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Šiame numery 
Nauji literatūriniai išeiviai 
iš Lietuvos. 
Dr. Jonas Grinius apie naują 
Stasio Ylos knygą. 
Nenumarinkit lietuviško teatro 
— rašo Stasys Pilka, 
atsisveikindamas su 
Z. Arlauskaite-Mikšiene. 
Prof. Antano Klimo įspūdžiai 
iš kalbotyrinio Regensburgo. 
Naujieji Jurgio Jankaus 
pasakojimai. 

Kertine parašte 
Naujieji literatūriniai išeiviai 
iš Lietuvos 

Kas drįsta sakyti, kad komunis- i ti, kad čia, nors ir mažesniu mas
tinė sistema susiaurina rašytojo I tu, pasikartoja Lenkijos ir Čeko-
ar intelektualo veikimo ratą, ap- Į Slovakijos istorija, Gomulka ir 
rėžia jo galimybių skaičių?! Vien j okupacinė čekoslovakų valdžia 
Sovietijoje kokia gausa pasirinki 
mų, koksai daugiaspalvis spekt
ras: savižudystė (Majakovskis), 
valstybinis nugalabijimas (Man
delštamas, Babelis), lėtas marini
mas (Amalrikas), pelningas pri
sitaikymas (Aleks. Tolstojus, An
tanas Venclova), priverstinė tyla, 
ar daugumos akrobatinis lavira
vimas ištempta virve, balansuo
jant tarp savo meninės sąžinės ir 
partinio tinklo. Lietuvoje apstu 
tų "beribių erdvių", tų "gražių 
kultūrinių galimybių" liudinin
kų: Boruta, Jakubėnas, Miškinis 
ir t. t. 

Kitas biaurus kapitalistiniai 
buržuazinis melas tvirtina, kad 
rašytojai komunistinėse santvar
kose užtveriami kažkokia tvora, 

NAUJAS ŽVILGSNIS 
TAUTINI ATGIMIMĄ 
Dr. Jonas Grinius 

1968 metais apkaltino žydų kil
mės rašytojus bei intelektualus 
"sionizmu" ir ideologine išdavys
te. Ant jų, kaip ant to bibliškojo 
atpirkimo ožio, buvo suversta di
džiuma atsakomybės už Varšu
vos ir Prahos režimų negalavi
mus ir politinius žemės drebėji
mus. 

Lenkų ir čekų rašytojų apkal
tinimuose skambėjo grubus, ne-
bepridengtas antisemitizmas, es
miniai nebeiskiriantis nuo naciš
kojo: Žydai kalti už "sugedusį", 
meną, už ekonominius nepritek- į t a r p i u , pradedant 
liūs, už ideologinius nukrypimus. M a į T d u f b a i f j a r 

Kultūrinis bei valstybinis orga- » Skvirecku. Kitaip sakant, 
žvelgdamas i Lietuvos kultūros 

Stasys Yla, VARDAI IR VEIDAI 
mūsų kultūros istorijoje. Nuo Mažvy
do ligi Skvirecko. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas Chicagoje 1973 m. 
Spausdino "Draugo" spaustuvė. Ap
lankas Telesforo Valiaus. Leidinys 
345 psl., kaina $6.00, gaunamas 
"Drauge". 

Iki 1970 metų kunigą Stasį Ylą 
pažinojome kaip teologą pasto-
ralistą, įdomų pamokslininką bei 
paskaitininką ir psichologą. Bet 
savo knyga "Šiluva Žemaičių is
torijoje" (1970 m.) jis mums at
siskleidė kaip istorikas, tiksliau 
kaip Lietuvos kultūros istorikas. 
Šitoje įdomiai parašytoje knygoje 
svarstydamas reformacijos ir kont-
a reformacijos eigą Lietuvoje, 
k u n St Yla mums pabėrė tokių 
istorinių faktų, apie kuriuos mū
sų istorijos vadovėliai dažniausiai 
tylėdavo. Ir naujausioje savo 
knygoje "Varduose ir veiduose 
mūsų kultūros istorijoje" (Chi-
caga 1973, 346 psl, Lietuviškos 
knygos klubo leidinys) kun St 
Yla tęsia Šiluvos istorijoje pradė
tą kryptį naujomis vagomis. 

Tuzinas asmenybių 

"Varduose ir veiduose" jis ne
duoda kurio nors vieno laikotar
pio kultūrinio vaizdo, bet susto
ja ties pavieniais kultūros kūrė
jais ir darbininkais, veikusiais 
Lietuvoje keturių šimtų metų iai-

Martynu 
Mažvydu ir baigiant vysk. Juo-

nizmas pagis, tiktai juos nutil-
džius,ištrynus ar ištrėmus. Paska
ta ir ideologinė linija naujajai 

kad jiems neleidžiama pakelti Į antisemitizmo bangai atėjo iš 
sparnus, keliauti. Kiek daugeliui 
jų valdžia palengvino pačią di
džiausiąją kelionę — į aną pa
saulį. O kitus, net ir nenorinčius 
keliauti, net jėga išstūmė, kaip 
Tercą-Siniavskį, ar poetą Brods
kį. Keliaukit, džiaukitės! Po 1967 
-68 metų įvykių, iš Lenkijos vi
sas būrys rašytojų ir kritikų " tu
ristais" pasipylė po visą pasaulį: 
Kolakovvski, Kott, T a m , Wirth, 
Mrozek, etc. O kur čekai, kurių 

Maskvos. Tiesioginė Maskvos an 
tisemitinės politikos išdava bu
vo naujas žydų egzodas iš Sovie-
tijos. 

Ar Meras, kurio kūryboc pag
rindine tema yra žydų tragedija 
1941-44 metais, galėjo palikti 
nejautrus naujajam antisemitiz
mui, susitaikyti su juo? Ar Ošero-
vičius, kurio vienu pagrindiniųjų 
rūpesčių buvo žydiškosios kultu 
ros išlaikymas, būtų galėjęs tęsti 

dabar pilna Amerika, Kanada ir dvilypį gyvenimą, viešai pritarti 
Paryžius? , oficialiajai antižydiška ja i politi-

Tasai naujasis rašytojų egzo- I kai ir drauge tęsti vidinį pasiprie-
das palietė ir Lietuvą. Bene nuo į šinimą? Gal todėl jie šiandien to-į chronologine tvarka. Taigi la-
praėjusių metų Izraelyje apsigyve-1 limoje, neįprasto klimato, karojbiau už sistemą knygos autoriui 

praeities barus, jis susidomi ko
kiu nors vienu ryškiu to baro ar
toju. Tuos kultūros kūrėjus savo 
knygoje jis suskirsto į keturias 
grupes: raštijos pradininkus (M. 
Mažvydas, M. Daukša, K. Done
laitis), liaudies kultūros kėlėjus 
(vysk. Am. Giedraitis, M. Valan
čius, Ant Baranauskas), kultū
ros barų derintojus (seminaristų 
sambūriai, Adjakštas Dambraus
kas, Ant. Smetona) ir tautos dv-a-
sintojus (J. Mačiulis-Maironis, J. 
Matulaitis, ir J. Skvireckas). 

Kaip matyti, veikėjų suskirsty
mas čia atliktas daugiau vaizdo 
reikalui, nes suminėti mūsų kul
tūros kūrėjai vis dėlto išrikiuoti 

no du talentingi žydų kilmės ra-1 siaubiamoje šalyje. Jų pasirinki-
šytojai, Icchokas Meras ir Girsas 'mą greičiausiai apsprendė ištiki-
Ošerovičius. Meras (g. 1934) vie-j mybė savo meniškajai, žmogiška-
nas išradingiausių jaunųjų lietu- į jai sąžinei, ištikimybė savo gilu-
vių prozininkų, įmantrus stilistas,; minei kultūrinei tradicijai —Je-
gausiai verstas į svetimas kalbas.' ruzalei. 
Ošerovičius (g. 1908), originalus j Meras ir Ošerovičius tebėra ir 
filosofinis poetas, daugiausia rašė; lietuviškosios kultūros atstovais ir 
jidiš kalba, bet buvo pažįstamas; dalyviais, nors Lietuvoje jų var-
ir lietuvių skaitytojams iš verti-1 dai pradingo iš spausdinto pusla-
mų ir pastatymų scenoje. 

Kodėl tiedu neeiliniai rašyto
jai paliko šalį, kurioje jie gimė ir 
augo, su kurios kultūra jie buvo 
glaudžiai susiję? Kada nors gal 
atsakymą išgirsime iš jų pačių lū-

pio, jiems Kvykus. Meras, kiek 
teko girdėti, ir toliau žada rašyti 
lietuviškai. Neišvengiamame 
naujo išeivio vienišume tesusilau
kia jie iš mūsų išeivijos, ypač iš 
rašto žmonių, dėmesio, paramos 

pų. Tačiau jau dabar galima spė- ir supratimo. P P. 

rūpėjo istorija ir tai lietuvių kul
tūros istorija, kiek ji atsispindi 
jos svarbiuosiuose kūrėjuose nuo 
pusės šešioliktojo amžiaus lig 
antrojo Lietuvos valstybės sukū
rimo, kurį dažnai vadiname at
kūrimu. Iš čia suminėtų vardų 
taip pat matyli, kad kun. St Ylai 
rūpėjo rašto (plačia prasme lite
ratūros) vyrai, kurių dauguma 
yra drauge buvę religiniai vadai. 

Tačiau tų žymių vyrų gyveni
mą ir darbus knygos autorius 
nagrinėja nevienodai. Pvz., kai 
palyginame su kokiu atsidėjimu 
kun. St. Yla kalba apie A. Jakš
tą-Dambrauską ir J. Mačiulį-

Maironį, negalima nepastebėti, 
kad daug esmingiau ir plačiau 
nagrinėja Jakštą negu Maironį 
(apie šį daugiau kalbėdamas as
meniškai kaip apie savo moky
toją), nors šio pastarojo reikšmė 
lietuvių kultūrai nebuvo men
kesnė už Jakšto. Arba dar, paly
ginus straipsnį apie A n t Bara
nauską su straipsniu apie A n t 
Smetoną, vėl matyti skirtumas 
— Ant. Baranausko gyvenimas 
ir darbai pasekami nuo jaunys
tės iki mirties, tuo tarpu žvilgs
nis į A n t Smetoną, kaip tauti
nės vienybės ieškotoją, teapima 
tik Smetonos darbą "Vilties" 
laikraštyje (1907-1913 m.). Bet 
juk Ant. Smetona ir vėlesniame 
gyvenime tautinės vienybės idė
jos neatsisakė, tik, išėjęs iš "Vil
ties" redakcijos, jis tos vienybės 
vis labiau pradėjo siekti politinė
mis priemonėmis, tarp kurių 
kraštutinė buvo tautininkų par
tijos diktatūra. Galima manyti, 
kad, nenorėdamas liesti šios 
opios temos, kun. Yla vengė 
svarstyti visą A. Smetonos gyve
nimą, pasitenkindamas jo "Vil
ties" periodu. 

Tautinio atgimimo problema 

Tačiau tiek nevienodai išsa
mus kultūros kūrėjų traktavimas, t 
tiek vienas antras abejotinas tei- ' 
ginys (pvz., kad Kr. Donelaitis' 
buvęs sangviniško tempera m en- i 
to) tėra šalutinės knygos apraiš-
bos, kurios neužtemdo pagrindi-; 
nio kun. St Ylos siekimo — įpi- i 
lietinti lietuvių visuomenėje nau- • 
ją, teisingesnę pažiūrą apie mū- j 
sų tautos atgimimą, nes jis nega-, 
Ii sutikti su lig šiol skelbta teze, 
kad lietuvių tautinis atgimimas 
prasidėjęs "Aušros" laikraščiu 
(1883 m.) . Kun S t Yla šią tezę 
laiko klaidinga, nes aušrininkų ir 
varpininkų skelbtų pradmenų — 
lietuvių kalbos gerbimo, atramos 
liaudies kultūroje (demokratiš
kumas) — randame žymiai anks
čiau, negu pasirodė "Aušra". 

Kad tautiniam atgimimui nu
statoma šitokia vėlyva data, yra 
nepatenkintas ne vienas "Vardų 
ir veidų" autorius. Anksčiau juo 
buvo nepatenkintas ir dr. K. J. 
Čeginskas. Rašydamas Strasbur-
go universitetui savo disertaciją 
apie lietuvių tautinį atgimimą, 
jis negalėjo sutikti, kad lietuvių 

tuvių kalba kultūroje ir religijoje ptninkai nebuvo originalūs, nes 
— jis randa M. Mažvydo ir kai p i r m i a u už juos Lietuvos praei-
kurių jo idėjos draugų siekimuo-1 tį buvo aukštinę T. Narbutas, S. 
se. Pagarbą lietuvių kalbai buvo 
dar labiau užakcentavęs karu M. 
Daukša savo "Postilės" prakalbo
je. Aplink M. Daukšą, remiamą 
vyskupo M. Giedraičio, XVTI-jo 
amžiaus sąvartoje buvo susidaręs 
visas kunigų sąjūdis, kurie rūpi
nosi religine literatūra lietuvių 
kalba. Bet posūkis į lietuvių kal
bą, buvo pakrypimas į liaudį, nes 
tik paprasti, maždaug beteisiai 
žmonės XVIII amž. buvo pasili
kę ištikimi lietuvių kalbai. 

Daukantas, S. Valiūnas. 

Katalikybės pradmuo 

Pagaliau Lietuvos kultūros kū 
rėjų (kuriais lig baudžiavos pa
naikinimo tebuvo Lietuvoje dva
sininkai) susijimas su lietuviška 
liaudimi padarė tai, kad svarbiu 
veiksniu lietuvių tautiniame at
gimime buvo tapusi krikščionybė, 
specialiau katalikybė, nes tik 
bažnyčia bajoriškoje Lietuvoje 
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meny, o posūkis tiesiog į liaudiš
kumą vysk. M. Valančiaus veik
loje. Ties šiuo vyru sustojus, jau 
galima kalbėti apie demokratiš
kumą. Nuo čia jis aiškiai tampa 
vienu mūsų tautinio atgimimo i 
pradmenų, nors lietuviškumas; 
kalbiniu atžvilgiu buvo žymiai 
pirmesnis. Šituo atžvilgiu iš tikrų- i 

tuvių kalbą bažnyčiose, kai tuo 
tarpu valstybės politiniai rams-
čiai-bajorai bei didikai, kan. M. 
Daukšos balso nepaklausę, visur 
mėgdavo vartoti lenkų kalbą, o 
naudodamiesi patronato teise, 
versdavo klebonus miestelių baž
nyčiose įvesti lenkų kalbą. Todėl 
kun. St Yla teisingai galvoja 

! rašydamas: 
jų nei aušrininkai su varpinm-) 
kais nieko naujo neišrado. Jie tikį "Glaudėjanūs ryšys tolydžio 
išryškino meilę ir pagarbą Lietu-'sutapdė neatskiriamai du ele-
vos didingai praeičiai. Tačiau i r imentu — katalikiškumą ir liau
siu© atžvilgiu aušrininkai ir var- į dinį tautiškumą. Stiprėjant bei 

stiprinant viena elementą, gyvė-
jo bei ryškėjo antrasis" (73 psl .) . 

Į Todėl "Tėvynės Sargo" redakto
riai, gindami lietuvių krikščioniš
ką tikėjimą nuo rusų klastų, ge
riau suprato lietuvių tautinio at
gimimo varomąsias jėgas negu 
kai kurie vadovaujantieji aušri
ninkai ir varpininkai. 

Vyskupo Ant. Baranausko 
atvejis 

Kad šių sąjūdžių žymūs vadai 
nesuprato katalikybės reikšmės 
lietuvių tautiniame renesanse, 
matyti iš dr. J. Basanavičiaus ir 
dr. J. Šliūpo elgesio su An t Ba
ranausku, kai šis tapo vyskupu. 
Jiedu apšaukė jį lenkomanu, o 
kai kurie nekritiški mūsų istori
kai iš to padarė A n t Baranaus
ką lietuvių tautinio atgimimo 
priešu. Todėl reikia laikyti dide
liu kun. S t Ylos nuopelnu, kad 
jis tą skaudų Baranausko atvejį 
nuodugniai išaiškino, parodyda
mas, kokie pirmiausia draugiški 
buvo A n t Baranausko santykiai 
su J. Basanavičium ir J. Šliūpu ir 
kaip vėliau šiedu vyrai Bara
nauską apšmeižė, padarydami jį 
lenkomanu dėl to, kad jiedviem 
nepatiko, arba jiedu nesuprato jo 
katalikybes ir jo kaip anų sun
kių laikų vyskupo situacijos. 
Man šis kun. Ylos straipsnis apie 
Ant. Baranauską, ypač skyriai 
"Bičiulystė su aušrininkais" ir 
"Pomirtinė dainiaus šlovė", buvo 
savotiškas akių atvėrimas, nes ir 
aš lig šiol tikėjau legendai, kurią 
buvo sukūrę J. Basanavičius ir 
J. Šliūpas. 

tautinis atgimimas prasidėjęs 
"Aušra" 1883 metais, nes dėl to 
į tautini mūsų renesansą nebū-j 
tų galima įtalpinti t-ikių žymiu | 
vyrų kaip S. Daukantas, M. Va
lančius, Ant. Baranauskas ir ki
ti. Dr. Čeginskas įrodinėio, kad 
mūsų tautinio atgimimo pradžios 
reikia ieškoti XIX amž. pradžio
je, kai iš Vakarų Europos į Lie
tuvą pradėjo sklisti romantikų 
idėjos. 

Kun. St. Yla savo knygoje 
"Vardai ir veidai" eina dar to
liau į praeitį: tautinio atgimimo 
pradmenų — norą atsiremti lie-

Tiesa, medžiagą, kurią vartoja 
kun. Yla straipsny apie "Anykš
čių Šilelio" autorių, jis rado A. 
Baranausko raštų dvitomy, išleis
tame Vilniuje, tačiau kalbamo 
atvejo išaiškinimas yra "Vardų 
ir veidu" autoriaus organiškai į-
vestas į visą mūsų tautinio atgi
mimo koncepciją. Ją daugeliu 
pavyzdžių iliustruoja naujoji 
k u n St Ylos knyga. Bet kadan
gi jos autorius lietuvių tautinio 
renesanso pradmenų ieško daug 
ankstesniuose laikuose ir veikė
juose negu aušrininkai, reikia 
manyti, kad įdomi "Vardų ir vei
dų" knyga susilauks istorikų atsi
liepimo. Jeigu dėl šitų pradų ir 
nebūtų pasiekta vieningos nuo
monės, diskusijos šia tema vis tiek 
duotų daugiau Šviesos. 

Tuo tarpu iš k u n St. Ylos no
rėtųsi susilaukti naujos "Vardų ir 

I veidų" knygos, nors Lietuvos kul-
| tūros kūrėjų kiti vardai ir nebū
tų sutelkti aplink vieną proble
mą. Svarbu, kad nepriklausomos 
Lietuvos kūrėjų vardai išliktų ne 
vien enciklopedijoje paminėti, 
bet kad jie susilauktų tokių gyvų 
paveikslų, kokius ne vienam kun. 
Yla yra nutapęs mūsų svarstomo
je knygoje. Tokie gyvi ir įdomūs 
kultūros kūrėjų atvaizdai gali 
būti svarbesni patriotiniam m ū 
sų jaunimo sąmoninimui negu 
istorijos vadovėliai, kurie visada 
būna schematiški. Gyvai nupieš
tų mūsų kūrėjų paveikslų iš ne
priklausomybės laikotarpio juo 
labiau mums reikia, nes lig šiol 
niekas dar nedrįso rašyti to reikš
mingo mūsų tautai periodo isto
rijos. 

»-,*• Miunchenas, 1973.X.4 
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Nenumarinkit lietuviško 
teatro 
Zuzanai Arlauskaitei-Mikšienei 
pagerbti laktai ir mintys 
STASYS PILKA 

Pakeliui į profesinį teatrą, jau
natvės žiburiams užsiliepsnojus. 

Kai 1908 metais devyniolikme
tė mokytoja Zuzana Orlauskaitė 
pirmąsyk pasirodė Rygos miesto 
lietuvių mėgėjų scenoje Onos 
vaidmeny A. Fromo-Gužučio vei
kale "Ponas ir mužikai*', niekas, 
matyt, nenumatė (anei ji pati 
spėjo), kad šis rišlumas su lietu
viškuoju teatru nenutruks net per 
šešiasdešimt metų. O bemaž be 
perstojo tęsis net dviejuose pa
saulio kontinentuose. Ir pralenks 
visus panašios ištvermės žinomus 
mūsuose pavyzdžius. 

Mokytojos pareigos Z. Orlaus
kaitę grąžino į Šiaulius, kur tuoj 
įsijungė į lietuvių scenos darbą. 
Po to sekė Petrapilis. Ir jau pri
pažintos vaidintojos reputacija. 

Jokios teatrinio meno mokyk
los nebuvo lankiusi. Sceniniai 
augti jai padėjo veikalus režisa
vę B. Venslauskienė, Liudas Ja-
kavičius, Gabrielius Landsber
gis, Jonas Linartas, Juozas Vaič
kus, Andrius Oleka-Žilinskas, ir, 
gal labiausiai, Kastantas Glins
kis. O ypač bendravimas su žiū
rovais, vis naujos ir skirtingos ro
lės, besikeičiančios spektaklių ap
linkos bei sąlygos. 

