
•ad m------4. AeAtad 10--8 vai

Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6966

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE — M HV'V IR

EMOCINES LIGOS 
CRAVFORD MEDICAL BUILDING 

8448 80. Pulaskl Romi 
Valandos pasai susitarimą

Rezid. Tel. — GI 8-0873

DR. W. M. EISIN . EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOr 

GINEKOLOGINft CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2676 
falandos pagal susitarimą Jei ne 

atsiliepia, skambinti: MT 8-0001

TeL — BE 3-5893
OR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rezid. — l‘ns[KTt 8-8081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K A A

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

’irmad., antrad . ketvlrtad ir penki 
nuo 12 iki 8 vai. ir nuo 6 Iki 8 
vai. vak., AeAtad nuo 1 Iki 4 vai

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7276

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 Weet 68rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p tr *

Iki 8 vai. Trečlad ir AeAtad uždaryti

Visi telefonai 652-1381

DR. F, V. KAUNAS
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-13 tr 4-7 Trečiad. P 
AeAtad. tik susitarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicere 

Kasdien 1-8 vai. Ir 8-8 vai vak 
Uskyrus trečiadienius 

šetadleniaia 12 Iki 4 vaL popiet

TeL REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUM

(LietuviB gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 West 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad tr 
penktad nuo 13-4 vaL p. p. 6-1 
vai. vak. AeAtad 13—8 vai p. p. b 
trečlad. uždaryta

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

bPECIALISTK 
MEDICAL BUILDING

7156 South Weatern Avenue
Valandos Kasdien nuo 10 v. ryto Ik! 
3 v. popiet Trečlad. tr AeAtad nuv

10 v. ryto Iki 1 v popiet i
Ofteo telef. HE 7-1188 

Resid telef — 288-38Ik

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti. 

naudoti be jokio mokesčio, kada 
tik nor^s.

Minėtoji suma reikalinga dar 
prieš vasaros atostogas, kol visi 
dalyviai ir studijos personalas 
(iš rišo apie 30 žmonių) yra uni
versitete ir dar neišvažinėjo ato
stogų. Visi darbai turėtų būti už
baigti dar šią vasarą.

Mums atrodo, kad viskas labai 
aišku, nereikia daugiau jokių ko- 
mstnarų. Tik reikia, kad Lietuvių 
fondas ar kitas kuris turtinga
sis, nieko nelaukdamas, tuoj pat 
paskirtų reikiamą 2,500 do erių 
sumą. Būtų tiesiog nelaimė, jei
gu šios auksinės progos Išeivijos 
misijai pasaulyje įprasminti ne
išnaudotume. k. brd.

OR. NINA KRAUCEi 
KRIAUCELIŪNAITĖ

K « Al IU.IA ll< M<»l I I<1 I IG<• 
8132 S Keikit Aw.

WA 6-26*10. neulMilivpu* jiuu 
>inti 47 1 0226 Valandom panai ai 
ntaruna

•Ilso HE i-lklk Rez. PR 0-8M0' 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
yDYTOJAS IR CHIRURGAS 
■PEI IAI llif VIDAUS LIGOS 

’45l VVest lįst Street 
(71 Ir Cnnipbell Ate. kampas)

Pirmad.. antrad . ketvlrtad Ir penki 
nuo 8 vai popiet Iki 7 v. vak. AeAtad 
nuo 9 v ryto Iki II vai ryto — tik 
susitarus

0R. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W 71M SL — Tel. 787-5141 
Tikrine akis. Prilaiko akinius ir 

“contact lensee” 
Vai piural susitarimą Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBB VIDAUS IJGOH 
5159 South Damen Avenue 

Tel. Ofiso PR 8-7800 Namų 828-768.
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Offiao tel.: 799-3720
IZOLDA M. RADVILA, M.D.

AKIŲ GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
3285 W. VOLLMER 

(Kampas 208 St. Ir Kedzie Avė.) 
Fiossmoor, 1111 notą 60422 
Valandos pagal susitarimą.

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės Ir Prostato 

CHIRURGIJA 
2656 VVest 63 r d Street 

Vai. antrod. nuo 1 - 4 popiet 
tr ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5541

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovehill 6-0817 

Valandos: pirm, ir ket nuo 13 vai 
Iki 2 vai p p. ir nuo 7 Iki 8 vai vak 
antį Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. o. r 

tr vakarais pasai susitarimą

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst Street 

TEL. — 825-8286
Valandos: 3—8 v. v. penktad. 10—11 
ryto 2—8 vai. vak. AeAtad. 1 Iki 
4 v. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 6-3088.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr moterų ligos 
Ofisas ir res.. 2652 W. 58th M. 

Tel. PRoepect 8-1333.
Ofteo va).: Pirm., antr., treč. tr 

penkt nuo 3 iki t vai. ir nuo 6 Iki 3 
v. v. AeAtad. 3-4 vai. popiet lr kitu 
laiku pasai susitarimą.
Of Tel. HE 4-1128. Namų GI 8-61M

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Stren
Vai.: pirm, antrad., ketv ir penktad 
1-4 ir 6-8. Treč lr AeAtad utdarrb

Tel. PRospect 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAAKA8)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6648 Soutb Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. ( —0 vai 
vak., penktad. tr AeAtad. 3—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofteo PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 7 lot Street
Valandos: 1—0 vai. popiet 

Treč. ir AeAtad. panai susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 4outh Pulaski Road
Ofteo tel 767-3141. Namų 636-43M
Vai. pirm antr ketv 3—8 lt o—i 
penktad 3 i SsAt dsjh.1 vnsitarlin.
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ŠVENTA TEISYBĖ

Tai buvo baisiai seniai,
Kai nuodėmė negalėjo dar mūsų paliest i,
kai tu verkei,
iki kraujo įbrėžusi savo ranką į rožės spyglį,
o aš raminau tave,
kaip mokėjau tik savo vaikiškoj nekaltybėje, 
ir bučiavau tavo drėgną nuo ašarų veidą. 
O mano meile!
Visa tai buvo baisiai seniai mūsų meilės vaikystėje, 
o tačiau aš tave ir po daugelio metų prisimenu 
ir ilgiuosi seniai prapuolusioj mūsų vaikystėje 
m ūsų dieviškos meilės.

Esu labai pasiilgęs vaikystės džiaugsmo
ir vaikystės Ramumo,
Štai kodėl man taip aiškiai sminga širdin kiekvienas
Išganytojo žodis:
Kol nebūsit kaip kūdikiai, 
tol neįeisit Dangaus Karalystėn.
Jei Nikodemas būčiau,
tai tikriausiai sakyčiau,
■negi man, 
senam vyrui, 
sugrįžti į savo motinos vidurius?
Tačiau nesu Nikodemas.
Esu tiktai paprastas poetinio žodžio išpažinėjai, 
ir užtai man kiekvienas aukščiau paminėtas žodis 
kalba šventą teisybę.

(Iš šiomis dienomis baigto spausdinti naujo Vlado 
Šlaito eilėraščių rinkinio “Pro vyšnių s o d ą”. 
Knyga leidžiama “Ateities“ leidyklos.) Pablo Picasso (1881-1973. IV. 8) Civic Center Plaza, Chicagoj, esančios skulptūros detalė.

(Nuotr. A. Kezio, S. J.)

Vladas Šlaitas

JEI NETIKĖČIAU

Jei netikėčiau į šviesią, lietuvišką ateitį, 
būčiau seniai jau metęs rašyti eilėraščius. 
Bet aš rašau ir rašau.
Ir rašau tik lietuviškai,
nes ir Dievas mane supranta tiktai lietuviškai.

GEROJ NUOTAIKOJ

Esu patenkintas savo gyvenimu,
esu patenkintas tuo,
ką turiu,
ir esu patenkintas tuo,
ko niekados neturėjau,
ir,
tegu būna atleistas man mano nevalyvumas, 
esu patenkintas pats savimi,
o kai būsiu kitam pasauly, 
tada,
tikriausiai, 
parašysiu jums šimtą kartų gražesnį eilėraštį.

Apie laiką, žmogų ir įstatymą

šiai imponuoja kompoziciniai ėji-

ROMOS IMPERIJOS PALIKUONYS

1

Ar Beatričė buvo, ar jos nebuvo ?
Gal Beatričė buvo tik Dantės svajonėse?
Tačiau danguj pasiliko svajonėm paženklintas 
Beatričės paveikslas

2

Vakarų Londone*
Portobellos gatviūkštyja,
Romos imperijos palikuonys prekiauja senais 

paveikslais, 
senais baldais ir vazomis.
O mama mia!
Kaip baisiai greitai šitam pasauly viskas praeina.

KARKLO DŪDELĖS

Saldžios yra karklo dūdelės 
ir jų laukinis balsas yra saldus.
Ir po trisdešimt metų jos skamba man taip, lyg jas

būčiau 
abiem rankom prie savo lūpų stipriai prispaudęs.

ESU NEDAUG

Esu trapus ir lengvas ąsotėlis.
Esu nedaug. Esu labai nedaug.
Bet po manęs paliks prisiminimuose 
švelnus ir lengvas vasaros dvelkimas.

Esu grakštus ir lengvas išlenkimas.
Esu tik linija. Tik taktas. Ne daugiau.
Bet po manęs paliks prisiminimuose 
švelnus ir lengvas vasaros dvelkimas.

PR. VISVYDAS

Aloyzas Baronas, ABRAOMAS 
IR SONUS. Premijuotas roma
nas. Chicago, 1973. Lietuviškos 
knygos klubo leidinys. Viršelis 
Kazio Veselkos. 206 psl. Kaina 
4.50 dol. Gaunamas “Drauge”.

•

Būtų bergždžia polemizuoti su 
Stukėnu, pagrindiniu “Abraomo 
ir sūnaus” veikėju, ar tėvas yra 
atsakingas už sūnaus veiksmus, 
ypač už tuos, kurie nedaro žalios 
visuomenei. Sakau — bergždžia, 
nes rr pats Stukėnas su šia dile
ma kamuojasi per visą romano 
pasakojimą ir nemato aiškaus 
švyturio dorovės principų jūroje. 
Jį slegia haimletiškos abejonės, o 
dvasioje zyzia keli uodai: praei
ties tragiką, sūnaus šeimos nu- 
lietuvėjimas, sūnaus žmonos vo
kietės Vernos neištikimybė ir pa
galiau vaikaičio Gusto, j vėl to į 
muštynes ir besislapstančio nuo 
.policijos, perdavimo teisingumui 
problema. Pastarasis įvykis, su 
visomis religinėmis bei filosofinė
mis gaidomis, ir stovi knygos siu
žeto centre.

Stukėnas pabaigoje nieko neiš
sprendžia. Jis padaro “blankiai“ 
pareigingą ėjimą, pranešdamas 
sūnui apie jo bute miegantį vai
kaitį ir tuo sulaužydamas Gustui 
duotą priesaikos žodį. Autorius 
Stukėno, dėl to ir neapvainikuoja 
didvyrio aureole. Palieka tame 
pačiame ironijos rate, kur daug 
šnekama apie maištingumą, bet 
visuomet susitaikoma su esama 
■padėtimi. Knygos finalą gerai 
nusako pats Stukėnas: “Aš tyliu 
kaip laimingas akmuo. (...) Ir 
dėtai mirštu, nes mane žudo ne 
mirtis ar liga, bet nuolatinis, ne
atitaisomas graužimasis”.

Kaip ten bebūtų su etine raida, 
tevertus paskutinį puslapį, skai
tytojo veidu perbėga rami šypse
na — Aloyzui Baronui pavyko 
sukomponuoti gerą, neilgą roma
ną. Jo vertė šviečia ne moralinėje 
tematikoje, bet pačiame pensi
ninko Stukėno paveiksle. Daug 
kas ras čia spalvingų psichologi
nių niuansų krūvį. Man laibiau- 

mai. Struktūra.
Pasakojimas pirmuoju asme

niu, su 'išpažinties intonacijomis, 
suteikia tekstui žmogišką šilumą. 
Pati struktūra organiškai susilie
ja su septyniasdešimtamečio Stu
kėno gyvenimo būdu. Taupūs, 
taiklūs rakursai į praeitį, į da
bartinę situaciją, aplinką, jause
ną, kaimynus, vaikus daromi su 
rašytojišku įgūdžiu. Vos liesda
mas daiktus ir žmones, vienišas 
Stukėnas stebi gyvenimą, komen
tuoja, prisimena, poetizuoja, ku
ria aforizmus. Be to, gyvai šneka 
su žmonėmis, randa paguodos bei 
patarimo žodį kitiems, neuž
miršta net karčiamos. Skaitytojo 
dėmesys išlaikomas iki pat galo.

Amerikoje yra apie 20 milijonų 
pensininkų. Kiek jų tarpe lietuvių 
išeivių, sunku pasakyti. Mūsų 
senjorai, kurie maišosi parapijose, 
didžia dalimi yra veiklūs, jautrūs 
ir išmintingi žmonės. Jie tvirtai 
stovi ant savo kojų ir skiriasi nuo 
vietinių amerikiečių nuožmia 

karo bei pokario patirtimi, o ypač 
'dvasiniu skausmu dėl jaunesnės 
kartos nutautėjimo. Suprantama, 
A. Baronas tuos žmones turėjo 
minty, rašydamas premijuotą ro
maną. “Parašiau ‘Abraomą ir sū
nų’, kad parodyčiau, kaip sunku 
yra lietuviui tėvui atsilaikyti 
prieš laiko ir aplinkos smūgius”, 
taip kalbėjo rašytojas premijos 
įteikimo iškilmėse. Stukėnas dali
nai ir reprezentuoja lietuviškuo
sius pensininkus, nors savo 
branduolyje jis yra nepakartoja
mas individas.

