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Evoliucijos klausimo svarstymų 
mūsų spaudoją pastaruoju metu 
žymiai pagausėjo (L. Dambriūnas, 
L. Glžinskas, T. Žiūraitis). Tiesa, 
jie tebėra daugiau formalinio pobū
džio ir vis dar išsisemia eile 'auto
ritetinių* nuomonių, čia evoliuciją 
teigiančių, čia ją neigiančių. Ne
paisant betgi šios silpnybės, pati 
jų gausa yra ženklas to, ką savo 
metu yra pasakęs paleontologas P. 
Overhage SJ( pirmykštis susižavė
jimas evoliucija nykstąs, užleisda
mas vietą “augančiai savikritikai Ir 
susikuklinimul (Selbstbescheidung), 
dalykiniam svarstymui Ir diskusi
jom, nes padidėjus iškasenom bei 
jų pažinimui, anaiptol nėra propor
cingai padidėjęs gamtamokslinių 
išvadų tikrumas, liečiąs žmogaus 
kilmės problemą” (Das Problem 
der Hominisation, Freiburg i. Br. 
1961, p. 360). Mūsieji evoliucijos 
svarstymai kaip tik ir yra Įnašas 
šiai augančiai savikritikai. Užsimez
gę ryšium su Teilhardo teorija, jie 
geriausiai ir galėtų būti pratęsiami 
bei papildomi, pateikiant tai, ką 
pats Teilhardas yra apie evoliuciją 
kalbėjęs ir kaip jis pats yra ją su
pratęs. Tai reikalinga tuo labiau, 
kadangi tiek mano knygoje (plg. 
DDK), tiek A. Paškaus atsakyme 
(plg. I ir II) evoliucija kaip tokia 
buvo labai maža paliesta.

I

Laiškai Teilhardo šalininkams (4)

EVOLIUCIJA TEILHARDO MĄSTYME
Antanas Maceina

galios” (t. p.). Tat 
šalia kurios nėra galimas jokis 
mokslinis aiškinimas” (Werke IV, 
129). Tai “kiekvieno patyrimo sąly
ga arba, jei norite, visuotinis vingis, 
kuriam paklusti /turi visos dabarti
nės ir būsimos kosmo konstrukcijos, 
kad būtų moksliškai galiojančios ar

mąstymo lytis, ko, tarsi norėtų sužinoti, ar žemė 
sukasi” (cit. Lubac, 299).

O. A. Rabut OP, palygindamas 
Teilhardo evoliucijos sampratą su 
kitų gamtininkų sampratomis, pa
stebi, kad esama evoliucijos teorijų, 
kurios paleontologinius radinius 
“stengiasi aiškinti kuo mažiausiai”

net iš viso galimos mąstyti” (Lex (Rabut, 65), vadinasi, apsirėžia tik 
I, 294). Trumpai tariant, evoliuci- ’ tokiomis išvadomis, kurios gali bū- 
ja Teilhardui yra kosminis dėsnis, ti anų radinių daugiau ar mažiau 
Jis neapsirėžia tik gyvybe, bet api- patvirtintos. Be abejo, bet tam tik
ina ir medžiagą, ir dvasią. “Tai vi- j rų hipotezių negalima apsieiti ir 
suotiniškai galiojantis visatos mat-' šiuo atveju. Tačiau čia vis dėlto mė-

Ką padėtų žmogui, jei jis lai
mėtų visą pasauli, bet prarastų 
savo sielą? Ką padėtų lietuviui 
mokslininkui, jei jis pasiektų 
mokslo pasaulyje aukštybes, bet 
užmirštų esąs lietuviu? Ir kas iš 
to, jei lietuvio mokslininko geni- 

g jaus dėka žmogus pasiektų pla
netas: Marsą, Jupiterį, jei 20-ta- 
me amžiuje lietuvis negali nu
vykti j tėvynę ir aplankyti gim
tojo kaimo, nepagarbinęs šėto
no. Ir kas iš to, jei lietuvio skulp
toriaus, dailininko kūriniais 
puoštųsi garsiausios pasaulio ga
lerijos, muziejai, jei šiandieną 
Lietuvoje iš kiekvienos aikštės ir 
parko i praeivį žvelgia niūrios 
bolševikinių bonzų statulos. Ir 
kas iŠ to, jei lietuvis mokslinin
kas laboratorijoje išaugintų gy
vybę. Jis tos gyvybės niekada ne- 

♦ sugrąžins kalbininkui Kazlaus
kui, Romui Kalantai ir kitiems 
kankiniams.

Ekscelencija vyskupe, didžiai 
gerbiami dvasiškiai, PLB pirmi
ninke, svečiai ir malonūs šio 
simpoziumo dalyviai. JAV LB 
Krašto valdybos vardu man, yra 
nepaprastai malonu Jus pasvei
kinti. Džiugu yra ne tik LB va
dovybei, bet ir visai lietuvių išei
vijai, kad lietuviai mokslininkai, 
intelektualai, daugiausia šio 
krašto augintiniai, susibūrę, lie
tuviškai tariant, derliaus šven
tėje pasidalinti rtiintimis, pain
formuoti vieni kitus apie savo 
laimėjimus mokslo šakose ir su
pažindinti visuomenę su savo pa
siekimais.

Tačiau, kaip ir visi geri daly
kai, taip ir šis mokslinio derliaus 
savaitgalis baigiasi. Ištuštėjo va
kar nakties banketo šampano 
taurės, dingo moterų baimių suk
nių blizgesys, nutilo muzika... 
Vėl grįšite į mokslo įstaigas, la
boratorijas, įmones. Laimingi 
esate, kad savo gabumų ir darbš
tumo dėka galite dirbti mėgia
mą darbą, jausti pasitenkinimą, 
kraujant ne tik šiam kraštui, 
bet ix visam pasauliui mokslinį

kraitį. Be abejo, esate lietuvių iš
eivijos pažiba —elitas. Tačiau 
kam daugiau duota, iš to dau
giau ir reikalaujama.

Šiandieną mūsų išeivijos lietu
viškasis gyvastingumas yra žy
miai susilpnėjęs. Sunkiai sulip
domos organizacijų valdybos. Jų 
egzistencija dažnai remiasi tik 
vienu kitu parengimu metuose. 
Kultūrines šventes pakeitė ba
nalūs banketai. Periodinės spau
dos skaitytojų skaičius kasmet 
mąžta, išleidžiamųjų knygų tira
žas nukritęs iki juokingumo ri
bos. Premijuojami kūriniai ne 
dėl jų literatūrinės vertės, bet dėl 
to, kad jie mažiau blogi už kitus. 
Pergyvename kultūrinį nuosmū- 
kį. Išsiblaškėme svetimųjų jūroje 
ir regimai pavargome. Pavargo
me, nes per paskutinius 20 metų 
tie patys žmonės vilko lietuviš
kumo naštą. Amžius, pagaliau, 
prislėgė juos. Jų idėjos išsisėmė, 
kūrybingumas išblėso.

Su nekantrumu ir viltimi žiū
rime tį vidurinę ir jaunąją 'kartą. 
Laukiame iš jų žymiai aktyves
nio įsijungimo į lietuvišką gyve
nimą. Vargiai ar ateities kartos 
išeivijoje sukurs lietuviškos lite
ratūros perlų. Tūlas pasiges jų 
dailėje ir muzikoje tautinių mo
tyvų, tačiau būkime praktiški: 
mokėkime keisti veikimo formas, 
^keičiantis sąlygoms. Šiandieną 
džiaugiamės, kad lituanistinis 
švietimas jau beveik jaunųjų 
rankose, bet jaunosios kartos pa
sigendame organizaciniame dar
be. Pasigendame finansinės tal
kos iš viduriniosios kartos, paly
ginti, gerai įsikūrusios šiame 
krašte. Juk visi žinome, kad vy
resnieji, prakaituodami fabri
kuose įgalino lietuviškosios en
ciklopedijos išleidimą, pritempė 
Lietuvių fondą netoli milijono ir 
iki Šiol pinigine prasme išlaiko 
laisvinimo darbą. Gi, štai dabar, 
angliškoji enciklopedija įklim
pusi, o didesnis jaunųjų dėmesys 
jos baigimą lengvai užtikrintų. 

(Nukelta į 2 p»l.)

Kas yra Teilhardui evoliucija pa
žinimo atžvilgiu? Neigiamai atsa
kant, evoliucija Teilhardui nėra nei 
faktas, nei hipotezė ar teorija. Fak
tas ji nėra todėl, kadangi jos nega
lima patirtimi nei prieiti kaip buvu-! 
sios, nei pakartoti kaip esančios. Iš
tįsusi milijonus metų, evoliucija ne
siduoda apčiuopiama ar pakartoja
ma žmogiškąja patirtimi. Tuo būdu 
ji niekad negali pakilti Į fakto ran
gą pažinimo srityje (plg. Lex I, 
291). Todėl nors L. Dambriūnas ir 
teigia, esą “vieni mokslininkai evo
liuciją vadina net faktu”, šalia ki
tų minėdamas ir “jėzuitą T. de 
Chardin” (“Draugas” 1973.VII.27. 
II, p. 2), vargu ar Teilhardas pri
siimtų tokį epistemologinj evoliuci
jos apibūdinimą. Pačiam Teilhardui 
pasaulio išsivystymas yra regimybė 
kažkokio gilesnio dėsnio, valdančio 
visatą visose jos plotmėse ir visais 
jos atžvilgiais: dėsnio, neišsisemian- 
čio jokiu faktu, bet visus faktus lai
kančio buvime ir juos išaiškinančio 
pažinime. Vadinti evoliuciją faktu 
reikštų suvesti ją Į atskirą reiški
nį ir tuo Ją sumenkinti, paneigiant 
jos visuotinumą. Evoliuciją, pasak 
Teilhardo, priklauso pačiai kosmo 
sąrangai kaip vienas jos dėsnių: tai 
“išraiška struktūrinio dėsnio tiek 
būtyje, tiek pažinime” (Lex I, 293; 
plg, Werke IV, 40).

Bet kaip tik dėl šios priežasties 
evoliucija nėra nė hipotezė ar teori
ja, vadinasi, vienas kuris epistemo- 
loginis mėginimas išaiškinti tą ar 
kitą dalyką. Kaip evoliucija neišsi
tenka fakto sąvokoje, taip lygiai ji 
neišsitenka nė hipotezės ar teorijos 
sąvokoje. “Argi evoliucija būtų ne
daugiau, kaip teorija, sistema, hipo
tezė?” klausia Teilhardas. — 
“Anaiptol! Ji yra kur kas daugiau.
Ji yra bendroji sąlyga, kurią atei
tyje turės atitikti ir su kuria turės 
sutikti visos teorijos, visos hipote
zės, visos sistemos, jei jos norės bū
ti įmanomos bei teisingos. Šviesa 
nušviečianti visus faktus, kreivė, 
kurią turi sekti visos linijos — štai 
kas yra evoliucija” (Lex I, 293). 
Evoliucija sudaranti “vienintelius 
matmeninius (dimensionel) rėmus, 
kuriuose nuo dabar gali mąstyti, 
tirti, kurti ir apskritai veikti mūsų

muo” (Lex U, 348). Tai “vizija vi
satos, kurios dalys yra susijusios 
viena su kita jų atsiradimo bei li
kimo požiūriu” (Lex II, 349). Ne
sunku pastebėti, kad anksčiau mi
nėta visatos vienybės vizija atsispin
di ir Teilhardo evoliucijos sampra
toje: visata yra tampanti vienybė, 
o evoliucijc yra 'o vieningo taps
mo regimybė. Šia prasme Teilhar
das vadina evoliuciją “nebe tikrybe 
(certitude), bet savaiminga aišky- 
be (ėvldence)” (Lex I, 293) ir pa
juokia katalikų simpoziumo Que- 
beoe (1952) dalyvius, užsimojusius 
nagrinėti evoliucijos klausimą: “Šie 
ponai, rašo Teilhardas savo bičiu
liui H. Breuil (1952.12.13), susirln-

ginama ne per daug nutolti nuo tu
rimų duomenų ir nesigriebti patir
čiai neprieinamų priežasčių (plg. t. 
p. 67). Šios rūšies evoliucijos aiški
nimo Rabut regi ypač Simsono ir 
Meyerio teorijose, kuriose jų auto
riai neieško nei išsivystymo veiks
nių, nei jo krypties, nei tikslo ana
pus patirties. Be abejo, Rabut su
tinka, kad šios teorijos (kaip ir dau
gybė kitų, plg. Fisclier, Haldane, 
Huxley, Wrlght) '“nėra pakanka
mos išaiškinti žinomiem faktam” 
(t. p. 68). Tačiau jos apreiškia tam 
tikrą žmogaus “nusistatymą faktų 
akivaizdoje” (t. p. 75), būtent: ne
skelbti savo vizijų mokslinėmis te- 
orijomi*.