Tenka priminti, jog anais, mū
sų tautai dvasinio atgimimo lai
kais, lietuvių kalba vaidinimai 
buvo svarbios reikšmės įvykiai. 
Scenoje rodytis, lietuviškai vai
dinti ar kuo nors prie spektak
lio įgyvendinimo prisidėti rodėsi 
ne vien garbė, bet ir tautinė pa
reiga. Inteligentija, juodo darbo j f" 
žmonės, amatininkai išvien jun
gėsi į "lošėjų", "artistų mėgėjų ra
telius", į "kuopas" bei panašius 
vienetus. Svarbu buvo, kad vie
šai nuo scenos skambėtų lietuvių 
kalba, kad veikaluose atsispindė
tų sava istorinė ar būties temati
ka. O kartu kad bręstų ir augtų 
sceninis menas, kad gimtų ir plis
tų savoji dramaturgija, kad suži
bėtų natūralūs talentai. Pačioje 
esmėje toks veikimas buvo ide
alistinis, kurin jungėsi ir teatro 
visuomeninė funkcija. 

(Norisi teigti, kad anų laikų sce
ninės nuotaikos, jaunystės pergy
venimai ir įspūdžiai atsilieps vė
liau Zuzanos Arlauskaitės-Mik-
šienės Vokietijos ir Amerikos vei
kime.) 

Skaitytojams vargu bus įdomi 
veikalų ir vaidmenų metrika, ro
lių apibūdinimas, artistės diapo-
zonas ir panašūs dalykai, kas įei
tų į specialios studijos apimtį. Už
teks gal pabrėžti pareigingumą, 
ištvermę, pasišventimą. Gi už Lie
tuvos ribų netikėtą energiją vai
dintojus burti, vis naujus spek
taklius ruošti ir su jais po kitas 
kolonijas keliauti. Rodant ir skie
pijant savajai scenai meilę ir iš
tikimybę. 

Tokia tebūnie Rygos, Šiaulių 
ir Petrapilio paviršinė atžvalga. 

ties, pasidaro naudinga dar ne
gausiame trupės sąstate pajėga. 

Gyvenime yra tiesaus, atviro 
būdo. Jokia dvilinkveidė. Prigim
timi mėgstanti darbo žmones, 
drąsiai kovojanti už principą. Pa
reigose stropi. 

Pirmasis Kauno Valstybės te
atro režisierius Kastantas Glins
kis ugdė aktorius, jiems skirda
mas įvairaus žanro vaidmenis. 
Šis Glinskio laikotarpis buvo nau
dingas ir Z. Arlauskaitei. Yra 
anuo metu sukūrusi kelis atsi-
mintinus vaidmenis, pvz., Čiur
lionienės "Pinigėliuose", A. Ost-
rovskio "Miške". Šias eilutes ra
šančiam, kaip gyva akyse josios 
Hanna Hauptmano dramoje! 
"Vežėjas Henšelis". Tai, mano P r o v i n c i ' a i aptarnauti "Mūsų te-j Mikšiene (jau taip dabar besiva 
galva, vienas iš pačių stipriausių- **f> * k u r * pirmon eilėn pakvie 

Režisiere ir aktorė Zuzana Arlauskaitė-Mikšienė Detroito Dramos sambūrio aktorių viduryje, jiems statant V. Alanto 
"Raudonąjį vyną". Pirmoje eilėje iš kaires į dešinę: A. Giadkauskas, Z. Arlauskaite-Mikšiene, D. Navasaitiene-Mikai-
te, V. Zebertavičius; antroje eilėje: A. Pesys, R. Lisauskaite. 

jų Kauno anuometinėje scenoje 
sukurtų personažų. Ir ne tik Zu
zanos Arlauskaitės repertuare. 

Be to, vaidino dar Fuldo ko
medijoje "Glušas" ir kitose pje
sėse. Beveik visada centrines ro
les. 

Borisui Dauguviečiui perėmus 
režisieriaus pareigas, Z. Arlaus
kaitei, kaip dar ir kitiems trupės 
dalyviams, atėjo skirtingos die
nos, nes jos repertuaras susiaurė
jo iki buitinių, dažnai antraeilių, 
ar net trečiaeilių vaidmenų. He
rojinėms rolėms atsirado stipres-

čia Zuzaną Arlauskaitę. Gastro
lėse dominuoja O. Rymaitės re
pertuaras. 

"Mūsų teatras" veikė, kol 1927 
m. pavasari Rymaitė buvo pa
kviesta į Valstybės teatrą. Netru
kus į savo senąją sceną sugrįžo 
ir Arlauskaitė. 

Į pensiją pasitraukusi, kurį lai
ką dirbo Vytauto Bičiūno įsteig
to teatro "Žvaigždikis" trupėje. 
Po to buvo pakviesta į "Jaunojo 
žiūrovo" teatro sąstatą. (Vokie
čių okupacijos m e t u įgavusį "Jau
nimo teatro" pavadinimą.) 

Karo veiksmams prie Kauno 
besiartinant, pasitraukia į Vokie
tiją. 

Parodo organizacmius sugebė
jimus, pokariniu laikotarpiu 5 -
vietlntųjų stovykloje ruošdama, 
neeilinius spektaklius. Amerikon 

dinanti) , net nedrąsu buvo pra-
matvti, kad šičionai suklestės lie-

Nuotrauka A. Noraus 

rijoje teatriniai įspūdžiai, prieš 
akis stojo anie gausių lietuviškų 
spektaklių regėjimai. Ir šiai neįsa-

tuvių teatrinis gaivinimas. Bet [ kytai misijai liko ištikima, kol lei-
jau nuo 1949 metų, rudens jinai; do fizinės jėgos, kol galėjo gyven
imą burti vaidintojus ir rampos ; ti Detroite — paskutiniame teat-
šviesoje parodo pirmąjį surežisuo
tą spektaklį. 

Ir iki to laiko, kai buvo privers
ta iš Detroito atokesnėn vietovėn 
persikelti, paruošė bene penkias
dešimt premjerų. Spaudos žinio
mis, davė per šimtą spektaklių. 
Uoliai su savo pastatymais gast
roliavo Amerikos ir Kanados vie
tovėse. Kartą, kai keliavo su spek
takliu į Chicagą, pasiteiravau pas 
vieną šios išvykos dalyvį, kurgi 
jų vadovė? Anas ramiai atsakė: 
"Mes atvykome automobiliais, o 
režisierė atvažiuoja su dekoraci
jomis sunkvežimv". 

riniame kely sustojime. 
Tenkinosi gan kukliu apipavi

dalinimu. Nestebino muzikine 
palyda, neteikė svarbos efektų 
pirotechnikai. Jai rūpėjo autorius 
ir scenoje gyvas žmogus. 

Su Zuzana Arlauskaite scenoje 
bendrauti teko, regis, tik septyne
rius metus. Keliuose veikaluose 
partneriavome. Repeticijų metu 
su Antanina Vainiūnaite mane 
kartais pabardavo. Abi, mat, mė
go tvarką ir buvo linkusios di-

tinos ilgametė globa, rūpestis ja, 
sveika ir ligota. Tik šio globoji- j 
mo dėka, menininkė galėjo atsi- : 

j sakinėti piniginio už darbą atpil-
' do ir triūso nenutraukti. 

Būdama liberalių pažiūrų, Zu
zana Arlauskaitė-Mikšienė rodė I 
didelę toleranciją kitų įsitikini-' 
mams. 

i 
Kitos tokios scenos veteranės 

mes neturime, neturėjome ir ne- į 
turėsime, kuri net 60 ryžto metų I 
atiduotų įvairių fazių, įvairiausių 
siekimų lietuviškai scenai. 

Jaučiuosi laimingas kad, kiek 

0R. VL BLAŽYS 
^LAUCIŲ LR VIDAUS LJ(TO. 

M I West 6Srd Street 
Kampas 68-<Mo» Ir CaJifornUi 

» -mad antrad., ketvlrtad nu 
6 Iki 7:30 vai vakaro 

Sestad. nuo 2 Iki 8:80 vai 
.Večiad. ir penktad. uždaryti* 

Ofiso teief. 476-4042 
I^-iid tel WAit>rook 5-304* 

DR. C. K, BOSELIS 
'VK8THJ IR ftlJlPrMU TAKŲ 

CHIRURGIJA 
TeL — 695-0533 

FOX VAULKY MKDICAT. CENTEB 
8S0 Summit Street 

Romo 58 — Elgin niinois 

t eL ofiso H E 4-5849, rez. 388-2238 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 We*t 71st Street 
Vai. pirm. ketv 1 Iki 7 popiet 

intrad., penkt.. 1-5, treč ir iest. tik 
nusitarus. 

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 We»t 51st Street 
TeL GR 6-2400 

pagal susitarimą: plrmad 

daktikai. 
Amerikoje, jos kviečiamas ar 

pro Detroitą pravažiuodamas, 
Užsiminus apie vaidintojus: su 

ja bendradarbiavo apie šimtas as-
atvykusl, šios mlslJGs neatsisako, I menų, jų tarpe keliolika pastoviui mačiau porą Dramos sambūrio 
bet veikimą stiprina. 

Z. Arlauskaitės-Mikšienės Ex Libns, 
pieštas sūnaus dail. 2ibunto Mikšio 

/ jaunuti profesinį teatrą Kau
ne įsijungus. Moters ir meninin
kės veidas. 

Lietuvon sugrįžus, pakeičia 
pavardės pirmąją raidę, tampa 
Arlauskaite. Vilniaus Valstybinio 
teatro idėjai dėl politinių įvyki
m ų sužlugus, keliasi į Kauną ir 
1920 metais įsijungia į pirmojo 
profesinio teatro sąstatą. Gero 
ūgio, ryškių didelių (lyg trumpa
regystės paveiktų) akių, kad ir 
netreniruoto balso, bet jau tu-

nės konkurentės, o ir repertuaras 
jos potencijai pasidarė nepalan
kus. 

Antanui Sutkui 1926 m. pava
sarį perėmus Valstybės teatro 
direktoriavimą, jisai iš tarnybos 
atleido dalį trupės sąstato, pri
versdamas iš Teatro "savanoriš
kai" pasitraukti net Oną Rymai-
tę ir Kastantą Glinskį, tuolaikines 
pirmaujančias jėgas. Atleistų nuo 
darbo tarpe atsirado ir Zuzana 
Arlauskaitė. Šis teatrinis ostrakiz
mas tačiau tesėsi neilgai. Naujai 
priimtų dalis pasirodė Kauno sce
nai netinkami Ir iš tarnybos pa
šalintieji buvo pakviesti grįžti i 
darbą. Tuo būdu Kauno Vals t 
dramos teatro ofišose bei progra
mose žiūrovai ir vėl ėmė matyti 
Z. Arlauskaitės pavardę, kol 
1931 metais, kaip nusipelniusi, 
lietuvių scenos veteranė, apdova
nota ordinu, ji buvo atleista į 
pensiją. Per dešimtmetį atsirado 
naujoji karta, jau paruošta teatri
niam darbui, o vadovybei rūpė
jo scenon atnešti jaunesnį kraują 
ir naujus kūrybinius veidus bei 
polėkius. 

Pensininkė be teatro nenurims
ta. Ateina dirbti į kitoniškų pa
skirčių scenas. 

Iš Valstybės teatro pasitrau-

Karo sūkuriams praūžus, In-
golstadto išvietintųjų stovykloje 
be didelės pompos Zuzana Ar
lauskaitė ėmė ruošti lietuvių kal
ba spektaklius. Be kita ko, stato 
Putino "Valdovo sūnų" bei kitus 
sudėtingesnius veikalus. Neieško 
vadinamų "moderniųjų" spek
taklio formų, tenkinasi realisti
niu traktavimu, nestebina veika
lų apipavidalinimais. Bet duoda 
savam žiūrovui lietuviškus spek
taklius. Ir čia pasirodo kaip gabi 
organizatorė, sugebanti suburti 
vaidintojus, juos disciplinuoti ir 
premjeras įgyvendinti. 

Vokietijos, o vėliau ir Ameri
kos veiklos laikotarpiuose Z. Ar
lauskaitės spektakliuose dalyvau
ja vien scenos mėgėjai ar net vai
dinti prikalbinti žmonės. Žino
ma gi, kad iš dešimties mirtin
gųjų bent trys sugeba vaidinti. 
Ypač jeigu vaidmuo atitinka duo
menis. (Jau kitas dalykas būti 
profesiniu aktoriumi: šiam ama
tui net iš šimto nei vienas gali ne
tikti. Tai ne vien duomenų, ta
lento, nesustojamo triūso reika
las.) 

Jei Amerikoje, pavyzdžiui, sce
ninis veikimas nuo 1949 metų 
rėmėsi (ir dar tebesiremia) ne 
Lietuvos ar ankstyvesne lietuvių 
scenine tradicija, bet Vokietijos 
stovyklose įsigalėjusiais papro
čiais, tai Zuzanos Arlauskaitės 
taktikoje ir praktikoje sugrįžtama 
prie kadaise Rusijos ir Amerikos 
kolonijose visuomeninio pobū
džio. 

Nederlinguose dirvonuose ima 
tarpti lietuviškos sceninės pal
mės. 

Detroito lietuviai niekad ypa
tingom ' teatr inėm aistrom nepa-
sižvmėdavo. Ir kai šiame didmies-

vaicimtojų, ĮTO buvo vien spėk-1 spektaklių. Laiks nuo laiko susi-
takliui patraukiami. Ir kartais,' rašinėjome. Iš pradžių m a n nepa-
kaip gavau patirti, sėkmingai pa-'tikdavo iš laiškų prasiskverbianti 
sirodydavo. Iš pastovių vaidinto-; sceninei praeičiai lyg ir pagieža, 
jų 1955 metais'susiformavo orga-iBet su laiku korespondencijos sa-
nizacija — Detroito Dramos, kiniai sušvelnėjo, senos skriaudų 
sambūris. 

Visos premjeros ar jų pakarto
jimai buvo rengiami organizaci

ja izdos, matyt, užgijo. 
Kai ruošėsi statyti Tennessee 

Williams išverstą pjesę "The 
Glass Managerie", pasiteiravo, ar 

jų, labdarybės tikslams ar iždui! m a n e patenkina lietuviškai iš-
papildyti. Nei režisierė, nei v e i - : V 8 r s t a s pavadinimas "Stiklinis 
kalų dalyviai jokio atlyginimo ar Žvėrynas". Atsakiau, kad esu lin-
honoraro niekad neėmė. Organi- k ę s p a v a d in t i "Stiklinis žvėrynė-
zacijų sąrašas, kurioms Detroito i;s-'5 n e s liečiamos ne beždžionės, 
Dramos sambūris vaidino, atro
do, būtų netrumoas. 

Detroito lietuvių kolonija, Z. 
Arlauskaitės-Mikšienės iniciaty
va, pastangomis bei triūsu buvo 
tapusi scenine veikla itin aktin
ga. Jai pasitraukus, ši ekspansija, 
atrodo, yra užsnūdusi. 

Arlauskaitės-Mikšienės reži
sūros pobūdis. Santykiavimų bū
ties bėgyje prisiminimai. 

Režisuoti, aplamai imant, gali 
šiam darbui linkęs, turįs specifi
nį talentą ar šiam amatui studi
jomis pasiruošęs. Bet režisūroje 
sėkmingai reiškiasi ir turį ilgą 
aktorišką patirtį ar bent scenoje 
kurį laiką padirbę kaip aktoriai. 

Prie pastarųjų priklausė ir Ar
lauskaitė-Mikšienė. Buvo realisti-j 
nio teatro atstovė, gyvenimiškos! 
teisybės scenoje apologete. Jai vi-1 
iionės "kad ir nežmoniška, bet j 
tik kad kitoniška" prie širdies! 
nesiglaudė. Mėgo geros drama
turgijos pavyzdžius, juos galimo
mis priemonėmis ir interpretavo. 
Pirmenybę teikiant saviesiems 
dramaturgams. 

Josios staigus polinkis į spek
taklių organizavimą ir režisūrą 
buvo netikėtas, nelauktas. Lietu
voje tuo nepasižymėjo. Bet, ma-

liūtai ar krokodilai, bet stiklinės 
žvėrių figūrėlės. Pasiūlytu pava
dinimu veikalas ir buvo statomas. 

Beje, mačiau šį pastatymą. 
Faktiškai tai nebuvo Tennessee 
Wiiliams pjesė, bet jos suprastin
ta "lietuviška" versija. Kai įspū
džius atspausdinau "Aiduose", 
susilaukiau priekaištų: kaip galė
jau taip palankiai rašyti? O, ma
no galva, tai buvo vienas "šil
čiausių", žiūrovus jaudinantis 
išeivijoje spektaklis. 

Detroite besilankant, džiugu 
buvo stebėti pagarbą, kurią vai
dintojai rodė savo stropiai režisie
rei. Ir pastovumą, reiškiamą ne
nutrūkstančiu bendradarbiavi
mu (Laurinavičienė, Zebertavi-
čius bei kiti). 

Jaudina ir dukters Nijolės mo-

DR, REGINALD CiENKUS 
TKI-i. — 78J»-3»S0 

GYDYTOJAS CHIROPRAKT1KAS 
6230 W. Cermak Rd., Bervryn, 111. 
Plrmad., Antrad., K«tv. ir Penktad. 
9 vai. ryto iki 12 vsl. dieną ir nuo 

2 vai. popiet iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais 8:20-12 vai. diena 

Emergency tel. — 7S8 - S9S1 

rinti pakankamai sceninės patir- kusi Ona Rymaitė, organizuoja tyje sustojo Zuzana Arlauskaitė-' tyt, širdyje atgijo jaunatvės išei-

PK 8-S229 
DR, ANPA BAUUNAS 

2858 West ftSrd Street 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Valandos paga! susitarimą 

sugebėjau, bandžiau rodyti kole-
giškumo kurtuaziją amžiumi ir 
darbų našta vyresnei teatrinio 
amato ir meno veteranei. Tokio 
madagumo ji, berods, pasigesda
vo. 

Detroitą apleidžiant, Zuzana 
Arlauskaitė-Mikšienė nuogąstavo, 
kad nebūtų numarintas lietuvių 
kalba teatras išeivijoje. Norisi šį 
nusipelniusios Velionės maldavi
mą paskleisti visais galimais gar
siakalbiais visai pasauly išsibars
čiusiai išeivijai. 

VaL 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad- Ir 
tad 10—i. sefttad. 10—S vai. 

Ir 
penk-

Ofa. teL 785-4477 Rez. PR 8-6960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

XERVŲ IR 
LIGOS 

SPECIALYBE — 
EMOCINES 

:EAWFCRD MED1CAL, BUILDINO 
8449 So. Pulaskl Road 

Valandos pagal susitarimą 

Rerid. TeL - GI 8-0873 

OR. W. M. EISIN - EISINAS 
4KCSERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
5182 So Kedzte Ave. , WA 5-2670 

valandos pagal susitarimą Jei n« 
atsiliepia, skambinti: MI I oooi 

TEL. — BE S-&893 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ P 

Specialybė Aiių Ligos 
8907 West 163rd Street 

Valandos pagal susitarimą 
Ofiso MI 

iimu — redd. 
PR 8-2220 
- PRospect 8-90S; 
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I O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West SSrd Street 

'lrmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt 
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Ofa. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
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8844 Weat SSrd Street 
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GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
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DR. WALTER J. KIRSTUK 
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GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
8925 West 59th Street 

VaL: plrmad.. antrad.. ketvlrtad ir 
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OR. FANG C. LU 
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TeL W a 5-2B7C, neatsiliepus skam
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GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VTDATJS LIGOS 
2454 West 71st Street 
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Ir vakarais pagal susitarimą. 
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GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
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Regensburgo (Vakarų Vokietijoj) senamiesčio centras. Matyti katedra, dešinėje — Dunojus ir per jį akme
ninis tiltas. Senasis miestas apima 110 hektarų plotą, kuriame visa senovė gražiai išlaikyta. 

Senasis Regensburgas ir nauji vejai 
indoeuropiečių kalbotyroje 
PROF. ANTANAS KLIMAS 

Penktoji Tarptautinė indoeu-1 romėnų sienų likučiai. Yra t a ip 
ropiečių konferencija rinkosi Į pa t a tkas ta romėnų kareivinių 
šiemet (rugsėjo 9-15 d.) senaja
me Bavarijos mieste Regensbur-
ge. Tai yra nuostabus miestas. 
dar neužpultas didžiųjų turistų 
masių, kaip tai yra jau atsitikę 
su daugeliu didesniųjų Vokieti
jos miestų. Čia an t Dunojaus 
kranto, jau daugiau kaip prieš 
2000 metų buvo keltų gyven
vietė, tada vadinama Ratisbona. 
Vėliau čia atvyko dvi Romos im
perijos kohortos,, o dar vėliau — 
nuo maždaug 200 m. po Kr. ligi 
maždaug 400 po Kr. — čia iš
stovėjo nuolatinėje tvirtovės 
įguloje m-s i s Romos legionas, 
susidedąs iš 5000 vyrų. Tada ši 
vieta romėnų buvo pavadinta 
Castra Regina, iš to kilo vokiš
kas šios vietos pavadinimas: Re-
gensburg. Romėnų tvirtovė bu
vusi keturkampė, su keturiais 
vartais kiekvienos sienos vidu
ryje. Dar ir dabar galima atpa-

pamatai , ras t i legionierių var tot i 
indai, įrankiai i r pan. O tačiau 
miestas y ra gyvas : visi pastatai , 
net i r a r is tokra tų keturkampiais 
bokštais pažymėti rūmai , ka r tu 
su imperatorių rezidencija — o 
jie čia, atrodo, mėgę gana dažnai 
lankytis — yra apgyvendinti . 
Matyt i gėlės languose, maty t i 
ka r ta i s tai šviesiaplaukė vaiko 
galvutė, ta i senutės pražilusi 
galva,, bežiūrinčios į senas aikš
tes pro tuos senuosius langus... 