“Aš žvilgteriu į duris ir vėl 
išeinu į lauką. Taip pensininkai 
per dieną daro šimtą kartų. Gal
voju apie savo vaikaitį ir tiesą. 
Įsakymai yra tam, kad jie būtų 
vykdomi be abejonių, o aš vis 
abejoju”.

Šitame prisipažinime girdime 
maždaug visus elementus, kurie 
sudaro Stukėno dvasinę kasdie
nybę: bėgimą nuo vienatvės, gal
vojamą apie savo šeimą ir troški
mą padaryti patį teisingiausią

Pensininko dienos Nuotrauka Algirdo Grigaičio

sprendimą. Kitais žodžiais: gyve
nimas, šeima, sąžinė.

Autorius neleidžia herojui pa
sinerti filosofinį uose golfštromuo- 
se, kaip dažnai atsitinka nūdie
niuose mūsų ^romanuose, kur in
telektualas padaromas humanis
tiniu1 ar' metafiziniu banginiu. 
Stukėną matome ir prie degtinės 
stikliuko, ir nešiojantį mirusio 
klebono daiktus, ir žvilgčiojanti i 
merginų kojas, ir meškeriojantį 
su Bendoriumi — fabriko nostal
gija sergančiu pensininku. Visi 
tie epizodai yra pajungti pagrin
dinei romano idėjai. Pavyzdžiui, 
su Bendoriumi kirsdamas medžio 
šakas, Stukėnas simboliškai ruo
šiasi teisingumo laužui. '

Įdomi Stukėno asmenybė Įti
kina mus savo nuoširdumu, stoiš
ku paprastumu, ironija ir subti
lia minčių lyrika. Jis neslepia vi
dinių ydų: neapykantos marčiai, 
įtarinėjimo, nepasitikėjimo, prieš
taravimo. Kad ir pabrėždamas 
žmonių maištingumo reikšmę 
žmonijos pažangai, jis konserva
tyviai prisipažįsta: “širdies gilu
moje aš labiau pasisakau už 
įstatymą, nes laisvė žmogų užmu
ša”. Kitur, prieštaraudamas savo 
aistrai svarstyti apie esminius eti
kos principus, hedoniškai teigia: 
“...šimto metų svarstymas apie 
gyvenimo prasmę nėra vertas 
malonaus jausmo sekundės”.

Vietomis Stukėno lakonišku

mas ar tas ironija nuspalvintas 
skepticizmas primena kai ku
riuos R. Lankausko herojus. Bet 
ten jie yra jauni. Reikia stebėtis, 
kaip puikiai senasis Stukėnas iš
laiko minties skaidrumą. Rodos, 
čia pasitvirtina lenkų poeto Ju
liau Przybo’s žodžiai: “Esu tikras, 
juo arčiau gyvenimo pabaigos, 
tuo aiškiau, įžvalgiau, stipriau ir 
jautriau jaučiu tikrovę”. Pana
šiai šneka ir Stukėnas. “Esu 
dabar gal ir senas, bet mano vai
kystės dienos švyti daug spalvin
giau, negu ankstesniais metais. 
Kaip visa ryšku, ir net keista, 
kodėl visa taip .ryšku." Arba: "... 
o dabar esu senas, bet tikiu, kad 
tebesu jaunas, ir taip esu pasime
tęs laike”. Stukėnas natūraliai 
■ieško kontaktų jaunųjų tarpe. 
Skaitytojas jauste jaučia, kad 
Stukėnui, kaip dažnam šių laikų 
jaunuoliui, yra sunku vaikščioti 
ant nusigulėjusių etikos klodų. 
Deja, tų klodų skaldymui jis ne
turi pakankamai jėgų.

Kompoziciniai posūkiai roma
ne išdėstomi tokia tvarka, kad 
būtų kuo raiškiau pavaizduota 
herojaus fizinė ir dvasinė būklė. 
Trumpame prologe keliomis už
uominomis skaitytojas Įtraukia
mas į susidariusią padėtį — vai
kaičio Gusto slapstymąsi nuo po
licijos. Po to seka dvidešimt neil
gos apimties skyrelių, kuriuose 
pasakojami patys reikšmingiausi 
Stukėno pergyvenimai. Autorius 
yra realistiškai konkretus, nors 
sakinių be reikalo nežarsto. Stu
kėno monologe sužinome, kaip jis 
lankosi pas sūnų, kaip įtarinėja 
savo “karvę marčią” Verną, kaip, 
girkšnodamas alų, ramiai politi
kuoja su Vemos meilužiu Mille- 
riu, visą laiką jį įtarinėdamas. 
Septynioliktame skyriuje sužino
me, kodėl Gustas yra bėglys: jo 
draugas Jerzy prikūlė tą šunsnukį 
Mililerį (jau dabar vaikaitės An
uos krikštatėvį, o gal net tėvą), 
paleisdamas į jo naujutėlaitę 
mašiną keletą šūvių. Skaitome ir 
apie keistą Stukėno sūnaus gera
širdiškumą nusikaltusios žmonos 
atžvilgiu, kad tik išliktų nesuar
dyta šeima ir vaikai būtų lai
mingi. Tam nepritaria Stukėnas, 
vis dėlto, sūnaus prašomas, sutin
ka prikalbinti Verną nepalikti 
namų. Dėl to nekyla jokia dra
ma. Vyrai sprendžia Vemos liki
mą, o ji ramiausiai ruošia kavą. 
Iš tiesų , tokių istorijų gal ir ne
verta dramatinei, nes nūdieni-

(Nukelta j 4 pusi.)
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Bizet ir Carmen
SAULE JAUTOKAITĖ

Muzikos istorijoje kompozito
riaus Bizet ir operos “Carmen” 
vard'ai yra taip tampriai surišti, 
kad jie reiškia vieną ir tą patį.

Prancūzų kompozitorius Geor
gės Bizet (1838-1875) gimė mu
zikų šeimoje, tėvas — dainavimo 
mokytojas, o motina — pianistė. 
Mažam Bizet augant, jo namuo
se muzika buvo visos šeimos cen
tras. Keturių metukų jis jau pa
žinojo gaidas ir raides ir prie tė
vo kambario durų klausydavosi 
mokinių dainavimo. Bizet tėvas 
iš anksto buvo savo sūnui nu- 
skyręs muzikinę profesiją ir norė
jo sūnų įrašyti į konservatoriją, 
bet busimasis kompozitorius ne
buvo priimtas, nes dar nebuvo su
laukęs reikiamo amžiaus. Jis pri
vačiai turėjo mokytis piano, kol, 
sulaukęs 10 metų, galėjo lankyti 
konservatoriją. .

Bizet mokslinis kelias buvo la
bai sėkmingas. Rinko sau premi
jas už įvairiausius kūrinius. Mu
zikos mokytojai pasirinkdavo jį 
savo mokiniu. Susipažinęs su 
kompozitoriumi Gounod, susi
draugavo visam gyvenimui. Įsto
jęs į kompozitoriaus Halevy kla
sę, susigiminiavo su jo šeima — 
vedė jo dukterį. Už sėkmingus 
piano koncertus laimėjo kompo
zitorių Liszt’o ir Berlioz’o pagyri
mus, į

Kompozitorius, Bizet suskirs
tė genijus į dvi grupes. Pirmajai 
grupei priskyrė tokius kūrėjus, 
kurie savo kūrybą sėkmingai iš
reiškia didele savo asmeniška 
dvasine kova, tokie kaip Beetho
ven arba Michelangelo. Antrajai 
grupei jis priskyrė takius kūrė
jus, kurie savo kūrybą sėkmingai 
reiškia natūraliai, be didelių pa
stangų, tokie kaip Mozart arba 
Raffaelo. Pats Bizet save prisky
rė antrajai grupei. Ir nėra abejo
nės, kad jo geriausi muzikos kū
riniai yra tie, kurie yra sukurti 
impulsyviai, be jokių didelių sa
vęs prisibaudimų. Bet jam greit 
nusibodo šitas kūrybos stilius ir 
jis pradėjo nebepasitikėti savo ga
bumais, ieškodamas naujų idėjų. 
Pagaliau apsisprendė rašyti vo
kišką muziką, racionalią. Bet po 
ketlerių metų vėl pakeitė savo 
nuomonę. Ir šiame blaškymosi 
laikotarpyje Bizet pradėjo daug 
operinės kūrybos projektų, bet nė 
vienas iš jų neįsikūnijo. Nutarė 
tada kurti simfonijas. Bet jau 
pati pirmoji atsidūrė liepsnose. Po 
pirmosios ir kitas sekė toks pat 
likimas. Taip Bizet savo kūrybi
nio talento išsivystimą sutrukdė 
savo paties rūpesčiu, kad jo mu
zika nėra pakankamai rimta ir 
švari kaip vokiškoji,

Po simfoninių nepasisekimų, 
Bizet vėl sugnįžo j operos litera
tūrą. Daug bandė, kūrė ir vėl su
naikino. Nors jo pirmosios ope
ros “Perlų ieškotojai” (1863), 
“La Jolie”, “Fille de Perth” 
(1867) ir “Dhamileh” (1872) ir 
turėjo šiokį tokį .pasisekimą, ta
čiau Bizet gyveno vis dėlto labai 
ramų, nepripažinto kompozito
riaus gyvenimą.

Devynioliktojo šimtmečio ro
mantiškame periode buvo mada 
menuose (muzikoje, dailėje ir li
teratūroje) vaizduoti egzotiškų, 
kitų kraštų gyvenimą su jiem bū
dingais spalvotumais. Todėl ne
nuostabu, kad ir Bizet pasirinko 
savo paskutiniam operos kūriniui 
prancūzams egzotišką kraštą — 
Ispaniją.

Georgės Bizet, sunegalavęs 
gerkle, iš Paryžiaus išvyko į gam
tą, kur -per vasarą sukūrė operą 
“Carmen”. Jos premjeros pasta
tymas užsitęsė, nes operos dirėk- 
torius buvo nepatenkintas “Car
men” turiniu. O kadangi 
ši opera buvo parašyta Pary
žiaus operos teatrui “L‘Opera

Comiąue”, kurio scenoje buvo 
statomos operos su laimingomis 
pabaigomis, gi Carmen pabaiga 
ne tiktai tragiška, o priedui — 
joje įvyksta dar ir žmogžudystė. 
Operos vadovybė įsakė “Carmen” 
autoriams pataisyti jos turinį. 
Premjeros dienos ryte laikraštyje 
buvo net įspėjama, ko galima ti
kėtis “Carmen” operos spektakly
je. Per repeticijas dainininkams 
buvo įsakyta slopinti realizmą sa
vo rolių išpildyme. Kompozito
riui Bizet buvo suteiktas Garbės 
Legiono medalis. Po operas 
“Carmen” pirmojo spektaklio 
žiūrovai buvo daugiau nustebin
ti ir sumišę negu nusistatę prieš. 
Pirmasis veiksmas buvo patenki
namas. Antrojo veiksmo įžanga 
buvo pakartota ir Escamillo ari
jai paplota, o likusi opera, iš- 
skyrus Micaela ariją trečiame 
veiksme, buvo priimta ledinėje 
tyloje. Pats “Carmen” autorius 
Bizet buvo labai prislėgtas tokio 
operos priėmimo, žiūrovų ir laik
raštinės kritikos. Dauguma kri
tikų smarkiai supeikė ir muziką, 
ir libretto. Turinys buvo per 
daug “nepadorus”, scenos veikė
jai atstumiantys ir neįdomūs, o 
Mme. Gaili — Marie, vaidinu
siai Carmen rolę, siūlyti patai
sos namai. Opera “Carmen” bu
vo pasmerkta kaip bespalvė, ne
originali, nepasižyminti melodi
jomis, nedramatiŠka, buvo išim
čių tik Micaela naudai. Vieną 
kritiką parašė poetas Theodore 
de Bouville, kuris pagyrė, kad 
opera “Carmen” pirmą kartą 
L'Opera Comiųue statomų operų 
bekraujus veikėjus pakeitė realis
tiškais ir gyvenimiškais. Gal tik
roji “Carmen” premjeros nepa
sisekimo priežastis buvo ta, kad 
joje buvo rodoma tai, ko nebu
vo tikėtasi pamatyti operos sce
noje.

“Carmen” yra net tik didžiau
sias muzikos kūrinys, kokį kom
pozitorius Bizet sukūrė, bet taip 
pat ji pakeitė visą prancūziškos 
opera-comiųue stilių. Bizet “Car
men”, kaip ir Verdi “Traviata”, 
yra istorinis posūkis į natūralis
tinę operą, kuri vėliau buvo pa
vadinta veriamo. Pirmą kartą Bi
zet operoje pasireiškia du ele
mentai, ilki tol negirdėti šios rū
šies operoje, būtent —gyveni
miški veikėjai ir įtempta drama
tinė slinktis. Veikėjas Don Jose 
muzikiniai palaipsniui keičiasi: 
doras, paprastas kareivis tampa 
dezertyru, kontrabandininku, sa
vižudžiu. Gyvoji Carmen išven
gia vulgarumo savo drąsa ir fa
talizmu, kuris taip ryškiai yra 
išreikštas muzikoje, ypač trečia
me veiksme kortų scenoje ir pa
skutiniame operos duete. Micaela 
ir Escamillo, palyginus su Don 
Jose ir Carmen, pasireiškia dau
giau maloniais savo charakteriais 
negu muzika.

Ispanų muzikologai apkaltino 
Bizet, kad jis norėjo parašyti is
panišką operą. Bet kompozito
rius šito kaltinimo neprisiėmė. 
Jam buvo pasiūlyta, prieš pra
dedant rašyti “Carmen”, nuvyk
ti į Ispaniją. Bet jis to atsisakė. 
Bizet prisipažino, kad jis panau
dojo Ispanijos čigonų melodijas, 
jų dainas, šokių nuotaikas savo 
muzikoje kaip foną išryškinti 
dramatinei įtampai. Paties Bi
zet žodžiais, parmen yra grynai 
prancūziška opera.