! Tuo tarpu Teilhardas eina prie
šingu keliu. Paleontologiniai faktai 
jam yra tie patys, kaip ir kitiem 
gamtininkam. Betgi jo nusistaty
mas tų pačių faktų atžvilgiu yra 
visiškai skirtingas. Jis pateikia jų 
aiškinimą, kaip pastebi, Rabut, “la 
bai artimą dvasios vyksmui”; jis įve
da “į medžiagą gana paslaptingą 
polėkį (t. p. 80); jis ieško evoliuci
jos krypties bei tikslo. Tuo Teilhar
das nutolsta ne tik nuo paleonto
loginių duomenų, bet ir nuo žmo
giškosios apskritai patirties. Teil
hardas mąsto tikrovę ne tokią, ko
kią jis patiria, bet tokią, kokią jis 
regi savo vizijoje. Nuosekliai tad ir 
evoliucija jam virsta mąstymo lyti
mi, tarsi apriorine Kanto kategori
ja, kuria jis apvelka pasaulio taps
mą. Tuo būdu evoliucijos teorija 
Teilhardo mąstyme netenka gamta
mokslinio pobūdžio ir virsta meta
fizika, o galų gale — teologija.

Tai pripažįsta ir pats Teilhardas, 
kalbėdamas apie transformizmo 
santykius su tikėjimu. “Mokslinis 
transformizmas, sako jis, griežtai 
imant, nieko nesako nei už, nei 
prieš Dievą”, kadangi jis nustatinė
ja tiktai tikrovės ryšių faktą; jis 
“pateikia mum gyvybės anatomiją.

Nuotrauka Algimanto Kazio, S.J„

bet jokiu būdu ne galutinį jos pa
grindą; jis tik sako: 'Kažkas susior
ganizavo, kažkas išaugo*. Bet jis 
yra nepajėgus nurodyti galutinių 
šio augimo prielaidų. Spręsti, ar 
evoliucijos vyksmas yra išaiškina
mas iš savęs, ar jis reikalauja pa
žangaus bei nuolatinio kūrimo iš 
Pirmojo Judintojo pusės — visa tai 
priklauso jau metafizikos sričiai” 
(Werke IV, 37). Kiekviena gamta
mokslinė evoliucijos teorija kaip tik 
ir apsirėžia ana gyvybės anatomija, 
anuo faktu, kad kažkas susiorgani
zavo ir išaugo. Tuo tarpu Teilhar
das šiuo savęs susikuklinimo keliu, 
kalbant Overhagės žodžiais, nenori 
eiti. Jis kaip tik ieško galutinių gy
vybės pagrindų (sąmonė medžiago
je, medžiaga ir dvasia kaip dvi to 
paties dalyko būsenas); jis skelbia 
evoliuciją neišaiškinamą viršiniais 
veiksniais ir todėl laiko ją nuolati
niu Dievo kūriniu per daiktus; jis 
teikia jai kryptingumo (orthogene- 
zė), laikydamas artimuoju šios 
krypties tašku žmogų (anthropo- 
genezė), o galutiniu — Kristų, ku
riame tapsmas pasiekia savo atbai
gęs (Christogenezė). Net pats Die
vo pergyvenimas kinta evoliucijos 
šviesoje: “Iš bendrosios evoliucijos, 
sako Teilhardas, jūsų sąžinėse iš
nyra didesnis ir būtinesnis Dievas, 
negu kada nors anksčiau” (Brief- 
wechsel, 179). Visi pagrindiniai 
Teilhardo evoliucijos svarstymai
vyksta tad metafizikos ir teologijos 
plotmėse. Tai, ką jis evoliucijos 
problemoje priskiria metafizikai, sa
vaime virsta sudedamaisiais jo pa
ties teorijos pradais. Užtat ir pokal
bis bei ginčas jo teorijos reikalu ir
gi vyksta ne gamtamokslinėje, o aiš
kiai filosofinėje ir teologinėje plot
mėje. Su Teilhardu kaip paleontolo
gu šiandien niekas — net nė gamti
ninkai — nesispyriuoja.

Bet štai, evoliucijos kaip bendro
jo visatos dėsnio akivaizdoje netikė
tai susiduriame su didžiule staigme
na: gamtiniame kosme evoliucijos 
nebėra. Gamtinis pasaulis nebeišsi- 
vysto. Evoliuciją suvokiame nebe 
dabartyje, bet tiktai praeityje. Tai, 
ką matome dabartyje, yra, pasak 
Teilhardo, “tiktai eilė sustingusių 
pradų (elements), tiktai visiškai 
išsiskleidę pamatai (maximes); 
ir tai esą “nepermaldaujamas
dėsnis” (Lex I, 54). “Pasaulis 
dabartiniu savo pavidalu yra vyks
mo padaras” (Werke V, 25), vadi
nasi, nebe vyksmas. Tiesa, Teilhar
das neabejoja, kad “mažiausiai 
anksčiau” visata buvojo kaip vyks
mas, kad “ji judėjo” (t p.), ir tai 
“kaip visuma” (L p.). Iš šio jos 
judėjimo ir kilo dabartinis pasaulio 
pavidalas. Tačiau čia pat Teilhar
das klausia: “Ar visata dar tebeju- 
da?” ir vadina šį klausimą “gyvu 
bei degančiu evoliucijos klausimu” 
(L p.). Iš tikro, juk jeigu evoliuci
ja yra tik praeities dalykas, tai ji 
turi visai kitos prasmės, negu evo
liucija, kaip visatos sąrangos dėsnis. 
Juk praeities jau nebėra. Yra likę 
tik jos padarai arba pasekmės. Nūn, 

(Nukelta j 2 paL)



Nr. 288 (49) — psl. 2 DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA šeštadienis, 1973 m. gruodžio mėn. 8 d.

Juozas Gaila, JAV LB Krašto val
dybos pirmininkas.

Kas Lietuvos — 
Lietuvai

(Atkelta iš 1 psl.)

Su Jaunųjų finansine talka ir 
Lietuvių fondas ūmai pasiektų 
milijoną.

Dažnai Lietuvių bendruome
nei yra priekaištaujama, kad ji 
pakankamai nesirūpinanti kul
tūra ir apskritai kultūrininkais, 
nesudarydama jiems sąlygų kurti 
ir reikštis. Štai spaudoje stebima
si, kad drįstama kreiptis i daili
ninką, menininką, prašant prisi
dėti prie ruošiamų minėjimų, 
parengimų, nepasiūlant jiems 
honoraro. O (kas gi honorarą pa
siūlo visuomenininkui, organiza
toriui, kuris savo poilsio valan
das aukoja organizaciniams rei
kalams? Nesistebėkime, kad mū
sų radijo valandėlių, minėjimų, 
švenčių kultūrinis lygis kritęs. 
Juos ruošia ne kultūrininkai, bet 
inžinieriai, chemikai. Tad, ne
nuostabu, jei vienas kitas inži
nierius, kultūriniai savo vietovė
je išsimankštinęs, ir romaną pa
rašo, tikėdamasis net ir literatū
rą praturtinti.

Gyvendami laisvėje, negalime 
užmiršti pavergtųjų. Dažnai bu
vo linksniuojama, kad politika 
sau, o mokslas, kultūra sau. Ypač 
skrupulingai to laikėsi Vakarų 
intelektualai Vengrijos, Čekoslo
vakijos sukilimų metu. Net ir 
mūsuose buvo peršama kultū
rinė koegzistencija. Tačiau gyve
nimo ironijai Vietnamo karo 
metu vakarietis intelektualas pa
mynė savo anksčiau skelbtas te
zes ir išėjo iš mokyklų, labora
torijų į gatves, j spaudą su pro
testais. Ir šiandieną jis jaudinasi 
ir kitiems leidžia pinoti, kad jis 
jaudinasi dėl įvykių Graikijoje, 
Čilėje. Periodinėje spaudoje sieks 
niniai protesto laiškai su žy 
miausių mokslininkų parašais, 
smerkiančiais karines juntas, 
Pietų Vietnamo kalėjimus, net 
reikalaują žydų intelektualams 
teisės išvykti iš Sovietų Sąjungos 
i Izraelį. Deja, jie nereikalauja 
laisvės ten liekantiems nežy- 
dams, laisvės visiems pavergtie
siems. Tačiau šiandieną moksli
ninkui politikuoti jau nebe nuo
dėmė. Tuo pačiu ir lietuviui yra 
didesnės galimybės pristatyti 
Lietuvos reikalą studentams, 
mokslo ir darbo kolegoms. Iš Jū
sų laukiame daugiau talkos va
dinamame laisvinimo darbe. 
Laukiame straipsnių amerikiečių 
spaudoje, kuri Jums lengviau pri
einama. Laukiame studijų, ir 
knygų Lietuvos reikalais. Laukia
me ne tik talkos informacijoje 
svetimtaučiams, bet ir naujų idė
jų, idėjų apskritai mūsų veikloje. 
Jau nusibodo lietuviškuos minė
jimuose trečios, ketvirtos eilės 
amerikiečių politikierių skaito
mos mums mūsų pačių jiems pa
rašytos kalbos. Atveskite į savo 
vietovių minėjimu* molulinin-

Evoliucija Teilhardo 
mąstyme

(Atkelta iš 1 psl.)

jeigu šie padarai, kaip juos apibfų 
dina pats Teilhardas, yra “tarsi fo
tografijos plokštelėje sustingusios 
bangos, tarsi šalčio užklupta lavos 
srovė” (Werke V, 26), tai tuomet 
jie atskleidžia evoliuciją tik kaip 
praeinantį, o gal net tik kaip atsi
tiktinį visatos reiškinį. Be abejo, 
“dabartinės gamtos sustingimas, sa
ko Teilhardas, nesugriauna buvu> 
siojo judėjimo tikrybės” (t. p.). Ta
čiau toksai sustingimas iš pagrindų 
keičia evoliucijos vaidmenį tiek vi
satos būčiai, tiek jos pažinimui. Štai 
kodėl Teilhardas ir susimąsto su 
stingusios gamtos akivaizdoje.

Paties sustingimo Teilhardas 
anaiptol neneigia. Priešingai, jis jį 
pastebi visose gamtinio kosmo sri
tyse, kaip kad jose visose jis paste
bi ir kadaise buvusią evoliuciją. — 
Visų pirma medžiaga, kurios išsi 
vystymo padarai yra atomai. Neabe
jotina, kad jie yra kilę ir tebekyla 
(plg. Entstehung, 27). Tačiau jų 
kilimu kaip tik ir baigiasi medžią 
gos evoliucija. “Atomų susidary
mas medžiagoje, sako Teilhardas, 
aiškiai pasiekė savo ribą, kurios me
džiaga toliau peržengti nebepajėgia. 
Šioje srityje kūnelių (corpuscules; 
vieneto prasmė, Mc.) susidarymas 
yra praktiškai baigtas” (Entste
hung, 28). Žinoma, atomai jaungia- 
si į molekules. Tačiau Teilhardas 
būdingai pastebi, kad “molekulių 
pasaulis nėra atomų pasaulio tęsi
nys”: molekulė apgaubia atomus 
“tarsi apmovė (enveloppe)”, pana
ši “į debesį arba atmosferą” (t. p.). 
Ir šioje apmovoje atomai buvoja 
tokie, kokie jie yra; buvoja milijar
dus metų, neišsivystydami į nieką 
kitą. Štai kodėl Teilhardas ir sako, 
kad “atomų pasaulis prilygsta su
stingusiam (muziejiniam, Mc.) rin
kiniui” (t. p.).

Nekitaip yra ir su gyvybe. Kaip 
žinome, Teilhardas laiko žmogų 
“tikslu, kurio linkui visata susivy
nioja (s’enrole)” (Entstehung, 35), 
vadinasi, ne tik skleidžiasi iš lauko, 
bet ir telkiasi į vidų (plg. Lex I, 
247-50). Iš šio telkimosi arba susi- 
vyniojimo kyla ir gyvybė, ir galop 
žmogus. Bet štai, atsiradus žmogui 
žemėje, įvyko keistas dalykas: “Tą 
akimirką, kai pasirodė mąstymas, 
sulėtėjo gyvūnų kaita” (Werke V,
27) . Atrodo, pasak Teilhardo, kad 
biologinė evoliucija, ėjusi smegenų 
didėjimo bet tobulėjimo kryptimi, 
buvd žmogaus sąmone bei savisą- 
mone tiek patenkinta, jog, "pasie
kusi žmogaus būtybėje savo tikslą”, 
atleido “vitalinį spaudimą kitose 
gyvybės atšakose” (Werke V, 27-
28) . Tuo Teilhardas mėgina aiškin
ti, kodėl “nuo oligoceno (tai vie
nas iš žemės susidarymo sluoksnių, 
Mc.) laikų mes randame daug iš
nykusių formų, tačiau nerandame 
šalia antropoidų jokios kitos tikrai 
naujos rūšies” Werke V, 28). Ar tai 
nėra, pasak Teilhardo, ženklas, 
“kad didesnio sąmoningumo (psy- 
chisme) rūšys (phyla) sugėrė į sa

ve visas turimas gyvybines jėgas”? 
(t. p.).