O jau gatvelių s iaurumas, o 
išsikraipymas! Kai k u r net joks 
automobillis negali įvažiuoti. I r 
visas gyvenamos, visur mažos, 
jaukios, švarios krautuvėlės, res
t o r a n ė l i a i , užkandinės... I r toks ?> tei kokiame Bischofsschofe 

į kalba pasižymi savo priesagų t 
. gausybe. Mat manoma, kad lie-
| tuvių kalba turi daugiau kaip 
i šešis š imtus priesagų, o, sa-
j kyšime, modernioji angių kal-
| ba tik apie 133. Pasirodo, kad 
! kai kurie kalbininkai gerai šiose 
I problemose nusimano, kiti dar 
j daugiau norėtų sužinoti, ypač 
j jiems rūpi naujoji l i teratūra 
į šiais klausimais. Vėliau, išsikal-
i bėjus prie kavos puoduko, suži-
I nau, kad vienas pagyvenęs pran
cūzas prieš daugelį metų lietuvių 

I kalbos yra klausęs pas garsųjį 
j Vienos universiteto albanologą 
! prof. Joki, kitas yra studijavęs 

lietuviu kalbą pas prof. E. Her-
man, k i tas — klausęs lietuvių 

! kalbos pas prof. E. Fraenkel, ki-
| tas pa t s mokinęsis lietuvių kal
bos. Ats i rado taip pat šiek tiek 

' jaunesnių kalbininkų, kurie lie-
; tuvių kalbos yra klausę jau po 
| karo: pas dr. Baldauf-Jurguty-
tę, kiti — t ik neseniai studijavę 
lietuvių kalbą pas dir. V. Natke
vičių... 

Apskritai , daugelis paskaitų 
sukosi apie bendrąsias indoeu
ropiečių fleksijos bei žodžių da
rybos problemas, daugiausia bu
vo cituojamos vad. '"senosios" 
kalbos: hit i tų kalba, sanskritas, 
tocharų, graikų, lotynų, senoji 
keltų kalba bet vis vienur kitur 
buvo cituojami ir lietuvių kalbos 
pavyzdžiai. 

Ir diskusijose, ir paskaitose 
aiškiai jautėsi kelios čia suvažia
vusių kalbininkų kartos: tikrie
ji jaungramatikių pasekėjai, 
vėlyvesnieji jaungramatikiai, 

žiau. Mėginau padaryti nuotrau- struktūralistai ir net generaty-
ką k a r t u su jo Magnificencijos! vistai-transformatyvištai, baigę 
rektoriaus barzda, bet nekaip mokslus j au JAV. Tarp šių kar-
išėjo... tų matėsi i r jautėsi šiek tiek 

mokslinės ir net asmeninės įtam-
Kitokie vėjai pučia Vokieti jo- ^ K a r t a i s g a l i m a b u v o j u s t i , 

je. Čekoslovakija juk čia pat pa-j k a d yi&d k i t ų n e t i r n e S upra to , 
šoneje. o vokiečių laikraščiai; g a l n e t n e n 0 r ė j o suprasti. Bet 
pirmuose puslapiuose r a šo apie Į t a įp a t s i t i n k a risose mokslo ša-
Šolženicmą ir Sacharovą... "Dy- į k o s e . a i š k i a i m a t v t i generacijų 
ka" duona... drasko, pagalvojau | s k i r t u m a i - Gal ir gerai, kad ta i f 

yra, nes ki taip vargu būtų daro
ma pažanga. 

Šalia mokslinio darbo dar bu
vo šiek tiek ir pramogauta: pir
madienio vakare buvo iškilmin-

sau. 

Pa t i konferencija, a r b a kon
gresas , kaip daugelis čia jį va
dino, praėjo labai gerai. Ištisas 
penkias dienas, nuo 8 vai. 30 
min. r y t o ligi po šešių vakaro j gas priėmimas senojoje miesto i 
vyko paskai tos, diskusijos, kny- | rotušėje. Kalbėjo miesto bur
gu parodos. Ne t ir vakarais dar mistras. grojo miesto simfoni 
susimesdavome tai Ratskellery-

vis dėlto nedidelis t a s senamies- ir ka r š to s diskusijos indoeuro-

žinti, kur maždaug yra cuvusios i vyksti moderniu autobusu į vi 
šios romėnų didžiulės tvirtovė 
gynimosi sienos. 

Vėliau šią vietą užėmė įvai
rios germanų kiltys, kurios ver
žėsi į pietus, į Romos imperijos 
vidų. Pagaliau čia įsiviešpataąę 
bavarų hercogai. Ilgą laiką Re
gensburgas buvo Bavarijos sos
tinė. Vėliau čia nuolat posėdžia
vo vad. šventosios Romos Impe
rijos Vokiečių Tautos nuolatinis 
reichstagas. Ta salė, kur šis 

tis, kad lengvai gal i pėsčiomis P i e č h * kalbotyros klausimais 
1 vykdavo toliau. Man teko gyven
ti įdomiame viešbutyje pačiame 

kai nu- senamiestyje, kuriame ta ip pat 
gyveno ir keliolika profesorių iš 

visą išvaikščioti. 

I r koks kon t ras t a s . 

siškai modernų naująjį Regens-, Šveicarijos, Bulgarijos, Italijos, 
burgo universitetą, kur is s ta to- [ Austr i jos, Prancūzijos gal dar 
m a s keli ki lometrai nuo miesto, iš ku r ki tur . Na , tai prasidėdavo 
Tik cementas, be tona i , plienas ir į kalbos jau nuo ankstyvųjų pus-
st iklas. Taigi, mies tas y ra dau- Į ryčių., 
giau 2000 metų senumo, o uni
versitetas — viso labo tik 6 me
telių! O j au tu r i per 7000 stu
dentų. 

Bet dar nuostabiau, kai pama
tome šio naujojo universiteto 

reichstagas rinkosi, yra ir dabar ***** rektor ių kur i s ateina 
at idaryti mūsų konferencijos. taip išlaikyta, kaip buvusi prieš 

kelis šimtus metų. 
Čia jau pirmaisiais krikščio

nybės amžiais įsisteigė vyskupi
ja. Senutė didžiulė katedra, kelis 
kartus a ts ta tyta bei perstatyta 

Tiesiog atsistebėti negaliu: ir ne
žinai, žmogeli, ką galvoti : a r 
"Quo vadis, Germantą?", a r t ik
rai džiaugtis, kad senasis vokie
čių pedant iškumas j au sulaužy
tas . Taigi, jo Magnificencija Re-

Mano paskai ta apie t am tik
ras probliemas žodžių daryboje 
praėjo neblogai. Kadangi dauge
lis iš čia susirinkusiųjų yra ka
da n o r s bent šiek tiek susipaži
nę ir su baltų kalbomis, tai iške
lia nemažai klausimų apie žodžių 
darybos problemas lietuvių ir 
kitose baltų kalbose. Yra man 
progos paminėti, kad lietuvių 

Alfred Tennyson 
KAPŲ GIESMĖ 

Mik, kai laukas jau apsėtas, 
Mik, sudėk tyliai rankas, 
Į krūtinę glauski jas. 
Lai jie šėlsta. 
Vien tik baltas beržas meta 
Tau žalian kapan šešėlį. 
Lai jie šėlsta. 

II 
Skundai, apkalbos praėjo. 
Nūn tik kirminas įniks 
Graužt, kas įkapėse liks. 
Lai jie šėlsta. 
Tau į žalią kapą liejas 
Vien tik su šviesa šešėliai. 
Lai jie šėlsta. 

III 
Lovoj jau neapsiversi; 
Daug saldžiau tau bitės dūgs 
Už klastingus liežuvius. 
Lai jie šėlsta. 
Liūdno žvilgsnio neatversi 
Iš žolės, kur tau prižėlė. 
Lai jie šėlsta. 

IV 
Ir veidmainiai tau raudojo; 
Kiek rasos gyslotis žers, 
Išdavikai tiek neverks. 
Lai jie šėlsta. 
Medy tau lietus dainuoja 
Virš žolės, kur tau prižėlė. 
Lai jie šėlsta. 

V 
Nykiai vejas į žolyną 
Blankios šūo rožės tau, 
Ir erškėtis ne mažiau. 
Lai jie šėlsta. 
Visa raitos, visa pinas 
Į žoles, kur tau prižėlė. 
Lai jie šėlsta. 

VI 
Ir vėdrynas ant stiebelio 
Ir žibutė netvirta 
Stebis lova išpuošta. 
Lai jie šėlsta. 
Nėr minkščiau pačiam karaliui. 
Kaip žolėj, kur tau prižėlė. 
Lai jie šėlsta. 

Tik žiogelio giesmes girdis" 

VII 

Nuotr. Alg. Grigaičio 

Aštrūs žodžiai drasko širdį. 
Dievo dovana — šventi 
Tavo žodžiai sutrempti. 
Lai jie šėlsta. 
Tik žiogelio giesmės girdis 
Žolėje, kur tau prižėlė. 
Lai jie šėlsta. 

Vertė A. Tyruolis 

Alfred Tennyson (1809-1892) anglų poetas laureatas, 
nuo kurio mirties neseniai suėjo 80 metų. Vėlyvojo roman
tizmo atstovas, muzikalaus, preciziško žodžio ir ritmo 
virtuozas, nors kartais ir be gilesnio jausmo. "In memo-
riam" ir "Karaliaus idilės" jo žymesni poetiniai kūriniai. 
Vydūnas j lietuvių kalbą buvo išvertęs idilę "Enochas 
Ardenas" (1918), kur pavaizduotas tremtinys, kurs grį
žęs randa žmoną laimingai su kitu gyvenančią, bet, ne
norėdamas griauti jos laimės, slaptai pasišalina ir įniršta 
iš širdgėlos. Kaip Baironas ir Shelley, Tennysonas uolus 
tautų laisvės gynėjas. Viename ankstyvame savo sonete 
apie Lietuvos-Lenkijos padalijimą jis sušunka: "Teisybės 
Dieve, atleisk, jei mes šypsoįomės, matydami tą pavergi
mą, kai reikėjo verkti kruvinom ašarom". Simboliškai ir 
"Kapų giesmės" šėlstantieji lieka tokiais pavergėjais. 

A. T. 

nio orkestro populiarus trio. 
Antradienį po pietų važiavome 
traukiniu aplankyti kito labai se
no miesto — Passau, vadinamo 
trijų upių miesto, nes jis stovi 
trijų upių santakoje. Įdomu gal 
paminėti, kad Passau miesto Du
nojaus prieplaukoje stovėjo kaž
koks rusų garlaivis, atplaukęs 
Dunojumi net iš Juodosios jūros. 
Sakoma, kad jis čia atplaukiąs 
dešimtį kartų per vasarą. Jo ke
lerių mieste vaikštant neteko 
matyti. 

Važiuojant traukiniu, visur 
matyti gražiai įdirbti laukai. 
Matyti gražūs kaimai, pavienės 
sodybos. Namai visur raudonuo
ja čerpių stogais, namų sienos 
— baltos. Visur žali sodeliai. 
Viskas dirbama t raktor ia is i r 
mašinomis. Buvo kaip sykis pa ts 
bulviakasis: visur bulvės kasa

mos mašinomis. Pačios mašinos 
bulves išrausia, išsijoja ir kon
vejeriu pila tiesiog į šalia va
žiuojantį sunkvežimį. Tai,sakau, 
tašys stori bavarai visokius 
bulvių "k!iosus'\ geru bavariš
ku alumi užsigerdami... 

dar ir dabar dominuoja visą, 
, , , .J ,^ gensburgo Lnivers i te to Rėkto 

miestą. Šioje katedroje gieda 1 . . ^ . __, . »„. 
garsieji "katedros žvirbliukai", I 

bet mums neteko i 

r ras yra, papras ta i sakant , t ik
r a s hipis: barzda ir ūsai, nelabai 

Domspatzen, bet mums neteko [ t v a r k i į p a k i r p t į , Ugi plaukai 
jų girdėti, nes dar buvo vasaros j d r i e k i a s i l i g i ^ i ų < a p s i v i l . 
atostogos. Šiuo metu Regensbur-1 k ę g k a ž k o k i u p u s r a u d o n i u š v a r . 
go vyskupiją valdo ir n e m a ž a m ^ k e ; i n ė s m ė l v n o s > r a u d o n a i s 
skaičiui mūsų lietuvių kunigų Uar i fcMBią , kurių apvkakię lai-
pažįstamas - buvęs jų profeso- j fco k a ž k o k s k a ž k u o įntrįguojan-
r i u s - - d r . G r a b e r , kuriam kaip Į t i s š n i ū r e l i s . . . Q ^ ^ gudrus 

teoret inis fizikas. Neži-sykis, man bebūnant Regensbur 
ge, sukako 70 metų, ką vietinė 
spauda labai plačiai paminėjo. 

Miestas dabar turi apie 
133,000 gyventojų. Senasis 
miestas niekados nėra paliestas 
bombardavimų, išskyrus apie 
geležinkelio stotį ir dar vienur 
kitur. Taigi, viskas yra t ikra. 

nau, gal j i s ir gerokai "raudo
nas" , nes, kai kairieji studentai 
surengė demonstraci jas dėl įvy
kių Čilėje, ta i jo Magnificencija 
irgi žygiavo ka r tu su jais seno
siomis miesto gatvėmis , šauk
dami; " U. S. Imperiaiisten, r aus 
aus Chile!" Aš priėjau visiškai 

neatstatyta, net ir senasis akme-! a r t i prie šios eisenos, kuri čia 
ninis tiltas per Dunojų dar gerai į a t rodė lyg kokia komedija: žy-
laikosi. Kai kur matyti dar ne t įg iavo gal koka š imtas , gal ma-

Xaujojo Regensburgo universiteto pastatų detalė, šiuose rūmuose 1973. 
IX. 9—14 įvyko V-toji Tarptautinė indoeuropeistų konferencija. 

Ant kiekvieno ūkininko na
mo stogo matyti televizijos an
tena. Net ant mažiausių name
li iukų styro stambios televizijos 
antenos. Kai kur jau matyti ir 
privatūs maudymosi baseinai, 
bet jų dar labai reta. Beveik 
kiekvienas miestelis ir kaimas 
pasistatęs didelius, modernius 
bendrijos maudymosi baseinus. 

Taigi, gerai gyvena karą pra
laimėję ir daug skausmo prida
rę vokiečiai. Net graudu darosi! 
O kodėlgi mūsų šalelėj vargas 
lapoja?: Negaliu išspręsti šios 
liūdnos mįslės. 

Šiaip Vokietijoje viskas yra 
labai brangu, ypač kai gauni tik 
2.35 DM už vieną dolerį. Pra-

1 ėję yra tie laikai, kaį doleris čia 
buvo brangus... Sakoma, kad vo
kietis darbininkas uždirbąs fab
rike nuo 900 ligi 1600 DM į mė
nesį. Cigarečių dėžutė kainuoja 
2,20 DM, alaus stiklas 1,60 DM. 
Brandto vyriausybė jau suplana
vusi 1975 m. smarkiai sumažinti 
pajamų mokesčius, o padidinti 
šeimoms vaikų priedus. Matyt, 
pinigų yra. 

žmonės gražiai apsirengę, mo
terų plaukai dailiai sudėti. O 
jaunimas rengiasi i r šukuojasi 
visiškai taip kaip JAV. Paimk 
vokiečių studentų grupę, per
kelk juos visus į bet kurį JAV 
universitetą, niekas jų nuo mūsų 
studentų neatskirs; net keista 
kartais, kad "šie amerikonai 
jaunuoliai" vokiškai kalba. 

Dar namie Lietuvių Enciklo
pedijoje buvau skaitės, kad tuo
jau po karo čia gyventa bū
rio lietuvių dypukų. Kažkurioje 

bažnyčioje net paminklinę lentą., Rašytojas ir teisininkas 
esą įmūriję, nes reikėję kitur iš- į 
sikeltL Vieną pavakarę išsilei-j V y r , t r i b u n o I o p i l i n i n k a s , 
dau ieškoti šios bažnyčios. Keis- j teisininkas ir rašytojas Antanas 
ta, kad nedaug kas čia žinojo,: Krišciukaitis yra miręs 1933 m . 
kur šx Šv. Klaros bažnyčia esan- spaiio 3 0 ± K a u n e _ S i e m e t 4 0 
ti. Vis dėlto susiradau: maža j m . n u 0 j o mirties. | f e g t u r ė _ 
vienuolyno bažnytėlė, lyg k ie - j d a r r i a s 6 9 m . amžiaus. Raštuose 
me pasislėpusi. Durys neužra
kintos. Įeinu. Tylu. Ieškau 
lietuvių paminklinės lentos. Ran
du: dešinėje pusėje, netoli didžio
jo altoriaus. Lyg graudu darosi: 
įrašas lotyniškas, bet trys žo
džiai llietuviški: Tavo apgynimo 
šaukiamės. Pasimeldžiu ir mėgi
nu nuotrauką padaryti . Nesise
ka.. Netikusi filmą. 

Išėjęs iš bažnyčios, klausinė
ju aplinkui, gal kas atsimena 
lietuvius. Beldžiuosi vienuoly-
nan. Niekas neatsiliepia. Tik vie
nuolyno kaimynas prasidaro du
ris. J i s gerai nežinąs, bet girdė
jęs, kad vienuolynas čia likvi
duojamas, nors kelios seselės 
dar kažkur esančios. I r mokyklą 
perėmęs miestas. Kas atsitiks su 
bažnyčia, jis nežinąs. Užeinu į 
porą kaimyninių krautuvėlių, 
klausinėju, a r kas neatsimenąs 
čia kadaise gyvenusių lietuvių. 
Bet tai buvę prieš beveik 30 me
tų. Niekas man nieko pasakyti 
negalįs, niekas nėra apie tai net 
girdėjęs. Gal kas nors dar ir at-

naudojo Aišbės slapyvardį-
Maskvoje eidamas teisių 
mokslą, priklausė slaptai lietu
vių dr—jai. Bendradarbiavo su 
Jablonskiu, Lozoraičiu, Čepu. 
Buvo teismo tardytojas, teisė
jas, kol 1918 m. grįžo Lietuvon 
ir tapo teisingumo ministerijos 
juriskonsultu. Vyr. tribuno
lo pirmininku išbuvo Iri mirties. 
Daug pasidarbavo Lietuvoje, or
ganizuojant teismų tinklą. 

Nuo 1923 m. buvo Lietuvos 
universiteto teisių fak. profeso
rius, dėstė baudžiamojo proceso 
teise. Vienas i.š Lietuvos teisi
ninkų d r—jos steigėjų, beveik 
13 m. išbuvęs jos centro pirmi
ninku. Redagavo Teisės žurna
lą. Jis sudarė baudžiamojo pro
ceso Įstatymo projektą, paruošė 
lietuvišką teismų terminiją. 
Bendradarbiavo Aušroje, Švie
soje, Varpe, rašė beletristines a-
pybraižas, sudarė elementorių, 
kūrė satyrinius vaizdelius, ne t 
ir dramas. Labiausiai žinomas 
ir mūsų literatūroje tvirtai pa
siliekantis jo darbas yra h u m o 
ristinė apybraiža, sakytume, jau 
visai moderniai suregzta novelė 
"Brička". Ji kškoma šio žanro 

simena kažkokius "iitauerius", j pradininke mūsų naujojoje li
teratūroje, Lietuvoje išleis
ta liuksusiniu leidiniu, i l ius
truotu dail. Antano Kučo m e 
džio raižiniais. 

TIRIA ISTORINIUS 
DOKUMENTUS 

bet kur tu tokį asmenį čia sura
si... 

Tik paskutinę kongreso dieną 
sužinau, kad net ir šiame nauja
me universitete esanti lietuvaitė 
lektorė, kuri čia kadaise mažai 
grupelei net lietuviu kalbą yra. 
& J Jėzuitas istorikas R. G r a n a m 
dėsčiusi. Per vėlu susižinoti: rei- j t i r i a Vatikano dokumentus. Ii*. 
kia tuojau pa t skristi namo... čiančius It pasaulinį karą. 
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Kaip iš "Milfordo gatves elegijų" 
matyti. Aistis gana gerai, visiškai 
ne bukai ar ožiškai suprato, lyg 
kiaurai permatė tarybinius lietu
vius, jų gyvenimo sąlygų keblumą, 
galimybių ribotumą, Įdomiai nu
jautė jų vaidmenį ir misiją tautos 
ateičiai. Jis mokėjo ir nesiliovė juos 
pozityviai, bet ir realistiškai vertin
ti — sakyčiau, ir savaip mylėti. 
Lietuvių išeivija dabar išmoksta 
žvelgti i pavergtos tautos likimą re
aliau ir ilgesnėm perspektyvom. 
Ekonominių ir socialinių santvar
kų miražai tampa nebe tokie svar
būs ir baugūs, ideologijos atrodo ne
be taip lemtingos tautos išlikimui. 
Labai juk tam būdingas ir Aisčio 
pareiškimas per "Akiračius" apie 
Antaną Maceiną, kuris, girdi, iš 
Lietuvos tikriausiai bėgęs ypač nuo 
komunistų, o Aistis, jei jam būtą 
tekę bėgti, būtų labiau bėgęs nuo 
rusų. 