Kompozitorius Bizet, susirgęs 
gerklės liga, pergyvenęs didelius 
Skausmus, troškulio kankinamas 
ir apkurtęs, staiga mirė, vos trims 
mėnesiams praėjus po ‘Carmen” 
premjeros, sulaukęs tiktai 37 m. 
Mirė įsitikinęs, kad jo opera “Car
men” nepasisekus, ka$ ji neišgar
sėjus, nueis užmarštin. Šį “palai
dotą” Bizet operos kūrinį sutiko 
“prikelti” Vienos opera. Vietoje

Kompozitorius Georgės Bizet (1838-1875) ‘‘Carmen” operos autorius

kalbamųjų dialogų dainuojančius 
dialogus parašė Bizet draugas Er- 
nest Guirand. Po Vienos pasta
tymo, ‘Carmen” paplito ir kituo
se kraštuose, o šiandien ji girdi
ma visame pasauly, kur tik yra 
operos teatrų. Šiemet, kaip žino
me, ji yra statoma ir Chicagos 
Lietuvių operos, kurios spektak
liai Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėje bus balandžio 28 ir 
29 d. ir gegužės 5 ir 6 d.

Bizet muzikinė kūryba nėra la
bai gausi. Be “Carmen”, jo vardą 
kelia dar ir tokie koncertiniai kū
riniai, kaip viena simfonija (pir
mą kartą išpildyta 1935 m.), 
“L‘Arlasienne” siuita, “Patrie” 
avertiūra, bet tikroji jo vardo ne-
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Apie Aloyzo Barono romaną Londono teatruos

sėja bei kėlėja yra “Carmen”, 
pagrįsta rašytojo Prosper Meri- 
mee to paties vardo veikalu, jau 
baigianti visą šimtmetį nuo savo 
pirmojo pasirodymo 1875 metais.

(Atkelta iš 3 psl.) 
niam pasauly jų dažnumas virsta 
rutina.

Kiekvienas A. Barono romano 
skyrius savo struktūra primena 
neilgą novelinio pobūdžio gaba
lą — su įžanga, dėstymu, pabai
ga. Įžangose dažniausiai glaustai 
nuškicuojama veikėjo nuotaika, 
susijusi su gamtos apraiškomis. 
“Man liūdna, kad atsikėlus nėra 
saulės”. Arba: “Po pietų truputį 
pragiedrėjo. Pasidarė jaukiau ir 
šviesiau”. Po to seka, pensininkui 
būdingas vaikščiojimas. Kitais 
žodžiais: susidūrimas su aplinka, 
pasaulio jutimas, stebėjimas. Čia 
gimsta originalios mintys, tam 
tikri aforistiniai komentarai. 
Kartkartėmis Stukėno mintys, gy
venimo realijų pažadintos, nu
vingiuoja į praeitį. Pavyzdžiui, 
■praskrendančių lėktuvų ūžesys 
atneša lemtingą Vienos bombar
davimo epizodą, kai žuvo Stukė
no žmona ir duktė. Stukėnas, ten 
besipriešindamas įžūliai įsakinė
jančiam vokiečiui, su sūnumi ne
suskubo į slėptuvę ir išliko gyvas. 
Dėl to jo sąmonėje ir gimė reikš
minga maišto idėja, leitmotyvu 
pasikartojanti knygoje.

A. Barono stilius manevruoja 
tarp prozos ir lyrikas. Vienur ke
li poetiški sakiniai savo išmintin
gu grauduliu labai primena V. 
Šlaito venlibro posjną, kitur taik
lių sakinukų derinys priartėja 
prie I. Šeiniaus ar šiuolaikinio 
R. Lankausko impresionizmo. 
Kartais paragrafas pasisuka ame-

rikietiškų įtakų judesiu (buvo, 
buvo, nebuvo, buvo, kaip 72 psl.), 
laimei neprarasdamas lietuviško 
ritmo. Pasitaiko ir publicistinių 
įsibėgėjimų, dažniausiai šalutiniu 
veikėjų (buvusio operas solisto 
ar Millerio) šnekose. Taip pat 
kai kurių pamoralizavimų tonas 
kvepia laikraščio dažais. Anaip
tol visa tai neužgožia A. Barono 
rašymo sklandumo. Jo braižas yra 
savas išeiviniam skoniui, gerai 
pažįstamas iš daugelio raštų ir iš 
aistringų, įdomių vedamųjų.

Pasitaiko kalbinių “mažmo
žių”, galinčių užrūstinti ne tik 
Pr. Skardžių, bet ir atlaidesni L. 
Dambriūną. Visų pirmą, pasigen
dama didesnio sintaksinio frazių 
įvairumo. Dar vis knibžda ne- 

i reikalingi įvardžiai. Taip pat rei
kėtų vengti įkyriai pasikartojan
čių: “kažkas”, “kažkaip”, “keis
tas”. Pavyzdžiui: “kažkoks keistas 
neramumo jausmas”, “jutau kaž
kokį maudimą širdyje”, “kažkoks 
žiedas augo širdyje”, “kažkoks 
saldus graudulys”. Sintaksę vie
nur kitur klek apgadina šalutinių 
sakinių suplakimas, kai jungtukai 
lipte lipa vienas ant kito: “kad, 
jei”, “kad, ką”. Be to, sekančioje 
laidoje taisytini: “žiūrėjo per lan
gą” (=pro), “jis nė kartą nebuvo 
pakviestas” (nė karto).

Kaip minėta, savo romanu A. 
Baronas, parodydamas išeivinio 
pensininko, tėvo, senelio padėtį, 
ateina pas mus ne tik su litera
tūriniu laimėjimu, bet ir su di
daktiniu pavyzdžiu. Būtent: mū-

(Atkelta iš 2 pat)
rodo, Manuel De Fa 11a ruošias 
apie Lorcą rašyti operą, o Manu- 
ell statyti filmą, o tai reikštų, kac 
atgyja šio poeto populiarumas.

Londone taip pat šiuo meti 
eina pačių britų pastatytas F. G 
Lorcos veikalas “The House oi 
Bernarda Alba (jame, be kita ko 
vaidina amerikietė Mia Farrow 
pažįstama iš televizijoje rodyto
sios “Peyton Place” serijos, kuriu 
liaudis svaiginosi ne vien Ameri 
koje).

Jau paskelbta, kad po “Yermos’ 
tarptautinio sezono metu Aid- 
wych teatre savo meną rodys Vie
nos Burgtheater (atsiveža 
Schnitzlerio komediją “Liebelei’ 
— meilavimasis), po to atsivei 
savo pastatymus atitinkamo* 
kompanijos ir Prancūzijos (atva
žiuoja Comedie Francaise), Itali
jos, Belgijos, Lenkijos, Švedijos, 
Japonijos ir Pietų Afrikos. Aišku, 
kad teatralui visa tai pamatyti 
būtų didžiulio džiaugsmo — tiek 
įvairių pastatymų, tiek stilių, tiek 
įvairumo.

Kazimieras Krauzė

sų senstančiai išeivijai reikia iš
laikyti dvasinį budrumą. Senat
vė nėra jau taip vieniša ir nelai
minga, jei žmogus turi susitaupęs 
ir dvasinių turtų. “Žmogus turi 
rūpintis, kad nereikėtų rūpintis 
ką veiksi”. Su šia Stukėno minti
mi, tur būt, sutiks dažnas švie
suolis lietuvis.

are you 
earning 
enough 
interest
on your 
savings
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Religija ir politika
A. RUBIKAS

i

įtartini santykiai

Tokį klausimą svarstė Godes- 
berg’e, Vokietijoj įvykusio Pau
lus — Gesel'lschaft (Pauliaus 
Draugijos) studijinio suvažiavi
mo dalyviai: kokie yra praktiški 
.politikos ir religijos santykiai?

įžanginėje paskaitoje apie val
džias esmę bei jos kilmę filoso
fas R. Schlette priėjo išvados, 
kad filosofija, deja, čia neduodan
ti aiškaus atsakymo. O kalbėda
mas apie krikščionybę, jis klausė: 
ar krikščioniškajam tikėjimui 
plečiantis lygiai taip pat plėsda
vosi bei tvirtindavosi ir dieviško
ji tiesa? Ar krikščioniškosios tie
sas būdavo priimamos dėl pačias 
tiesos? O gal į krikščionybę bū
davo žiūrima kaip į priemonę po
litinei valdžiai sustiprinti? Prele
gentas priminė, kad štai jau is
torinio Kristaus likimas, kada po
litinė valdžia pasirašė jo mirties 
sprendimą, esąs nuolatinis įspė
jimas netapatinti valdžią su tie
sa. Prelegentas kreipė dėmesį į 
faktą, kad antgamtinė tiesa be
veik visada būdavo piktnaudoja- 
ma politiniams tikslams. Taip 
pat įdomu, kad suvažiavime bu
vo atsisakę dalyvauti politikai, 
nors ir buvo kviesti. Bet ir be jų 
suvažiavimas išėjo politinio po
būdžio.

mo ir nusikaltimo jausmas. Čia 
didelį vaidmenį vaidinusi baimė, 
kaip mėgiamiausia religinio auk
lėjimo priemonė. Tiesa, baimėje 
išauklėtus, baimėje gyvenančius 
žmones lengva valdyti bei ma
nipuliuoti. Tačiau baimės, o ne 
kitokių motyvų įtakoje nuslopin
ti pogeidžiai žmogų padaro la
bai agresyviu kitų atžvilgiu. Dėl 
to toks didelis nuošimtis, kaip 
statistika rodanti, baimėje auk
lėtų krikščionių yra agresyvūs 
ir palankiai nusistatę karo at
žviegiu. Tokie krikščionys nepa
jėgia įgyvendinti taikos. Jie yra 
sukūrę tamsiuosius Bažnyčias is
torijos tarpsnius. Esą paaiškėję, 
kad teologinės tiesos susirišan- 
čios su įvairiomis ideologijomis iš 
kairės ir dešinės. Kaip Toynbee 
yra konstatavęs, per du tūkstan
čius metų krikščioniškosios isto
rijos tik 22 metai yra buvę be 
karų. Dėl to Halbfasas rekomen
davo teologams iš naujo permąs
tyti istoriniai politines tam tikrų 
teologinių aiškinimų išdavas.

Verbų sekmadienisSofija Pacevičienė

Krikščionių konservatiškumas

dalies 
taikos

Religijos pedagogas H. Halb- 
fas referate “Religija ir politika” 
nagrinėjo religijos konfliktus su 
politika. Jų yra buvę ne tik anks
čiau. Juos matyti tik praeityje 
reikštų į klausimą labai siaurai 
žiūrėti. Remdamasis iš 
kanadiečių Instituto
klausimams tirti duomenimis, pa
skaitininkas ieškojo atsakymo į 
klausimą: kaip į politines prob
lemas — j atominį ginklavimąsi, 
į bakterinius ginklus, į rasių in
tegraciją, į taikos politiką — žiū
ri, kaip tų dalykų atžvilgiu yra 
nusistatę bažnytinei bendruome
nei priklausą ir tradicinių pažiū
rų besilaiką krikščionys? Jis pri
ėjo išvados, kad politinės atsa
komybės jausmas aplamai, o 
ypatingai viešas angažavimasis 
prieš mirties bausmę, prieš ver
giją — priespaudą, prieš karus, 
nepalyginamai dažniau sutinka
mi kvakerių, agnostikų ir net 
anarchistų tarpe, o ne tradicinė
je dvasioje išauklėtų krikščionių. 
Ieškodamas tokios krikščionių 
laikysenos priežasčių, jis klausė: 
ar nesą čia Senojo Testamento 
įtakos? Prelegento nuomone, tam 
klausimui išsiaiškinti reikėtų 
daug tyrinėjimų. Tai esanti sun
ki problema. Hipotezes ta link
me statyti reikią labai atsargiai. 
Bet štai esą tikra, kad tam tikras 
Dievo samprotis įtaigoja istorinių 
įvykių, katastrofų ir karų aiški
nimą. Tie aiškinimai esą labai 
gyvi tradicinėje krikščionybėje. 
Jie atsistoja ant kelio pastangoms 
blogį mažinti. Jie siekia tokius 
dalykus pateisinti. Panašiai atsi
tinką, lyginant socialinį neteisin
gumą su Kristaus kentėjimais. 
Įsakymas nešti savo kryžių bū
davo ir yra -labai dažnai paci
tuojamas tada, kada reikėtų ieš
koti žmogiškojo skurdo priežas
čių ir jas šalinti. Tam tikra te
ologija, tam tikras Kristaus vaid
mens aiškinimas bei iš to plaukiąs 
konrervatiškurnąs užblokuoją ra- 
cionalinio pažinimo bei sprendi
mo procesą.

Kritiškai prelegentas svarstė ir 
vaikų auklėjimą. Ne visada tei
singos vyresniųjų pažiūros į kaltę 
ir bausmę, vaikams jau nuo ma
žens primetamos kaip kokios 
matricos. Vaikas pasisavina pase
nusias normas ar neteisingas 
pažiūras. Seksualiniam auklėji
me ypatingai būdavo pabrėžia
mas bei žadinamas nuodėmingu-

Nekrikščioniški aiškinimai
I

Istorikas H. Buchheim atiden
gė tuos mechanizmus, kurių dė
ka krikščionys toleruoja nekrikš
čionišką politiką. Tai esanti 
transcendencija (tikėjimas į 
aukštesnę Būtybę, į kitą, neregi
mą pasaulį). Krikščionybė ja 
ypatingai remiasi. Transcenden
cija galėtų būti politinės laisvės 
sargu, jeigu ji nebūtų, kaip ir 
Halbfasas įrodinėjo, įkinkoma 
arba panaudojama esamoms val
dinėms struktūroms bei prakti
koms ginti. Jeigu transcenden
cija būtų suprantama kaip už
tvara, neleidžianti valdantiems 
save, savo potvarkius be niekur 
nieko tapadinti su “Dievo valia”, 
tai tada iš tikrųjų atskiram as
meniui atsidarytų kelias į tą lais
vę, kuri pasireiškia laisve kriti
kuoti. Buchheimo nuomone val
džia tik tada įgalinanti pavaldi
nį laisvai gyventi, kada ji pati 
jaučiasi priklausoma nuo trans
cendencijos (nuo aukštesnės Bū
tybės). Visokie bandymai prie
vartavimą -paremti teologiniais 
argumentais esąs grynas prakiši- 
mas.