Kitaip tariant, evoliucijos vyks
mas nuolatos siaurėja; jo galios 
kiekvieną sykį telkiasi tik naujosio
se sąmonės formose; senosios for
mos, tiesa, pasilieka, tačiau nebe
turi jėgos išsivystyti toliau, nes ši 
jėga jas yra peržengusi ir palikusi. 
“Svarstydami biologinę evoliuciją, 
sako Teilhardas, nustebę regime, 
kad kiekvienas aukštesnių formų 
pražydimas sumenkina ' (gyvybės, 
Mc.) šyvi} spaudimą žemesnėse ša
kose” (Werke IV, 147). Dabarti
niu metu, pasak Teilhardo, “visos 
evoliucinės galios telkiasi žmogaus 
sieloje ir ja apsirėžia” (t. p.). “Pa
sirodžius žmogiškajai inteligencijai, 
sąmonė žemėje pasiekė aukščiausio 
laipsnio, kuris atrodo esąs nebepra- 
lenkiamas” (Werke IV, 35). Tuo 
būdu klausimas, ar visata vis dar 
tebejuda, “suteka į apsisprendimą, 
ar žmogaus dvasia yra evoliucijos 
apimta, ar ne” (t. p.).

Teilhardo atsakymas yra, be abe
jo, teigiamas: “Nuostabus evoliuci
jos vyksmas eina aplink mus be pa
liovos tolyn, žinoma, apsiribojęs tik
sąmonės sritimi” (t. p.). Tuo Teil
hardas gelbsti evoliuciją kaip visuo
tinį dėsnį, sykiu tačiau keičia evo
liucijos esmę bei jos sampratą. Nes 
žmogaus sąmonės bei jos veikalų 
evoliucija yra visai kas kita, negu 
medžiagos ar gyvybės evoliucija. 
Dabartinis žmogaus sąmonės bei jos 
veikalų išsivystymas vyksta jau pa
gal visiškai kitus dėsnius ir visiškai 
kitu būdu, negu buvusis medžiagos 
ar gyvybės išsivystymas. Žodis 'evo
liucija’, taikomas žmogaus dvasiai, 
virsta gryna metafora, išreiškian
čia tiktai viršinį panašumą, bet jau 
nebeturintį bendros vidinės esmės. 
Juk ‘žydi’ ir rožė, ir mergaitės vei
dai. Tačiau kas gi teigtų, kad mer
gaitės veidų ‘žydėjimu’ rožės žy
dėjimas eina be paliovos tolyn?

Klausimą, ar žmogaus dvasios 
skleidimasis bei jos veikla istorijoje 
galima laikyti evoliucija, svarstysi
me iš esmės atskirame laiške. Šioje 
vietoje norime tik pastebėti, kad ša
lia žmogaus istorijos kaip jo laisvės 
bei sąmonės padaro jokios kitos evo
liucijos, pasak Teilhardo, nebėra. 
Net ir žmogaus kūne ji yra pasi
baigusi. “Atrodo tikra, sako Teil
hardas, kad viršinis žmogaus tipas 
nebesikeis. Žemiškoji gyvybė, ku
rios geriausi syvai sutekėjo į žmo
niją, atrodo nebeturi paruošusi jo
kios kitos formos, kuri galėtų pa
keisti mūsų rasę, pakildama į 
aukštesnę sąmonę” (Werke IV, 109- 
110). Ir kitoje vietoje: “Jau praėjo 
tūkstančiai metų, kai žmogiškasis 
pradas tikriausiai pasiekė didžiau
sio tobulumo, taip kad individuali
nis įrankis (biologinė sąranga, Mc.) 
mąstyti bei veikti mumyse turi būti 
laikomas visiškai baigtu” (Werke 
V, 29). Mat, “gyvūninis išsivysty
mas vyko pagal skaidymąsi (diver- 
gence)”, todėl kildino didžiulę rū
šių įvairybę, "kaip tai visur rodo 
gyvybės medis; tačiau ši skaldančio

kus, intelektualus, rašytojus, kad 
jie susidomėtų mūsų ir mūsų pa
vergtos Tėvynės problemomis, 
kad per juos galėtume išvystyti 
didesnį spaudimą spaudoje ir 
valdžios įstaigose.

Kviesdamas, ypač jaunuosius, 
aktyviau įsijungti į lietuvišką gy
venimą turiu ir įspėti. Ne visur 
ir ne visi vyresnieji laukia Jūsų 
išskėstomis rankomis. Kai kurie 
nesidrovės Jus apšaukti ir “benid- 
radarbiautojais” ir “paraudona
vusiais”, jei tik kėsinsitės užimti 
jų įsisenėjusias pozicijas, ypač 
laisvinimo darbuose. Turime ir 
lietuviškos spaudos, kuri dažnai 
nepagaili daugiau vietos kovai 
su kitaip galvojančiu broliu, nei 
kovai su Lietuvos okupantu. Yra 
vyresniųjų, kurie tvirtai įsitikinę, 
kad draudimo pališo turėjimas

viename iš mūsų Susivienijimų 
ar priklausymas organizacijai su 
politiniu atspalviu yra svarbes
nės kvalifikacijos laisvinimo dar
bui, nei jauno akademiko suge
bėjimai pasirodyti su straips
niais, liečiančiais Lietuvą, ameri
kiečių spaudoje, jo pažintys, 
kontaktai ir galimybės prieiti 
prie šio krašto įstaigų.

Jaučiu, kad dabartinė trintis 
lietuviškame gyvenime yra iš
šaukta pasikeitimo pozicijoje. Į 
vadovaujamas vietas pradėjo at
eiti jaunesni žmonės, o Lietuvių 
bendruomenėje jie net visiškai 
perėmė vadovavimą, nes laikas ir 
sąlygos tam pribrendo. — Tikrai 
būtų išeivijos tragedija, jei to pa
sikeitimo nebūtų, nes su vyres- 
niaisiaii mirtų ir lietuvybė. Nė*

Nuotr. Alg. Kezio, S.J.

ji linkmė pasibaigė su Homo sa- 
piens laipsniu, kuriame bet koks ga
limas kamieno skirstymasis tapo su
jungtas į vieną tikrovinę organinę 
sintezę” (Entstehung, 81). Smege- 
nėjimo vyksmas, reikalingas sąmo
nei augti, žmoguje irgi esąs pasi
baigęs. “Nuo paleolitiko pabaigos, 
sako Teilhardas, nebėra nieko, kas 
rodytų, esą smegens pastaruosius 
dvidešimt tūkstančių metų būtų 
išsivystę pastebimai toliau” (Ent
stehung, 96-97). “Su Homo sapiens, 
kaip antropologai jį vadina, tarps 
niu mūsų modernūs smegens pa
siekė savo tobulinimosi ribą” (Wer- 
ke V, 96). Todėl, tarp pirminio 
žmogaus ir dabartinio,. žmogaus 
Teilhardas nemato, esminio organi
nio skirtumo: “Mūsų didieji protė
viai buvo mum savo galiomis orga
niškai tolygūs” (t. p.J).

Tiesa, Teilhardas, pagautas savo 
vizijos, kaip toli žmonija nužengs 
dvasios išsivystymo keliu, kalbėjo ir 
apie žmogaus kūno pakeitimą: 
“Mūsų chemikų pirmatakai at
kakliai ieškojo išminčių akmens. 
Šiandien mes turime aukštesnių po
lėkių. Mes norime kurti ne auksą, 
bet gyvybę. Ir kas galėtų drįsti 
teigti, kad tai apgaulinga viltis?... 
Ar hormonų tyrimas neveda mūsų 
taip toli, jog rytoj galėsime įtaigoti 
mūsų kūno ir net smegenų išsi
vystymą? Ar genų atradimas ne
įgalins mūsų kontroliuoti organi
nio paveldėjimo mečhanizmą? Ar 
sintetinis baltymų gaminimas ne
leis mum pasiekti net to, ko nepa 
siekė viena sau palikta žemė, bū
tent: dirbtiniu būdu sukelti naują 
organizmų bangą” ir luo būdu at
gaivinti užgesusią evoliuciją gyvy
bės srityje? (Mensch, 242-43). Ta
čiau ši Teilhardo vizija anaiptol

mas arba, kaip Teilhardas sako, 
“auto - evoliucija” (Lex I,-297), va
dinasi, sąmoningas bei tikslingas 
žmonijos darbas. Šiuo atveju ne me
džiaga ar gyvybė atsigautų iš savo 
sustingimo, bet pats žmogus pasi
naudotų kadaise gamtoje veikusio
mis išsivystymo jėgomis, kad jomis 
paskatintų savus kūrinius. Šiuo at
veju net žmogaus kūnas būtų jau 
jo paties kūrinys. Tuo tarpu me
džiaga ir gyvybė, esančios šalia 
žmogaus, ir toliau pasiliktų sustin
gusios, kaip ir dabar. Kiekvienu at
veju evoliucija gamtoje yra tik pra
eitis. Dabartis ir ateitis ji, pasak 
Teilhardo, yra tik žmogaus dvasios 
gyvenime.

neneigia evoliucijos pasibaigimo 
gamtoje, nes, jei žmogui ir pasisek
tų patobulinti savą kūną ar net pa
gaminti naujų gyvybės .rūšių, tai 
visa būtų jau jo dvasios laimėji

Kadangi evoliucijos gamtiniame 
kosme — medžiagoje, gyvybėje, bio- 
psichinėję žmogaus sąrangoje — ne
bėra ir kadangi ji toliau vyksta tik 
žmogaus veikalų pavidalu, tai tuo 
pačiu darosi vertinga bei įdomu ne 
tai, kas yra buvę ar yra, o tai, kas 
bus, būtent: kaip žmogaus dvasia 
skleisis ateityje. Praeitis ir dabartis 
netenka vertės, o ateitis virsta sa
vaiminga Teilhardo mąstysenos ap- 
sprandą. Tačiau “žmogaus ateitis”, 
kaip tai pabrėžia pats Teilhardas 
(Lex II, 391), nes gamta jokios atei
ties -nebeturi: ji tįso prieš mūsų 
akis sustingusi tarsi muziejus. Pra
eitis Tellhardui yra reikšminga tik 
tiek, kiek pajėgia atskleisti ateities 
sąrangą. Užtat jis ir nori “tapti 
praeities specialistu”, kad galėtų 
įtikinamai kalbėti apie ateitį (Lex 
II, 390). Pati savyje betgi praeitis 
jam yra neįdomi: “Kas yra praėję, 
yra nebegyva" ir manęs nebedomi- 
na” (Lex II, 389). Laiške A. Gau- 
defroy (1935.2,14) Teilhardas rašo: 
“Aš tyrinėju praeitį ir toliau taip 
lygiai ištikimai, kaip ir anksčiau, 
bet mano dėmesys yra ryž
tingai ir aiškiai nukreiptas prie
kin” (Lex II, 389). Vėliau net ir 
ši ištikimybė tyrinėti gęsta: “Man 
darosi šlykštu studijuoti praeitį (L 
p.)... Turiu įspūdžio, kad man pa
saulis visa savo dabartimi bei pra
eitimi blėsta (Žentą, 69)... Atrodo,

seniai įvykusiame laisvojo pa
saulio ukrainiečių kongrese jų 
statistikos parodė, kad tik 10
proc. ukrainiečių tesidomi savo jęa(j praeitis ir jos atradimas liovėsi 
kultūra ir veikimu, likusieji jau 
nutautėję ar absoliučiai pasy
vūs. Ar nebus panaši padėtis ir 
pas mus. Niekada nebuvome 
gausi tauta, bet proporcingai tu
rėjome gausią išeiviją, kuri, deja, 
dingo, kaip ir visų kitų kraštų 
išeivijos. Šiandieną nesame gau
sūs nei ten, nei čia. Išliksime, jei 
būsime intelektualiai stiprūs ir 
jei mokėsime savo mokslines ir 
profesines pozicijas panaudoti 
lietuviškam reikalui.
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Emergenoy tel. — 788 - 8981

mane dominti (Geheimis, 209)... 
Rasti bet kokio pasitenkinimo pra
eityje (net ir krikščioniškojoje) ar
ba dabartyje man pasidarė nebepa
keliama (Žentą, 100-101)”. Teil
hardas rtet piktinasi, kad vis dar 
esama “daugelio žmonių”, kurie 
praeitį doroja taip, “kaip turėtų bū
ti dorojama tik ateitis” (Lex II, 
390).