Iš tikrųjų, ko jam būtų buvę bi
jotis komunizmo pvz. ekonomine 
prasme? Per visą savo gyvenimą 
Europoje jis gi buvo grynų gry
niausias proletaras ir, parafrazuo
jant Marksą, nieko neturėjo praras
ti, nebent tik savo medžiaginio 
skurdo pančius. Biednesnis gi jis 
buvo už kulokų kilmės Venclovą, 
tipišką buržuazinĮ "inteligentą su 
portfeliu", net ir už Cvirką. Argi 
jis būtų priešinęsis ponų dvarus ir 
žydų fabrikus nusavinti liaudies ge
rovei? Anaiptol! Tačiau Jonas vis 
tiek būt bėgęs nuo rusų, ir tėvy
nėn jis negrįžo dėl rusų. Štai aiš
kus atsakymas. 

Tad reikia turėti labai drumstas 
akis, kad iš Aisčio poezijos, essav 
knygų ar kitų pasisakymų būtų 
galima išskaityti neapykantą Lietu
vai ir jos bolševikinei santvarkai. 
Taip, "Milfordo elegijose" jis kartą 
labai aštriai, super bravūriškai pa
sisakė prieš ivanus ir katiušas — 
net apie baisų reikalą juos, atėjus 
išsilaisvinimo progai, sunaikinti 
"kaip blakes ir tarakonus", "už vie
ną dantį visus dantis išmalti"... Su
tikim, kad tokie posakiai būtų gal 
per griežti, "nehumaniški", išspru
kę dėl stilistinio smarkumo, kaip rė
žiančios metaforos, kaip hiperbo
lės. Antrą vertus, o ko ivanam ir 
katiušom taip listi j mūsų Vilnių 
ir Klaipėdą? Ar mes lendam i jų 
Maskvą ir Leningradą?.. 

D R A U G A S — MOKSLAS, M E N A S . L T T E R A T t m A 
Šeštadienis, 19T8 m. spalio mėn. 27 Ą, 

Bet ir vėl — jeigu Jonas ir iš tik
rųjų būtų taip "kraujo" troškęs 
tai nuo kurio laiko ivanai ir katiu-
šos, kurių kasmet vis daugiau im
portuojama prie Nemuno žiočių ir 
Neries, jau yra lietuvių tauta ir 
Lietuva? Aišku tik viena, kad Krem
lius siekia (jūs tai visi vietoje dar 
geriau matot ir žinot) Pabaltijo 
valstybes ko greičiau paversti rusiš
kom provincijom, idant jų vardą: 
beliktų žemėlapių vietovardžiai. 
Bet kol kas dar taip neįvyko, bent 
Lietuvoje. Tad geriau pagal savo 
sąlygas visi laikykimės ir jauskim 
taip, kad tatai niekados negalėtų 
Įvykti. 

Pagaliau dar viena "metafizinė 
aklavietė". Pasak Raguočio, Aistis 
ne tik asmeniškai, bet ir jo poezija 
nusilpo ir išsisėmė, kai ją "ėmė sti
muliuoti ir Įkvėpti ne meilė, o ne
apykanta". Cha... — per neapsižiū
rėjimą nors syki teisingai pataikyta 
tik ne ten, kur norėta, o bumeran-
giškai. Pats dėsnis nors ne absoliu
tus, bet ne be pagrindo: priešingai 
meilei, neapykantos emocija grei
čiau neigiamai paveikia kūrybos 
kryptį stilių, groži, moralinį skaid
rumą, kokybę ir humaniškumą. Gy
venimo faktai verčia tuo patikėti. 
Kompartijos politbiurai ir atitinka
mi politrukai visose SSSR kūrybi
nėse sąjungose nuo 1918 meru, Lie
tuvoje nuo 1940 merų reikalavo ir 
iebereikalauja, kad literatūra ir me
nai būtų aštriausias politinės ir ide
ologinės kovos ginklas ir pirmiau
sia, kad niekada nemažėtų budru
mas ir neapykanta buržujam, hitle
rininkam. Vakarų imperialistam, 
ypač klasiniam priešam. Įskaitant ir 
savuosius partinius, kai jie nukryps
ta nuo vėliausio genseko nustaty
tos linijos. 

Štai kodėl, tur būt, sovietinė ru-
sų ir sovietinė lietuvių literatūra 
vis dar labai neapsčiai tesukūrė pa
žymėtinų ir visuotinai pripažintų 
pasaulinės vertės šedevrų. Kai lite

ratūra turi būti kuriama policijos 
surakintoje aklavietėje, tai ir griež
čiausi valdžios įsakai jos nesustip
rina. Net ir per neapykantą. 

Reemigrantų džiaugsmai 

Čto dielaf?.. Kas daryt, kad nege
rovės ir nesusipratimai išblėstų, 
tariamos "neapykantos" sumažėtų? 
NagL derėtų laisvai išsiaiškinti, 
darbais Įrodyti gerą valią, tuščią 
žodinę propagandą pakeisti tikrovės 
faktų pažinimu. Vadinasi, gal ne 
tiek ponią Mizarienę ar panelę 
Narkeliūnaitę, bet kaip tik žymes
nius lietuvių išeivijos rašytojus, 
ypač tuos "neapykantininkus" rei
kėtų nuoširdžiau kviesti tėvynėn 
svečiuosna — nebūtinai už dyką 
pavaišinti, kiek sudaryti sąlygas 
jiem patiem per ilgesni laiką lais
vai, pilnai, nesekamai, tiesiog kul 
turingai susipažinti su naujuoju gy
venimu, rimčiau išstudijuoti socia
lini, kultūrinį ir dvasinį progresą. 
Jei pramonės produkcija padidinta 
38 kartus, tai išlaidos stipendijom 
tos rūšies rimtai propagandai netu
rėtų būti per didelės. 

Aišku, fantazijos. Bet kodėl kar
tais nepajuokauti ir su sovietiniu 
saugumu? KGB žandai per daug 
suakmenėja, niekados nesusijuo
kiant... 

Kol kas puoselėjama saugesnė 
tvarka ir vis dar tobulinama. Ke
lionė Lietuvon nebolševikuojan-
čiam turistui yra šiurkštus prievar
tinis piniginis jo apiplėšimas (mo
kesčiai, privalomi brangūs viešbu
čiai, palydovų laiko ir transporto 
priemonių apmokėjimas ir t. t.) ir 
už visa tai — kliudymas tiesiogiai 
pažinti Lietuvos gyvenimą ir žmo
nes. Ir laikas ribojamas beveik mi
nutėm, kaip kalėjimuose per pasi
matymus su kaliniais. Joks save ger
biantis europietis a r amerikietis to
kiom sąlygom, aišku, ūk šitaip 
"studijuodamas", negali greit pa
mažinti turimos "neapykantos" so
vietinei santvarkai. 

Kaip atrodo, glaudesnis suartėji
mas tikriausiai draudžiamas iš 
Maskvos, arba ir vietinių atsakin
gų pareigūnų nelabai pageidauja
mas. Iš pavyzdžių matyti, kad ta
rybinės Lietuvos kultūros ir saugu
mo valdytojam labiau patinka kitos 
rūšies rcemigracija (sugrįžimas iš 
emigracijas). Grįžo labai senyvo 
amžiaus vienas silpnesnių gabumų 
poetas, na. ir pora laikraštininku, 
kurie labai lipo prie tarnybų išeivi
jos politiniuose veiksniuose. Bet bū
tinai tokie, kurie sutinka atlikti be 
galo nejaukią ir vulgarią pareigą — 
tyčiotis iš užsienio lietuvių ir nie
kinti save pačius, apsispiaudyti ir 
išpažinti savo klaidas, o vienas iš 
jų net primygtinai stengėsi įrody
ti, kaip metų metais stebėjęs, rin
kęsis popierėlius, taigi buvęs šnipe
liu. Nejaugi manoma, kad šitoks 
pajacų vaipymasis gali kam nors 
daryti įspūdį, Įtikinti, patraukti ar 
būti kuo nors naudingas? Su tokiais 
metodais reemigracijos juk nepa-
spartinsim ir meilės tautos "pasi
rinktam" naujam gyvenimui nepa-
didinsim. 

Bet kaip nuo senovės žinoma, to-
talistiniai režimai paprastai stokoja 
humoro ir praranda pajautimą, ka
da jie patys tampa juokingi kitiem. 
Raguočio rašinys rodo asmeniškai 
ji nestokoiant inteligencijos, bet jau 
praradusį humoro jausmą. Kitaip 
jis pvz. nesistengtų Įrodinėti ir ap
gailestauti, kam Aistis nepasekęs sa
vo jaunystės artimiausio draugo 
Antano Miškinio pavyzdžiu, išmin
timi ir "kūrybiniu credo". Bet tai 
juk pokalbis apie virve pakaruoklio 
namuose... 

Miškinis, girdi, teisingai viename 
Aisčiui skirtame eilėraštyje apibūdi
nęs savo draugo kūrybą žodžiais-
"Tik ar tai kūryba, tik ar tai daina? 
Klaidžiojant be vietos po pasaulį 
margą ji mirimui lygi, nevilties pil
na"... Raguotis rimtai rekomenduo
ja įsidėmėti, kad Miškinis anksčiau 
"taip pat klajojęs ir klydęs", bet "su
rado tikruosius kelius į tautą ir liau
dį", ir ta dingstimi pacituoja išmin
tingesni Miškinio "pilietini credo". 
beje, išreikštą gal ne pačiom subti
liausiom stiliaus priemonėm: 

TRUPUTI KITOKIAIS TONAIS 
Apie poetą Joną Aistį ir širdžių bei minties sovietizaciją 

Bronys Raila 

Žinoma, geriau nebūti emigrantu, 
o namie turėti kiek daugiau duo
nos ir dainuoti gražuolės liaudies 
skaistybei. Deia, deja — negaliu sau 
leisti Antano adresu nei humoro, nei 
satyros ar kokio sarkazmėlio. Būtų 
čia per lengva ir mano padėty ne
sąžininga. Vengiu, jei tik galiu iš
vengti, juokavimų pvz. iš mano bu
vusių gerų draugų ar bent pažįs
tamų, kaip Griciaus-Pivošos, Grai-
čiūno, Inčiūros. Borutos. Keliuočio, 
agronomo Vlado Tiškaus ir kirų, 
kurie daug iškentėjo, bet išliko gyvi 
po Sibiro kacetų. kalėjimų ir kito
kių tremčių — ir dar kartą galėjo 
pasakyti, kad štai ir jie nebe emig
rantai, o reemigrantai iš dostojevs-
kiško "mirusiųjų namo"... (Ne
svarbu, jei kuris iš jų. priverstas ar 
ir savo noru. "už duoną ir dainą", 
kalbėtų ir dar kalbės lygiai, kaip 
anas Orwellio "1984 metų" roma
no Minties policijos išprovokuotai 
suimtas ir kankintas kalinys, norom 
nenorom išmokytas mylėti savo 
"Didįjį brolį" — tironą). 

Jei, kaip Salomėja 1931 metais, 
Antanas Miškinis bent 1938 metais 
būtų suradęs "teisingą pilietinį cre
do" ir juo viliojęs "klaidžiojantį ir 
klystantį" Aistį rasti "tikruosius ke
lius i tautą ir liaudį", tikinęs grįžti 
tarybų Lietuvon, kurstęs šviesiai 
apdainuoti jos "istorinius" vadus ir 
"laisvanorišką pasirinkimą", — aš 
dar suprasčiau, tą visą miško pasa
ką bent šiek tiek vertinčiau. Bet nu
rodyti Miškinio pavyzdi, kuris taip 
vėlai ir tik po dešimtmečio Sibiro 
vergų stovyklose pagaliau "surado" 
kelią atgal į namus, į tautą ir liaudį, 
ir į duoną su druska, kurios sumuš
tinį jis pasūdo savo naujų dainų 
ašarom, — kaip sau norit, tai yra 
arba pasityčiojimas iš žmogaus, ar
ba toks jau įsiskonėtas sovietinis 
humoras, nesivaržant kalbėti apie 
virvę pakaruoklio namuose. 

Bet gal tuo pavyzdžiu norėta pa
rodyti tik visiškai normali sovieti
nė situacija: paskatinantis pavyzdys 
reemigranto iš Sibiro. Aistis turėjo 
terptis i maskolinį istorijos progre
są, už klaidžiojimus ir praeities klai
das tą progresą bent dešimtmeti pa
studijuoti Sibire ir. jei dar būtų iš
likęs gyvas ir įsigijęs teisingo politi
nio credo diplomą, tai būtų galė
jęs dar kartą reemigruoti tėvynėn. 
su viltimi siekti sovietinio naciona
linio poeto, liaudies rašytojo vardo. 

Ne poeto, bet tautos tragedija 

G<-rai'. kad aš r>r emigrantas —• 
Čia mano duona ir daina. 

Aš su tavim, gražuole liaudie, 
Tu puokštė daugelio geliu. 

Kai kažkodėl šitaipos neįvyko.tai 
B. Raguotis tiksliai išdėstė kompar
tijos teorijas apie Lietuvos aneksi
ją ir aneksuotų Lietuvos rašytojų 
paskirtį — ta proga net visam raši
niui uždedamas viršine antraštę, 
jog Aisčio gyvenimas buvęs "poeto 
tragedija", gi jo likimas susivijo tra
giškai".... nes kitoks, pagal istori
jos, jo pasaulėjautos ir kūrybos rai
dos logiką, negalėjo būti" (!)... 

Tiesa, kad Aistis savo lyrinėje 
"pasaulėjautoje", tur būt. iš prigim
ties buvo graudus, liūdnas, jei no
rit, tragiškai pesimistiškas dar tais 
laikais, dar jaunystėje, kai lietuvių 
tauta nebuvo verčiama "pasirinkti 
progreso kelio" ir kuomet jo poezija 
dar mokėta vertinti pati savyje — 
dėl savo dvasinės-estetinės vertės, 
o ne dėl to. kokio teisingumo isto
rijos kelius rodytų ar politinės ide
ologijos krypčiai atstovautų. Ta
čiau savo polemikose, feljetonuose, 
kultūrinės žurnalistikos rašiniuose 
Aistis dažniausiai būdavo visai ki
toks: balta ir juoda matąs kritikas, 
šmaikštus, ironiškas, sarkastiškas, 
beveik optimistas, iki pačių vėliau
sių laikų neverkšlenęs dėl savo 
asmeninio likimo. Jis gerai su\»okė 
istorijos logiką ir nedaug teklaidžio-
jo savo paties asmeninės sudėtingos 
logikos labirinte. 

Tad šiuo atžvilgiu stipriai abejo

čiau, ar būtų teisinga Aisčio gyve

nimą budinti kaip "poeto tragedi
ją", o jo likimą kaip "tragišką". 
Pagal ispaną Unamuno, visų žmo
nių gyvenimas, taigi net ir sovieti
nių, skendėja tragiškumo upėje. 
Tragiškasis jausmas — "Le senti-
ment tragique de la vie" — esanti 
visų mūsų būties elementinė da
lis. Gyvenimas tų lietuvių meni
ninkų, kaip Aisčio ir panašių, ku
rie nesutiko pasiduoti sovietinei 
priespaudai ir verčiau pasirinko už
sieninių klajonių nežinią, buvo ne
lengvas ir, jei norit, tragiškas — tik, 
be abejo, žymiai mažiau, negu tų, 
kurie, kaip Miškinis ir kiti, turėjo 
likti ir ryžtis gyventi — ir arba viš-
siškai žūti, kaip žmonės ir kūrėjai, 
arba po atitinkamo skaistyklos pe
riodo pelnyti karčią duoną gražuo
lės kompartijos šiaip taip pakenčia
mų gėlių bukietuose. 

Kas pažįsta išeivijos kultūrinin
kus, puikiai žino, kad jų daugumas, 
nors ir būdami atplaišos bei atma
tos, sugebėjo materialiai pakenčia
mai susitvarkyti, smegenimis ar sa
vo delno prakaitu pelnytis tokią pat 
ar net skanesnę duoną su druska, 
negu likę kolegos istorijos progreso 
šalyje. Taip, jų gyvenimas čia ta
po nuolatinė auka; atiduota ir ati
duodama tūkstančiai neapmokamo 
darbo valandų tautinės kultūros 
vertybių kūrybai. Be abejo, ne vie
nas ilgainiui "tragiškai" supyksta, 
kai savo sunkų darbą turi atido-
vanoti vis kaip auką, be atlyginimo, 
dažnai ir be jokio liaudies dėkingu
mo, tik priekaištingų kritikų smū
giais palydimas. Ir tiesa, kad tos au
kos, pavyzdžiui, knygos, sumateria
lėjusiai ir nutaustančiai išeivijos 
daugumai vis labiau tampa nerei
kalingos, nevertinamos, nebeskaito-
mos. 

Bet šios asmeninės ar medžiagi 
nės kultūrininkų tragedijos nebuvo 
ir nėra esminės, ir nostalgija nors 
dažną kankina, bet dar nė vieno ne
išvedė iš proto. Rūsčiausios tiesos 
šakninė esmė yra daugelio mūsų 
rūpestis, sielvartas ir skausmas, kaip 
solidaraus pergyvenimo išraiška dėl 
visos lietuvių tautos tragiško liki
mo, jos politinio ir dvasinio paver
gimo tėvynėje. Čia, ne kitur, pra-
dėkit ieškoti tragiškumo versmių. 

Nebūtų buvę jokios ir Jono Ais
čio asmeniško likimo tragedijos, 
jeigu lietuvių tautos laisvės kelią 
nebūtų perkirtusi toji svetima "is
torinio progreso" angis. Nebūtų to
kios poetų tragedijos, jei tauta ne
būtų užsklęsta priespaudos tragiko-
je. kurios laimingesnė pabaiga stip
rėjančio maskolinio imperializmo ir 
vėl piktėjančio totalistinio košma
ro akivaizdoje vis tebėra neaiški ir 
geliančiai slogi naktis be aušros. 

iniciatyvos ir leidimo (ir dar aukš-
tsnių instancijų sutikimo) "tėvynė" 
būtų buvusi bejėgė kuo nors pri
sidėti prie savo poeto* žodžių išpla
tinimo. Bet jei kada tikrai pati tė
vynė galės nevaržomai atlikti atran
ką, tai ji parinks ir tokių vėlesnio 
laikotarpio eilėraščių, kurių liūde
sys dėl tautos nelaimių, skaudūs 
laisvės ilgesiai ir gimtojo krašto 
nostalgija "gali išvesti iš proto" 
net ir tarybinius skaitytojus, o vieną 
kitą, kaip dabar Įprasta, nuvesti net 
i sovietinius beprotnamius. 

Nežiūrint tėvynės (t . y. V. Ka
zakevičiaus) tokio sporadiško hu
maniškumo, bendroji atmosfera 
abiejose tėvynėse — didžiojoje ir 
mažojoje — tebėra slogi ir gresmin 
ga. Pasaulinė spauda vėl kone kas
dien mirga aprašymais veiksmų 
kurie savo slėgtimi ir koktumu pri
mena anas Stalino laikų bylas, "iš
pažintis", kilnesnių charakterių ir 
savęs pačių išniekinimus. 

Juodas košmaro sparnas vėl še
šėliu leidžiasi nuo Vladivostoko li
gi Palangos. Tą kartybės ir skaus
mo atmosferą netiesiogiai, bet tarsi 
simboliškai matom atsispindint ir 
lietuvių sovietinėje literatūroje. Štai 
kad ir 1973 m. vasarą "Pergalės" 
žurnale paskelbta jaunesnės kartos 
poeto Marcinkevičiaus herojinė tra
gedija apie senovės Graikijos legen
dinio didvyrio Prometėjo pasmerki
mą. Šis neabejotinai tirštėjančio ta
lento dramaturgas (Mindaugo, Ka
tedros autorius) skaitytojui ar žiū-

rovui pateikia šį tą gilesnio ir žmo-j ar gal tyčia nukreipta mūsų dėmesį 
giŠkesnio už bukus kompartijos įsa-j nuo dabarties ? mitologinius laikus, 
kus literatūrai, nors savo straips-> Norėtųsi patarti neužsikasti taip 
niuose ar reportažuose jis visada | toli muose reakciniuose amžiuose. 
yra karštas Maskvos ir jos grožy 
bių gerbėjas. 

Prometėjiškoje heroikoje ši kartą 
jis sena klasikine maniera, a la Ra-
cine, mikliai aštrina tiesos, laisvės, 
žmoniškumo idealų tragišką san
dūrą su apsišaukėlio dievo Dzeuso 
tironiškais Įgeidžiais. Viename epi
zode merginų choras drąsiai protes
tuoja: 

Čia tiktai smurtas, tik tamsa 
ir melas. 

Čia ir žmogus, ir jo kančia — 
tik mažas 

bevardis ir bejėgis vabalėlis 
po visagalės Prievartos padu... 