Erlangeno universiteto profe
sorius, Naujojo Testamento eg
zegetas M. Hengel (evangelikas) 
skaitė referatą tema: “Kristus ir 
valdžia”. Jis nurodė, kad bažny
tinė teologija nėra valstybinius 
organus atpratinusi nuo noro 
remtis teologiniais argumentais. 
Teologija jau seniai ieškojusi 
valstybinių organų globos ir už
tai, žinoma, pati turėjusi valsty
biniams organams užmokėti: 
tam tikra juos liečiančia laiky
sena. Tai nesąs koks priekaištas, 
o vien istorinis konstatavimas. 
Nuo pat pradžios teologija, savo 
esmėje būdama pasaulį nugalin
čių jėgų: tikėjimo, vilties ir mei
lės aiškintoja, leisdavosi būti pa
naudojama kaip priemonė vyra
vimui valstybiniam ar bažnyti
niam gyvenime paremti bei ginti. 
Ir Kristus neretai būdavęs prista
tomas kaip 'politinės valdžios pa
veikslas, sumaišant religiją su 
politika. Liuteris tad ir buvo ban
dęs tam pastoti kelią savo moks
lu apie dvi karalystes: dangaus ir 
žemės. Bet iš kitos pusės Liute
rio Reformacija, tegu iš esmės ir 
neigusi bažnytinės ir politinės 
valdžios tapadinimą, vis dėlto 
vedusi prie to, kad pasaulinė val
džia buvo palikta savo valiai, 
sauvalei, be kontrolės. Tačiau 
prelegentas perspėjo neatsisakyti 
to dviejų karalysčių mokslo. Po
litinės jėgos ir šiandien bandan
čias krikščionybę pasikinkyti į 
savo vežimą, panaudojant evan
geliją politiniams tikslams siekti 
ar ją tapadinant su humanistine 
bei socialine emancipacija.

Krikščioniškoji etika

Katalikų egzegetai J. Blank 
savo referate klausė: Ar gali Jė
zus iš Nazareto mums būti pa
galba politinėse bėdose? Jo atsa
kymu, Naujasis Testamentas ne
duoda kokių konkrečių .politinių 
direktyvų: iš jo negalima išves
ti tam tikros politikos. Bet vis 
dėlto tikėjimas ir religija esą 
reikšmingi visuomeniniai —po
litiniai veiksniai. Politikai, kaip 
išvedžiojo prelegentas, speku
liuoja religija ir stengiasi ją pa
naudoti savo partijų tikslams. 
Bet tuo jie užkerta kelią kritiš
koms pažiūroms į pačias parti
jas. Oportunistai naudoja religi
ją kaip priemonę pasenusioms, 
bet jiems patiems naudingoms, 
struktūroms ar praktikoms ginti 
bei palaikyti. Gi iš tikrųjų religi
jos uždavinys yra visai kitas. Ei
nant evangelijos dvasia, religija 
krikščioniui turinti nuolatos pri
minti, kad nė laikymasis tradici
jos, nė esama bujojanti įstatymi
nė ar nuosavybės klausimą tvar
kanti moralė jo, kaip krikščionio, 
vis dėlto neatpalaiduoja nuo jo 
asmeniškos atsakomybės už 
šiuos dalykus bei pareigos į juos 
kritiškai žiūrėti. Šiandien, kada 
visuomeninės santvarkos keičia
si, krikščionys tam esą ypatingai 
pašaukti.

Sustojęs ties moderniąja teolo
gija, prelegentas priminė, kad 
pirmu žvilgsniu ji galinti sukelti 
netikrumo įspūdį. Bet iš tikrųjų 
ji stengiasi tikėjimą, viltį ir meilę, 
— tikrąsias kūrybines energijas— 

iš joms uždėtų varžtų, 
šiandien turinti atsi- 
pasikeitusią žmogaus 

bei motyvaciją: šian-

išlaisvinti 
Teologija 

, žvelgti į 
laikyseną 
dien žmogus kitaip galvoja, ki
taip argumentuoja. Su senais re
ceptais nesą įmanoma spręsti 
naujų iškilusių problemų.

Kalbėdamas apie .politinę eti
ką arba apie krikščionybės įnašą 
politikon, paskaitininkas aiškino, 
kad jos (etikos) vieta esanti 
tarp tikėjimo ir politinės prakti
kos, taigi socialinėje srityje. 
Krikščioniškiausias politinės eti
kos bruožas esąs tas, kad ji ne
leidžianti valdžią naudoti asme
niškiems tikslams. Kiekvienas 
žmogus turįs teisę į kitų pagalbą 
bei teisingumą. Kliūtimi tą teisę 
panaudoti negali būti kokios ne
sikeičiančios normos ar tradici
jos. Juk kiekvienas nusidėjėlis tu
ri teisę į gailestingumą ir negali 
būti atstumtas. Toks yra krikš
čioniškasis mokslas. Dėl ’ to val
džioms bei jų sprendimams yra 
pastatytos ribos. Jeigu ir reikia 
valdžią pripažinti, jeigu ji ir turi 
būti panaudota, tai visa tai turi 
būti lydima kritiško žvilgsnio. 
Tam yra pašaukti visi tie, kurie 
skelbia ar saugoja šventus daly
kus.

Šitoks dalyko aiškinimas paro-* 
dė, kad moderniajai teologijai 
daromas priekaištas, j og ji 
transcendenciją neva išduodan
ti imanencijos naudai, tai yra, 
kad ji, rūpindamosi šios žemės

Nauji leidiniai
• XX-JO AMŽIAUS NEDER

LANDŲ POEZIJOS RINKTINE. 
Sudarė ir išvertė Žentą Teniso- 
naitė. įžangą parašė Dr. Jose* De 
Ceular. Spaudė “Nida Press”, 
Londone. Rinkinys 175 psl., kai
na 2.50 dol.

Sudaryta, išversta ir iš'eista ne
derlandų .poezijos rinktinė lietu
vių kalba yra geras pavyzdys, ką 
gali padaryti kuriai nors pamėg
tai sričiai užsidegusi širdis. Belgi
joje gyvenanti Žentą Tenisonaitė 
(pati rašapti eilėraščius lietuvių 
kalba) prieš kelerius metus išver-

tė didelį pluoštą mūsų poezijos 
nederlandų kalbon. Jos ir bičiuli i ų 
belgų rūpesčiu įvertintai ten buvo 
išleisti atskiru leidiniu, sudarant 
tikriausiai pirmą lietuvių poezijos 
antologiją nederlandų įkalba. To
kiu būdu nederlandiškai kalban
čioje Belgijos dalyje ir Olandijoje 
poezijos bičiuliai turėjo progos 
susipažinti su lietuvių poezija.

Žentas Tonisonaitės dėka da
bar vėl patys Lietuviai galime 
lengvai susipažinti su -nederlandų 
poezija, išversta lietuvių kalbon 
ir pateikta skaitytojui tik ką iš
ėjusioje antologijoje. Knygoje 
randame net 74 autorių kūrybą. 
Vyriausias iš jų yra gimęs 1830 
metais, j a tumiausi a s — 1948 me
tais.

der’io mintis, — stengtis atvers
ti mases. Jie turėtų likti įsitiki
nusiomis mažumomis ir į bažny
tines viršūnes daryti įtakos ne 
marksistiniu bazės principu (re
voliucija iš apačios), o krikščio-l 
niškucju įkvėpimu. I BažnyčiasI 
vadus įtaką daryti turėtų elitas, I 
kuris, nors būdamas mažuma, vis 
dėlto spaustų savo svoriu, įsigy
tu sociologinių ir psichologinių 
klausimų pažinimu ir evangeli
jos pažadinta religine sąžine. Jis 
galėtų atlikti kontrolinę funkci
ją-

Suvažiavimas parodė, kad 
krikščionys -turi šalinti eilę nege
rovių savo pačių tarpe, eidami 
žemės druskos arba kritikų parei
gas politikos bei pasaulėžiūrų 
lauke.

GBL6S
Vmhnfiįv.. tuiiikelaniH. laidotu vėlos 

ir kitokioms sroicoms

BEVERLY HILLS GELYNYČIA
1443 W <>3rd Street. Chicago, illinois

TEL PR H-0H33 — PR 8-OM34

kliūtimis. 
Pagelbėti čia galėtų bažnytinės 
viršūnės, jeigu popiežius ir vys
kupai atvarai pasisakytų konkre
čiais socialiniais klausimais. Ta
da dvasiškiams būtų sudarytos 
galimybės savo įsitikinimus sėk
mingiau pravesti. Bet kol viršū
nės to nedaro, tol socialiniai už
siangažavusiems krikščionims be
tekanti viena išeitis, kurią 
Schreuder’is taip suprato: socia
liniai ir aplamai apsišvietusiems, 
kritiškiems krikščionims burtis į 
bendruomenes ir bažnytinei va
dovybei statyti kritiškus klausi
mus bei tuo ją versti daryti re
formas. Tie sambūriai neturėtų, 
— ir tai buvo originali Schreu-Į^

reikalais, pastumia į šalį ano g}- , aplinkybės esančios 
vertimo klausimus, yra be 
rindo.

Bažnyčios vaidmuo

pag-

O. 
apie

Sociologas ir teologas 
Schreuder, olandas, kalbėjo 
Bažnyčią kaip visuomeninio gy
venimo kritikę. Jis visai nestatė 
pirminio klausimo, ar Bažnyčia 
esanti pašaukta angažuotis vi
suomeniniams klausimams. Jis 
jau ieškojo konkrečių to angaža
vimosi galimybių. Savo referate 
jis rėmėsi anketų duomenimis. 
Apie 60 apklausinėjimų, atliktų 
įvairiausių institutų, daugiausia 
Amerikoje, esą parodę, kad pasi
keitimas pažiūrų į nuosavybės 
padalinimą arba rasių integraci
ją yra įvykęs ne plačiose masėse, 
o kaip tik dvasiškių tarpe. Pasta
rųjų nusistatymas ūkiniais bei vi- 
suomeniniars klausimais, bendrai 
paėmus, esąs daug pažangesnis 
negu jų aptarnaujamųjų bend
ruomenių. Daug kas pažangiai 
dvasiškių laikysenai labai atkak
liai priešinasi ir savo kovą su 
jais remia aštriomis sankcijomis, 
kartais finansinio pobūdžio, taip 
kad dvasiškiams tik labai retai 
pavykstą savo pažiūras pravesti.

Prelegentas priėjo ’švados, kad 
nors visuomeniškai kritiško an
gažavimosi ir tektų laukti iš dva
siškių, bet vis dėlto tai priklau
są ir nuo visuomeniniai psicholo
ginių aplinkybių, kuriose dvasiš
kąja savo tarnybas atlieka. Tos

KOSTAS BUTKUS

SO UTH WES T
FEDERAL SAVINOS

for all your savings needs 
8525 W. 68rd Street, Chicago 

Phone — 436-4600

Tel. PR 8-2781 (778-2781) 
TVOROS, LANGAI, DURYS 

STOGELIAI, RINOS, 
APKALIMAI (Siding)

Velykinės Kortelės
I

ItUSTCRAFT IK NORCROSS gamybos 
Kiekvienai giminei ir draugams 

DENNISON’S VELYKŲ PAPUOŠIMAI IR 
DOVANŲ ĮPAKAVIMAI 

VELYKINES KORTELES SVETIMOMIS 
KALBOMIS

DIKMAVONftS ir KOMUNIJOS KORTELES

STATIONERS
“THE SHOP U-NEEK”

Tel. PR 6-9102

Philomena sako
DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado. kad jie nepaklystų,

jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą.

Įdedant penkis šimtus dolerių 
gausite labai naudingą dovaną, ne
mokamai, 
“blanket”.

6%
16,000 or 

more 
Savings 

Certificate

5%%
JI.000 or 

more 
Savings 

Certificate ___
(1 to 2 yrs.) ( 2 to 10 yra )

IAMA
“THE SHOP U-NEED“

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

gražų spalvotą dekj—

CHICAGO HE
savings and toan association

6245 south vvestern avenue 476 7575

5'/4%
flO Ony 
Passbook 
Accounts

5%
Reffiilar 

Passbook
Account

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

Į LIETUVĄ
SPECIALIŲ RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMUS
Su specialių rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali gauti 
viską, ką tik nori, už dalelę 
reguliarios kainos. Tai tas 
pat, kai įeiti į krautuvę su 
100 dol. ir už juos gauti 200 
dol. ar 300 dol. vertės prekių, 
o gal net daugiau. Specialių 
rublių pažymėjimus galima 
paversti J reguliarus rublius 
aukščiausiu kursu.
SU PILNA GARANTIJA
GREIČIAUSIAS 
PATARNAVIMAS
Pažymėjimai pristatomi maž
daug per tris savaites. Vieno 
spec. rublio kursas yra $2.60.

TAS KURSAS APIMA VISKĄ. 
NĖRA JOKIŲ KITŲ 
MOKĖJIMŲ.

REIKALAUKIT MOŠŲ NE.
MOKAMO ILIUSTRUOTO 
KATALOGO

Užsakykite Dabar.
Užsakykite tik per

INTERTRADE
EKPRESS CORP.