Ši Teilhardo atgrasa praeičiai lie
čia ne tik gamtą —- apie tai jau 
esame kalbėję (plg. II laiško 4 p.), 
— bet ir kultūrą, net religinius jos 
paminklus. Atvykęs į Kiniją 1923 
m., jis rašo H. Breuil: “Iš viršaus 
laikausi gerai. Viduje esu užimtas 
darbu ir domiuosi naujybėmis, ku

rių čia pastebiu; sakau: domiuosi, 
bet jomis nesvaigstu, kaip tai būtų 
buvę prieš dešimtį ar dvidešimtį, 
metų. Kas man šiandien svarbu, 
tai daiktų ateitis. Čia gi esu pa
nertas į praeitį. Mongolija man at
rodo lyg senų (zoologinių ir et
nologinių) reginių draustinė, lyg 
praeities gabalas. Doroki ją, kaip 
nori, joje nepastebėsi jokio pažangos 
pažado, jokio diego, jokio būsimos 
žmonijos pumpuro” (Geheimis, 39). 
Tai Rytuose. O Vakaruose? Štai 
Teilhardo įspūdžiai iš Romos, at
vykus jam ten 1948 m. kalbėtus su 
jėzuitų generolu: “Roma manęs es
tetiškai nesukrėtė, rašo jis savai gi-

(Nukelta j 3 pusi.)
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Evoliucija Teilhardo mąstyme
(Atkelta iš 2 pusi.)

minaitei, ir nesukrės; aš tai žinau. 
Aš jaučiuos esąs keistai atsparus 
(immunisė) praeičiai. Miestas ma
nęs nė kiek nesujaudino. Aš jau se
niai gyvenu kitame pasaulyje” (Pil- 
ger, 85-84). Teilhardui nedaro įspū
džio ne tik Kinijos menas, j kuri 
žiūrint, jam “stojasi plaukai ant 
galvos” (Žentą, 77), bet nė Euro
pos gotika, kurios tėvynės vaikas 
iįs pats yra. “Didžiausias pasitenki
nimas, rašo jis p-lei C. Žentai, kurio 
man teikia gotikos katedra, yra išdi
di sąmonė, kad dabar mūsų dvasia 
visiem laikam ištrūko iš jos skliau
tų. Pirmiau būčiau nedrįsęs rašyti 
tokio sakinio... Betgi dabar tikiu, 
kad reikia rėkte išrėkti, kas tiesa” 
(Žentą, 100).

Visa praeities kultūra, kurios ap- 
^supti gyvename, kuria auklėjamos 

bei lavinamės, yra,_pasak Teilhar
do, apgauli; joje negalima rasti “ra
mybės bei pasitenkinimo”, nes “ji 
yra kilusi iš dvasios, kurią mes jau 
seniai palikome užnugaryje” (Žen
tą, 100). Mat, “pagrindinis atradi
mas, būtent, kad esame nešami 
priekin žengiančių sąmonės bangų, 
jau yra įvykdytas. Ko tad svarbaus 
dar būtų galima mūsų užnugaryje 
ieškoti?” (Geheimis, 210). Nepai
sant to, “vis dar esama žmonių, ku- 

k rie elgiasi taip, tarsi praeitis savy
je būtų verta dėmesio” (Geheim- 
nis, 212). Bet tai išmonė, kuriai 
jaunystėje ir jis buvo pasidavęs. Be
tyrinėdamas tačiau praeit}, jis suvo
kęs, kad “juo atguliau pasaulis esti 
pažįstamas, juo mažiau jo ten ran
dama ir-todėl juo neturtingesnis ir 
nevaisingęsnis jis darosi mūsų mąs
tymui” (Geheimnis, 61). Teilhar- 
das šios klaidos kartoti nebenori. 
Jis ryžtingai skelbia, kad “yra tik 
vienas vienintelis tikras atradimas 
— tai kurti ateitį” (t. p.). Visa jo 
mintis dabar krypsta ateitin; “Tai, 
kas mane traukia, yra ateitis (Žen
tą, 69)... Pasaulis yra įdomus, tik 
žiūrint priekin (Geheimnis, 67)... 
Tikrasis mokslas yra tik ateities 
(gen. obj., Mc.) mokslas (Geheim
nis, 50)... Vienintelis tikras daiktų 
pažinimas slypi ateities pramatyme 
bei jos statyme (Geheimnis, 62)... 
Kiekviena lemianti šviesa galima 
rasti ateityje (Žentą, 60)... Ateitis 
yra gražesnė, negu bet kokia praei
tis: štai mano tikėjimas (Lex II, 
389)”. Tiesa, vėliau Teilhardas su
prato, kad ateitis gali būti ir pa
slaptinga, ir baisi, ir lemtinga, ypač 
Dievo apsisprendimo atžvilgiu (plg. 
Werke V, 101-103; Lex I, 254). Ta
čiau tikėjimo ateitimi jis neatsisa
kė (plg. Geiheimnis, 118). Amžiui 
slenkant, ateities kategorija vis la
biau apvaldė jo mintį. Jis pradėjo 
jaustis esąs pašauktasis ateities skel
bėjas: “Aš manau, kad, pasiekęs 60 
amžiaus metų, rašo jis iš Pekino 
(1941.1.12), suradau ar bent tiks

ėjau apibrėžiau savo pašaukimą”, 
būtent: “Atgaivinti pažangos idėją”, 
ją “moksliškai geriau pagrįsti ir fi
losofiškai giliau suvokti”, nes tik iš 
šios idėjos galįs kilti “humanizmo 
ir Krikščionybės atgimimas” (Pil- 
ger, 55). Tai esą svarbu todėl, kad 
“ateitis gali būti apvaldoma bei 
vairuojama tik grupės tokių žmo
nių, kurie jungiasi, bendrai tikėda
mi j dvasinę žemės ateitį” (t. p.). 
Todėl Teilhardas ir norėtų, tarsi 
kokio įkvėpimo pagautas, sušukti: 
“Šalin, jūs ateistiniai ir krikščioniš
kieji pesimistai!” (t. p.).

Bet kaip tik šiotoje vietoje mes 
ir suklustame. Jeigu “pasaulis yra 
jdomus, tik žiūrint priekin” (Ge
heimnis, 62); jeigu jo praeitis bei 
dabartis yra lyg kokia žalčio išnara, 
kurią dvasia jau paliko, bežygiuo
dama vis tolyn, tai kas tada yra 

' ana pasaulio meilė, kurią Teilhar
das taip aistringai pabrėžia ir kuri, 
atrodo, bus jam laimėjusi daugiau
sia šalininkų? Kas yra tasai pasau
lis, kuriam, pasak Teilhardo, turi
me atsidėti, aukotis, dirbti ir ken
tėti? Tai nėra dabartinis pasaulis, 
kuris mus apsupa ir laiko. Tai bu
simasis ateities pasaulis, “pasaulis 
priekyje (en avant)”, pasaulis dar

nesukurtas, užtat kurtinas. Tai mei
lė ateities vizijos, kaip ji yra susi
klosčiusi Teilhardo mistikoje. Šios 
vizijos grožis tiek žavi ir patį Teil- 
hardą, ir ypač jo šalininkus, jog jie 
nė nepastebi, kad pasaulio praeitį 
bei dabartį jie aukoja ateičiai. Štai 
didžiai vaizdinga tokio aukojimo iš
raiška: “Dėl šios dienos (visatos at
baigimo, Mc.) buvo verta pasauliui 
kentėti, būti iš pagrindų sukrės
tam; verta žemei pakelti katakliz
mus, augalam mirti, užleidžiant kelią 
gyvuliam; verta silpnesniem gyvū
nam suklupti stipresniųjų naguo
se; verta žmogui būti palenktam 
tamsiai gyvenimo tragikai; verta 
buvo Kristui kentėti Alyvų Sodo 
agoniją ir mirti Kalvarijos kalne. 
Iš tiesų, Teilhardo vizija visą visa
tą ir žmogų apgaubia didžia per
keitimo viltimi” (Paškus II, 18,2). 
Ir nevienas esti šios vizijos suvilio
jamas. Nevienas randa joje net pa
guodos. Bet retas išmąsto šią vizi
ją ligi galo. Retas pastebi, kad evo
liucijos sėkmės perkėlimas j ateitj 
nureikšmina blogį, nuvertina da
bartį ir paniekina asmenį.
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Teilhardo kritikai jau seniai jam 
prikaišioja, esą jam stinga “aštres
nio jausmo neatbaigtybei, nesėk
mei ir tragikai” (Crespy, 236); stin
ga todėl, kad Teilhardas laiko blogį 
išsivysiančio pasaulio būtinybe: 
“neišvengiama tamsiąja sėkmės pu
se”, kaip jis pats sako (Lex II, 352). 
Pasak Teilhardo, “sėkmė turi būti 
apmokėta tam tikrų atmatų pro
centu” (t. p.). Šia prasme blogis yra 
“neišvengiamas šalutinis pasaulio 
vienijimo padarinys” (t.p.). Tai 
“dar nevisiškai suorganizuotos vie
nybės būsenos išraiška” (Lex II, 
355). Blogis piktina Teilhardą 
tada, “kai yra nenaudingas ir ne
pagrįstas”; tačiau “skausmas ir 
nuodėmė darosi suprantami ir pri
imtini, kai jie virsta evoliucijos są
lyga bei kaina” (Lex II, 350).

Prieš šitokią betgi blogio kaip 
evoliucijos sąlygos sampratą ir susi- 
purto žmogaus sąžinė. Tai atsklei
dė jau Dostojevskis Ivano Karama- 
zovo klausimu savo broliui Aliošai, 
ar šis sutiktų ręsti “žmonių liki
mo statinį” tikslu padaryti žmones 
pabaigoje laimingus, su sąlyga ta
čiau, kad šiai laimei būtinai reik
tų “nukankinti tik vieną mažutį 
padarėlį” ir jo “ašaromis pagrįsti 
aną statinj”, — ar Alioša sutiktų 
“tokiomis sąlygomis būti (šio stati
nio, Mc.) architektu” (Sobr. Soč. 
Moskva 1958, t. 9 p. 309). Ir Alio
ša tyliai atsako: “Ne, nesutlkčiaul” 
(t p.). O Teilhardas? Perkeldamas 
evoliucijos sėkmę į ateitį ir padary
damas skausmą bei nuodėmę šios 
sėkmės sąlyga, Teilhardas neįžvel
gė, kad kentėti ir kankinti yra dvi 
to paties dalyko pusės; neatskiria
mos pusės, kaip ir visa mūsosios eg
zistencijos dialektika. Jeigu tad evo
liucijos sąlyga bei kaina yra auka 
(pasak Dostojevskio, generolo už
siundytų šunų sudraskytas vai
kas), tai tokia pat evoliucijos są
lyga bei kaina yra tada ir budelis 
(anas šunis užsiundęs generolas), 
kadangi auka be budelio negali bū
ti net nė mąstoma.Tada anai pa
baigos laimei pasiekti verta tamsią 
gyvenimo tragiką ne tik pakelti, 
bet ir sukelti; kitaip tariant, verta 
būti Kaifu, Pilotu, Neronu, Tamer- 
lanu, Jonu Žiauriuoju, Hitleriu, 
Stalinu... Bet ar idėjinė sistema, ku
rioje auka-budelis virsta statybiniais 
jos pradais ir jos kaina, nėra mūsų 
sąžinei per brangi? Blogis — vis tiek 
kur jis būtų: gathtoje ar istorijoje 
— yra niekšybės paslapties prover
žis. Ir mūsų sąžinė niekad nesutiks, 
kad šis proveržis “visomis savo fi
zinėmis bei moralinėmis formomis 
liautųsi buvęs mūsų protui nepa
keliamas papiktinimas (scandale)”, 
kaip tai mėgina mum įtaigoti Teil
hardas (Lex II, 355). Užtat mes ir 
neperkame bilieto įeiti į jo sistemą, 
geriau pasilikdami lauke, kaip kad 
jo neperka nė Ivanas Karamazovas

įeiti j tokią santvarką, kurioj pa
teisinama nekalto kūdikio kančia.