O finaliniame didžios dramatinės 
įtampos monologe su retai mūsų li
teratūroje pasiekta stiliaus ir kalbos 
koncentracija prie uolos prikaltas 
Prometėjas mėgina atspėti gyveni
mo mįslę. Jį stulbina tasai priešta
ringas žmogaus būties sudėtingu
mas: meilės galia ir dar labiau silp
nybės to dvikojo gyvūno, kuris, 
užuot į viršų kilęs, vis "žeme kaip 
kirminas vyniojasi ir šliaužia". Ir 
koks jo geidimų siautulys! — 

"...daugiau! riebiau! paimt! 
pagriebt! išplėšt! 

išsikerot! užgulti neatiduoti! 
nustumt! užgožti praryt! 

sunaikinti! 
sumindžioti! suniekinti! 

sutrypti! 
nulaužti iščiulpti pažeminti! 

priversti! 
rangytis! šliaužti! pasiremt! 

pavergti! 
pasinaudoti! viešpataut! 

valdyt!" 

"Iš kur tie žodžiai?" — klausia 
poetas ir skuba atsakyti: o gi mes 
juos atsinešėm iš urvų. kai dar bu
vom žvėrys... Psichobiologiškai gal 
ir sunku ginčyti tokios prielaidos 
teisingumą, bet moraline prasme 
poetas, tur būt, klysta ir be reikalo 

Tos baisios aistros ir žvėriški gei
duliai juk ne iš urvų, ne iš seno
vės. Geidimas viešpataut, prarvt, 
iščiulpu pavergti — ne iš urvų, bet 
iš rytų! 

Visi plėšriausi žvėrys šiandien 
pasileidę iš zoologijos sodų. Jie bai
siai staugia, gąsdina, lazerių spin
duliais spiaudosi. Šie spinduliai ant 
mūsų šalies irgi užtekėjo su Stali-
no-Dzeuso saule, kurios parvežti tė
vynėn sykį karštligiškai buvo išsku
bėję viena generacija už Justiną 
Marcinkevičių vyresni Lietuvos po
etai... 

Aistis, kiek šiandien per miglą 
dar galima prisiminti, nors kai ku
rių draugų kviečiamas grįžti, negrį
žo ir į delegaciją nesidėjo. Jis gana 
teisingai nujautė, kokius žvėris mū
sų tėvynėn atkvies ir kokius jani-
čarus išaugins ta urvinė raudonojo 
maskolio civilizacija. 

Tokiais apsisprendimais jis pa
svėrė pusės gyvenimo kelią, nulė
mė savo likimą ir garbę. Tokia bu
vo jo progreso kryptis ir, jeigu leis
tumėt pridėti, jo tragiškosios aukos 
žavi prasmė. 

Pasakos, kurios nenusibos 

"Aš daug mačiau karalių rūmų, 
tiktai man stigo pirkios dūmų", su 
pagyrūno arogancija norėčiau pasa
kyti Jurgio Baltrušaičio žodžiais. 
Taigi stigau progos (dar!) giliau 
pažinti komunistinės maskolinio ti
po visuomenės struktūros ir jos val
dymo mašinerijos vidinę prigimtį ir 
stilių, kaip tat galėjo šiame ore už
augęs Justinas Marcinkevičius. Bet 
jo plastiškai išreikštas urvinio žvė
ries "sielos" ir instinktų košmaras 
man ir, tikiuosi jum daugeliui, pa
deda konkrečiau suvokti ir moder
ninių urvų, šių dienų skitų atsi-

( N u k e l t a 2 5 pusL) 

Apie tėvynės humaniškumą... 

Bet tėvynė... — šypsningai man 
buvo smagu toliau skaityti Br. Ra
guočio paguodos žodžius: "tėvynė 
buvo humaniška poetui, sukūru
siam tikrų vertybių". Poetui bėg
liui, tokiam "priešiškam naujajai 
būčiai", pačiam panorusiam "užkirs
ti kelią savo žodžiui Į Lietuvą"? 
Nuostabu ir gražu. Ir kuo pasireiš
kė tasai humaniškumas? Gi kelio
lika Aisčio prieškarinių, lyrinių-es-
tetinių (ideologiškai nekalčiau
sių...) eilėraščių buvo malonėta 
įdėti Vilniuje išleistose poezijos an
tologijose. 

Humaniška pažanga, jei lyginti 
su pirmaisiais pokariniais metais, 
kai užsienin išbėgę ar ten nuo se
niau užlikę mūsų rašytojai buvo 
laikomi jei ne Hitlerio atsikirstom 
šakom, tai visai neegzistuojančiais. 
Tik "tėvynės" sąvoka čia gal per 
plačiai piktnaudžiojama. Tai buvo 
daugiau Vytauto Kazakevičiaus, jo 
kultūrinių ryšių komiteto, dar ko-

tesnių instancijų sutikimo) " tėvynė" 
skyriaus komisaro malonė. Be jų 
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( A t k e l t a iš 4 pusi .) 

gaivelėjusios gadynės analogišką 
psichiją. 

Jos krūvio svori labai jutau, ra
šydamas savo raudos šią antrąją 
dalį. T a m tikru atžvilgiu dvelkė ji 
ir iš Raguočio nekrologo, kur mū
sų poeto efemeriškos kūrybos ir 
grakštaus gyvenimo Įvertinimas tu
rėjo būti. gožte užgožtas ne meni
niais, bet šiurkščiais politiniais ir 
gaižiai ideologiniais motyvais. Lais
vųjų vakariečių minčiai, stiliui ir 
dvasiai taip sunku, taip baisiai ne

jauku, kai tenka skverbtis į tų ur
vų užsklęstą pasauli! 

Labai norėjau ir šios dalies rau
dos atskirus kirsnius Įrėminti Jono 
Aisčio poezijos posmais — taip, lyg 

pakraščiais mano žvyrotų takų, ku
riais ėjau, vis pakeliui pasodinda- I 
mas vieną kitą jo žiedais besišyp- | 
sančią gėlytę — čia pienę, ten gvaz
diką, kitur čiobreli. Tokių posmų 
daug dar būtų buvę, nemaža jų 
žinočiau. 

Pamėginau pradžioje — deja, ne
galima. Girgždžia, piaunasi, neside
rina su temom, kurias priekin iš
stūmė sovietinis literatas, ir su žo
džiais, kuriuos abu turėjom pavar
toti, it baslius bemėtydami per tvo
rą. Manot, man negaila, kad geriau 
ir gražiau nemokėjau, kad stačiai 
neįgalėjau? 

Pasukim į kvepiančius oranžy-
nus, kopkim Į kalnus, kur mėlynos 
miglos vilioja, ir šviesiau baikim šią 
raudą paties Jono žodžiais. Koks 
skirtumas, kokia praraja tarp sovie
tinio poeto atskleisto urvinio žmo
gaus — ir Jono Aisčio smuiko vir
pėjimų, smuiko su surdina! Aš net 
imu abejoti, ar tiedu pasauliai kada 
nors galės susieiti, tuo labiau susi
lieti — susikalbėti humaniškai, ne 
žvėriškai. 

Kai anos delegacijos viena mūsų 
poetė su dviem beletristais ir kitais 
enkavedistais skrido Maskvon Sta
lino saulės parvežti, Aistis iš pietų 
šalies skrido tėvynėn taip pat — sa
vo meilės žodžiais, beržų ir gluos
nių eisenos sapnais: 

Tujen gražiausia pa.saka, ir tavo 
liūdesį pateisinu, 

Lyg karalaitės kalne, pagrobtos 
smakų... 

Einu pro tas beržų ir gluosnių 
eisenas 

Ir pasakas, ir pasakas seku. 

Dešinieji ir kairieji nebeginčija, 
kad tyriausias Maironio lyrikos per
las savo emocijos galia ir kalbos 
grožiu sužibėjo prie Keturių Kan
tonų ežero Šveicarijoje, kai poetas 
siuntė tėvynėn vakarini pasveikini
mą. Aisčio lyrikoje (bent mano vyz
dyje) toks būtų "Mal du pays", 
taip pat Alpių kalnyno panoramoje 
gimusi vizija — gelianti, kankinan
ti, bet kartu guodžianti ir šildanti 
vienišą poetą, staiga netekusi savo 
tėvynės:... 

Aš matau, kaip tu žengi viršum 
visų viršūnių 

Ir viršum pasaulio šio plataus: 
Mėnesiena, žvaigždės... tartum 

pieva ir ramunės, 
Ir tave ja brendančią matau. 

Iš miglų, iš pasakų, senoviškų 
legendų 

Tavo laimės poringę pinu. 
Tau, žinau, varge nūnai ir 

ūkanoj paskendus. 
Laukt pabosta giedresnių dienų... 

Los Angeles. 1973. IX. 4-10 

"Mažas nesusiprat imas", 
pi sakinukai . Lakoniški, 

Trum- l to jo žmonelė įperša kitą gražuo-j tas Petro pramuštgalviškas "pasi- ] 
smagūs J lę Rožę, kuriai i t in simpatizuo-; piršimas" Verutei Butulienei, | 

i dialogai. Miesčioniški herojai. į ja pats pagrindinis pasakotojas, 
i Negi lus konfliktas, paremtas kar- savotiškas smaližius. Rožė pasta-
\ veliška mei le .Čia J. Jankus pa- rojo sąmonėje sukelia nepapras-
i rodo savo stiliaus grakštumą. Iš-
j laiko balansą. Neleidžia jokiam 
j ša lu t in iam pasakotojui pasileisti 
i į p r i s iminimų jūras. Nėra skaity-
! toją varginančių pagražinimų. 

Apsakymai "Sužieduotuvės", 
" N e dėl savęs", "Mergai tė" yra 

psichologiškai nėra motyvuotas- j 
Juk mylintis vyras, kad ir įsižiū-1 
rėjęs pro langą į patrauklią kai-1 

sakojimo. Anaiptol , pozityviai 
su t rumpin tų skaitymo laiką. 

Nežiūr in t šių kelių reiklesnių 
pas tabų, knyga skaitytoją pagaus 
ir prisiriš. 

tos adoracijos audrą. Jis sako: j m>Tic, būdamas toks braižytojiš-
"... sutikęs Rožę, visados pasijus
davau alkanas. . ." Lyrika ima pil
tis nemunėl ia is . Herojus, galvo
damas apie Rožę, mini rūkytą į kių nors glaudesnių, apsisprendi-

kai lėtas ir tvarkingas, ta ip- leng
vai nedarys likiminio šuolio. 
T a m autorius turėjo surasti ko-

siikę, į kurią, seilę van'indamas, 
žiūri katinas. Palygina ir su jau-

iigesni ir architektoniškai k o m p - | n a stirnaite atšlaite. Jos palto 
likuotesni. Abu pastarieji, be j klostės siūbuoja "kaip rugių žy-
abejo, sudaro knygos literatūrinį 
nugarkaul į (ypač " N e dėl sa-

dėjimas, kaip pieva vėjuje, kaip 
vandens platumos. O pats mo

v ę s " ) . Akivaizdu, kad J. Jankui | t e ^ grožio garbintojas jaučiasi 
! "kaip pavasario žalumon pirmą 
; kartą paleistas kumelys". 

Graž i lyrika, bet kas iš jos, jei-
| gu dėl Rožės nekyla joks konflik-
> tas. Senolis savo platonišką ob-
j jektą lengvai perleidžia jaunes-
• niam Savėnui. D ė l to apsakymas 
! vietomis pasidaro labai nereikš
mingas. Daug kalbėjimo apie 

nedaug tetrūko tuos kūrinėlius 
paversti romanais. Gal , paryški
n u s personažus, įdėjus vieną kitą 
įdomesnį dialogą, ar gyvesnį gy
ven imo epizodą, šalia tų, kurie 
j a u yra pasakojimuose, visa lek
tū ra romano rėmuose labiau už-
angažuotų skaitytoją. 

"Mergai tėje" donžuaniško gy 
m i o senyvas mokyklos vedėjas Į m e i l e s i r a i s l r a s ' ° gyvosios aist 
j aunutės mokytojos artumoje pa- r o s t a i P ' r n e s i m a t o -

Ruduo Nuotrauka Vytauto Maželio 

Apie stovintį ir 
judantj gyvenimą 

s idaro svajotoju —poetu. Nežiū-
i r in t apsakymo paviršutiniškos ro

mant ikos (savo intonacijomis 
j pavėluotos 70 m e t ų ) , nežiūrint 
į situacijų bei dialogų sausumo, J. 
į Jankui maždaug pavyksta sukur-
j ti įsimylėjimo atmosferą, nors 
] skaitytojas į viską žiūri labai 
' skeptiškai. Donžuaniškas herojus 

lieka nei simpatiškas, nei pate-
I tiskas. Jo visiškas "sugniužimas" 

ties jauna mokytoja nesukelia 
pasigailėjimo. Skaitytojas negal i 
j a m atleisti jo pompastiškų pasta
b ų kitų "nuga lė tų" mokytojų at
žvilgiu: "Visas jas ats imenu su 
m a l o n u m u . Vienos buvo nuo la i 
džios, švelnios ir pilnos kvapnios 
negal ios , kaip rasos ištroškęs ro
žės žiedas, o kitos, kaip ledas, ku
ris nuo šilumos keičia ir savo kie
tumą, ir lytį, ir džiaugsmu gur-

mą paruošiančių aplinkybių. Gal 
Petras tokiu būdu norėjo atsiker-
šyti jį ignoruojančiai žmonai? 
Kaip ten bebūtų, skaitytojas lie
ka nustebintas, bet neįtikintas. 

Psichologinių plyšių r a n d a m e 
ir kituose pasakoj imuose Pavyz
džiui, iš Mašalo išpažinties ( "Po 
magnolijos žiedais") nesimato, 
kad Mašalas būtų kvailys, bet jo 
argumentai prieš moterį, su kuria 
jis nenori bendraut i ir patar ia ki-
tjems nebendrauti , yra naivūs. O 
gal čia autoriaus mėgin ta paro
dyti, kaip kerštingas nea t la idu
mas užtemdo protą? Nelaba i no 
risi tikėti ir "Sužieduotuvių" Sa
vėnui, kuris, rengdamas būs ima
jai sužieduotuvių vaišes, pasikvie-

į čia tik vyrus — bendradarbius ir 
savęs". Meklenburge bombarda-} draugus. Lyg tyčia, kad vienas iš 
yimo metu beveik tėvų panosėje : j u pasiglemžtų jo mylimąją. 

Kryžiuje" skaitytoją gerokai nu -

Kaip minėta, literatūrine ver
te išsiskiria apsakymas " N e dėl 

žūsta trys vaikai. Tėvai n u o šios 
tragedijos jau niekad negali atsi
plėšti. Visas gyvenimas, nepai
sant ekonominės gerovės nauja
me krašte, susisuka į skaudų maz-

stebina devyniasdešimt dviejų 
metų senutės palyginti jau
natviškas pokalbis su pasako
toju. Senutė guviai papasakoja il

gą. Ji galvoja, kad jis ją ka l t ina , ' g a > vaizdingą kryžiaus istoriją, 

Jurgio Jankaus nauja pasakojimų 
-

knyga 
• 

PR. VISVYDAS 

Jurgis Jankus , UŽKANDIS. | g in tu žiurkės 
Pasakojimai. Išleido "Ateitis" 1973 Į anekdotų teko išgirsti karo dieno-
m. Literatūros serija Nr. 7 . Aplan- Į -

kepsniu. Panašių 

kas dail. Rimo Laniausko. Knyga 
219 psl., kaina S4.50. Galima Įsi
gyti "Drauge" ir pas platintojus 
arba užsisakyti tiesiog iš "Atei t ies" 
leidyklos, rašant Mrs. M. Bajoru-
nienė, 17689 Goldwin, Southfieid. 
Mich. 48075. 

N A U J A M E N U D E K A N Ė 
N o t r e D a m e universitete pir

mą kartą Menų ir l i teratūros ko
legijos direktore paskirta mote
ris — d o m i n i n k o n e sesuo Izabe
le Cha r l e s . Dak ta ro laipsnį ji 
yra gavusi Not re D a m e univer
sitete. D a b a r jos vadovaujamoje 
Menų ir l i teratūros kolegijoje 
yra 830 studenčių. 

N A U J A S B E R N I U K U M I E S T O 
D I R E K T O R I U S 

Stambios j aun imo auklėjimo 
įstaigos — berniukų miesto 
O m a h o j e , Nebr. — nauju direk
tor iumi paskirtas kun. R. Hupp. 
P i rmas t o s įstaigos direktorius 
ir steigėjas prel. F lanagan yra 
miręs, o ant ras — prel. Wegner 
išėjo į pensiją. 

o jis — atvirkščiai. Tyli kova 
vyksta ilgus me tus . Psichologinė 
įtampa didėja. 'įsimaišo šeimos 
draugas, ka imynė. Susiformuoja 
keturkampis su aštriomis briau
nomis: kurią t ik nepaliesi — 
skaudu. Apskritai, tema puiki, 
psichoanalitinė atmosfera gerai 
išlaikyta iki pat galo. Vis dėlto 
yra ne raminanč ių plyšių. 

Atrodo, autor ius , nepakanka
mai perprato pagrindinį veikėją 

paka ln iu i " . Tiesiog galėjo žmo
gus vyriškai, atvirai pasakyti: 
"Anosios buvo lengviau suvedžio
jamos" . 

"Sužieduotuvėse" meilės rei
kalai traktuojami su feljetonišku 
ža ismingumu. Savėnas, kur iam 
gyvenimas sustojo, papasakoja 
savo nesėkmę su pirmąja suža-

gėdamas nebesulaikomai ga rma braižytoją Petrą, kuriantį savo 
žmonai ekonominį gėrį, bet ne
sugebantį suprast i jos vidinio 
sielvarto. Petras sakosi tebemy-
lįs žmoną O n u t e , kaip ir anks
čiau, kai jie su ta rė "sujungti sa
vo gyvenimus krūvon". Vis dėl
to, užsikniaubęs ant brėžinių, 
Petras nedaug tekreipia dėmesio 
į Onu tę . Jis ne t nesisieloja dėl 

dėtine. J a m pagrindinio pasako-)jos naktinių pasivaikščiojimų. Ir 

vėjavaikiškai kramtydama smil
gą tarp dantų. Fenomenas. 

Jurgio Jankaus novelistikos 
medis yra šakotas ir nuolat sklei
džiantis naujas atžalas. Su kiek
viena knyga jis parodo ir naujus 
personažus, ir ligšiol negirdėtas, 
nematytas situacijas. Bet ar pa
sakojimo forma šį sykį pakyla 
viršūnėn, tai jau kitas reikalas. 
Teatsako patys skaitytojai. Mano 
nuomone, rinkinyje kompoziciją 
darko šnekėjimo aistra. Per daug 
šnekama visažinančiu pirmuoju 
asmeniu ir "Sužieduotuvėse", ir 
" N e dėl Savęs", ir "Mergaitėje". 
Tie kūrinėliai su t rumpint i , kon
densuoti, įaštrinti darytų vienin
gesni, stipresnį įspūdį. Gi tas t r i 
jų puslapių pirmas skyrius apsa
kyme "Ne dėl savęs", visiškai iš
brauktas, ne kiek nesuardytų pa-

Graži Vilniaus krašto 
kultūrininko sukaktis 

Broniui Untu l iu i , ž i n o m a m 
Vi ln i aus krašto lietuvių vei
kėjui , kul tūr ininkui , pedagogui 
ir istorikui spalio 4 dieną suėjo 
lygiai 90 metų. Yra gimęs 1883 
m . Rumšaičiuose. Mokėsi P a 
langoje, Liepojoje, Krokuvoje, 
Berne ir Berlyne studijavo isto
riją i r ekonominius mokslus , gj 
1912 m. baigė Kijevo univers i 
tetą. 1918 — 1940 m. V i ln i aus 
V y t a u t o Didžiojo gimnazi jos 
mokytojas . 1937 — 1939 m . 
Vi ln iaus universitete dės tė lietu
vių kalbą. 1940 - 4 1 m . Vi l 
n i a u s I gimnazijos d i rektor ius , 
1944 — 1950 m . Vi ln iaus u n i 
vers i te to dėstytojas 1927 m . , 
d r a u g e su kitais, įsteigė vi lniš
kę "Kul tū ros" draugiją, ak
tyvia i d i rbo Liet. mokslo d rau 
gijoje, Vi lniaus krašto l ie tuviu 
spaudoje , sporto organizacijose. 
P a r a š e keletą vadovėlių, išvertė 
į l ietuvių kalbą nemaža grožinės 
l i te ra tūros kūrinių. Š iuo m e t u 
tebegyvena Vilniuje. 

IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
3 0 % iki 50% nuolaida 

Galima pirkt dalimis ir išmokėt.inai 
SOUTHYVEST F U R N I T L R E OO. 
6200 S. We»tera - TeL GK 6-4421 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Progra-

: ma Naujojoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sekma
dieniais auo 1:00 ūu 1:30 vai. po 

; pietų — perduodama vėliausių pa-
į saulinių žinių santrauka ir komen

tarai , muzika, dainos ir Magdutėa 
i pasaka. Sia programą veda Stepo-
• oas J . Minkąs. Biznio reikalai* 
i kreiptis į: Baitic Floriste — gėlni 
i bei dovano krautuvę, 50Z E. Broad-
į w*y, So. Boston, Mass. Telefonas 
1 AN 8-6489. Ten pat gaunamas tr 
I d ienrsš tn Drangas. 