125 East 23 r d Street
Penktas aukštas

New York, N.Y. 10010
Tel.: 982-1580

LABAI SVARBŲ 
AUTOMOBILIAI 
GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS 
STATION WAGON

“FURGON” U.S. $3881.25 
MOSKVITCH 412 IE, $3570.00 

(Export model) 
MOSKVITCH 408 IE, $3285.00 
ZHIGULI VAZ 2101, $3520.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968,

$2250.00

REIKALAUKIT 
SPECIALAUS BIULETENIO 
SU AUTOMOBILIŲ 
PAVEIKSLAIS, 
APARTMENTAIS, 
NAUDOTAIS RŪBAIS

REIKALAUKITE MOŠŲ 
SPECIALIŲ BIULETENIŲ.

MES TURIM 23 METŲ 
PATRIMĄ 
SIAME BIZNYJE IR 
TAIP PAT TURIM 
TŪKSTANČIUS 
PATENKINTŲ KLIENTŲ.
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leidiniai
• AIDAI, 1973 m. vasario 

mėn. Nr. 2. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Bostcct 
Mass., 02122. Leidžia 
pranciškonai; leidėjų

lietuviai 
atstovas 

žurnalo reikalams — dr. Leonar
das Andriekus, OFM- Administ
ruoja Benvenutas Ramanauskas, 
OFM, 680 Bushwick Avė., Brook
lyn, N. Y. 11221. Mitinė prenu
merata 10 dol.

Pirmuoju raštu šį kartą duo
damas puikiai Alberto Zubro pa
rengtas straipsnis apie rusifika
ciją. Sovietų Sąjungoje. Plačiai ir 
pamatuotai apžvelgiant šian
dieninį komunistinės Rusijos pa-

Recycie (1971)
Šis jau Amerikoje gimusio ir čia išsimokslinusio 1 etuvio dailininko paveikslas yra išstatytas Chicagos 
Meno institute iki gegužės 5 d. vykstančioje Ciucagos ir apylinkes dailininkų parodoje. Parodon iš tūkstan
čių prisiunčiamų darbų atrenkama t k daugiau šimt nės. Poškos darbas yra vienas iš impazant škuusių 
šioje parodoje. Jis tapytas ant storo gruoblėto oopie iaus, labai šviesiai spalvingas. Apačioje horizontales 
linijos lyg ir primintų plataus peizažo bruožus, v'rš kurio verda kone apokaliptinis dangus. Paveikslas 
perskeltas į tris dalis, išgaunant tript'ko formą ir dviem vertikaliais tarpais kontrastuojant dugno hori
zontales. Šalia paveikslo regimas jo autorius Rolai das Poška šiuo metu yra dailės profesorius Laytoų 
Meno mokykloje, Milwaukee, Wisc. ir Rockfordo kolegijoje.

| nelietuvis. Sakysim, šį kartą aka; 
Labai ryškiai ir dekumentuo- demiškai ir įdomiai apie Kazil

vergtų tautų biologijų ir dvasinį Rolandas Poška
naikinimą, metamas vienas kitas 
žvilgsnis ir praeitin. O joje apstu 
pavyzdžių, liudijančių, kad kitų 
tautų naikinimas švieseoniems in
telektualams ne kartą atrodė 
kaip kone šventa Rusijos misija. 
Štai iliustracijai straipsnio ištrau
ka:

“Šiuo atžvilgiu įdomus žymio
jo rusų poeto A. Puškino eiliuo
tas kūrinys Rusijos šmetžėjams 
(KJevetinikam Rassii), nors jis 
ir rašytas prieš 140 matų — 1830 
-31 m. Lenkijos — Lietuvos su
kilimo proga. Sukilimas ypač pa
lankų atgarsį buvo sulaukęs Pran
cūzijoje, kur buvo susidaręs su
kilimui remti komitetas, vado
vaujamas gen. Lafayette, remiant 
Hugo, Beranger, David, Delavig- 
ne ir kitiems rašytojams ir inte
lektualams. Jiems tad Puškinas 
savo minėtame eilėraštyje rašo:

• LITUANUS, XX Votume 18, lis”. 
Numbcr 4, Winter 1972. The I
Lithuanian Quarter!y. General tai paruošta medžiaga, liečianti Varnelio tapybą rašo Chicagci 
and Manaiging Editor: J. A. Rač- dabarties įvykius: “Self-Imolations' universiteto meno profesorius Ht 
kauskas, Chicago Staye Universi
ty. General Editors: Antanas Kli
mas, University of Rochester. To
mas Remeikis, St. Joseph’s Calu- 
met College, East Chicago (Edi
tor for this issue); Ignas K.

■ Skrupskelis, University of. So.
Caro.ina. Associate Editors: Ge- 
niutis Procuta, University of Ot- 
tawa; Vanda Baliukas, Čiurlionis 
Gallery, Chicago- Editoriail Staff: 
Aldona Zailskas, Senior Copy 
Editor; Vacys J. Šaulys, Spiečiai 

| Projects; C. Dedela, Technical 
į Editor; Daina Danilevičius, 
I Proofreader; Jonas Kučėnas, Busi- 
ness Manager.

Žurnalo redakcijos ir adminis
tracijos adresas: Lituanus, P. O. 
Box 9318, Chicago, III. 60690. 
Metinė prenumerata 8.00 dol. at
skiro numerio kaina 2.00 dol.

Siame' numeryje: Julius Slavė
nas “Stresemann and Lithuania j 
in The Nineteen Twenties”, B- j 
V. Mačiuika “Acoulturation and 
Socialization in The Soviet Baltic 
Republics”, Harold Haydon 
“The Unity of Multiplicity in 
The Paintings of Kazys Vame-

4 
and Naticnal Protest in Lith-u- rold Haydcn, iškeldamas daili 
ania” —tai Kalantos ir kitų susi- ninko kūryboje tai, kas toli pra; 
deginimai ir Lietuves katalikų šoka mūsų bendruomenės ribai 
protestai. . ko mes patys, saivuotėje su daili

Recenzuojamos knygos. V. R. Į ninku apsipratę, kartais net nį 
Greene “The Slavic Community neįžiūrime, 
on Strike: Immigrant Labor in | 
Pennsylvania Anthraeite”, L. Sa-. 
ba'iūrtas “Lithuania in Crisis: 
Nationaism to Communism, 
1939 - 1940”.

Numeris papuošta^ septyniomis 
Kazio Varnelio tapybos darbų 
nuotraukomis.

Aplamai naujasis Lituanus nu
meris yra parucStas su deramu 
akademiniu reiklumu ir įžvalgu
mu. Gerai, kad tam tikrais atve-

WAGNER & SONS

Tv|>ewrlter». auuiis 
t'hceku ritei*

jais talkon pa s'kviečiama ir vie- į 
nas kitas savos srities autoritetas

Nuomo'a l'urduoda Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virt nutikima* patarnavimai
5610 South Pulaski Road

Phone — 581-4111

Dėl ko triukšmaujate jūs, liaudies
■ - “ dainiai?

Kodėl grasinate Rusijai savo 
plūdimais? 

Kas gi subruzdino jus? Neramumai 
Lietuvos? 

Liaukitės] Tai ginčas tarp slavų; 
Naminis, senas ginčas, likimo jau 

paženklintas 
Reikalas, kurio neišspręsite jūs.

Ar rusų caro žodis jau bereikšmis? 
Ar nauja gi mums ginčas su Europa? 
Ar rusas nuo laimėjimų atprato? 
Ar mūsų jau taip maža?

Tad siųskite j muš jūs, dainiai, 
Savo įsiutusius sūnus: 
Yra jiems vietos Rusijos plotuose 
Tarp' kapų', jau 'pažjsfaimų juihš.

namuose? J tai straipsnio auto
rius atsiliepia:

“Pagrindinis tačiau vaidmuo 
dėl tautybių SSSR teritorijoje iš
likimo tenka patiems tautiečiams 
namuose. Daug lems bei lemia 
žmonių krašte išmintis ir ištver
mė, grumiantis bei laviruojant 
su Maskvos uniforminimo bei 
rusinimo užmačiomis. Kiekviena 
istorinė situacija tautoms diktuo
ja skirtingus uždavinius. Pabalti
jo tautoms, visi jaučia bei suvo
kia, šiandien svarbiausias užda
vinys — išlikti. Čia mažos tautos 
— todėl ir skirtingos priemonės. 
Juk ir Antro pasaulinio karo me
tu, matėm, skirtingai ir savaip

Ši nekantriai laukta C. Gedgaudo 
knyga

MCSŲ PRAEITIES BEIEŠKANT 
atskleidžiant daug mūsų senovės pa
slapčių, pagaliau iSvydo Šviesą. Kie
tais viršeliais 15 dol.

Perlaidas galima siųsti tiesiog 
autoriui:

P. O. Bos 5544,
Santa Monica, California 90405

riama kun. dr. K. Gulbino vokiš
kai parašytoji ir išleistoji diser
tacija “Das paedagogische Le- 
bensvverk der litauischen Dich- 
terin Marija Pečkauskaitė”; K. 
Skrupskelis kritiškai peržvelgia 
Vilniuje išleistą R. Skaisgirio 
studiją “Šiuolaikinės buržuazinės 
Filosofijos pagrindinės kryptys” ir 
Pr. Visvydas recenzuoja vieno iš 
įdomiausių pačios jauniausios 
kartos poetų šiandieninėje Lietu
voje Sigito Gedos naują eilėraš
čių knygą “26 rudens ir vasaros 
giesmės”. Pačiame žurnalo kor
puse iš šios knygos paimtiem Si
gito Gedos eilėraščiams skirti du 
puslapiai.

Sprendė savo uždavinį šveicarai, 
danai, čekai, norvegai, švedai. 
Kiek kitaip dėl geografinių sąly
gų elgėsi jugoslavai. Tik rusai 
galėjo organizuoti plačią, akty
vią partizaninę kavą: Maskva 
negailėjo žmonių, nes jų daug. Ir 
prancūzai didelė tauta, bet jų 
pagrindžio priemonės labai sky
rėsi nuo Raudonosios Rusijos. 
Pabaltijo tautams šioje istorinė
je situacijoje svarbu galvas išsau
goti”.

Naujų Danguolės Sadūnaitės 
eilėraščių (puslapis vėl pristato 
poetę, tiesiog nepaliečiamai tra
pią, kiekvienu žodžiu, kiekvienu 
poetiniu įvaizdžiu pasakančią 
daug. Labai viltinga ir Rūta Al- 
šytė- Jos du eilėraščiai liudija, 
kad autorė jaučia žodžio ir po
etinės frazės ekonomiją — trum
po ir tiesioginio pasakymo suges
tyvią jėgą. Tuo pasižymi ypač 
antrasis eilėraštis. “Ką girdžiu, 
klausydama Mozarto”.

SEIGANS
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVE

4640 So. Ashland Avenue Tel. YA 7-1272
Atidarą iki 9 vai. vak. pirmad. ir ketvirtad., o kitomis dienomis 

iki 6-os vai. vakaro.
iki Velykų atdara SEKMADIENIAIS nuo 10 v. r. iki 5 v. vak.

Kostiumai, sportiniai švarkai, kel
nės polyester dvigubo mezgimo vėliau
sios mados spalvingų medžiagų.

Pas HARRY SEIGAN rasite di
džiulį pasirinkimą pilnutiniam apsiren
gimui kaip vyrams taip ir jaunuoliams.

Seigan’as ir jo tarnautojai kalba 
lietuviškai. Apsilankykite pas mus, kad 
pasiruoštumėte Velykų Šventes iškil
mingai sutikti.

Čia rasite geriausių firmų, kaip 
GROSHIRE, BOTANY “500”, PHOE- 
NIX ir kitų.

Vasario mėnesio “Aidai” ilius
truoti šių mūsų dailininkų dar
bais: I. Šimkienės, J. Paukštienės 
ir L. Gutausko.-

Naujo "Aidų” numerio detalė su 
I. Šimkienės skulptūros “Rūpinto
jėlis’’ nuotrauka.

“Lyg neįtikėtina, kad taip; 
yra rašęs Puškinas, kuris pats 
kentėjo dėl žodžio laisvės, buvo 
tremiamas ir policijos prižiūri
mas, kuris simpatizavo dekabris
tams ir draugiškai sutiko politi
nį tremtinį Adomą Mickevičių ir 
jo draugus. O vis dlėto, matome, 
Rusijos didybė ir joga žavėjo ir 
šį poetą: šiame eilėraštyje pasi
rodo ir jis tikras rusiškasis Der 
žimorda”.

O į klausimą, ką turėtų dary
ti šiandien Pabaltijo tautų išeivi
ja tautos rusinimo ir naikinimo 
akivaizdoje, straipsnio autorius 
šitaip atsako:

“Išeivijoje mos tegalime tik 
sekti šarvo tautų likiminę grumtį 
ir kelti balsą bei kreiptis para
mos į valdžios, mokslo, meno ar 
šiaip moralinius autoritetus. 
Būtų labai reikšminga, kad JAV 
lietuvių, latvių ir estų kilmės 
akademikai drauge įsteigtų demo
grafinį institutą sekti savo kraš
tų gyventojų problemoms. Toks 
institutas, skelbdamas metinius 
biuletenius, informuotų išeiviją i 
ir šiaip besi dominčius apie tikrą
ją gyventojų padėtį (prieauglį, 
sudėtį ir kt.) Pabaltijo kraštuose, 
tuo talkindamas to regiono tau
toms kovoje dėl etninio identi
teto išlaikymo. Tokia su akade- i 
miniu kruopštumu ir patikimu-' 
mu paruošta medžiaga patar
nautų sekančiam žingsniui — 
kreiptis paramos į kitus”.

O kas svarbiausia pastlikusiems

kursus Į 
rašo 

nenusibostan či u

Apie administracijos
i Kaune 1925- 1926 metais
Juozas Eretas;

j tęsiniu dar vis eina Antano Poš
kaus raštas apie Tei.lhardo krikš
čionybę; temą “1972 metai mūsų 
ir tarptautinėje politikoje” svars
to Vytautas Vaitiekūnas.