Pabrėždamas ateities kategoriją 
mąstyme ir ateities viziją buvime, 
Teilhardas savaime — gal net nė 
nenujausdamas — nuvertina visą 
pasaulio dabartį: ji virsta nieknie
kiu ateities žėrėjime, tamsiu tašku 
atbaigos šviesoje. Ar tad verta šį 
niekniekį mylėti, juo rūpintis, dėl jo 
graužtis? Ir į šį klausimą Dostojevs
kis yra davęs atsakymą. Mirus pa
skutiniam vienos moters trejų me
tų sūneliui, ji niekur negalėjo rasti 
ramybės, nors ir buvo apėjusi jau 
visus vienuolynus. Galop ji kreipėsi 
į garsų starcą Zosimą. Šis į jos rau
dą guosdamas atsakė: “Žinoki, mo
terie, kad tavo vaikutis tikrai stovi 
prieš Viešpaties sostą ir džiaugiasi, 
ir linksminasi, ir meldžia už tave. 
Todėl ir tu verk, bet džiaukis!” (op. 
cit. p. 64). Tačiau moteris startui 
atsakė taip, kaip ji atsakydavo Ni
kitai, savo vyrui, ją raminančiam 
tais pačiais žodžiais: “Žinau, Niki- 
tuška, žinaul Kur gi kitur jis galė
tų būti, jei ne pas Viešpatį Dievą. 
Tik čia jo nėra, nėra su mumis 
dabar” (op. cit. p. 65). Šitie papras
tos moterėlės žodžiai ‘čia - dabar’ iš
reiškia visą ateities niekybę dabar
ties akivaizdoje. Nurodymas j būsi
mą ar anapusinį džiaugsmą skamba 
tarsi patyčia dabartimi. “Štai jo dir
želis, kalbėjo ana moteris toliau, bet 
jo paties — taip ir nėra” (t. p.).

Pats Teilhardas nesykį yra pa
brėžęs, kad fizikinė pasaulio entro
pijos idėja pakertanti kūrybines 
žmogaus jėgas: kam kurti, jei vis 
tiek viskas galų gale sustings ir su
stos? Čia Teilhardas buvo teisus. 
Tačiau jis nesuvokė, kad tokios pat 
stingdančios reikšmės turi ir ateitis 
kaip mąstymo bei buvimo kategori
ja. Jei “pasaulis, kaip Teilhardas 
teigia, yra įdomus, tik žiūrint prie
kin (en avant)”, tai kokios vertės 
turi tada pasaulis, žiūrint čia pat 
(en prėsent)? Ar yra akstino kurti 
dabartį, žinant, kad ji pačią jos su
kūrimo akimirką išsivysiančios dva
sios esti peržengiama ir paliekama? 
Argi muzikai rašo melodijų ange
lų giesmėm? Argi architektai pla
nuoja Naujosios Jeruzalės šeštainį, 
kurio “ilgis, aukštis ir plotis yra ly
gūs” (Apr 21, 16)? Ar šios vizijos 
yra paskata mūsų žemės menui? Ar 
ana rusų moterėlė, netekusi treje
to vaikų, gimdys jų ir daugiau 
tam, kad jie vis keliautų pas Vieš
patį Dievą ir ten linksmintųsi prieš 
Jo sostą? Teilhardo teorija, išmąs
tyta ateities perspektyvoje ligi galo, 
pasirodo esanti antikultūrinė, nes 
kiekvienas kūrėjas kuria dabarčiai 
ir iš dabarties matmens. Be abejo, 
galima ir reikia pasiklausti, kokios 
reikšmės ši kūryba turi Dievo Ka
ralystei, kuri bus atbaigta užu isto
rijos ribų. Tai yra daręs ir šių 
laiškų autorius (plg. “Krikščionis 
pasaulyje”). Tačiau yra neįmano
ma padaryti ateitį ar antgamtinį at
baigimą mūsų kūrybos akstinu. Štai 
kodėl Teilhardo pastangos skverb
tis į žmonijos ateitį ir paversti ją 
mokslinio tyrinėjimo objektu (“tik
rasis mokslas yra tik ateities moks
las”) pažadino aštrius M. Blonde- 
lio žodžius Teilhardo raštam: “Iš 
tikro yra akiplėšiška užbėgti už 
akių galutiniam (Dievo, Mc.) ap
reiškimui ir stengtis įspėti tai, kas 
yra paslėpta tarsi anapus uždangos” 
(Briehvechsel, 19).

Ta pati ateities kategorija bei 
vizija verčia Teilhardą — irgi gal 
nenoromis — pastūmėti į šalį kon
kretų žmogaus asmenį. A. Paškus 
kalba apie “Teilhardo socialinės są
žinės” kryptį ir šitaip ją apibūdina: 
“Privalu globalinėmis pastangomis 
pakirsti skurdo, alkio ir ligų šaknis, 
kad nebūtų nei alkanų, nei nuo
gų, nei trokštančiųjų” (Paškus I, 
3, 99). Apibūdinimas labai tikslus: 
Teilhardo socialinė sąžinė iš tikro 
yra globalinė. Ji visa nukreipta į 
aną perkeitimo viltį, nes tik per
keistame pasaulyje nebebus nei skur
do, nei alkio, nei ligų (plg. Apr 
21, 4). Kas tad šį transcendentinį

„ Juk gražu dar kiek pabūti"
Poezijos bičiulio Juozo Brazaičio 70-jam gimtadieniui

Antanas Į a s m a n t a s

M o 11 o:
“Ei, beproti! Ne čia joti!
Ne čia užeigos ieškoti!
Saulės strėlės tarsi vinys.
Tu nebūsi čia saugus 
Nė po drobėm palapinės.
Palapinė — čia dangus...
Ko čia jojai ir ieškojai?
Ar ganyklos baltakojui?
Tu ir tavo žirgas paikas:
Čia aplink lavonų tvaikas”

Adomas Mickevičius,
•‘Farys”

1. S1LOĖS BALADĖ

Kiele daug čia jų aplinkui sėdi: 
Apakęs princas ir bevaikė lady; 
Senutė, drobule apsivyniojus; 
Kareivis, mūšiuose netekęs kojos; 
Ir nuo mažens suvytusi mergytė, 
Ir jauno kraujo sustabdyti 
Negalinti išbalus moteris.
Visi eilių eilėmis susodyti 
Neramūs laukia, gal atskris 
Aukštybių angelas į šią balutę 
Jos vandeniu pažaisti nešvariu. 
Pašoks tada viltis iš sąnarių 
Ir sučežės šilkai sukrutę,
Ir skudurai seni atsivynios.
Pašoks ramentai suguldyti, 
Pašoks suvytusi mergytė;
Apakęs princas ant vejos 
Sau kelio lazdele ieškos;
Linguos kareivis vienakojis; 
Senutė, drobules nuklojus, 
Dairysis, kur pasilaikyti,
O jauno kraujo sustabdyti 
Negalinti išbalus moteris 
l vandenį sujudusį įbris 
Pati pirmoji...

Paskui jie vėliai grįš lyg susigėdę. 
Lyg žado nevilty j nustoję — 
Kiekvienas grįš į savo kėdę:
Apakęs princas^ ir bevaikė lady.
Ir nuo mažens suvytusi mergytė; 
Senutė imsis drobules taisyti; 
Kareivis, ramentus susiieškojęs, 
Liūdnai žiūrės, kaip teliūškuojąs 
Dar vis sujudinto vandens bangelės, 
Kaip sutrypta žolė iš naujo kelias. 
Visi žiūrės... O tarp javų eželių 
Stuomuo išbalusios moters 
Iš lėto pasiners.

2. VALKATOS

Tie rudens kleveliai pakelėse 
Kaip žvakutės.

Vėjau, ar sugrįžt namo galėsi, 
Jas užpūtęs?

Ak, tu, mūs kelių gesintuvėli 
Paskutini!

Jau visus vartus kietai užkėlė 
Panaktiniai.

Kur prašysimės, akis panėrę, 
Susišilti?

Dangūs mažomis skylutėm žėri 
Lyg patiltė.

3. MĖNULIS

Kiekvienam rasos lašely 
Tu drebi.

Kaip sušilt tau, svetimšali,
Jei aušra už mūs kalnelių

Neskubi?

pažadą padaro imanentinės savo 
minties bei veiklos mastu ar kryp
timi, tas arba eschatologiją perke
lia į istoriją, tikėdamasis perkeisti 
pasaulį kultūros priemonėmis, arba 
yra aklas svaičiotojas, neregįs to, 
kas čia pat prie jo kojų. O prie šių 
kojų sėdi konkretus žmogus, pra
šąs pagalbos jau dabar, nelaukda
mas, kol bus pakirstos pačios skur
do, alkio ir ligų šaknys. Tačiau 
vylinga ‘šaknų pakirtimo’ vizija 
kaip tik ir pridengia konkrečių 
simptomų tragiką atskiro žmogaus 
būtyje. Štai kame slypi globalinės 
sąžinės klaida.

A. Paškus klausia šių laiškų 
autorių, “ar šitoks socialinės eti

kos pabrėžimas yra jau ‘žiauru

kenčiančio žmogaus nepaisymas’?” 
(Paškus I, 3, 99). Atsakau, nė kiek 
nedvejodamas ir net pabrėždamas: 
TAIP. Nes minimos globalinės pa
stangos, virtusios sąžinės kryptimi, 
kaip tik neregi atskiro asmens arba 
bent nelaiko pagrindine pareiga 
šiuo asmeniu pirmoje eilėje rūpin
tis. Tai vadinu tolio pagunda, kuri 
šiandien vis labiau suvedžioja net 
ir katalikų socialinę etiką: angažuo
tis kovai už socialinį teisingumą 
kažkur toli —■ Vietname, Afrikoje, 
Pietų Amerikoje, — o palikti tar
nybą čia pat esančioje ligoninėje ar 
nematyti paliegusio artimo toje pa
čioje gatvėje ir net tuose pačiuose 
namuose. Teilhardo ateities vizijo
je erdvės tolis virsta laiko toliu, gal
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šią naktį krito daugel lapų.
Ir nuoga bus dabar klevuos.
Tarnai ateis, lapus sušluos,
Ir aukso kauburėliai — kapas vis prie kapo 
Ant tavo kelio sužėruos.

Jie krito taip... visai be> vėjo,
Lyg jiem tyla būt buvus per sunki.
O tu čia vis dar užtrunki 
Ir rūpestingai žarstinėji 
Vis kapą taip prie kapo 
Iš tų mirties auksinės lapų.

5.ŽIEMA KAPINĖSE

Pusny nelis čia, ne kapas!
Tai nedūsauk! Baltutėliai
Šerkšno sodai tokie trapūs.

Rytmetys. Visi čia miega.
Jei praverktum, tuoj nubirtų
Tie maži stogeliai sniego.

Pusnynėlis čia, ne kapas!
Patylėkim! šerkšno sodai
Mūs atodūsiam per trapūs.

G. BALSAS TAMSOJE (pagal R. Dehmel)

Kažkas pravirko tamsumoje).
Tai vėjas.
Tur būt, tai vėjas nakčiai Rroja.

Bet taip arti! Kodėl ne ten palaukėj 
Kaip visados kiekvieną naktį?
O gal tai mano kraujas šaukia?

Bet taip... kodėl taip nesavai?
Juk jis ramus sroveno naktimis.
Ak tu, tai tu, širdie, sudejavai!

7. MERGAITĖ IŠ MAGDALOS

Maldų aš knygą uždariau į spintą: 
Ji verkti nemokėjo,
Nei Tavo kojų apkabinti,
Kaip ta mergaitė iš Magdalos.
Gelsvom galvytėm gluosniai kalas 
Ir šypsosi su vėju.
Tai kam mergaitei iš Magdalos 
Tiek ašarų riedėjo?

net asmeniui pavojingesnių, negu 
erdvės tolis. Kiekviename betgi to
lyje atskira būtybė pasidaro smul
kutė smiltelė, o jos kančia — ne

reikšminga skiedrelė evoliucijos ob
liuojamojoje visatoje. ‘Globalinės 
pastangos’ yra tokio nereikšmingu
mo nuvalkiota formulė. Kaip Teil
hardo Dievas-Omega yra toks toli
mas, tariant E. Benzo žodžiais, tar
si žiūrėtum į jį pro apverstą tele
skopą (plg. DDK, 290), taip lygiai 
tolimas jo sistemoje pasidaro ir ar
timo asmuo. Nes Dievas ir artimas 

yra susiję neatskiriamai. Kam Die

vas yra “ateities Dievas” arba “Die

—

vas priešais mus”, tam ir artimas 
yra ateities antžmogis, nealkstas, ne- 
trokštąs, neliegstąs Ir gal net ne
mirštąs. Tuo tarpu dabartinis žmo
gus, aptekęs skurdo bei ligų simp
tomais, darosi net priklus kaip ir vi
sa gamtinė bei kultūrinė dabartis. 
Teilhardas šventai tiki “augantį pa
saulio asmenėjimą” (Lex II, 248), 
tačiau jis niekur nepabrėžta nelygs
tamos dabartinio asmens vertės, 
kuria juk ir remiasi visa socialinė 
etika; nepabrėžia todėl, kad šis da
barties asmuo jam pradingsta atei
ties vizijoje.