Ki tame t r u m p a m e vaizdelyje 
"Kryž ius" devyniasdešimties me
tų moter is pakeleiviui papasakoja 
pakelės kryžiaus legendą. Kryžių 
kadaise čia pastatęs pats Kristus. 
O dabar n u o t ams ių žmonijos 
d a r b ų jis smenga ž e m ė n Ta i ga
n a kilni istorija, atsir ibojanti nuo 
r ink in io visumos, kur dominuoja 
ža i sminga , paviršut iniška erotika. 

Knygoje ypa t ingas dėmesys 
sk i r iamas moters personažui , iš
ke l ian t dailiosios lyties fizines ir 
psichines ypatybes, apgaubian t 
romant i škos pagarbos poetika. 
Išimtį suda ro tik pačių pasakoto
jų žmonos . Jos, aišku, yra gerbia
m o s , jų k lausoma , bi joma, bet 
j o m s nerašomi eilėraščiai. 

Pasakoj ime " P o magnolijos 
žiedais" žavesys prae inanč ia i jau
n a i ka imynei kontrastiškai spink-
si ties gana naivia , tamsia neapy
kan ta , kurią la idotuvių direkto
r ius Maša las jaučia tai pačiai mo
teriškai, nes ji nesiteikė pašarvo-
j imu i a t iduot i savo tėvų į Mašalo 
r ankas . Ir čia prasikiša anekdo
tuose girdėta versija apie gobšų 
graborių. 

"Konver t i tė je" pa rodomas pir-

I 
Philomena Says 

Mūsų novelistikoje Jurgis Jan
kus įsitvirtino kaip gabus pasako
tojas, kuris niekad neapvil ia nei 
kalba, nei s t i l iumi, nei pasakoji
mo įdomumais. Kad J. Jankus 
mėgsta pasakoti ("popierius ir 
pieštukas daug pigiau, negu psi
chiatras") m a t o m e iš jo nau jau
sio novelių — apsakymų r inkinio 
"Užkandis". Čia sudėti aš tuoni 
įvairaus ilgio ir dar įvairesnio li
teratūrinio pajėgumo rašiniai . 

Autorius tų istorijų nevad ina 
novelėmis. Ir teisingai. Šiais la i 
kais į novelistikos žanrą kišamas 
beveik kiekvienas smulkiosios 
prozos gabalas. Net moksl in io 
stebėjimo sukeltos impresijos! J. 
Jankus savo istorijas kukliai pa 
vadina pasakojimais, t uo lyg at
siribodamas n u o forminių varžtų. 
Pasakoja pirmuoju asmeniu . 
Dažnai pasakotojo pasakoj imą 
oaantr ina kitas pasakotojas, k u - , 
jddj iuuia M<.<" H , . J . ' . j mo io bolševikmečio vaizdelis, kai 
rio istorija ' r sudaro rasinio siu- k o m . a u n u o H § k i a - t a t o r i a i t e r o r i . 
žetą. TOKIO dviaukščio pasakoji- ^ j ^ L J e t u v o s ^ ^ j 
mo būdu knygoie sukonstruKtuo-
ti. "Kryžius", "Konver t i te" 
magnolijos žiedais", "Sužieduo tu ves 

Tokio dviaukščio pasakoji-
uo- i 
' P i ypač provincijos mokytojus. To

kios dvi agi tatorės (ž inoma, gra-
pakl iūna į dviejų j aunuo -

1 .. v žios) 
l ių nagus , lieka nurengtos ir pa
liktos miške. Apie tai pasakoto
jui ( au to r iu i ) pasakoja jaunas 
bendrakeleivis t raukinyje . Rodos, 

t a rpu j t o ir už tek tu , bet da r p r ikab ina-

N'egalima pasakyti, kad knyga 
būtų pavadinta būdinga an t raš 
te. Knygoje daugiausiai narp l io 
jamos meilės temos. T u o 
"Užkandis" — taigi karo m e t o ! m a s dirbt inis f inalas : dabar jau-
makabriškai linksma por ingė! nuol is , suvil iotas perone stovin-
apie sadistišką sargybinį Vagner į j čių tų pačių mergaičių, eina į pa-

s ima tymą i r p a k l i ū n a į agentų ir 10 vergus, kasančius apkasus 
besitraukiančiai Reicho ka r iuo - j nagus . Pasakoj imas , išskyrus pra-
menei. Vagneris už mažiausią ne 
paklusnumą žudo savo belais
vius. Jam atsikeršijama paspir-

džią, neda ro s t ipraus įspūdžio. 
J a u č i a m a s d i r b t i n u m a s . 

Zoščenkos feljetonus p r imena 

CHICAGO SAVINGS 
IS N0W PAYING 

5.39% 5.92% 6.003% 

FLORIDA KVIEČIA 
Pats maloniausias laikotarpis sau

lėtoj Floridoj yra dabar: šiltas 
oras, viliojantis jūros vanduo ir bal
tas paplūdimio smėlis. Kreipkitės j 
šiuos lietuviškus hoteiius: 

NORVVYN APTS., 126 OCEAN DR. 
MIAMI BEACH, FLA 3319 

arba 
TOWN & SURF APTS., 

9024 Collins Ave. 
Telefonas: 672-4903 

šiuo metu gausite SOCį nuolaidos 

A n n u d Y M d 

5 ' / .% 
Paiiboolr Atcountt 

OOIIY int t iKl 

AnnualYi«id 
on 

M I 
90-Oo>Noo« 

Attountt 
$100 Minimum 

AnmMiYMM 
on 

SV.% 
90-Doy Sovings 

C^lincot* 
$1.000 Minimum 

6.81% 7.08% 7.35% 
A*nuolYi«W 

on 

One r « w SOV««ĮI 
C*rtmcot* 

S I . O O O M n m m 

AnnuolY.eid 
on 

30-Month Sovingt 

SS.000 Minimum 

Annool Y.«ld 
on 

7.00% 
tom Yoor Savings 

CcrtMicatn 
$1 ,000 M».niuill 

on 

7 <4% 
Foar Year Savings 

Certificate* 
$10,000 Minimum 

6.727 
Annuai Yield 

S 

H M R M M I For 49 years, savers at near-S 100 miilion 
Chicogo Savings have become accustomed to 
the highest rates permirted by !aw. lt is 
possible to offer the above yield where earn-
ings rerrain undisturbed and are com-
pounded for a yeor or more. 

CHICAGO • • • • 

savings and loan association 

6245 south westem avemte 476 7575 

• Passbook Savings Ea rn F r o m Day 

of Deposit to D a y of Wi thdrawa7 

• t l l I IMII I I I I i l l I l l I l IHUII I I I I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

DR. JUOZfiS JAKŠTAS sako, 
kad Vincas Liulevičius vie
nas iš pirmųjų pasišovęs eiti 
į šaltinius, parašydamas mo* 
numentalų veikalą 

Lietuvių švietimas 
Vokietijoje. 

Knyga gaunama "Draugo" 
administracijoje. 

Kaina $12.00. 
iiiiiiiiiiniiiMiiiimnniiiiiiiiiiiiiiiiiniimi 

MOKYTOJDSESUT 
Dr. A. Šesplaukio parašvta LIETU

VIŲ KALBOS GRAMATIKA ir SIN
TAKSĖ, pritaikyta išeivijos mokyk-

; loms ir kaina tik 3 dol. Pripažinta LB 
i Švietimo tarybos kaip labai tinkama 
I šių laikų mokykloms. Pridėkite 30c 
paštui ir mokesčiams. 

Taip pat labai vertinga knyga V. 
LiuleviČiaus LIETUVIŲ ŠVIETIMAS 
VOKIETIJOJE ir AUSTRIJOJE 1944-
1950 metais, 740 psl. su daugybe nuo
traukų mokytojų ir mokinių bei abitu
rientų ir kaina tik 12 dol. Pridėkite 
$1.00 paštui ir mokesčiams. Siųskite 
užsakymus: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Streflk 
Chicago, II!. 60629 
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Naufi leidmbš 
n 

• Juozas Tininis, LAIŠKAI Hugo, T. Dckker, A. Smith, J.: 

ANDROMACHAI. Dailin::.,\<.s M. Rame, F. I k m ą R. Ta- j 
Alfonsas Docius. Išleido "IJetu- gore, Mme Roland. Poezijos ver- j 
vių Dianos" Los Angeles 1973 timų duodama: Aldonos Gustai-i 
m. Leidiny gražaus, pailgo for- tės, J. Bobrow:ikio, Ivan GolĮ 
mato, 100 psl.. kaina 4 dol. ,gau- Odisėjas Elyris, G. Markoras, So-
namas 'Drauge". fija M. Papadaki, K. P. Kavafis, 

. . . . . T r~. . . . K . Hatzopoulus, A. Vaiaoritis, K. 
S j ^ r t . n i Juozo T.mnio r a s - : 0 u r a r i ; s > T ^ d L p o r f v _ 

ras, Kahlil Gibran, Sorajjai Nai-
du, Nelly Sachs, Jose Maria de 
Horedia. 

Tikram literatūros bičiuliui ši 
Juozo TinJhio pomirtinė knyga 

JUOZAS TININIS 

\ IAIŠ1 
\ndromacrKii 

tų leidinį redagavo jo kaimynas 
ir arimas biiiidis pootas Bernar
das Brazdžionis, kuris savo už-
adandirsį žoi\ skaitytojui baigia 
taip: "Sis leidinys tebūna prie 
lentos mauzoliejuje tartum gėlių ±cauA_>3 i i i d i u - j n c i u i c rašalu RCiiųi i . . . . . . » _ i. . , . , . . . , .., , r, . : vra labai graži ir miela dovana. puc.<ste — leidėjo isra:s.ca dekm- j ' 
gumo už darbą Lietuvių Dienų 
žurnale ir draugo ženklas neuž
mirštamos, ištikimos bičiulystės, 
kuri mudu jungė daugelį metų". 

K tikrųjų, tai lafbai gražus ir 
konkretus, ne vien žodinis mos 

Juozo Tininio pomirtinės knygos viršelis, pieštas taipgi neseniai mirusio dail. 
Alfonso Dociaus-

Lietuviško koplytstulpio genezės Klaipėdos pašto ženklo piešiniai, 
• AIDAI, 1973 m. rugsėjo; klausimu", Lituanistikos rnstitu- viso apie 290 pašto ženklu, Maž-

mėn. Nr. 7 Leidžia lietuviai; to suvažiavimo 1971 metų darbai, daug toks Klaipėdos krašto žesnk-

domintiems Lieiuvos pašto ženk-! duoti gaires moderniųjų laikų 
' lais. Albumo kaina 6,50 dol. | kūrybingai sielovadai. Nors vie-
Gaunaimas adresu: Kazys Meško- Į tomis nuvairuoja į nepriimtiną 

j nis, 3509 W. 72nd Place, Chioa- į radikalumą, tačiau sielovadoje 
go, II. 60629. dirbantiems susipažinti su šiuo 

veikalu t ikrai būtu naudinga. 
J . P r . 

MIRĖ SATELITU 
SPECIALISTAS 

Dr. Fr. McClure, 57 m., atra
dėjas satelitų navigacijos siste
mos, raketų ir iš tolo kontroliuo
jamųjų raketų specialistas, mirė 

leistoji knyga "A New Ident i ty i širdies ataka Silver Spring mies-
Į for the Priest. Tovvard Ecume- į te, Md. 
^nieal Ministry" (Paul is t Press . SPRENDĖ AUKLĖJIMO 
Paramus, N. J. 1973 m., 100 psl., KLAUSIMUS 
kaina 2 dol. 95 et.) . 

Autorius yra socialinių - reli- j Bostone spalio 21 — 24 d. bu-
ginių tyrimų dalyvis Yale Eku- j ™ suvažiavę 250 katalikų mo-
meninio auklėjimo centre . Pr i - lkyklų vadovų aptarti švietimo 

BEIEŠKANT 
KŪRYBINGOS SIELOVADOS 

Vienas iš pačių pažangiausių, 
j gal net ir radikaliausių, veikalų 
apie naujųjų iaikų kunigą y ra 
neseniai vienuolių Paul is tų jš-

pranciškanai. Redaguoja dr. Juo
zas Girnius, 27 Juliette St , Bos • LATVAS. 

I lų skaičius ir buvo išleistas vokie-
1973 m. spalio čių, prancūzų ir lietuvių admi 

ton, Mass. 02122. Leidėjų atsto-įmėn. Nr. 10. Religinio ir tauti- nistracijos laikais, 1920-1939 me 
tas pagerbti mirusio rašytojo a t - i v a s žurnalo reikalams — T. dr. nio gyvenimo mėnesinis žuma- tais. 

Leonardas Andriekus O.F.M. Ad- las. Leidžia Marijonų vimuolija. minimą jo pali-Ktųjų rankraščių 
sukaupimu ir išleidimu vienoje j miaiistruoja T. Benvenutas Ra- Red. kun. J. Prunskis. Metams 

K. Meškonis stropiai surinko 
minėtus ženklus ir juos vykusiu 

knygoje. Bet ar daug šitokių pa- j manauskas, O.FM., 680 Bush- 4 dol. Adr. 4545 W. 63 S t , C h i - j į ū d u m^ri^gąnmmn b e i 

\-yzdžių Išeivijoje. Ačiū Dievui,! wick Ave., Brooklyn N. Y. 11221 
kad susiprasta ir savu laiku iš-j Žurnalo metinė prenumerata 10 
leistas Vinco Krėvės raštų šešiato- j doL 
mds, rašytojui mirus. Rūpestingai į saujas numeris pradedamas 

cago, 111., 60629. 
Kun. St. Raila artėjančių 

Metų proga rašo apie religinio 
gyvenimo versmes. Dr. P. Mačiu-

aprase, 

sv. 
tuo praturtindamas mūsų filate-
linę literatūrą. Vienas lapas skir
tas įžanginiam rašiniui, kuriame 
autorius lietuvių ir anglų kalbo
mis trumpai supažindina albu-redaguojami ir leidžiami Antano • . j ^ seni,rriaii tiek jaunimui bū-1 lis išryškina lietuvio ryšį su Die-

Škėmos raštai (du tomai jau iš-; tenai paskaitytinu Antano Paš-jvo Motina. Jautriai savo pe rgy- j m o vartytojus su Klaipėdos sri-
ėjo, laukiamas ir trečiasis). Grei-! : < a u s straipsniu "Pilni pilvai, tuš- v< 

minęs dabarties dvasiškijos kr i 
zę, jis ieško sie'-ovados reformų, 
sociologiniais pagrindais, sva rs 
tydamas naujas par-apijų suda
rymo formas, bendrą jungtinį! 
visų tos vietos kunigų parapi jos | 
valdymą (be specialaus klebo
no), panaudojimą sielovadai be
sikuriančių grupinių bendruo
menių (komunų), pentakosta l is -
tų sąjūdžių ir t. t. Iškelia visą ei
lę išryškėjusių dabar t ies nauju
mų, vietomis pal inkdamas ne t j 
radikalumą: su dėmesiu palan
kiai aprašydamas veiklą maiš-

/enimus aptaria bolševikų areš- ties istorija Sis leidinys, kaip ir tingų dvasininkų, ka ip Groppi, 
tai po mirties buvo atspausdin-1 £ios siefc^" (j^į kurios maišto I tuoto vyro žmoną. Kun. J. Pruns-; anksčiau Liudo Kairio paruosti j Berriganų, net gi kelia reikalą 
tas ir Algimanto Mackaus pali- i priežastys Amerikoje). Klasikinės j-ds rašo apie taurios meilės ir gė- \r išleisti du Lietuvos ir lietuvių Į moteris šventinti į dvasininkes. 
kimas, poezijos rinkinys "Chapel; .poezijos mėgėjams bus nepapras- j no kelią. Kun. A. Saulaitis, SJ. in- i pašto ženklų albumai, yra graži! Pakartotinai primena i r Chardi-
B". Bet dažniausiai būna visai; t a s malonumas skaityti Vergili-! formuoja apie Brazilijos lietuvius. į dovana mūsų ir svetimtaučiams j no autoritetą. 
kitaip. Fausto Kiršos palikimo j j a u s "Georgikų" netrumpą iŠ- j Teis, Pr. Sulas duoda praktiškų' rinkėjams — filatelistams, besi-1 Šiuo veikalu autor ius siekia 
reikėjo laukti net aštuonerius me-1 t rauką, lietuvių kalbon puikiai Į patarimų, kaip pačiam paruošti 
tus. Nuo Juliaus Kaupo mirties l -įversta Alfonso Nykos-Niliūno, j testamentą. Tęsiami kan. M. 
jau praėjo taipgi aštuoneri metai, : faįį koiytpoz. Stasio Šimkaus 1 Vaitkaus atsiminimai apie arkiv. 
o apie jo palikimo išleidimą nie- i operines pastangas ir laimėjimus I J- Matulaitį. Žinios iš okupuotos 
ko tikro negirdėti. Ar kas norsį atsiminimų rėmuose spalvingai i Lietuvos ir iš pasaulio katalikų 

ir auklėjimo klausimų. 

R00SEVELT PICTURE 
FRAME C0MPANY 

Manufacrttrers 

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai, pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai. 
3400 So., Oakley Ave., Ghicago 

TeL Vlrginla 7-7258-59 

Platinkite "Draugę" 

rūpinasi Igno Šeiniaus ir Jurgio 
Savickio likusiais raštais? Ar kas 

rašo Algis Šimkus. Grakščių eilė
raščių ciklą "Pėdos saulėje" duo-

nors žino vienokį ar kitokį jųj fa Romualdas Kisielius. Skaity-
rankraščių likimą? Cia pat dar: t o j a i supažindinami su pokario 
ranka pasiekiamos Henriko Ra-• m e t o kartos, Lietuvoje teberašan-
dausko ir Jano Aisčio mirtys. Ar I c į u j a Unu beletristu Juozu Apu-
tr jų pomirtinių rinkinių reikės gįu> perspausdinant vieną auto-
laukti metų metais ir nesulaukti? | rįui būdingą novelę "Horizonte 

Šitokioj tad situacijoj tebūna 
daug kam įsidėmėtinas pavyzdys 
— Juozo Tininio literatūrinio pa
likimo (tegu ir n e viso) išleidi
mas, minint autoriaus mirties 
dvejų metų sukaktį. 

"Laiškai AndrornachaF', anot 
Bernardo Brazdžionio, yra auto
riaus bandymas parašyti meilės 
romaną laiškų forma; tokia for
ma literatūroje ne naujiena, bet 
šio romano autorius turėjo dvigu
bą tikslą: aprašyti įvairiais laikais 
jo lankytas Europos žymias, isto-

bėga šernai". 

Apžvalginė žurnalo dalis pra
dedama Alaušiaus vedamuoju 
apie čionykštį mūsų persiorgani
zavimą ir racionalios organizaci
jos stoką. Spausdinami IX lietu
vių gydytojų suvažiavimo ir bal
tistų konferencijos Švedijoje ap
rašai. Plati įvairiausių sričių veik
los kronika. Knygų skyriuje A. 
Mažiulis vienu šūviu taiko į ke
turis zuikius, recenzuodamas ra
šančius apie Lietuvos kryžius. V. 
Mažiulis čia, pritardamas ar kri-

šiuos auto-rines vietoves ir miestus ir teito tfknodamifc, apar ia 
sumegzti, a t l e i s t i ir atvaizduoti rius fr l e i d k l i u 5 : "Lietuvių 
vienos meiles istoriją. 

gyvenimo. 

• PAŠTO ŽENKLU ALBU
MAS KLAIPĖDA. MEMEL PO-
STAGE STAMP ALBUM. Pa
ruošė ir išleido Kazys Meškonis. 
34 lapai, kuriuose yra kiekvieno 

Antrąją knygos pusę užima 
Juozo Tininio daryti įvairių kal-

dies menas". Mažoji architektū
ra. I knyga. Sudarė ir parengė 
K. Čerbulėnas, F. Bielinskis, K. 

K O N C E R T I N E S 
Y P A T I N G A S 

G I T A R A S 
IR 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYMĄ 

m 
TAISO STOGINIUS 

MLZIKOS INSTRUMENTUS 

KViRiNAS RUNIMAS 
1914 W. Cerroak Rd. 
CICERO. ILL. 60650 

TeL _ 652-3200 

ŽIEMOS EKSKURSIJA Į LIETUVA 
Išvyksta 1973 m. gruodžio 21 dieną — 

grįžta 1974 m. sausio 4 dieną. 
15 dienų 

(Vilniuje 5, Kaune 1, Rygoje 5, Leningrade 2, ir Helsinkyje 2 d. d.) 
IS BOSTONO IR NEW YORKO 

Kaina tik $696.00 
Vykstantiems iš Chicagos $100.00 ir iš Clevelando $74.00 daugiau. 