Apžvalginėje naujų “Aidų” da
lyje Juozas B. Laužk a rašo apie 
buvusio JAV prezidento Harry S. 
Trumano vietą istorijoje; verti
nama New Yorko dailininkų są
jungos paroda; Stasys Raštikis re
cenzuoja Kazio Ališausko veika
lą “Kovos dėl Lietuvos nepriklau
somybės 1918 - 1919 m.”; apta-

Puikiausia dovana Jūsų giminėms Lietuvoje ir USSR

Naujausias
FURGON fSTAH0N-WAGON) modelis

VAZ-2102-60 MP 5 vietos — 5 durys

Kę tik gavome labai ribotę

STATION - WAGONŲ 
kontingentą ir siūlome juos savo klijentams. 
— Pirmas atėjęs — Pirmas aptarnaujamas tvarka — 

po $3,881.25
šia modelis yra LIETUVOJE IR USSR labiausiai 

pageidaujamas automobilis šeimos kelionėms, Išvykoms, 
stovyklauti, apsipirkti ir 11

Gaunami tik TIESIOG iš vienintelės 
V/0 VNESHPOSYlTOBG'o įgaliotos firmos 

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 lr 28 g-vfts) NEVV JORK, N.Y. 10001 

TEL.: (212) 685 - 4587
Skubėkite užsakymais kol neišduotas kontingentas.

EKSKURSIJOS j LIETUVA 1973 METAIS
American Travel Service Bureau, vadovaujamas Walter Rask-Rasčiausko, 
1973 metai", organizuoja 12 turistinių ekskursijų į Lietuvą. Lietuvoje visos 
ekskursijos viešės 11 dienų — Vilniuje, Kaune, Druskininkuose ir Trakuose. 
Walter Rask-Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones Į Lietuvą, tą darbą 
sėkmingai tęsia jau 12 metų. Jo ■ ekskursijos tvarkingai suorganizuotos 
vyksta sklandžiai. Visos grupės turi prityrusius palydovus.

Nr.
Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

I, Nr. 2, Nr, 3, Nr. 4-4A, Nr. 5*5A • Jau užpildytos
1 Gegužės 21 d.
Iš CHICAGOS — $750.00
2 Gegužės 28 d.
Iš CHICAGOS — $798.00
3 Birželio 3 d.
Iš CHICAGOS — $863.00.
4 Birželio 25 d.
Iš CHICAGOS — $815.00
4A Birželio 25 d.

Iš CHICAGOS —$980.00
5 Liepos 9 d.
Iš CHICAGOS — $825.00,
5A Liepos 9 d.
Iš CHICAGOS — $980.00,

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE EKSKURSIJOSE:

15 dienų kelionė

16 dienų (su Leningradu) 
iš NEW YORKO — $700.00

17 dienų (su Leningradu) 
iš NEW YORKO — $765.00

15 dienų kelionė
jį.

21 diena

dienų

(su Roma)

kelionė14
iŠ NEW YORKO — $725.00

21 diena (su Roma) 
iš-NEW YORKO — $880.00

Prašome iš anksto pasirinkti Jums tinkamą kelionės datą ir registruotis, 
nes dalyvių skaičius grupėse ribotas. jmokėjimas asmeniui $10000. Pa 
skelbtos kainos — gyvenant dviese kambaryje; atskiras kambarys — $85.00 
papildomo mokesčio, ekskursijose su Roma $100.00 — papildomo mokesčio.

Nr. 6 Liepos 15 d.
Iš CHICAGOS — $835.00,

14 dienų kelionė 
iš NEW YORKO — $738.00

Nr. 7 Liepos 19 d.
Iš CHICAGOS — $825.00

14 dienų kelionė 
iš NEW YORKO — $725.00

Nr. 8 Rugpiūčio 1 d
Iš CHICAGOS — $825.00

14 dienų kelionė

Nr. 9 Rugpiūčio 13 d.
Iš CHICAGOS — $980.00

21 diena (su Roma)

Nr. 10 Rugpiūčio 22 d. 
Iš CHICAGOS — $800.00,

14 dienų kelionė 
iš NEW YORKO — $700.00

Nr. 11 Spalio 1 d.
Iš CHICAGOS — $720.00

15 dienų kelionė

Nr. 12 Gruodžio 19 d.
Iš CHICAGOS — $735.00,

14 dienų kelionė 
iš NEW YORKO — $635 00

ALL AIR FARES SUBJECT TO CHANGF. AND/OR GOVERNMENT 
APPROVAL

Visais kelionių reikalais prašau kreiptis j:

' AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH VVESTERN AVENUE

Chicago, Illinois 60643 Telefonas (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką; teikiame 
informacijas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus, parūpiname 

vizas ir bilietus.

s
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E š
I

|

Pirkę kostiumą, Švarką ar kelnes, jūs būsite patenkinti, nes i 
mūsų siuvėjai čia pat vietoje jums primieruos ir pritaikins ir 
nieko už pritaikymą nereikės mokėti.
Visos berniukų aprangos gaunamos, {skaitant stambius (kušky).

LIIH1I444t

K\ ! ; pilniu

•»

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF-FREE PARKING SPACE%6’ THE 5
Mokamas už dviejų <•*» 
tu CertUtcatų «ų it Ii alma

M mintinu •5,uuu.iM>
PINIGAI {NESTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
PLRMAJi. ir KETVIRTAD .... • V. r. Iki » V. vVALANDOS: ANTRAD ir PENKTAD................• v. r. iki t> v. v.
ŠEŠTAD » v r tkl 1» v. d. — TraAUd. atdaryta.

N aulas aukštas dl<l- 
įle-nilas mokamas ui 
investavimo sąskaitna
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Kultūrinė kronika
PilI. K. Maceina ruošia 

naujus veikalus
Muenstery, Vokieti'jcije, gyve

nantis prof. A. Maceina neseniai 
pergyveno sunkų inkstų geidulių 
ir pūj'ės baktcj'mį uždegimą. 'i ik 
balandžio 4 d. ipai'ūlo iš'ligončo 
lovos, bet dar jaučiasi nusiik ęs 
Ilgesnis gulėjimas nusik'enino ir 
jo infarkto sužalotą širdį.

Tačiau sveikata nuolat gerėja ir 
prof. Maceina vėl grįžta prie 
spaudos darbų. Jau “Draugo” 
spaustuvėje yra spausdinamas jo 
veikalas “Krikščionis pasaulyje”. 
Dabar griebsis užbaigti ir sutvar
kyti veikalą vokieč’ų kalba: “Der 
russische Christus”. Šią studiją 
buivo turėjęs nutraukti dėl prieš 
ke'etą mėnesių jį ištikusios ši d’.os 
ligos. Bet knygą užbaigti jau ne
daug trūksta. Reikia baigti apie 
V. Solovjovo Kristaus sampratą, 
perrašyti apie A. Bloko sampratą. 
Jau yra visiškai baigti skyriai: 
“Teologinis Kristus” ir “Estetinis 
Kristus” (apie Dostojevskį). Da
bar prof. Maceina dirba prie sky
rių: “Kosminis Kristus” (V. So
lovjovas) ir “Socialinis Kristus” 
(A. Blokas). Vasaros metu jau 
numato veikalą užbaigti ir tada 
imsis “Religijos filosofijos”, tą 
veikalą laikydamas pagrindiniu 
savo gyvenimo darbu.

Konkursas, premijos ir 
trys knygos jaunimui

Lietuvių Bendruomenės Švie
timo tarybos skelbtąjį jaunimo 
skaitinių konkursą laimėjo Danu
tė Brazytė - Bindokienė. Konkur
sinė apysaka pavadinta “Parkas 
anapus gatvės”. Iš visų konkur- 
san prisiųstų rankraščių šią apy
saką išskyrė komisija, sudaryta 
Mųntrealyje, Kanadoje: pirm, dr.

Henrikas Nagys, Vytautąs Jony
nas, Daina Kerbe'ytė, Ragina 
Stakevičiūtė ir Rasa Lukcševičiū- 
tė. 1,000 dolerių premija laure
atei bus įteik'a gegužės mėn. 13 
d- Jaun’mo centre, Chicagoje. J 
šią lit. •.-atūrinę 25kXmę atvyks ir 
■'.om ’ijos p'".m, poetas Henrikas 
Nagys. Prumjjucitpją apysaką iš
leis fi/lotimo taiyba. O “Draugo” 
kultūrinis priedas kitą š.š tidienį 
(balandž’o 21 d.) savo puslapių 
atkarpoje spat-adins ištrauką iš 
premijuotocics apysakos.

Konkurso komisijos nprendimu, 
d'delio dėmesio verti ir kitų dvie
jų rašytojų kmkursari atduotieji 
kūriniai: Nijolės Jankutės - Užu- 
balienės “Nuo devynių ilki p’r- 
mt»” ir Julijos Švabaitės - Gylio 

j nė “Iš Gabriuko užrašų”. Abu 
.rankraščiai irgi pasieks skaityto
jus: N. Jankutės - Užuba'lienės 
knygą iš’ols Akademinės skautijos 
leidykla, o J. Švabaitės - Gylienės 
— Švietimo taryba.

Dagio skulptūrų 
parode Chicagoh

Paroda Čiurlionio galerijoje 
buvo atidaryta visą praėjusią sa
vaitę. Ją dar galima lankyti šį 
šeštadienį ir sekmadienį. Skulpto
rius (sovečias iš Kanados) Chica- 
gon atvežė apie šimtinę savo kū
rinių. Net ir naujoms galerijos 
patalpoms jų aiškiai yra perdaug: 
eksponatams trūksta erdvės, 
ant sienų ir ant grindų jie visur 
kimšte sukimšti, susidaro tiesiog 
apgailėtinas Kaziuko mugės įspū
dis.

ttagys Kad turėčiau tokią galią (bronza)
Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj

Labiausiai Dagio pamėgtoji 
medžiaga yra medis. Tad ir pa
rodoje visur dominuoja medžio 
skulptūros. Jų tvane kažkaip din
gsta paties skulptoriaus, kaip kū
rėjo, veidas, o jį visur stelbia at
kakliai medį viskuo pačiu skaptu
ku skaptuojąs amatininkas. Ir to
dėl parodoj maloniausia yra stab
telėti ne prie gausių visokiausio 
dydžio medžio skultūrų, bet prie 
tų pavienių ir gana miniatūrinių 

Į kelių bronzos skulptūrėlių, kurios
labiausiai išperka ir įprasmina 

. svečio viešnagę Chicagoj. Čia tu
rima galvoje: “Esu išdidi”, “Nu
sidirbau kaip arklys”, “Urvinis 
žmogus” ir kt.

Chicagos teatre

Broadvvay pastatymuose, 2) C. 
Dalbey — dramos studijas ėjusi 
Northwestern universitete, Con- 
rad Hilton viešbučio dainininkė, 
ir 3) M. Kotlisky — televizijos 
aktorė. Režisierius W. Pullinski, 
pastatęs “Fiddler on the Roof” 
ir kt. Visi aktoriai nuostabiai ge
rai vaidina.

Veikale vaizduojamas restorano 
savininkas, skiriąs pasimatymus 
moterims savo darban išėjusios 
motinos bute. Pirmoji — suve
džiotoja, antra — narkotikų var
totoja, trečia sąžinės graužimo 
kankinama. Vaidinime metama 
keletas vulgarių žodžių ir yra su
gestyvių užuominų, bet šiaip vai
dinimas švarus, išryškina “play- 
boy” kelio priklumą, kad tas blū-

dytojas grįžta prie savo taurios 
žmonos. Jau juoko žiūrovams tai 
per visą spektaklį pilna.

Ateity Forum statys dramą 
apie Chicagos merą. Ją parašė 
Galati ir Venden pagal M. Reyko
knygą “Boss” (jp)

Dvi naujos musu 

poetų knygos
Šiomis dienomis Chicagoje 

“Ateities” leidykla iš'eido naują 
poeto Vlado Šlaito eilėri šž'ų rin
kinį “Pro vyšnių sodą” ir lietuvių 
jūrų skautjjos K.-p! “Gintaras” 
’J eido I.iūnės Sutemos poezijos 
knygą “Badmetis” .

Venerai api: Jirzo Grušo

prozą

Pernai Vengrijoje ir.’e'st." Juo 
zo Grušo apsakymų rinktinė bu 
vo kritikų ir skaitytojų labai pa 
lankiai sutikta. Literatūrini 
laikraščio "E'.et es irodalom” re
cenzentui Grušo prozos pagrinde 
esanti “ne'obulo. naminio, ka ■ 
tais iškreipto,, tačiau galų gale 
visa nugalinčio žmoniškumo apo 
teozė”. Pasak jo, “vengrų kait 
tojas džiaugiasi turįs vis didcsti 
galimybę susipažinti su lietuvių 
literatūros kūriniais, su tautos, 
pergyvenusios, panašiai kaip 
mūsiškė,, ne vieną istorinį sukrė 
timą, literatūra.” (Elta)

[amžintas muzikas

Jonas Švedas

Lietuvoje įamžino muziką Jo
ną Švedą. Jis jau 1940 m. pagar
sėjo, suorganizuodamas Vilniaus 
Filharmonijos liaudies ir dainų 
ansamblį. Jam ir vadovavo iki 
mirties. Antakalnio kapinėse Vil
niaus miestas jam pastatys ati
tinkamą paminklą, prie namo 
Tilto g. Nr. 7 bus prikalta pa
minklinė lenta, ir Panevėžio pe
dagoginė muzikos mokykla pa
vadinta Jono švedo vardu. 
(Komj. Tiesa, 1973. IH. 22).