(Bus daugiau)
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Laiko dulkės jo neužklojo
Penkeri metai nuo Benedikto Babrausko mirties
ALOYZAS BARONAS

Laiko greitu tekėjimu, sako
ma, daugiausia skundžiasi seni 
žmonės. Jauniems neatrodo, kad 
laikas taip greitai bėga, vien to
dėl, kad jie dar tik ruošiasi gy
venimui, ir laiko, atrodo, dar 
labai daug ateityje. Tačiau, at
gal pažvelgus, vis dėlto laikas 
greitai prabėga ir jaunesniems. 
Daugelis net nepamato, kaip jie 
išeina iš pradžios, iš aukštesnių
jų ar aukštųjų mokyklų, ir pen- 
kerių metų laikotarpis būna ga
na trumpas. Bet vis tiek tenka 
pripažinti, kad tie penkmečiai 
yra daug labiau svarbūs vyres
niam, pozityvų darbą dirban
čiam žmogui, nusistovėjusiam 
savo užmojuose ir siekimuose.

Benediktas Babrauskas mirė 
1968 m. gruodžio 13 d., taigi jau 
penkeri metai. Velionis buvo 
gimęs 1910 m. ir todėl dar ir da
bar nebūtų išėjęs j pensiją, žo
džiu dar pakankamai jaunas 
žmogus. Ir todėl velionio dar 
labiau gaila ne tik žmogiška 
prasme, bet ir žvelgiant iš viso 
mūsų kultūros ploto, nes tokių 
aktyvių kultūrininkų nėra daug 
ir jie, ypač išeivijoje, mums la
bai brangūs.

Prisimenu, kai užvažiavau 
1968 m. paimti velionio žmonos, 
poetės Gražinos Tulauskaitės, į 
1968 m. lapkričio 11 d. mirussio 
rašytojo Jeronimo Ignatonio at
sisveikinimą, Benys Babrauskas 
pasisakė esąs pervargęs ir ne
galįs vykti, jam atstovausianti 
Gražina. O lygiai po mėnesio 
mdfė ir B. Babrauskas, iš naujo 
nuliūdindamas po Ignatonio 
mirties nespėjusius atsigauti li
teratus. Ir dabar per tuos pen
kerius, rodos trumpus metus, 
paskui Babrauską į amžinybę 
išėjo Pulgis Andriušis, Henri
kas Radauskas, Juozas Mikuc
kis, Juozas Tininis, Kazys Kar
pius, Mykolas Vaitkus, Jonas 
Aistis.

Per tokį trumpą laiką nusto
ta tiek daug lietuviškajai kultū
rai žmonių. Su jais visais B. 
Babrauskas turėjo didesnių ar 
mažesnių ryšių, daugelį, kaip 
Aistį, Radauską, Vaitkų išskir
tinai gerbė ir būtų daug ką įdo
maus iš jų gyvenimo atskleidęs. 
Retas kuris tiek daug begali pa
pasakoti iš buvusio literatūrinio 
žydėjimo nepriklausomybės me
tais ir taip pat literatūrinės 
veiklos Vokietijoje ir šiame 
krašte, kur B. Babrauskas bu
vo ilgametis Lietuvių rašytojų 
d-jos pirmininkas ir Rašto klu
bo Chicagoje steigėjas bei ju
dintojas. Apie tuos laikotarpius 
vargu ar kas begalės taip įdo
miai ir spalvingai papasakoti 
raštu ir žodžiu, kaip B. Babraus
kas.

Rašydamas apie poetą Aistį, 
B. Raila pabrėžė, kad po B. Bab
rausko taip gyvai publicistinius 
straipsnius rašė tik J. Aistis. 
Tikrai B. Babrausko kalbos ir 
raštai buvo gyvi, spalvingi, įdo
mūs, parodą nepaprastą auto
riaus atmintį ir apsiskaitymą, 
kas jam nebuvo sunku, gerai 
mokant keletą svetimų kalbų. 
Ne tik dabarčiai buvo su B. 
Babrausko mirtimi prarasta, 
bet taip pat ir literatūros isto
rijai. Teko girdėti, kad literatū
rinius atsiminimus rašo B. Braz
džionis ir B. Raila,. Tai labai 
reikšmingi užmojai, ir gaila, 
kad šalia tų dviejų nebėra B. 
Babrausko, kartu daugiau ar 
mažiau dirbusio ir veikusio tuo
se pačiuose literatūriniuose lau
kuose. R Babrauskas galėtų jų 
atsiminimus papildyti, patiks
linti ir paryškinti,

B. Babrauskas išskirtinai 
gerbė Radauską, Andriušį, Ais
tį, Vaitkų, pirmiesiems dviems 
Babrausko vadovaujama LRD

įteikė literatūrines premijas. 
Bet Babrauskas buvo atlaidus 
ir mažiau sugebantiems. Ir ap
lamai į viską jis žiūrėjo palan
kai ir optimistiškai. Jeigu, kaip 
teigia B. Raila, J. Aisis nesi
skubino su pagyrimais, tai B. 
Babrauskas džiaugdavosi net ir 
mažesniu literatūriniu pasiseki
mu, nes jam atrodė, kad viskas 
prisideda prie literatūrinio lau
ko klestėjimo, kuris turįs būti 
įdomus, įvairus ir spalvingas,

Benediktas Babrauskas 
(1910. VII. 1 — 1968. XB. 13)

nepaisant, kiek jame bus iškiles
nių ir kiek mažiau iškilių laimė
jimų. B, Babrauskas visada 
laukdavo “Draugo” romano pre
mijos paskyrimo ir visada 
džiaugdavosi kiekvienu jos lai 
mėtoju. Kiekvienas premijos 
įteikimas jam būdavo išskirtinė 
šventė. Bet vienur ir jis buvo 
negailestingas. Negailestingas 
Lietuvos okupantui, parsidavu- 
siems rašytojams, buržuazinio 
nusiteikimo savo amžininkui ko 
munistui Antanui Venclovai ir 
kitiems, kurie kūrė himnus ne
šančiam pančius ir mirtį komu
nizmui. Tačiau rašydamas ir 
apie prievartinį režimą ir iš to 
išplaukiančią literatūrą, Bab
rauskas buvo ne tūžmingas, bet 
linksmas, jis komuną, bolševikų 
terminu tariant, demaskuodavo 
linksmai ir taikliai, naudoda
mas ne butaforiją, bet konkre
čius palyginimus ir faktus. Ta 
prasme mūsuose polemizuotojų 
su komunistais nelabai daug be
liko.

Labai gera būtų pagalvoti 
apie velionio raštų surinkimą ir 
išleidimą. Laikui bėgant, gal ir 
sunkiau bus besurinkti jo raš
tus, bet, tobulėjant visiems fo
tografavimo ir filmavimo prie
taisams, nereikės sunkiai iš laik
raščių komplektų jų nurašinėti. 
Pvz. “Draugo” komplektai fil
muojami ir, administracijai įsi
gijus specialų prietaisą, bus ga
lima ne tik surasti norimus 
straipsnius, bet juos nufotogra
fuoti ir gauti tiesiog straipsnio 
kopiją. Be abejo, straipsnių bu
vo ne tik “Drauge”, bet ir žur
naluose bei kitur. Norint, viską 
galima būtų surinkti.. Babraus
kas turėjo draugų, ir jei koks 
nors amžininkas, išėjęs į pensi
ją, užsimotų tai padaryti, būtų 
atliktas svarbus darbas, išryš
kinąs kai kuriuos mūsų kultū
ros aspektus išeivijoje, tuo pa
čiu būtų pastatytas paminklas 
tam optimistiškam, dažnai kitų 
reikalais besirūpinančiam la
biau negu savo, žmogui.

Babrausko atvejis rodo, kad

rašytojai savo kūginiais turi pa
sirūpinti patys, jei ne išleisti, 
tai bent atrinkti, nes mirus tų 
raštų išleidimas tampa gana 
problematiškas. Taip yra su ra
šytojų J. Savickio, A. Valentino, 
St. Būdavo, I. šeiniaus, J: Kau
po ir gal dar vieno kito raštais.

Penkeri metai be B. Babraus
ko, to optimistinio, giedraus, pa 
slaugaus, spalvingo žodžio ir 
plunksnos darbininko. Reikia ti
kėtis, kad B. Babrauskas ras 
tam tikrą vietą savo amžininkų 
Brazdžionio ir Railos, o vėliau 
ir kitų atsiminimuose. Laiko 
dulkės negali užkloti B. Bab
rausko darbų, literatūros istori
joj jis paliks, kaip vienas gyvų
jų literatūros žmonių, kurie 
stengėsi, kad literatūra būtų ne 
tik mūsų kultūros kėlėja, bet ir 
gyvenimo skaidrintoja.

Nepastebetas baltistikos leidinys
Atskirų ir įgrynai baltistikai Lazūnus, tikriau Lazdūnus, 'kuri 

skirtų leidinių ne taip dažnai pa- plačiai jis aprašinėja (15-115
sitaiko, bet kartais kiek nejauku, 
kai jų ir mes patys kažkodėl rie- 
bepastebime. Paskutiniu metu 
šio krašto universitetų bibliote
kose ir viename kitame slavisti
kos kataloge pasirodė Rusijos 
mokslų akademijos išleistas 
BALTO - SLAVIANSKIJ SBOR- 
NIK 1972 (424 p.), kuris tikrai 
vertas ir didesnės lietuvių domės; 
šį leidinį Kongreso biblioteka sa
vo kataloge paskelbė tik š. m. 
gegužės mėn., o vienai kitai uni
versitetų bibliotekai pavyko įsi
gyti žymiai vėliau, kai dabar jau 
esąs “išparduotas”. Šį leidinį su
redagavo žymus rusų baltistas 
Vladimir Nikolajevič Toporov, 
žinomas jau mums ne vienam iš 
vandenvardžių tyrinėjimų. Pats 
leidinys kažkodėl nustumtas į 
Institut slavianovedenija d balka- 
nistiki seriją, taigi ir pati Rusi
jos mokslų akademija jo nepri- 
skyrė kokiam nors baltistikos 
skyriui. Šiaip šis rinkiny? skir
tas dviems įžymiems baltis
tams: Lenkijoje mirusiam ir il
gus metus dar Vilniaus univ. 
dirbusiam prof. dr. Jan Szczepan 
Otrębski (m. 1971) ir sovietinių 
agentų paslaptingai nudaigotam 
prof. dr. Jonui Kazlauskui (1971 
m.). Visas leidinys spausdintas 
tik rusų kalba, todėl aiškiai skir
tas vidaus reikalams, kai skirtie
ji ir svetur platinti paprastai tu
ri jau svetimų kalbų santraukas, 
nes ir išdidūs patys rusai pama
tė, 'kad rusų kalba tėra labai sve
tima pasauliui, todėl dabar jau ir 
savo Bolšaja sovetskaja enciklo
pedija leis anglų kalba (biblio
tekos ir šiaip asmenys gavo pa
siūlymus ją prenumeruoti).

Leidinys skirtas dažniau atski
riems baltų k. klausimams, nors 
netrūksta ir straipsnių bei įvai
rių užuominų baltų ir slavų k. 
santykiams. Jame išspausdinta 
17 autorių straipsniai ir recenzi
jos, iš jų keturių lietuvių ir vie
no vokiečio, o visi kiti jau slavų 

kilmės žmonių.
Šį leidinį, po redaktoriaus įva

do, pradeda Z. Zinkevičiaus 
straipsniu apie baitų k. balsių 
raidą (5-14 p.), kuriame nuro
doma išnašose ir svetur pasiro
džiusių darbų, pvz. Chr. S. Stan- 
go ir W. R. Schmalstiego. To
liau seka du labai įdomūs dar
bai ir verti mūsų didžios domės 
tų, kurie vienu ar kitu būdu ieš
ko lietuvių kalbos rytinės ribos. 
Tai T. M. Sudnik darbas apie

Žiemojantis Vilnius Nuotrauka Algimanto Kunčiaus

plačiai jis aprašinėja (15- 
p.) lietuvių, gudų ir lenkų k. gar- 
symo sistemas, duoda ir lietuvių
k. užrašų, iš kurių matyti sveti
mas poveikis ir kartu pats slavė- 
jimas. Šis straipsnis duoda 'pa
kankamai medžiagos ir mūsų su
slavintus vietų vardus atstatant 
ir t. t. Antrasis, kuriuo nema
žiau reikia susidomėti, tai M* I. 
Lekomceva darbas, liečiąs Eišiš
kes ir jų apylinkes, kur taip pat 
žvelgiama į lietuvių ir gudų san- 
dūrinės srities garsyną (116-134 
p.) ir kitas įtakas, todėl šalia lie
tuvių k. užrašytų dainų duoda ir 
jų gudiškuosius atitikmenis, ku
rie liudija įdomų reikalą, kad ne 
viena gudiškai užrašyta daina 
yra lietuvių dainos perdirbinys 
ar iš dalies vertimas. Taip šis 
straipsnis ir 'tėkštai parodo, kad 
lietuviai dažnai bus skolinę dai
nų ir gudams. Tikriau gudėją lie
tuviai sudaro gal nemažos gudų 
dalies ir stiprų baltiškos kultūros 
nuslėgtą sluoksnį. Tai straipsnis, 
kurį turi perskaityti visi mūsų 
rytinės Lietuvos sienų ieškantie
ji ir dažnai labai atkištinai vi
sas tas sienas sprendžiu. Toliau 
S. M. Tolstaja rašo apie vienos 
žemaičių šnektos žodžio galo fo
nemos apraiškas 135-139 p.), o
l. I. Toporovą apie lietuvių k. 
fonemų sandarą ir jos sandus 
(1140-172 p.). M. I. Lekomceva 
paliečia Šalčininkų apl. veiksma
žodžių reikšmes ir joms svetimą 
slavų įtaką (174-<185 p.), o J. 
OtręibSkii (rašo JA. Otrembskijl) 
nagrinėja bažn. slavų k. mesęs’ 
ir liet. mėnuo darybą (186-193 
ip.); tai iš jo palikimo.