Grupėje dalyvių skaičius ribotas — NESIVĖLUOKITE! 
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės U 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadnay 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas. (617) 2684764 

Savininkė: Aldona Adomonienė 

bų ras>-tojų prozos ir poezijos ver- Sešelga. Vilnius, 1970 m.; 2) 
timai. Pažintine ir menine pras 
me tie labai vertingi, sudarą tik

t i >s rusies literatūrinį alma-

"Lietuvos TSR Dailės muziejus". 
A. Mikėnaitės sudarytas geležinių 
kryžių viršūnių katalogas; 3) Jo-rą 

nachą. Prozos gabalų randame I nas Grinius "Lietujvos kn^žiai 
šių autorių: Saint John Perse, V. koplytėlės", Roma, 1970 m . 4) 
Auburtin, F. R. Lamennais, V. i Vytautas Bagdanaviaus, MIC I 

WAGNER & SONS 

Typevrlters, Addiiut >Iactiliie» A 
Cbeckwriters 

Nuotnoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS 

Virš 50m. patikimas patarnavimas 
5610 South Pulaski Road 

Phone — 581-4111 

C R A N E S A V I N O S 
AND L O A N A S S 0 C I A T I 0 N 

B. R, PDETKIEWICZ, Prez. 

2555 West 47th Street Tel. LR 3-1083 
PLENTY OF FREE PARKING SPACE 

* 

7% 
Mokamas u i 4 m. 

certifikatus. 
Minimum $5.000 

6 % % 
Mokamas ui i m. 

certifikatus. 
Minimum $1,000 

5 % % 
Mokomas už 
investavimo 

sąskaitas 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami kaa 3 mėnesiai. 
ANTRAI), tr PENKTAD. 9 v r tkl 5 v T 

V A L A N D O S ftESTAD. » v. r. iki 12 v d. Trftaad: uždaryta 
PIRMA D. IR SCETVIRTAD. » v r lkl » v v ' 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MBGfiJAMS 

Daug sutaup>-site pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 WestB3rd Street 
Oiicago, Illinois. 60629 

TeL PRospect 6-8998 

ALBERT EINSTEIN (1879-
1 955}Mathematician-Phy-
sicist. Between 1905 ond 
1916 became wor!d foiTi-
ous for his Theory of Rela-
tivity, merging the tradi-
tional concepts of space 
ondtime. Histhoughtswere 
instrutnental in the down-
ing of the Atomic Age. 

JANE ADDAMS (1860-
1935) H u m a n i t o r i a n . 
Opened Huil House Settle-
ment in Chicago, helping 
to bring about laws estab-
lishing better sočiai order-
chiid lobor bilts. eight-hour 
work day, unemploymerrt, 
insurance and votes for 
women. Awarded Nobel 
Peoce Prize in 1931. 

GEORGE BERNARD SHAW 
(1856-1950)Playwright and 
sočiai eritie, noted for his 
sarcastie wit. Began his 
career as a music eritie, but 
noted more for his amusing 
and st imulat ing plays 
about his contemporary 
sco ne. 

FLORENCE N1GHT1NGALE 
(1820-1910) Hospital Re-
former. Trained as a nurse 
at Kaiserwerth and Paris, 
later in life organized a 
school for ngrses and a nur-
ses' home at St. Thomas' 
Hospital in London, setting 
standards used today for 
care of the siek.-.. 

We have a chance to add to this list of outsranding men and women. 

Yes - you and we ot Standard Federal Savings have a chance to make history 
together, by giving our young the chance for a proper and formai education. 

The partnership of your savings and our interest can assure a place in tomorrow 
for our children by affording the proper amount of money to finance their 
education. 

Be!ow we have listed our seven PARTNERSHIP SAVINGS PLANS. Comeandrdk 
to one of our financial counselors, remember they have the šame problems you do, 
so they understand. 

7va 
YEARLY 

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
$5,000 Or More 4 Yeor Matur i fy 
YIELD INCREASES TO 7.63% 
on interest occumuloted for 1 yr. 

7% 
YEARLY 

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
51,000 Or More 4 Year Maturify 
YIELD INCREASES TO 7.35% 
on interest occumuloted for 1 yr. 

63/47o 
YEARLY 

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
S5.000 Or More 30 Month Matur iry 
YIELD INCREASES TO 7.08% 
on interest occumuloted for 1 yr. 

61/27o 
YEARLY 

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
$5,000 Or More 2 Yeor Matunty 
YIELD INCREASES TO 6.81% 
on interest occumuloted for 1 yr. 

Gw> 
YEARLY 

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
$1,000 Or More 1 Yeor Maturiry 
YIELD INCREASES TO 6 .81% 
on interest occumuloted for 1 yr. 

5%% 
YEARLY 

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
$1,000 Or More 90 Doy Moturity 
YIELD INCREASES TO 6.002% 

nterest occumuloted for 1 yr. on 

5 
YEARLY 

PASSBOOK SAVINGS 
Interest Poid to the Date of Withdrawal 
YIELD INCREASES TO 5.39% 
on interest occumuloted for 1 yr. 

Funds withdrown before moturity eorn regular passbook rote, 
less 90 doys interest. 

mWWST/UityMD 
mm m PEDER/U. 

WMmS/UANGS 
4192 Archer Avenue (dr Sacramenro* 

Chicago, Illinois 60632 - 847-1140 
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Kultūrinė kronika 
Nobelio literatūros premija 
australui 

Pasauliniam garse -pirmaujaa- YVhite rašė ir dramų: T h e H a m 
:i Nobelio literatūros premija Funerad ( 1 9 4 7 ) , T h e Season at 
šiais metais paskirta australų ra- Sarsaparilla (1961) , A. Chee ry 
v.-tojui Patriok Whi t e . Jis gimė S -ui " (1962) , Night on Ba ld 
1312 m. Londone, bet abu tėvai j Mounta in . ( 1 9 6 2 ) . 
buvo australai. Vaikystę ,?raleido| Žvelgiant į pav i r š ių P. W h i t e 
Australijoje, kuri ir pasitiko pa-į raštų turinį , atrodo, kad jie y r a 
grindiniu visų jo raštų fonu. Ik i ;gana realistinio pobūdžio, tačiau 
13 metų P. W h i t e mokėsi Sydney Į visame išraiškos stiliuje stipriai 
mieste, o paskui ik: 17 metų am- jaučiamas ir šakotas pasąmonės 
žiaus Anglijoje. Grįžęs Australi
jon, kuri laiką dirbo galvijų ir 
avių ūkyje 1935 m. įsigijo ba
kalaurą Cambridge universitete, 
.biglijoj. 1939-40 m. gyveno JAV. 
Kaip Royal Air Force karinin
kas, dalyvavo a n t r a m pasauli
n iam kare Artimuosiuos Rytuos 
ir Graikijoj. Vėliau apsigyveno 
mažam ūkelyje netol i Sydney 
miesto, Australijoj. 

Jo pirmos d/vi knygos išleistos 
Londone ir N e w Yorke: H a p p y 
Vailey (1939) ir T h e Living a n d 
the Dead (1941) . 1948 m išėjo 
jo T h e Aunt ' s Story. 1952 m. pa 
sirodė s tambus romanas Voss, 
vaizduojantis vokieti pionierių 
Australijoje 19 amž. viduryje. 
1955 m. išėjusi knyga The T r e e 
of Man yra monumenta lus vei
kalas, aprašantis Australijos pr ie
miesčių gyvenimą j au 20 amžiu
je. Pasaulinį garsą P . W h i t e įgi
jo su savo ne t gerokai mistiška 
knyga Rrders in t he Char io t 
(1961). Salia pagrindinio savo kuriam paskirta 1973 metu Nobelio U. 
žanro, romanų bei apysakų, P . į teratūros premija. 

Trys laimėjo Nobelio 
iizikos premiją 

S T U D I J A A P I E S P A U D A ; dos istorija, apžvelgiama veda-

Mirė šakotasis muzikas Pablo Casals 

Amerikiečiai Ivar Giaever — 
General Electric bendrovės 
mokslininkas, ir Leo Esaki, IBM 
tyrinėtojas, drauge su anglu 
Brian Josephson, iš Cambridge, ' 
laimėjo 1973 m. Nobelio fizikos! 
premiją, įvertintos jų naujos te- | 
orijos elektroninėje srityje kas | 
liečia vadinamus tunelių reiški
nius kietuose kūnuose. 

Esaki yra 48 m., gimęs Osado-
je, Japonijoje, fizikos doktoratą 
ravęs 1959 m. Tokijo mieste. Gia
ever, 44 m., gimęs Bergene, Nor
vegijoje, fiz.kos doktoratą gavęs 
Schenectady, N. Y. Josephson, 
33 m., mokslus ėjęs Cambridge 
universitete ir nuo 1967 m. ten 
yra fizikos tyrimų direktoriaus 
pavaduotojas. Fizikos premija sie
kia 122,000 dol. Pusę gaus) 
Josephson, o kita pusė abiems 

Sudaryta rūpestingai paruosta 
i JAV katalikų spaudos studija, pa
vadinta: "The Catholic Press — 

i 1972". Ją parūpino Donald J. 
\Yood. Duodama katalikų spau-

įmųjų filosofija, spaudos darbuo
tojų personalas, tiražai, finansai, 
regionaliniai leidiniai, aptaria
mas vienuolių spaudos darbas. 
Gaunama: Am Cal Co, 877 
Sunnhylie, Rd., Oakland, Calif. 
941610. 

pfcKIEY& 
PO 

rteal Estate INSURANCE Y1ana<>emen> 
Visų rūsių draudimai žemiausiomis kainomis Me< -irsiovaiiiarm- s> 

nausia« kompanijas. Pasitikrinkite Informacijai kreiptis j 

EDWARD PAUKŠTIS 
3145 W. 63rd St. - HEmlock 4-4300 

o kita puse 
Didysis pasaulio violončelistas, m. pradėjo savo "kryžiaus žygį" Į kitiems. Jų atradimai, vadinami 

už pastovią taiką. Koncertavo ir i "tunelio fenomenai", padėjo ast-
Jungtinėse Tautose, melsdamas 
nutraukti atominius bandymus. 
1960 metais pasirodė su savo ora
torija "Prakartėlė", ir tai buvo 
dalis jo mistinės kūrybos. 1963 

^ w £ ^KĖ 

Patrick White, australų rašytojas, 

Pablo Casals, per 80 metų stebi
nęs klausytojus ypatingo tobulu
mo melodijomis, spalio 22 d. mi
rė San Juan mieste, Portorike, 
sulaukęs 96 m. amžiaus. Beveik 
pusę šimtmečio jis išlaikė pir
maujančio pasaulio violončelisto 
garsą. 

Jis buvo gimęs 1876 m. gruo
džio 29 d. Vendrelly, Katalonijoj, 
netoli Barcelonos, Ispanijoje. 
Dar būdamas jaunas studentas, 
atkreipė dėmesį Ispanijos karalie
nės Marijos Kristinos ir buvo pa
skirtas solistu violončelistu į Pa
ryžiaus operą. Tada jis teturėjo 
18 m. 

Šio šimtmečio pradžioje jau 
jis važinėjo po užsienį koncertuo
damas ir 1901 m. koncertavo 
Chicagoje, Auditorium teatre, o 
1915 m. debiutavo kaip solistas. 

ronautams matuoti magnetinius 
laukus; taip pat tų atradimų dėka 
gydytojai įstengia matuoti širdies 
elektrines sroves, kurios tiek silp
nos, kad elektrografas jų nepa-

m. jis koncertavo Ravinijos pro- j gauna (jp) 
gramoje Chicagoje, perteikda- ATLANTO GELMIŲ TYRIMAI 
mas katalonų liaudies melodijas 
ir palydėdamas soprano giesmę Prancūzijos mokslininkai ir 
"Ramybė geros valios žmonėms". I karininkai, trejus metus vykdę 

Casals buvo varginamas ast- į nusileidimus į Atlanto gelmes, iš
mos, bet savo festivalių pradžioje' kėlė 200 svarų vulkaninų uolų 
jis tarpais mėgo pasakyti įvadinį; •£ dugno, padarė daug nuotrau-
žodį klausytojams, be kitų daly- kl*- J ie buvo nusileidę į tokias 

Filmų įvairumai 

kų tardamas: 
— Kasdien dėkoju Dievui, 

kad esu gyvas. Dėkoju Dievui už 
muziką, už Bachą, kurio melodi
ją aš groju kasdien, nepraleisda
mas nei 
nime; dėkoju už draugus, kurie i1 

man tiek padėjo. Kasdieną aš at 

gilumas, kad paprastą povande
ninį laivą būtų sutraiškęs van
dens slėgimas. Jie aptiko Atlan
to dugne kraterių 10 mylių pla
tumo ir 2 mylių gilumo, kurie 

Moks-i nusitęsia per 40,000 mvliu. >> 
vienos dienos savo gyve-1 , . . , . , . . ; : . 
ėknhi „5 Hra,,™ Imri* "f0** P^nuoja {vykdyti dar 

oO pasinėrimų 1974 m. Gelmėse 
buvo absoliuti tamsa. 

STASĖ SEMĖNIENE 

Humoristinis 
žvilgsnis į 
klystantį vyrą. 

"A TOUCH OF CLASS" yra hu 
rnoristiškas ir gan rafinuotas 
žvilgsnis j svetimoteriavimą. 

Moderniška, pilna naujų minčių 

persiskyrėlė Londone, Anglijoje vi
sai šaltai ir be skrupulų "vagia" 
idėjas iš sėkmingų madų kūrėjų. 

Tame pačiame mieste amerikie
čių apdraudos kompanijos išvykoje 
parke žaidžia futbolą aukštas pa
reigūnas, kuris "niekad nėra buvęs 
•neištikimas savo žmonai... tame pa
čiame mieste". 

Pasišokinėdamas paklydęs svie
dinys atsitrenkia j jauną persisky-
rėlę ir suveda du gyvenimo džiaugs
mus besivaikančius individus. 

Jųdviejų meilingoji draugystė 
vystosi per pietus jo bute. sugalvo
tam pasimatyme Ispanijoje ir bai
gia uždusti slaptai įrengtame "liz
delyje" Soho kvartale Londone. 

Filmo gamintojas — rėžis :erius 
Melvin Frank. kuris parašė kan
džiai sąmojingą tekstą kartu su 
Jack Rose. leidžia dominuoti geram 
skoniui. 

Pagaliau ekrane per daug toli 
nenueinama. Keletas juokingų sce
nų miegamajame nepaaiškina, ką 
tie žmonės mato vienas kitame, ko
dėl jie laikosi viens kito įsikibę ir 
pagaliau, kodėl jie išsiskiria. 

O kodėl iš viso minime šj lengva
būdiškai atrodantį filmą? 

Herojaus rolėje 
lietuvis — ekrano 
žvaigžde 

grodamas su Chicagos simfoni-1 . „ . . - -
. , T-i -i gimstu. Darbas tai mano gyveni-

niu orkestru. Jis buvo ne tik ypa- j m a s > vienintelis būdas dirbti, yra 
tingų gabumų violončelistas, bet dhht{ m ^ ^ 
ir akompaniator ius fortepijonu, į 
net ir Chicagoje tuo ins t rumen- j M e n o pasaulyje Casals palieka 
tu palydėdamas savo žmonos so- j neišdildomus pėdsakus ne tik 
listės Šusan Metcalf rečitalį 1917 i k a iP violončelistas, bet ir kaip di-
m. Jis taip pat neatmesdavo pro- j Agentas bei kompozitorius, para- dantų išrinktas dr. T. P. 1 
gų koncertams diriguoti. ! S e s e i l<? s imfoninės ir kamerines d y , buvęs JAV amba 

Buvo idealistas demokratas ir, 
kai Ispanijoje įsigalėjo Franco, 
protesto ženklan visam laikui pa-

"THE STONE KDLLER", Michael i si traukė iš Ispanijos, nustojo ren-
W.naer pas ta ty tas ir surežisuotas! g ę s v i e š u s koncertus. Dr. A. 
filmas yra vienas geresnių tokio ti-j S c h w e f t z e r - ^ „kvda-
po, kai atsparus policininkas kovo- Į «•- - I - , - ' ' 
ja su gauja. Gal būt, tai geriaAis'as m a s : „ G e n a u kurtI> " " P P r o t e s ; 
filmas apie didmiesčio policijos ko-jtuoti". Casals atsiliepė: "O kodei 
vas nuo "Dirty Harry" laikų. Tai J nedaryti abiejų dalykų?" 
nieko daugiau ir į nieką daugiau nė 

NAUJAS PAX ROMANĄ 
PREZIDENTAS 

Tarptautinės katalikų intelek-
alų ir kultūrininku organiza

cijos Pax Romaną nauju prezi-
Mela-
sado-

muzikos kūrinių, organizavęs rius Burundi valstybėje, dabar 
simfoninius orkestrus, pvz. Bar- Seton Hali universiteto profeso-
celonoje. / . Pr.; rius. 

nepretenduojąs. 
Kodėl mums, lietuviams, šis fil

mas įdomus, 
Herojus yra Charles Bronson — 

lietuvis (apie jį čia buvo plačiau 
rašoma, apie jo lietuvišką kilmę — 
lietuvio emigranto sūnus. Europoje 
populiariausias iš visų amerikiečių 
aktorių ? 

Charles Bronson šiame visame 
filme turi labai trumpą dialogą, jis 
net mažiau šneka už Clint East-
wood ar tokį garsųjį, dabar mirusį Jaunimo centro kavinėje, Chi-
Gary Cooper, kurio kalba susideda-1 cagoj, penktadienio kultūrinės 

Muzikos pasaulio spiriamas, 
jis vėl sutiko koncertuoti, 1950 
m. savo gyvenamam Pradės kai
melyje, Prancūzijoje, suorgani
zuodamas festivalį savo pamėgto 
kompozitoriaus Bacho 200 m. 
mirties sukaktį paminint 1958 

PENKTADIENIO VAKARONĖ 
SU DARIUM LAPINSKU 

vo iš "Yep" ar "Nope" 

Bronsonui dialogo nė nereikia. 
Jis vaidina visu savo tvirtai sudė
tu kūnu, kuris yra taip muskulin-
gas ir vikrus, kaip katės, ir savo
tiškai lankstus. Žiūrovas niekad 
nepagaus jo tik stovinčio. Jis visa
dos atrodo pasiruošęs puolimui. 
Bronson pašoka kone pustuzinį pė 

vakaronės jau virsta įprastu sa
vaitiniu reiškiniu. Kultūrinių 
pokalbių, vaizdų ir muzikos mė
gėjai j vakarones uoliai renkasi, 
o kas dar nebuvo, tie mielai 
kviečiami. Ateinantį penktadie
nį, lapkričio 2 d. 8 vai 30 mirt. 
vak., pravesdamas pavyzdžiais 

LIETUVIŲ SRUPĖS KELIONE j ŠVENTĄJĄ ŽEME — 
1974 m. vasario mėn. 14 d. 10 dienų kelionė. Programoje: Roma, Je

ruzale, Tiberias, Tel Avivas. Kaina iš Chicagos — $849.00; iš New Yor-
ko — S749.00. 

(Air Fare subject to change and/or government approval). 
KALĖDOS LIETUVOJE — PASKUTINĖ 1973 METŲ EKSKURSIJA J 
LIETUVĄ. Išvyksta š. m. gruodžio mėn. 19 dieną — 14 dienų kelionė. 
Iš Chicagos — $800.00! iš New Yorko — $700.00. Skubėkite registruotis 
— vietų skaičius ribotas! 
PASIDŽIAUKITE VASAROS SAULUTE 2IEMOS METU! 

Parūpiname lėktuvų bnietus į Floridą, Californią, Hawaii. Bahamų 
Salas ir t. t. be jokio papildomo mokesčio. Rezervuojame vietas lai
vuose kelionėms po Karibų Jūrą — užmirškite žiemos speigus, naudoki
tės amžinąja vasara. 

Apžiūrėkite mūsų gausų kelionių pasirinkimą — atostogaukit žiemą 

Kreiptis į Walter Rask-Rasčiauską 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 

Ghicago, Illinois 60643 
TELEFONAS (3(2)238-9787 

Darome iškvietimus giminėms pasisvečiuoti Amerikoje, tvarkome 
kelionių dokumentus. 

dų j orą be jokio statisto (papras-; iliustruojamą pašnekesį, kalbės 
i _ : TT~11,-<«r,->^vi^o i r i M o t n b-itu -K.»«ii<r$- T e o f i l i o T . i » n i n a l r a o t o m ą "'K/Tii-ri-tai Hollyvvoode įprasto kitų žvaigž
džių) pagalbos. Tokios scenos ne
laimi Akademijos premijų, bet 
Bronsono — vien tiktai fiziškumas 
padaro scenas veiksmingas - - la-

Didžiausias filmo p i l v a s yra dvi b į a u įtikinančias. J is yra tikrai 
tikros žvaigždės — nuostabiai stip-1 p a t 3 atletiškiausias iš visų dabar-
riai ekrane pasireiškę talentai — : tinių vyriškų žvaigždžių. 
brite Glenda Jackson ir George Se- ( ' 

Filmo turinys yra visai absurdis-gal. 'Vien jų vaidyba verta dėmesio. 

Filmas yra pramoginis, savo 
lengvu humoru patinkąs publikai. 
Gal pusmetį ėjęs sėkmingai rhiea-
gos miesto centre Esquir teatre da
bar pradėtas rodyti visose miesto 
apyllinkėse. 

kas. Bronson. ieškodamas visos ei
lės nužudymų siūlo galo. pagaliau, 
nusiveja ligi Mafijos dono (Martin 
Balsam). Don pasamdo visą kadrą 
Vietnamo veteranų, kurie turi už
pulti ir išžudyti visą italų gaujos 
vadovybę. Tuo jis nori atsikeršyti 
vėl už visos serijos siciliečių nužu-

1973 m. balandžio mėn. 

Darius Lapinskas tema 
ka ir scena". 