LENKU MENININKU 
PARODA

Lenkų meno klubas bal. 29 d. 
3 v. p.p. Seeiarity Faderal Savings 
bondr. patai,pase, 1209 N. M'il- 
vvaukee Avė., Chicagoje, ruošia 
40-tą metinę lenkų ki'mės daiJi- 
n.’nkų parodą. Bus iš : a tyri Chi- 
eageje įr apyl inkėse gyvenančių 
'■•akų da’linhri.ų tapybos ir 
■skujpt"ro: d*Paroda bus 
'ętiama g įgūžės 3 - 6 d. nuo 5 
vai. iki 8 vai. 30 min.

I RANK S i v m

NAUJAS KATALIKU 
GYDYTOJŲ PREZIDENTAS
JAV katalikų gydytojų gildą 

turinti 6,000 narių, savo nauji 
prezidentu išrinko dr. Charles A 
Baudą.

Kai rašytojas verkė ir juokėsi
Erich Sagai prisipažino, kad jis 

■ užbaigęs tavo knygą “Love Sto 
ry’, susilaukusią ypatingo pasi 
sekimo, verkė. Dabar, užbaigę 
naują knygą — “Fairy Tale” 
jis sakosi juokęsis. Knyga iš. pa 
sakų pasaulio.

kada). įi\(
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MES TEBi-MO. A
6 0/,° už 2 Metu

Certifikat us
(Minimum $5.000)

% % už 1 METŲ CERTIFIOTUS (M nimum SI.000;
Open Mon 9-8 Tues Thuis f'o

S A I N T
A N T H O N Y 

SAVINGS

mini lietuvius
Gausiai lankomame Forum

STANDARD FEDERAL
Savings & Loan Association of Chicago

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

OFFICE HOURS 0N GOOD FRIDAY (Didįjį Penkta
dienį) 9 A. M. to 1 P. M.

O-5. Sat .‘ I C.losed Weii

1447 So. 49lh Court 
Cicero, III. 60650

TEL. — 056-SS30 
Josepli F. Gribauska* 

Ežecutive Seeretarv

f

Pablo Picasso, vienas Įtakingiau
sių ir kontraversiškiausių XX am
žiaus dailininkų, mirė balandžio 8 
d. Prancūzijoje, sulaukęs 91 metų 
amžiaus. P. Picasso gimė Ispanijo
je, bet vėliau kone visą laiką gy
veno Prancūzijoje. Jo tapybos, 
grafikos ir skulptūros darbų yra 
visuos geresniuos pasaulio muzie
juos. Nemažai jų yra ir Chicagos 
Meno institute ir kitų didesniųjų 
Amerikos miestų muziejuose. Chi- 
caga dar mėgaujasi milžiniška Pi
casso metal'nė skulptūra, puošian
čia Civic Centre aikštę. Skulptūra 
tiesiog vadinama Chicagos Picasso

teatre (5628 S. Harlem) dabar 
, statoma intriguojanti komedija 
"Paskutinė mylimoji”, parašyta 
N. Simono. Vaidinimo metu pa
grindinis aktorius Ray Rayner 
pasisako, kad jame yra lietuvių 
kraujo. Aktorius yra didelių su
gebėjimų, gavęs Televizijos me
nų akademijos premiją, Fordha- 
hamo universitete baigęs litera
tūros ir filosofijos studijas,, o 
Chicagos universitete — huma
nitarinius mokslus.

Su juo drauge vaidina trys 
didelio talento moterys: 1) N. 
Būras — dramos studijas baigu- 

' si Hofstra universitete, vaidinusi

JEI JŪS NORITE SIUSTI SIUNTINIU DOVANAS I LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA {STAIGA: 1776 BROADVVAY, NEW YORK, N. Y. 10019 TeL — 581-6590 ; 581-7729

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

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

HIGH RATES
Passbook 
Accounts

Per Annum 
$1000 or more

Certificates
1 year min.

PAID OUARTERLY

— AT —

BRIGHTON
SAVINGS & LOAN ASS’N

HIGHEST RESERVES

4071 Archer Avenue
Chicago, III. 60632
TEL — LA 3 - 8248

(W«rt of California Arenu*)

$5000 or more
Certificates

2 year mia-

Per Annum 
Investment 

Bonus
Certificates

i

TRAVEL AGENCY, INO.
PODAROOIFTS, INC.
pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, televizijos 
kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 

giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindi nėję įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet.

PACKAGE EXPRESS &
Affiliated with

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų 
imtuvams ir Įvairioms kitoms sovietinėms prekėms,

MŪSŲ SKYRIAI
Allentovvn, Pa. — 126 Tilghman Street ..............
Baltimore 31, Md. — 1900 Fleet Street ..................
Brookljm, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
Buffalo 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ..........
Chicago 22, UI. — 1241 No. Ashland Avenue ... 
Chicago, III. 60629 — 2608 VVest 69 Street ......... .
Chicago, IU. 60609 — 1855 West 47 Street ......
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue 
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos 
Farmingdale, N. J. — Freewood 
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos 
Hartford 6, Conn. — 122-126
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
Newark, N. J. — 378 Market Street ..........................
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue ..............
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue ..............
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue ......
Rahway, N. J. — 47 East Milton Avenue ..............
South Rlver, N. J. — 41 Whltehead Avenue ..........
Svracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ......
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue ..................
Utica, N. Y. — 963 Bleeker Street ..........................

Campau Avenue
Acres Rt. 9 ......
Campau Avenue 
Hillside Avenue

435-1654 
. 342-4240 
. 467-6465 
. 895-0700 
. 486-2818 

. 925-2787 
. 376-6755 
. 771-0696 
. 365-6780 
. 363-0494 
. 365-6740 
.. 249 6216 
. 385-6550 
. 642-2452

674-1540 
. 475-7430 
. 769-4507 
. 381-8800 
. 257-6320 
. 475 9746

392-0306 
. 732-7476

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TĖVAS IR SŪNUS—
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7lst St. Telef. GRovehilI 6*2345 6
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108*09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

DOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. DAiMID 
LaįdotuviŲ Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių laddotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA AVĖ Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE 
2424 W. «9th STREET 
11028 Soathvest Hiehtvay. Pąl<w» Hills, Iii

Tel. Vlrginia 7-6072
Tel. REpublic 7-121.® 

Tel 974-4411

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfavette 8-3572

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-39

VASAITIS - BUTKUS
1446 8. 501 h AVĖ., CICERO, ILL Tel. OLymplc 2-1003
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REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 S. TROY ST., CHICAGO, ILL. 60629, TELEF. 925—5988

VISI LAUKĖM DŽIAUGSMO ŠITO
K. LEONAITIENĖ

vėliau jau begyvenant laikinojoj 
Lietuvos sostinėj Kaune.

Ką radau ir perėmiau iš vyres
nės kartos, stengiuos palikti ir 
savo jaunajai kartai.

Seni lietuviški papročiai tebū
na nepamirštami ir paliekami at
einančio™ kartom, nes jie rodo 
mūsų tautos praeities gyvenimo 
būdą. O jų buvo gausu, ypatinga 
susijusių su re iginėra apeigom 
mūsų praeityje. Nepamirštami,__ ..___________
Vėlinių ar Kūčių vakarai, Vely- j artimesnių kaimynų šeimas.... I korys ims vaistų, tuo bus geriau, 
kos, vardinės, gegužės mėnuo — 
pamaldos, skirtos Švč. Marijos laukdamos be vizituojančių sve- 
garbei, ir riša eilė kitų. Be to. čių. O jų netrūkdavo! Užeidavo Kas gi yra paslaptis? Paslaptis i mės ir specialių žinių, kurios, tur- 
laukų darbu pabaigtuvės, talkos, po vieną po du, o ka-tais v sas' yra deganti žarija rankoje, ji de- būt, yra pačios svarbiausios.

gina, tu jos negali išlaikyti sau
joje, ji pradegins odą arba gys
las, tu meti tą žariją kitam, kitas 
ją griebia ir vėl meta. Paslaptis 
lekia kaip gyva, kad net ir tie, 
kurie ją sakosi laiką, ją meta to
lyn, nes ji yra deginanti.

— Aloyzas Baronas i 
(“Abraomas ir sūnus”) Į

dami bendra malda i ■ daužomais 
margučiais prie puošnaus, 
krauto Velykų stalo. Tiuriau po 
pusryčių prasidėdavo Velykų pir
mosios dienos vizitai. Tą dien-’ 
miestuose tik vyrai eidavo svei
kinti savo virš’ninkų, giminių ar.

Motery? budėda' o namuose, be- 

vestuvės, vis su atitinkamo^ .’.
liaudies dainomis, tam tikromis stalo. Tik vakarop, pu re’o’mi 
apeigomis.

Gavėnia buvo1 rimties susikau
pimo ir pasninko metas, belau
kiant didžiosios Kristaus prisikė
limo šventės. Ypač paskutinė'- 
gavėnios dienos — didysis ket
virtadienis, penktadienis, šešta 
dienia, kai minios žmonių lanko 
bažnyčias ir eilės meldžiasi ;rie 
Kristaus karsto beskendinčio ža
lumynuose ir gėlėse, liko mums 
nepamirštami. O šiuo metu "avo
nioje keliami triukšmingi pobū
viai, šokiai ir net vestuvės mums 
vyresnei kaitai, sunkiai beoriim- 
tini ir nejprazti. Bet na iria lai’ o 
dv asia. gyvenama ap ir.ka verčia 
pamiršti tai, kas buvo kilnu, 
prasminga ir net naudinga ne tik 
dvasiai, bet ir kūnui. Tačiau ir 
didžioji Velykų šventė, kuri L e- 
tuvoje nuo senų laikų buvo įspū
dingiausia ir gražiausia šiuo me
tu tapo antraeilė, mažiau reikš
minga net ir mūsų lietuvių tarpe

Pavasariop, "kai putoįan^’s 
sniegas į nieką pavirsta”..., ži
butės pirmosios papuošia dar ne
drąsiai žaliuojančius laukus, pa
dangėje jau sučirena vieversiai 
suplasnoja ir pirmosios pempės.

Tada miestuose ir kaimuose, 
puošniuose rūmuose ir varganoj 
trobelėj vyko pasiruošimas Vely
koms. Puošėsi kaip kas išgalėjo« 
kaip kas mokėjo. Vieni pasiten
kino tik liaudies pasididžiavimu 
margučiais, pagerintu pyragu a" 
geresniu mėsos gabalu, kiti ruošė 
puošnius velykinius stalus su 
aukštais, kerotais raguo iais, 
kvapiom “bobelėm", kalakutais, 
paršeliais ir tradiciniais margu
čiais.

Velykų išvakarės. Rodos, dar 
ir dabar tebematau tą didžiuli, 
elektros lempom nušviestą kry 
žiu, pakilusį virš Kauro miesto 
namų, tebegirdžiu lyg pirmuo
sius Įgulos bažnyčios varpų dū
žius, kurie kasmet pirmieji pa
skelbdavo artėjančią Kristaus 
prisikėlimo valandą. Sugaudus 
karo dūdų orkestrui, plačiais 
bažnyčios laiptais lipdavo tvar
kingos rikiuotės uniformuotų 
Lietuvos karių, ir didingos pro
cesijos aplink bažnyčią giesmės 
žodžiai: “Linksma diena mums 
prašvito, visi laukėm džiaugsmo 
šito"... nejučiomis suvirpindavo 
susirinkusios minios širdis ir 
šiurpus džiaugsmo jausmas per
bėgdavo kūnu. Taip gaudė iš ei
lės vieni po kitų Kauno bažnyčių 
varpai. Tik auštantį rytą, sena
miestyje nutilus paskutiniams 
katedros varpų bei procesijų ai- j 
dama, prasidėdavo šv. Velykų 
pirmoji diena.

Velykų pusryčiai buvo prade-

būrys susirinkdavo pr;e vaišių 

į prisivaišinę, vyrai grįždavo j sa
vo šeimas.

Antrąją ir trečiąją dieną jau 
lankydavo šeimos šeima-’ Tuo 
metu daug kur tekdavo buvoti, 
matyti miestų ir kaimyniniu ūki
ninkų namus ir ten v’s būdavo 
paruošti Ve’ykų stalai sv ilgom 
balto lino biz^ančiom s'altie- 
sėm, ant kurių štai iamas avi
nėlis ganosi t’k sužė'iriose avi- 
žose. fasipūt s ežys tupi saraa- 

, nose, rausvos, gelsvos ū- ūdai- 
; tės, pūpso storo keli-o pašonėj 
O įvairiaraščiai. įvairia-naivia’ 
margučiai buvo tikra stalo paži
ba, tai tikri liaudies menu kūri
niai, ūkininkaičių paruoš i e y- 
kiniam stalui.

Taip, didžioji Velykų šventė ir 
puošnūs stalai buvo sena, graži 
jau mūsų tėvų, senelių miirs pa 
likta tradicija ir įs’'rwr''F v 

; proty3. Neabejoju, kad kiekviena 
’ Lietuvos vietovė: žemaičiai, dzū
kai, aukštaičiai, o gal net r 
kiekviena šeima turėjo savitus 
velykinius papročus bei Velyki) 
stalo patiekalus.

Čia paminėta kas man pačia 
liko geriausiai atmintyje iš mi
no vaikystės ir jaunystės gra
žiausių dienų tėviškės pastogėje, 

(Suvalkijos ūkininko šeimoje, o
: ■ •

Dalis viešnių, kurios dalyvavo Chicagos Lietuvi: oterų klubo suruoštoje arbatėlėje Olymp'a Fields 
Country Club patalpose vasario 25 d. Gintaro bai: - :s debiutantėms ir jų mamytėms pagerbti. Gintaro ba
lius įvyks birželio 24 d. Martiniųue r.storane. Iš k. -je eilėje: Christine Austin, gen. konsule J. Daužvar
dienė, Genovaitė Giedraitytė - Maluška, pirm. Irena Zibienė (sveikinasi su konsule), Genovaitė Krajicek. 
Aldona Brazienė. Toliau matosi Mary Bulaw, Geno-, aite Giedraitienė, Joan Kazanauskaitė-Oksienė, Helen 
Allen, Aldona Daukuvienė ir kit.

an- MOKSLININKŲ PATARIMAS
MOTERIMS

NevvMokslininkų suvažiavime 
Yorke buvo pabrėžta, kad kuo 
mažiau kūdikio laukiančios mo-

Pergyventas gyvenimas ne rung
tynės, jo niekas neleidžia peržais
ti.