Toliau atskiru straipsniu Viač. 
Vs. Ivanav paliečia indoeuropie
čių dvynių atspindžius baltų kal
bose, bet visa medžiaga paimta 
iš latvių dainų, tikriau jų pran
cūzų k. vertimų, kuriuos M. Jan- 
val išspausdino dar 1929 m. 
(193-206 p.). Nemažiau įdomu, 
kad šio darbo paskata yra kilusi 
iš JAV tautosakos tyrinėjimų, 
taigi D. Ward, The Divine 
Twins... (Upiiv. of Califomia, 
Folklore Studies 19, 1968), o lie
tuviškąją medžiagą ima iš dr. 
M. Gimbutas, Ancient Symibo- 
lism in Lithuanian Folkart 1958. 
Šiaip ar taip sunku suprasti au
torių, kodėl jis tiems “dvynu
kams” (Ašvins) nepasinaudojo 
tiesioginiais latvių ir lietuvių dai
nų rinkiniais, nes baltų k., kaip 
matyti.iš kitų darbų, jam nebe
sudaro įsunkybiy.

Atskirai minėtinas vokiečių 
baltisto R. Eckert (čia vėl rašo 
neįprastai, graždankiškai — R. 
Ekkert!) darbas apie baltų ir sla
vų i-kamieno žodžius (206-216 
p.). Ir šiame straipsnyje vėl ne
įprastai prasiveržia rusiškas 
panslavizmas, kuris kitur dar 
nebuvo toks akivaizdus. Nei iš 
šio, nei iš to K. Būgos, J. Endze- 
lino, Pr. Skardžiaus ir net Max 
Vasmerio pavardės santrumpinė- 
je literatūroje rašomos graždan-
ka (plg. 215-216 p.), kai kitų i garbos vertas baltistas prof. dr.

Tik pas 
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pasirinkti \ (f 
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Vak. Europos, neišskiriant ir če
kų, kalbininkų parašytos dar lo
tynų raidynui Taigi, jei kalbi
ninkas kokiu nors būdu priklau
so sovietinės imperijos plotui, 
pvz. M. Vasmer gimė carų Pet
rapilyje, nors nuo 1921 m. grįžo 
į Vokietiją ir dėstė visą laiką iki 
senatvės tik Vokietijos univ., bet 
nusipelnė graždankiškos garbės 
išniekinti jo pavardę, t. y. iš 
graždankos atrašius lotyniškai 
tas garsus slavistas ir didžios pa-

HOLE
We have a 
savings plan 
f or your

financial future 
... andyou’lllikę 
sa ving with us.
Ask your f riends 
and neighbors 
about St. Anthony

Max Vasmer pavirsta Fasmerl. 
Taip ir pagimdo Maskvos graž- 
dankininkai iš vieno du žmones, 
ką esu matęs nevienoje bibliote
kų kartotekoje. Atrodo, kad 
Maskvoje tiek partijoje, tiek vy
riausybėje bei kitose jų tfuraky- 
nėse nei Muravjovai, nei Mer- 
zavcevai ar Kruglodurovai su ki
tais Peitovais niekados nemiršta 
ir klestės, kol jiems reikės-u pa
tiems bambuko lazdele pfttdėti 
kinų ženk lynas pramokti Išsita
mpyti! '‘•OI

Pats leidinio redaktorius YL N. 
Toporov pateikia labai įdomų 
straipsnį baltiškuosius vanden-

(Nukelta į 5 pusi.)
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(Atkelta iš 4 pusi.)

vardžius Magkivos apylinkėse (217 
-280 p.), kuriuo turėtų susido
mėti visi, bandantys ką nors ra
šyti apie rytinį baltų plotą, t.y. 
apie rytų galindus. Rytinius ga
lindus mums plačiau atkasė prof.
K. Būga. Dabar tuos klausimus 
kaip tik plačiai ir išsamiai patei
kia VI. N. Toporov, žinomas jau 
ne vienu vandenvardynų, ypač 
baltiškųjų darbu. Galima tik au
toriui prikišti, kad ij šiam nesu
naudojo pilnai 1962 m. mirusio 
slavisto ir baltisto prof. dr. Max 
Vasmerio gausių ir vertingų ty
rinėjimų ir jo paruošto Rusijos 
geografinių vardų žodyno, kuris 
iki šiol tebėra tik įpusėtas. Tas 
pat autorius (Toporov) dar rašo 
ir apie baltų mitologiją (289-314 
p.). Šiame straipsnyje jis tyrinėja 
prūsų dievų vardus ir sudaro jų 
Olimpą. Tais klausimais plačiai 
tremtyje rašė prof. d r. Pr. Skar
džius (Dirvoje, Aiduose), bet tie 
darbai VI. N. Toporov liko nepa
stebėti ir prūsų dievų vardų dary
ba VI. N. Toporov liko ir toliau 
gana neaiški, daug kur visa pra
šliaužta, nors išdidžiai rašyta, bet, 
mažai tepasakyta. Tarp šių re
daktoriaus straipsnių įterptas 
trumpas S. S. Karaliūno straips
nelis apie baltų ir slavų žodžio 
*pasti ryšius (281-288 p.). Tik ir 
čia vėl neaišku, kodėl S. Karaliū
nas dvivardis, kai visur kitur te
pasirašo vienu vardu. Ar ta antro
ji S yra tėvavardis prieduras, bū
tent būtinas rusiškas pagražini
mas, taip ir neaišku. Atrodo, šis 
rusiškas tėvavardis visiems lietu
viams prisegamas, nors jo vokie
čių baltistui R. Ecfcert ir pagailė
jo, nes jis nepriklauso dar sovieti
nei imperijai I

L. G. Nevskaja pateikia baltų 
geografinių apeliatyvų žodynėlį 
(315 - 377 p.), kuris gali būti 
naudingas vietų vardų tyrinėji
mams, nors baltų kalbininkui ir 
be jos sąrašo visa tai aišku. Vie
nas dar įdomių straipsnių, tai E.
I. Grinaveokienės (rašo — Gri
naveckene!), I. P. Kaval’čuk, ju.
E. Mackevič ir E. M. Romanovič 
apie šiaurės vakarų gudų kalbą 
Lietuvos pasienyje (377 - 393 
p.), naudingas ir mūsų sienų 
klausimais rašantiems. Čia lietu
viui daug kas didžiai įdomu, net 
ir vėl sugrąžintas Severo - Zapad- 
nyj terminas, tiesa dar gudams, 
bet gali būti pastumtas toliau ir 
lietuviams, nes Muravjovas Mask
vos raštinėse dar tebėra gyvas. Šis 
reiškinys vertas įsidėmėti jau ir 
mūsų Vliko ir kitiems žmonėms.

Paskutinis šio rinkinio straips
nis yra E. I. Grinavecfcienės (rašo 
kiek neįprastai jos vardą, pavar
dę, nes visur ji pasirašo vardą EI., 
čia tik vieną raidę, bet priduria 
jau iš kažkur ištraukę jai dar 
I., o pavardės gi graždanka tvar
kingai neparašysi taip pat, todėl 
ir Grinaveckene). Ji rašo apie 
pietų rytų Lietuvos kalbinius kon
taktus su slavų kalbomis (394 - 
408 p.). Visas straipsnis vertas 
domės ne tik kalbininkų, bet ir 
mūsų žmonių, kurie rašys sienų 
klausimais.

Leidinio gale dar trejetas re- pavojų, 
cenzijų, kurios užima tik 15 p. E. j Autorė vykusiai parodo did- 
I. Grinayeckienė ir Juozas Senkus imiesčio kontrastus. Yra čia ir 
(vardai ir graždankiškai bei ne- ,gamtos grožio: didelis parkas, te- 
įprastai rašyti lu. ilu. Senkus) njso, golfo aikštės, tvenkinys, sa- 
aptaria Z. Zinkevičiaus labai ge- la> Tfaa idiųa> ne ta 
rą darbą Lietuvių dialektolo-! tociklininkų gauja, kuri beveik 
gija 1966, o S S. Karaliūnas — A.1 poįjoįnmfcų panosėje terorizuoja 
P. Nepokupanyj, Arealnyje aspek- įmones blogiausia, varo
ty balto - slavianškich jazykovyk pcekybą narkotikais. Pastaroji 
otnošenij, Kiev 1969, kurio šio problema, ypač marijuanos var- 
krašto universitetų bibliotekose lojimas, vaizdžiai išryškinta 
dar neteko ir matyti. Ir B. L. Ogi- apysakoje. Gal tik per didelis 
benin recenzuoja A, Dundės, blogio akcentas uždedamas mo- 
The Binary structure of “Unsuc- ciklui, ekstravangantiškai ap- 
cessfull Repetition in Lithuanian;
Folik Talės (Western Folklore ----------—~

Ir žiemojanti Chicaga Nuotr. Aldonos Zallskaitės

J. Švaisto „Karnavalo aikštėje"

Blogis atsitrenkia į 
dorovės skydą
PR. VISVYDAS

Danutė Brazytė - Btndoktenfi 
PARKAS ANAPUS GATVES. Pre
mijuota apysaka jaunimui. Išleido 
JAV LB Švietimo taryba 1973 m. 
Viršelis D. Korsakaitės - Sutkuvie 
nės. Leidinys 157 psl., kaina $3.00, 
gaunamas “Drauge”.

Nelengva auklėti vaikus did
miesčio aplinkoje: blogis skver
biasi iš visų pusių, pavojai lipa 
ant kulnų, nėra pakankamai ra
mybės. Antra vertus, tokioje ap
linkoje gyvenimas būna įdomes
nis. Daugiau veiksmo. Daugiau 
galimybių pasiaukojimui. Vaikai 
neišlempa. Ilgainiui išmoksta 
atsikirsti blogiui.

Tokios .mintys kyla, perskaičius 
D. Brazytės-Biindokienės apysa
ką jaunimui “Pankas anapus 
'gatvės”. Gyva, sklandžia kalba 
D. Bindokienė aprašo lietuvių 
šeimos gan nuotykingą (gyveni
mą Amerikos didmiestyje, tik- 
niausiai Chicagoj. Tėvus su vai
kais (paaugliais Dalia, Algiu ir 
mažuoju Vytu) glaudžiai riša 
doroviniai principai, o ypač gai
vus entuziazmas gyvenimui. Tė
vai stebi savo vaikų judesius, bet 
per daug nevaržo; kur reikia, 
perspėja, ipabara, paguodžia. O 
vaikai, nors mylėdami, nors 
(klausydami tėvų, drąsiai eina į 
pasaulį, ir, žinoma, neišvengia

rangai, barzdai, gauruotai gal
vai. Gerai, kad rašytoja, užmir
šusi patriotizmą, iš narkotikų 
platintojų tarpo neišskiria ir lie
tuvių: į kriminalą linkusio lie
tuvio Viktoro ipaveilkslas protar
piais šmėkšteli fabuloje.

Chuliganams nugalėti reikia 
ne tik heroizmo, paremto fizine 
jėga ar miklumu (tuo pasižymi 
aukštokas Algis), bet dr suma
numo. Sumanaus herojo aureo
le pasipuošia Vytukas. I (polici
jos ragą jis suvaro visą narko
manų — motociklininkų gaują. 
Vyto (genialumu stebisi net gau
jos vadas Didysis Jurgis. Polici
jos vedamas, Jurgis liūdnai sako: i 
“Tu laimėjai, vaike”.

Tuo pasakymu autorė lyg ir 
pabrėžia didžiąją gyvenimo tiesą: 
finale gėris laimi. Blogis atsi
trenkia į kietą dorovės skydą. 
Tik dėl to apysakos vaikams lie
ka laiko žaidimams ir sportui, 
mokslui ir vasaros darbui. O taip 
pat ir skaidriam sąmojui — 
“motina prilaša rojo visą popieri
nę nosinaitę”.