•Muzi-

PSICHOLOGINĖ NELAIMIU 
STUDIJA 

Eksperimentinės psichologijos 
specialistė dr. Vicki Cohen stu
dijuoja susisiekimo nelaimes. Ji 
yra Californijos valstybinio uni
versiteto profesorė, o dabar dirba 
su Vieškelių saugumo fundacija. 
Per metus pagrindinai išstudi
juoja 50-100 susisiekimo nelai
miu, ieškodami priežasčių ir griež 
tai patikrindami susektus duome
nis. Jie patvirtina, kad prisiverži-
mas diržais sumažina nelaimes. 

Pagaliau savo juokinga forma, 
filme pamokančiai pirštu duriama j dymų 
į vyrą, šeimos tėvą, kuris, lyg tas S t e b ė t i Bronsoną yra lyg būti . 
vilkas, beliuoksėdamas paskui kvai-1 k a r t u s u j u o ^ visas k l i u t į s , ku-1 Ger iau vairuoti pas imokę asme-
lą avelę, nemato savo jaunos, gra
žios (ir protingos bei geros šeimi
ninkės!) žmonos, o žvalgosi žales
nių ganyklų. Pamatykite, vyrai, ar 
tai verta visų tų keblumų? Filmas 
klasifikuotas PC — vaikams su u -

rios atrodo, kaip pragaras žemėje.; nys turi mažiau nelaimių. T y r i -
Publiką linksminančios scenos yra į j ^ j T0^<if kad padangų s i lpnu-
didingi choreografuotos, su dau- j m a s L{ b ū t j d a u g e H o x^^\xr^ų 
gybe sunkių gerai suplanuotų tnu- „ - * . • • T . r . - u 
kų Ir vėl, grįžtant prie Bronson. I P"6*35""™* . la"P P31 d a u « r ^ ' 
Jxs atrodo tokiom* rolėms t iar iogį^^ «««. ^»P 8 ^ ^ mato ix i iup 
iutvartaa, J atskiria sgaivas aJtvs, 

A. T V E R A S 
I.AIKKO02IAI IK HltA\GI-:\Vlse> 

l'ar<lavinui.w ir taisymas 
2646 W. 69th SL, Tel. KEpabUc -194i 

' ? % ^ ^ £ K > " 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
5240 SO. HALSTED STREET TEL. CA 5-72S2 

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIU TE1EIV1Z1JOS. RADIO 
«R STEREO APARATU PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELFVTZI.IOS 4PARATAI 

P E T K L S 
MARQUETTE FUNERA1 HOME 

— T I V A S IR S 0 H 0 S -
TRYS MODERSISKO KOPLYČIOS 

2533 West 7 f s! Street Tel. 476 • 2345 
14(0 S. 5Gth Ave,, Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AJKSTfi AUTOMOBILIAMS STATYTy 

i n 
»0vr0A5 F, SAIDAS - čtftALDftS f O0«MU 

L a i d o t u v i ų 0 I r e k to r » t 
Frvs Moderniškos K o n h r i o 

t33C Sout*» Oa!iforn!a AYenu* 
Telefonai: U 3-0440 u Lft 3 9852 

4S05 01 Seû " Mermi*a^e AY8nu« 
T 1 I J B M TArd? ? 1741 J 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nari<u 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LAGX (LACKAVViCZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VTremia 7-«$72 
2424 XV. 69th STRFKT Tel. REpublic 7-1213 
11028 Southvvest Highway, Palos Hills, HL TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFORNIĄ AVE. TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED S I K E E T TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUD.VHN 
3319 S. LITUAMCA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

VASAITIS -
1446 S. 50th AVE^ CICERO, 

• BUTKUS 
1LL. TeL OLympic 21003 
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(čekų ir lenkų apylinkėje). 

* Lietuviškų valgių iš viso pa-' 
šaulio surinktų receptų rinkinį: 
išleido Vytautas Beliajus vardu—į 
Viltis. Foods of the World. 

* Lietuviškus grybus — sausai
nius išgyrė Chicago Tribūne 
dienraščio Maisto skyriaus re-1 
daktorė, paminėdama, kad tai 
Lietuvių mėgiamiausi, ir gausiai i 
pailiustravo. Lipton Tea kompa- j 
nijos suvažiavime liet. grybais — į 
sausainiais buvo vaišinami iš viso j 
krašto atstovai. Receptas paimtas j 
iš Juzės Daužvardienės populia-j 
riosios receptų knygos "Popularj 
Lithuanian Recipes", pridedant! 
Liptcn arbatos prieskonio. 

TREJI METAI BE NINOS BUTKIENĖS 
Rugsėjo 13 d. suėjo treji metai j vis tiek vieno pastatymo metu 

nuo vaikų rašytojos ir vaikų te-: vieton miško žiemos metu pasta-
atro kūrėjos Ninos Butkienės j tė vasaros miško dekoraciją, nau- į 
mirties. i dotą Eugenijaus Oniegino cpero- ! 

Kaip kiekvienam kūrybinis; je. Patebėtas klaidingas dekoraci- '\ 
darbas, ta ip ir N . Butkienei su- jas darbininkai pakeitė, bet dėl 
teikė nemažai džiaugsmo, nežiū-ito vaidinimas tą dieną prasidė-' 
rint, kad tame darbe buvo ir sun- j jo labai pavėlavęs. Kito spektak-
kių momentų, susijusių su jos te- Bo metu svarbiausios rolės vai-
atraline veikla. dintojas supyko, kad jo dar ne-

Pirmas N. Butkienės pastaty- j leidžia į sceną. Tada jis pabėgo 
mas buvo Kaune komercijos gjm- • iš teatro, bet laimei, buvo paste-
nazijos tėvų komiteto vardu. Ta- betas ir beveik prievarta atvestas 
me vaidinime dalyvavo apie šim- j atgal. Tai tik iliustracija, kad 
tas tos gimnazijos mokinių. Re-Į daugiau paaiškėtų, kokie sunku-
peticijos metų tvarkai palaikyti, mai pasitaiko, ruošiant vaikų 
ateidavo pats mokyklos inspekto- \ spektaklius. 

SESELĖ — ŠVIETIMO 
DIREKTORE 

pačiu Valstybiniu teatru nekon-
kuruo:i. 

Iki šiol negaliu pamiršti ir tų į 
pastatymų klaidų: viena jų buvo! Grand Island, Nebr. vyskupi- j 
tai. kad režisierius liepė grybams j jos švietimo direktore paskirta! 
dainuoti "Bėkim, bėkim", kai tuo!seselė Genevieve Schillo, S>v. 
tarpu grybai srenoje nejuda — 
vaidintojai stovi. 

C. Butkys 

Juozapo vienuolijos narė. Ji tu
ri 41 m., dabar vadovaus septy
nioms aukštesniosioms ir dešim
čiai pradžios mokyklų. Aukštąjį 
mokslą ji baigusi Katalikų ir Mi-
nnesotos universitetuose. 

Lietuvių kultūros Balzeko muziejaus Moterų vieneto jaunosios narės, kurios priėmė svečius ir vaišino arbatėlėje. Iš 
lc: Caroie Balzekaltė, Judy Bardytė, Nancy Norbutaitė, Conny Kvvainaitė. Carol Zapolytė ir Carol Norbutaitė. 

rius kun. Kisielius. Paskutinės 
repeticijos metu spektaklio daly-
viai-vaikai paprašė duoti po du 
nemokamu bilietu kiekvienam. 
Kauno Valstybinis teatras buvo 
nedidelis, ir pajamų už visus par
duotus bilietus vos pakakdavo iš
laidoms padengti. Be to, tuo metu 
beveik visi bilietai jau buvo iš
parduoti. Vaikai artistai aiškiai 
pasakė, kad jie atsisakys eiti į sce
ną, jei negaus prašomų bilietų. 

Kai ir Lietuvoje vaikai turėjo 

N. Butkienės epektaklių pasise
kimo skatinamas, pats Valstybi
nis Kauno teatras nutarė ruošti 
vaikams vaidinimus. Norėdamas 
užbėgti N. Butkienei už akių, sy
kį patalpą išnuomoja N. Butkie
nei, o pats Valstybinis teatras 
vaikų spektaklio premjerą suruo
šė vieną savaitę prieš tai. Iš paty
rimo teatro vadovybė žinojo, kad 
tėvai vaikų du .cartu tą pačią sa
vaitę į spektaklį neves. 

Nutarė nekonkuruoti su 
Valstybiniu teatru 

KRONIKA 
* Lietuvių moterų federacijos 

; Chicagos klubo visuotinis susi-
į rinkimas rugsėjo 30 d. išsirinko 
| naują valdybą, kuri pareigomis 
pasiskirstė taip: pirm. K Leonai-
ticnė, viccpirm. J. Kerelienė, pro
tokolų sekr. H. Bagdonienė, ižd. 
H. Trapikienė, spaudos reikalams 

; E. Diminskienė ir narės: Mažei-
į kicnė, R. Kriaučiūnienė. Revizijos 
j komisijon išrinktos M. Macevi-
I čienė, E. Sidzikauskienė ir O. 
I Rozniekienė. 

* Dalia Bobelienė išrinkta se-
| kančių metų Gintaro baliaus ruo
šimo pirmininke, o jos padėjėja 
— L. Dargienė. Spaudos reika
lams — M. Krauchunienė. Balių 
kasmet tradiciniai rengia Chica
gos lietuviu moterų klubas. 

ŽIVILĖS BILAISYTES DEBIUTAS 

* Genovaitė (Ambrozaitė) 
N . Butkienė kreipėsi į inspek- j N. Butkienė manė, kad šį kar- ' Kraiicek puikiai veda savaitinį 

torių, kad sutvarkytų vaikų pra-! tą teatro salė bus pastosią kad .vietos žinių skyrių iš Marquette 
šymą ir paaiškintų jiems, kad vis ; tikrai turės nuostolio, bet tada parko amerikiečių laikrašty South 
tiek jie turi vaidinti. Inspektorius jau jos pastatymai buvo tokie po- \ West News Herald, 
jai atsakė, kad šio spektaklio ren- I puiiarūs, kad visi bilietai buvo i * Marija Krauchunienė ir dr. 
gimas yra privatus dalykas ir Į išparduoti, net daug vaikų ture- Paulina Vaitaitienė ir vėl kaip 

jo grįžti namo, nepakliuvo i vai- ir kasmet ^>er Grybų festivalį, 
dinimą. Bet po to spektaklio, X . I penkti metai iš eilės, suruošė lie-
Butkienė nutarė daugiau spėk- tuviu mano parodėlę Olympic 
taklių vaikams neberuošti ir su | taupymo bendrovėje Bervvyne, 111. 

mokytojai negali vaikų priversti 
vaidinti. Tada N. Butkienė su
galvojo psichologiškai pa veikti 
valkus. Sustačiusi visus vaikus į 
eilę, paklausė vieną vaidintoją, 
be kurio galėjo apseiti, ar jis nori 
vaidinti. Jis atsisakė, tada Butkie- Į 
nė liepė jam išeiti, kitas irgi atsi-! 
sakė. Trečiasis jau pabijojo ir su- i 
tiko vardinti. Po to nei vienas iŠ j 
vaidintoju nebenorėjo pasitrauk-
ti. Vaidinimas praėjo su dideliu j 
pasisekimu. Tačiau jo pasiseki- • 
mas sugadino N. Butkienės san-. 
tykius su pačiu teatru. 

Po spektaklio, tėvų komiteto j 
pirmininkas (jei neklystu Skar- j 
dinskas) pareikalavo visus gyvu- i 
liūs ir paukščius vaidinusių kos- i 
tiumus atiduoti mokyklos komi
tetui, nors nei vienas komiteto 
narys nei pinigais, nei darbu prie 
jų pasiuvimo nebuvo prisidėjęs. 
Žinoma, jis kostiumų negavo, nes 
pati Butkienė rengėsi juos panau- B i r u { ė nkeieviimi su A L I A S M o t e n j 
doti kitiems pastatymams. Del to , &. virpino, A. Vintanierč. Birutė 

/. NARŪNE 

Gavau perskaityti mūsų jau
nutės poetės Živilės Bilaišytės 
neseniai iš spaudos išėjusį eilė
raščių rinkinį ŽAISKIM IEŠ
KOJIMĄ. 

Labai malonu m a u t i gabiai 
pasireiškiančią poetę jos pir
muose poezijos mėginimuose. 
Malonu ne tik dėl jos knygos 
pasirodymo, bet ir dėl tokio mie
lo knygos įvado. Tą įvadą para
šė Pedagoginio lituanistikos ins
tituto abiturientai, t y . kolegės 
ir kolegos, kurie ryžosi ir išlei
do savo draugės Živilės pirmąją 
poezijos knygą. 

"Iš jos užrašų ir užrakintų 
stalčių" jie — jauni leidėjai — iš
vedė šiuos eilėraščius į viešumą 
ir pristatė jauną poetę lietuvių 
visuomenei.Kiek šilumos, jauno, 
vieningo pasiryžimo abiturientų 
tarpe! Jie tik pradeda išeiti j 
gyvenimą, jų visų plonos, 
tuščios kišenės, tačiau jie sume
tė savo skatikėlius ir atnešė ga
biai kolegei didelę dovaną — sa
vo nuoširdų draugišką patarna
vimą. Tuo pačiu mūsų literatū
riniam kraičiui pirmąjį 2. Bilai
šytės kūrybos įnašą. 

Ypač malonu matyti mū
sų jauną literatę lietuvių kalbą 
tobulai mokančią, taip nepaian 

Mes turime kuo pasidžiaugti 
ir didžiuotis, mes turime už ką 
mylėti mūsų jaunimą! Tad 
įrodo ir užsitarnauja mūsų 
delio dėmesio ir paramos. 

j i e : 
di- ' 

Grįžtant prie mūsų poetės, 
tenka pastebėti, jog tai yra daug 
žadanti jėga. Yra jos eilėraš
čiuose gilių minčių ir deiman
čiukų (vaižgantiškai tariant). 
Paimkime eilėrašų IEŠKOJIMAS. 
Autorė pradeda taip: 

Juodas angelas iš dešinės, 
karūna iš kairės. 
Žaiskim ieškojimą. 
Pradėsim tik rudeniop — 
dar nenulietos vertybės, 
dar nenutiestas kelias. 

Tai posmelis, kur nedaug žo
džių, bet daug pasakyta. Juodas 
angelas ją lydi, prie jos dešinės. 
Karūna iš kairės — tai jos bū
simoji karjera, nežinoma atei
tis, gal šviesi aureolė, laurai — 
kas žino? Žaiskim ieškojimą — 
ieškojimas savo kelio, ieškoįi-

DANUTĖ LIPČIŪTĖ 

Amžinas ratas 
Pavirtęs šerkšno sidabru, 
Po gintaro ir žemės grumsteliu 
Užmigo dainius karaliūnus. 
O ten šimtmetis dar žvalus, 
Sumaišęs rudenio dažus, 
Spalvas dalina drebės siūlams. 
Su rudenio pirma šalna 
Žiedų dar sultimi gyva 
Jaunamartė karste. Liūliuoja varpas. 
Knygas palikęs ir žaislus, 
Pavasarį sugrįžtančius paukščius, 
Užmigo nė sudiev netaręs vailzač. 
Nei metų, nei kilmės neklaus tavęs. 
Už rankos tik paims, išves, 
O žemėj bėgs kaip bėgę smilgos. 
Ir bris laukais gelsvi rugiai, 
Klegės lizduos linksmi gandrai, 
Vėl auš diena ir naktys ilgos... 

mas savęs... Pradėsime rudeniop jeikio spaustuvė Chicagcje. Kaina 
į (mokslo metai, ar ir plačiau su- — i dol. 
į prantant — vaisių metai) dar i 
; nespėjo "nulieti vertybės", dari 
1 nepasirinko sau kelio. Posmuo- '• 

liau kurti, nebepadedant gabios t liotaka galėtų lengviau vėl atsi-
piunksnos. ir vis dažniau pasi-j kurti. Buvo suaukota 90,000 
reiškiant tiek mūsų periodinėje; knygų ir bibliotekoje jau turima 
spaudoje, tiek ir atskirais kuri- 25,000 tomų. 
niais — knygomis. 

Živilė Bilaisytė. ŽAISKIM IEŠ
KOJIMĄ.. Redagavo A. Dundulis. 
Viršelį piešė D. Stončiūtė. Išleido 
C. A. L. M. 1972-1973 mokslo mstų 
abiturientai. Spausdino Vbdo Vi 

KATARAKTĄ NAIKINA 
LASERIO SPINDULIU 

se kiekvienas žodis pasvertas, 
kiose tam sąlygose... Ji gimė kiekvienas būdvardis taiklus,, 

charakteringas. "Sausros" eilė-1 Svč. Marijos kolegijos biblio-
raštyje (15 psl.) skaitome: 

išeivijoje, kur visus skalauja ga
lingos svetimybės bangos. 

Chirurgų suvažiavime Chica-
goje d r. R. A. Schachar, Chica
gos universiteto akių tyrimo la
boratorijos mokslininkas, pra-

i nešė apie sėkmingus bandymus 
: pašalinti kataraktą, naudojant 

SUDOVANOJO 90.000 KNYGŲ laserio spinduli. Tas spindulys 
'kataraktą paverčia anglimi, o 

l ."& 

komitetas nutarė Butkienę pa
mokyti. Jie paprašė pakartoti 
spektaklį dar sykį. Bet tą pačią 
dieną jie suruošė vaikams gegu
žinę. Oras jau buvo šiltas, tai i 
daug jaunimo į gegužinę nuva
žiavo. Todėl teatro salė nebuvo i 
pilna, tačiau N. Butkienė tą die- į 
ną nuostolių neturėjo, nes išlaidų 
nebuvo daug, tik teatro salės 
nuoma. Be ją labai pritrenkė tai, 
kad iš tų žmonių, kuriais pasiti
kėjo, pilno pritarimo negavo. 

Vaikų spektaklių sunkumai 

Po vaidinimo, laikraščiuose 
pasirodė labai geros recenzijos.; 
'kuriose meniniu atžvilgiu, N. 
Butkienės spektaklis buvo geriau 
įvertintas, negu Valstybinio te
atro pastatymai. Už tai teatras 
atsisakė nuomoti salę papiginto
mis kainomis. O tai jie turėjo tei
sę daryti savo nuožiūra. Po to 

pagalbinio vienato valdyba. Iš k. sė-
Pūketevičiūtė, pirm. V. Lapienė. Stovi 

iš k.: sekr. V. Juvkūnienė, vicep)rm. A. Slonskienė ir ižd. H. 2itkienė-

Audronė Kižytė (kairėje) modeliavo 
ALIAS Moterų pa^albtaio vieneto nn-ės iabs! įtemptai ir susikoncentravusios rūbų kūrėjos Genės Dambrauskaite' 
klausosi Birutes Pūkeleviciūtfr, įdomiai, vaizdžiai, humoristiškai ir patriotiš- f dešinėje) jai specialiai sukurtą suk 
kai kalbančios apie spektaklio gimiir.ą. Iš k.: G. Narienė, Juzėnienė. D. Norei-, nelę Putnamo seselių madų parodoje 
kienė, I. Silkaitiene, M. Kuliene, D. Balkuvienė, H. Zitkiene ir M. Biskienė. į Nootr. V. Račkausko 

Nusibodo klaidinantys 
kelrodžiai, i 

o vėjas vis pūtė ir nebuvo 
dienos. 

Mes klajojom, bijodami 
poilsio,; 

neaiškios mėnulio šviesos. 
Mes išėjome spręsti, 
bet neliko ko klausti. 
Čia Živilė Bilaisytė atsklei 

džia išeivių tragizmą. Jų žiau
rus likimas, be ateities ir švie
saus rytojaus — "o vėjas vis 
pūtė ir nebuvo dienos...". 

Išeivių kentėjimas, netikru
mas ir jie neturėjo kur kreip
tis, kad juos užtartų, ar kas ką 
patartų — "neliko ko klausti..." 
Tos eilutės parodė jaunos poe
tės gilų susimąstymą, įsigyveni
mą ir supratimą išeivių tragiz
mo. 

Živilė Bilaisytė studijavo ang
lų literatūrą ir yra įsigijusi ma
gistro laipsnį. Be abejo, jauna 
poetė pažįsta anglų poetus ir 
jie gal šiek tiek turi įtakos į 
jos poeziją — taip sako "Abi-
"urientų žodis" knygutės pra-
'žioje. 

Tenka nuoširdžiai sveikin
ti mūsų naują žvaigždutę lietu
vaitę literatūroje ir palinkėti to

temai praeitą žiemą visis.<ai 
egus, laikraštis "Register" 

' ragino aukoti knygas, kad 

su 
pa-

bib-

_; paikiau tuo pačiu laseriu stengia
masi kararakto paliestą lęšiuką 
is.gann.ti. 

Putnamo sesel.ų darbščiosios /emejos po savo suruoštos gerai Pasisekusios 
madų parodos (dvi dienos iš eilės). Iš k. I eilėj: B. Jasaitienė, M.Remienė, 
pirm. O. Gradinskienė, Z. Pupienė, A. Vepštienč, D. Augienė. II-oj eilėj iš k.: 
A. Kybartienėj. Bobinienė, E. Abelkienė, J. Dockienė, O. Venclovienė, B. Be-
leškienĖ, Nuotrauka V. Račkausko 
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