— Aloyzas Baronas 
(“Abraomas ir sūnus”)

DANUTE LIPČIŪTĖ

Kas esi?
I

Pirmasis žodis rytą vardas Tavo, 
Ir vėlų vakarą miniu ai jį,
Jaučiu — visa diena Tavim alsavo, 
Bet kur ir koks ir kas esi?
Verpetais skrieja dienos rūsčios, 
Nušlucdamos gyvas draugų sielas. 
Tu vienas Šildai paukščių gūžtas... 
Bet kur esi? Ir koks? Ir kas?

Delnų Tavų jaučiu aš globą švelnią. 
Tu pakeli, pabudini, laikai, vedi. 
Geriu Tave lyg debesis ir saulę, 
Bet kas ir koks ir kur esi?

Šeima, vaikas, 
lietuvybė

D. PETRUTYTĖ

Šeima ir jos uždaviniai

Susituokdami, du skirtingų ly
čių individai Įsteigia naują insti
tuciją visuomeninėje žmonių 
santvarkoje, kuri yra vadinama 
šeima. Pirminis šeimos uždavi- 

| nys yra daugintis ir pripildyti že- 
mę, o lietuviškos šeimos uždavi- 

i nys — papildyti lietuvių bend
ruomenės gretas, kurios liudytų 
pasauliui, kad tauta yra gyva.

Tačiau šalia biologinio vyks
mo — dauginimosi, šeima yra
įpareigota rūpintis savo įpėdinių 
ne vien fiziniu, bet ir dvasiniu 
gerbūviu arba, kitais žodžiais ta
riant, ne vien vaiko auginimu,1 
bet ir jo auklėjimu.

Prie šitų bendrųjų uždavinių 
lietuviškai šeimai dar prisideda, 
naujas uždavinys, nauja pareiga I
— perteikti savo vaikams tauti
nį lobį — kalbą ir įžiebti tautinį 
susipratimą, arba patriotizmą. 
Naujas uždavinys yra ta prasme, i 
kadangi lietuviškoms šeimoms! 
tenka gyventi, išsiblaškius įvai
rių kultūrų įtakose. Kas savai
me vyko, gyvenant savo krašte
— nepriklausomoj Lietuvoj, tam 
šiandien reikia nemažų pastan
gų, tvirto ryžto, geležinės ištver

Lietuvis vaikas tampa lietuviu 
ne lituanistinėj mokykloj ir ne 
organizacijoj, bet šeimoje. Jeigu 
jis nutausta, irgi ne kur kitur, 
tik šeimoje. Šeima yra toji aplin
ka, kurioje lietuvybė arba gyvuo
ja, arba merdi, arba miršta.

Jei šeima yra lietuvybės išli
kimo laidas, tai ji privalo susi
laukti efektyvios paramos iš lie
tuviškos bendruomenės. Iki šiol 
mes jai tik pareigas krauname ir 
apibarame, kai ji ima pavargti ir 
rodyti parimetimo žymių tautin 
■nėję disciplinoje.-'

KUR SUKONCENTRUOTAS 
MAISTAS NAUJAI GYVYBEI
STEFANIJA ST AŠIE N Ė

Pirmykščio žmogaus maistas , 
susidėjo iš grūdų, žuvies ir rne-Į 
džioklės grobio. Javai dar nebu
vo kultivuoti, jie buvo kaip lau
kiniai augalai, ir žmogus mito 
tik žaliais jų grūdais.

Šiandien javai sukultūrinti, ir 
jų derlius pereina gana ilgą va
lymo ir rafinavimo procesą, kol 
patenka ant mūsų stalo. Žymi 
dalis juose esančių naudingų me
džiagų šio proceso metu d’ngsta. 
Pvz. grūdai netenka viso aštun
tadalio savo svorio. O šioje da- 
yje kaip tik ir yra sukoncent
ruota daugiausia baltymų ir kitų 
būtinų mūsų organizmui me
džiagų. Todėl nenuostabu, jog 
maitindamasis baltintais mil
tais ir baltintu cukrumi, mūsų 
organizmas gauna per daug kar- 
bo hidratų., arba gryno cukraus, 
be būtiniausių elementų, kurie 
raf i nacijos procesu buvo išskirti. 
Cukraus vartojimo kiekis yra 
dabar padidėjęs apie 10 kartų, 
palyginus su kiekiu prieš 100 
metų.

Ligos dėl netvarkingos 
mitybos

Britų laivyno gydytojas dr. 
C. L. Cleave, kuris su šių laikų 
rafinuotu maistu artimai buvo 
susidūręs, sako: jei žmogus turi 
kokių nors fizinių trūkumų, tai 
jie yra arba iš prigimties, arba 
atsiradę dėl šių dienų mitybos. 
Jis net ir ligas mėgina suskirsty
ti į natūralias ir nenatūralias. 
Natūralios ligos paprastai sukel
tos kokio nors kenkėjo iš šalies, 
pvz. malarijos, džiovos, tymų ir 
1.1. Tuo tarpu nenatūralios li
gos atsiranda iš mūsų netvarkin
gos ir netinkamos mitybos, pvz. 
širdies negalavimai, skilvio žaiz
dos (uleeriai), cukraus liga ir t. 
t. Afrikos tautos, maitindamosios 
natūraliu maistu, visų šių nega
lavimų visai nežino.

Taigi ar nevertėtų ir mums 
daugiau susirūpinti savo mity
ba, vengiant, Įdek galima, suko- 
mercinto ir rafinuoto maisto.

Esu pradžioje minėjus apie 
pirmykščio žmogaus maitin’mąsi 
grūdais. Juk grūduose yra visi® 
sukoncentruota, kas naujai gyvy
bei kilti ir pradžioje maitintis rei
kalinga Tad, galima įsivaizduo
ti, kiek žmogaus organizmas grū
duose gali rasti sau reikalingų 
mediagų.

Štai, pvz. saulėgrąžų, ar
būzų, sezamo sėklos ir įvairūs 
riešutai — tai tikras gyvybės šal

tinis, kiek ten naudingų mums 
medžiagų. O kaip puikiai tai ga
lėtų pakeisti koiorijomis tuščias 
ir bevertes bulvių drožles. Tad 
mūsų vaikai ir vaikaičiai turėtų 
būti pratinami, vietoj bulvių 
drožlių ir kitų, riebalais ir drus
ka perkrautų gaminių, kramtyti 
saulėgrąžų, arbūzų sėklas, riešu
tus ir t. t. .

Juk ne laikas jaunuolį pratin
ti prie maisto vienokio ar k’tokio, 
kada jam jau nuo pirmų dienų 
kvapia kom. rainiai javainiai, 
bulvių drolės, dažy.as vanduo 
ir t. t.

Sezamo sėklos — nepaprastai 
naudingos

Kalbant apie grūdus, norėčiau 
šį kartą atkreipti skaitytojų dė
mesį j sezamo sėklas, tai atogrą- 
žinio Afrikos ir Indijos augalo 
sėklos. Sėklos vartojamos kaip 
prieskonis ir maistui. Ypač ver
tingas yra iš jų apaudžiamas alie
jus. Šios sėklos gal tik ne visiems 
žinomos, kaip ir mažai žinomas 
juose randamas vitaminas T. 
Gyvulinės kilmės maiste šio vi
tamino beveik nerandama, iš
skyrus labai mažus kiekius kepe
nyse. Vitaminą T šiandien nau
doja klinikose prieš laiką g’mu- 
sių vaikų mitybai. Gavę šio vi
tamino, vaikai greit sustiprėja ir 
išauga normalūs. Tačiau ne 
vien dėl vitamino T patartina 
šias sėklas naudoti. Jos turi daug 
baltymų ir neprisotintų riebalų, 
kas labai naudinga širdžiai ir 
kraujo indams. Pasakojama, kad 
turkų ir graikų kariai, e’dami į 
karą, savo maisto daviny visuo
met turėdavo ir sezamo sėklų, 
kurios juos palaikydavo ištver
mingais ir stipriais.

Sezamo sėklas skanu ir sveika 
įberti į lapines salotas. Galima ir 
duonos riekeles patepus sviestu, 
pabarstyti sezamo sėklom ir or
kaitėje pagruzdinti. Arba kepant 
bandeles, prieš dedant į orkaitę, 
patepti kiaušinio baltymu ir pa- 
barstyt sezamo 'sėklom. Taip 'pa
našiai daug kur kitur galima jas 
panaudoti.

Daigintų sėklų vartojimas 
maiste

Kiti dar minėtini grūdai yra 
ALFALFA, medieago Sativa, gi
miningi Lietuvoje augančiai se
rą dėlei. i

Šio augalo vertę iškelia dau
giausia daigintos jo sėklos, kurioš 
labai tinka vartoti maistui. Sa-

Išėjusiai
Monika!

Matau Ta ve liūdesy panirusią, 
nuleistomis blakstienomis tam
sių ir gilių Tavo akių, paveldėtų 
iš Tavo motinos. Paveldėjai ir 
jos švelnų, sugyvenamą būdą, ku* 
ris spindėjo, lyg žydinti gėlė, lyg 
Tavo asmens puošmena!

Atsimenu Tave, lyg smilgą, 
plonytę mergaitę, “aušrokiška” 
kepure ir portfeliu rankoje, sku- 
bančią namo... Tada mudvi su 
Tavo seserimi Birute buvome jau 
ūgtelėjusios, “vyresnės”, dau
giau sau teisių pasiėmusios...

Vėliau Tu — studentė,ateiti
ninkė, visai savarankiška, savo 
idėjai ištikimai tarnaujanti, iki 
pat to laiko, kada sujungei savo 
gyvenimą su tokiu pat Bendra
minčiu, Tau pažadėtu...

Likai ištikimiausia žmona, pa
vyzdingiausia motina ir savo se
nos motinos — našlės didžiausia 
globėja ir s.augytoja. Su didele 
kantrybe ir pasišventimu pri
ėmei visus Tavam kely sutiktus 
kryžius! Nuolankiai, be skundo... 
Liūdesy panirusi, tarytum bega
linio ilgesio apimta, kol suklu
pai,... kol apnikusios ligos — ne
gerovės paguldė Tave J karstą 
kovo 8 d. Karstą, meilingų rankų 
apkaišytą žydinčiomis gėlėmis, 
lydėjusiomis Tave j amžiną poil
sio vietą.

Palikai savo mylintį vyrą, Ber
nardą Žukauską, puikiai išauklė
tus ir išmokslintos vaikus, sukū
rusius gražias lietuviškas šei
mas. Liko ašarota senutė — mo
tina Putnamo senelių namuose, 
seserys Birutė Novickienė, Aldo
na Endziuiaitienė su vyru ir vai
kais ir du broliai — Kęstutis ir 
Algirdas Grigaičiai.

Ilsėkis, išsilaisvinusi nuo visų 
žemiškųjų vargų, brangioji Mo
nika! Kilnių Tavo idėjų švitėji
mas teatsizpindi mūsų širdyse ir 
tenuskaidrina amžiną atsimini
mą apie Tave!

Janina Narūnč

NELEISTINAS 2ERNAUSTŲ 
KIŠIMASIS Į SĄŽINĖS 

REIKALUS

Italijoje išleista knygą, apra
šant’ 112 išpažinčių. Knygą su
darė laikraštininkas Norberto 
Valentini, Clara di Meglio ir jų 
.du padėjėjai. Jie susimokę, pa
rinkę seksualines istorijas, taria
mai ėjo išpažinties, konlesiona- 
luose įtaisę pasikalbėjimą įrašan
čias mašinas. Daugiausia kreip
dami dėmesį į nuodėmklausių žo
džius, jie surašė ir paskelbė kny
goje “Seksas konfesionale”. Jie 
pagarsino, kad tos tariamos išpa
žintys buvo netikros, iš anksto 
atitinkamai suformuluotos, ko 
tačiau nuodėmklausiai nežinojo. 
Sį lai kraštini nikų žygį ir tą knygą 
pasmerkė daugelis Italijos laik
raščių, jų tarpe ir Vatikano ofi
ciozas Osservatore Romano, kaip 
negarbingą kišimąsi į sąžinės rei
kalus.

KANADOS MOKYKIX>SE

Paskutiniu metu Kanadoje 
tiek daug vaikų perkelta iš valdi
nių mokyklų į katalikų mokyklas, 
kad šiose mokyklose trūksta pa
talpų, o valdinėse yra tuščių kla
sių. Kanados konstitucija garan
tuoja katalikų mokyklų išlaiky
mą iki aštuonių skyrių.

lia gausumo įvairių mineralų, I 
šiose sėklose ypatingai reiktų I 
vertinti jose esamus vitaminus A, I 
D, E, K ir B komplekso.

Sėklų daiginimas labai pa-1 
prastas. Sėklas trumpai pamerkti! 
vandeny. Paskui drėgnas pa-1 
skleisti ant baltos minkštos me-} 
džiagos (linas ar rankšluostinėj 
medžiaga). Ta pačia medžiagai 
pridengti ir nuolat drėkinant lai-į 
kyti šiltoj vietoj.

Sudaigintos sėklos tinka nau- ■ 
doti salotose, daržovių mišrainė
se, ant sumuštinių, dėti j mėsos 
■maltinius, sklindžius, paukštie
nos kamsalus ir t t
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