Juo daugiau lietuvių jaunimė
lio perskaitys šią knygą, juo di
desnė nauda visuomenei. Kny
gos pobūdis, suprantama, yra di
daktinis, tačiau dorovinį toną 
D. Bindokienė gabiai pridengia 
nuotykių tinklu. Pro jį žvelgda
mi, jaunieji skaitytojai lengvai 
iššifruos šiuos nurodymus: būk 
sąžiningas, aukokis, nerūkyk ka
napių, nesimaudyk uždraustose 
vietose, nevagiliauk, nesivalkiok 
naktimis ir, savaime supranta
ma, klausyk tėvų. Geresnių pa
tarimų ir būti negali. Net ir su
augusiems.

Apysakoje pasigendame bent 
minimaliai (pavartotų dvasinių 
plonybių, kurios ir vaikiškoje 
knygoje jautriau paliečia Skaity
tojo širdį. Autorė visą dėmesį 
nukreipia į veiksmingą paviršių, 
į konvencinę heroiką. Siužetas 
linksta į dirbtinumą (kad ir ta 
įvairių įvykių gausa). Vietomis 
lyg ir stinga motyvų įvykiui ar 
epizodui pateisinti. Pavyzdžiui, 
tas durklo suradimas parke, ar
ba narkomanų gaujos visiškas 

: abejingą 
gūžčiojimą, argi jau ten taip ir 
buvo?

K. ABR.

Juozas Švaistas, KARNAVALO 
AIKŠTĖJE. Novelės. N’dos Knygų 
klubo leidinys, Nr. 90, 1972 m. Kny
ga 284 psl., kaina minkštais virše
liais $5.00, kietais — $5.75, gauna
ma ir “Drauge.”

*

Juozas Švaistas, kaip girdime, 
šiuo metu rašo romaną, o Ni
dos Knygų klubas Londone išlei
do jo novelių rinkinį “Karnava
lo aikštėje” (nors tik šiemet tas 
rinkinys tepasirodė, knygoje at
žymėti išleidimo metai 1972).

Tur būt, dėl “Karnavalo aikš
tėje” iš pradžių būtų galima pa
sakyti: štai dar viena J. Švaisto 
knyga ir tokio žanro, kurį jis be
ne daugiausiai mėgsta ar ku
riam yra atidavęs pusėtinai ne
mažą duoklę. Apysakomis ir ap- 
sakymais-novelėmis jis ir į lite
ratūrą atėjo. Pradėjęs šį rašytojo 
kelią 1912 m., su pirmuoju rin
kiniu prisistatęs Skaitytojui 1927 
m., Lietuvoje išleisdinęs tris sa
vo kūrinių knygas, tik svetur jis 
pradėjo rašyti ir romanus ir, tur 
būt, dėl to, kad buvęs žurnalo 
redaktorius ir rūpesčių pilnas pa
reigūnas pasidarė darbininku, o 
vėliau pensininku...

Taip, svetur gyvenančio J. 
Švaisto kūryba paplatėjo ir ipa- 
įvairėjo. Jis ir toliau rašė apsa- 
kymus-naveles, bet išsitiesė dr 
keliuose romanuose, kurių tgal 
patys iškilieji bus tie du biogra
finiai (“Jo sužadėtinė” apie V. 
Kudirką ir “Žiobriai! plaukia” 
apie knygnešį kum. M. -Sidara
vičių). Jis ir į tautosaką (palinko 
(jo tautosakinė' apysaka “Petras 
Širvokas” ir pasakų rinkimai 
“Aukso kirvis” ir “Trys žo
džiai”). Rašė ir jaunimui (“Šau
nus penketukas”), rašė atsimini
mų (knyga “Dangus debesyse”), 
o šiame naujausiame rinkinyje 
yra atspausdintas ir vienas dra
minis vaizdelis. Taigi J. Švais
tas yra šakotas rašytojas žan
rais ir tematika ir ligi šiol jau 
16 knygų autorius (iš jų tik tiys 
išėjo Lietuvoje, o visa kita — jau 
emigranto kūryba).

Įvairumo nestinga ir “Karna
valo aikštėje” rinkiniui. Gyve
nimui Lietuvoje pavaizduoti 
skirti tik du apsakymai iš rinki
nio 11 'kūrinių. Vaidinime “Va
karas taigoje” veiksmas nukelia

mas net į Sibiro tremtinių sto
vyklą. Visi kiti 9 apsakymai — 
lietuvių gyvenimas 9vetur, pra
dedant pokario metais ir siekiant 
šias dienas. Visuose apsakymuo
se veikėjaujd beveik .išimtinai 
lietuviai, o jeigu vienur kitur su
siduriame su kitataučiu, 'tai ir 
tas paprastai turi kokių nors -ry
šių su -mūsų tautiečiais ir net es
minių (“Šviesiaplaukė Carmen”, 
“Nalktis prie ligonio”, “Vakaras 
taigoje”).

Yra nemaža skaitytojų, kurie 
laikosi įsitjikinimo, kad jeigu 
knygoje nėra meilės istorijų, tai 
pati knyga beveik išmesimą, nes 
neįdomi. Tekius skaitytojus la-

bai pavyzdingai patenkins ši J. 
Švaisto knyga, nes didžioji jos
pusė yra skirta meilės istorijoms,

laimingoms ir nelaimingoms. 
Pirmieji penki apsakymai kaip 
tik ir yra meilės istorijos. Apsa
kyme “Moteris karnavalo aikš
tėje” architekto Aleksandro Pa
kalniškio žmona Gražina iš į 
skyrybas vedusio įtempimo išei
na, galima sakyti, triumfuoda-

(Nukelta 1 6 puaL)
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FLORIDA - DAYTONA BEACH
SEASCAPE BEACH MOTEI

Idealus klimatas, ideali vietovė. 
Centre visų Floridos įdomybių.

Geriausia vieta praleisti atosto
gas arba įsigyti žemės ir namus at
eičiai.

Kviečiame aplankyti ir rašyti: 
8EASCAPE MDTEL, Ad. Andrulis, 
3321 S. Atlantic Avė., Daytona 
Beadų Fla. — 32018.
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1962), kuriame žinomo lietuvių kai atskiri kiti straipsniuose pa- 
tautosakos tyrinėtojo prof. dr. Jo- tempimai slavų pusėn jau reikia 
no Bailio vardas išvirsta kažkokiu atskirai vertinti, nes ten gali bū- 
tnk I., tai gal reiškia jau Ivan, ti atsiradę dėl medžiagos stokos 
nes rusui kitoks vardas jau nebe- ir dėl sunkaus marrizminio pali- į mas ^gĮ-
suprantamas ir neįmanomas pa- kimo. Tokiose sąlygose geresnių M
rašyti. Lietuvių ir latvių graždan- darbų vargu ar galima laukti, 
kirtimas vardų, pavardžių ir vi- Tačiau baltistui ir lietuvių kal- 
soks jų kraipymas vienas iš įdo- bos bei Lietuvos sienų klausimais 
mesnių šiam leidinyje žmogaus rašantiems šis leidinys pažinti bū- 
nuvertinimų iki beteisių vergų, tinas.
Tai politinė šio leidinio pažiba, Į IC Lapeikis

Tiesa, autorė gali nurodyti, 
jog rašo mokyklinio amžiaus 
jaunimui, todėl ir vengė psicho
logijų. Jos tikslas buvo parašyti

vaikams suprantamą, veiksmin
gą apysaką. Taip — ji parašė 
neblogą apysaką. Ji nefilosafuo- 
dama parodė ir kelis gerus žmo- 
tgaus bruožus. Vis dėlto ji pamir
šo, kad ir jaunimui skirtoje pro
zoje kartkartėmis verta perbrauk
ti per arfos stygas ir išgauti 
jautresnių akordų, kurių darnia
me skambėjime gal paaiškėtų, 
kad tie nedorėliai motociklinin
kai yra žmonės, dažnai reikalin
gi dvasinės pagalbos.

D. -Birtdckienės stiliuje randa
me daug dinamiškų veiksmažo
džių. Jais išgaunamas jaunatviš
kas judrumas, entuziazmas. Sa
kiniuose kai kada prasimuša no
ras pasakyti labai “išraiškiai”, 
bet tuomet visokie pažymimieji 
žodžiai tik darko kalbos vaisku
mą. Pavyzdžiui, ar “nedrąsiai 
žalsvi pumpurai” negali būti tik 
“žalsvi pumpurai”? Arba vietoj 
“galvos skausmu skundžiasi” ne
galima būtų pasakyti “galvą 
skauda”.

Mūsų sąlygomis rašyti išeivi
jos jaunimui, iš visų pusių ata
kuojamam svetimos kalbos ir 
kultūros, irgi yra savotiškas he
roizmas. Džiugu, kad D. Brazy- 
tė-Bindofcienė rašo ne tiek iš pa
reigos, kiek, rašytojiško įkvėpi
mo vedama, iš meilės jaunam 
žmogui. Si savybė jaučiama jos 
raštuose. Ji myli vaikus.

Tad jau ketvirta knyga, para
šyta išeivijoje, Galima tik įsi
vaizduoti, kiek gražių, pakilių 
knygų jaunimui ji būtų sukūrusi, 
Jei būtų gyvenusi ne egzode, bet 
Nepriklausomoje Lietuvoje,

NAUJA
Clevelando Vyrų Okteto

PLOKŠTELĖ
Su sol. IRENA GRIGALIŪNAITE

STEREO KAINA $5

18 okteto repertuaro populiariausių liaudies, kariškų ir lengvo žanro lietu
viškų dainų rinkinys:

Kur tas kelelis?; Pypkės dūmai; Tėviškėlė; Pajūrio daina — Pajūriais, 
pamariais; Kariūnų daina; Gaudžia trimitai; Užstalės daina; 0 dalele 
ir dar 10 kitų.

Iškirpkite šį užsakymo lapelį, užpildykite ir su $5 čekiu ar money order 
už kiekvieną plokštelę pasiųskite:

R. B. BUTKUS 
M East 212 St 
Euciid, Ohio 44123

Čekyje ar perlaidoje prašome rašyti — R. Butkus

I Prašau man atsiųsti ----------- plokšteles. Pridedu Čekį arba money '

I order $----------- sumoje.
' Pavardė --------------------------------------------------------------------------------
‘ Gatvė ........ .... ■ .................. . .................................... .  '
I I
I Miestas________________________ Valstybė-------------------------------  |

Zip Code---------------------- i
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For 49 years, savers at near-$100 million 
Chicago Savings have become accustomed to 
♦he highest rates permitted by law. lt is 
possible to offer the aboVe yield where earn- 
ings remain undisturbed and are com- 
pounded for a year or m ore.

CHICAGO
savings and loan association

6245 south west(jrn avenue 476 /575-

Passbook Savings Earn From Day 
of Depoett to Day of Withdrawal
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Nauji leidiniai
• BOOKS ABROAD, Volume 

17, Number 4, Autumn 1973. Am 
ntamational Literary Quarterly. 
Iponsared by The University of 
Dklahoma. šį anglų kalba lei- 
Ižiamą žurnalą redaguoja prof. 
var Ivask, Leidinys, didelio for
mato, išleidžiamas keturis kartus 
netuose, kiekvienas tomas per 
100 'psl., kurie iliustruojami rašy- 
ojų nuotraukomis. Žurnalas yra 
almėjęs platų dėmesį ne vien 
Amerikos kultūriniame pasaulyje, 
Mt ir Europoje ir kitur. Žurnalo 
metinė prenumerata yra $ 8.00, 
įdresas: Books Abroad, 1005 Asp 
Avė., Norman, Okla. 73069.

Paprastai kiekvieno Books Ab- 
rod tomo pirmoji pusė yra ski
riama kiuriai nors specialiai lite
ratūros temai, įvairių autorių pri
statomai studijiniuos straipsniuos. 
Antroji tomo pusė skiriama lite
ratūrinių leidinių recenzijoms, 
kur akademinėj plotmėj aptaria
mos poezijos, prozos, dramos ir 
aplamai literatūros, mokslo kny
gos visų tautų ir kalbų, kurios jau 
turi aukšto lygio savo grožinę li
teratūrą. Tokiu būdu kiekviena
me numeryje aptariama po kelias 
lietuvių literatūros knygas, išleis
tas išeivijoje ar Lietuvoje. Be kita 
ko, žurnalo redakciniam kolekty
ve yra ir lietuvis prof. Rimvydas 
Šilbajoris.

šis naujas Books Abroad nu
meris mums įsidėmėtinas tuo, kad 
pagrindinė jo tema (ta pirmoji 
leidinio pusė) yra skirta baltų li
teratūroms. Tai pirmas toks didė
lis dėmesys lietuvių, latvių ir estų 
šios dienos grožinei literatūrai, 
kuriamai išeivijoj ir okupuotose 
tėvynėse. Šio Books Abroad to
mo baltiškosios temos įvadu eina 
paties redaktoriaus prof. Ivar 
Ivask straipsnis, plačiai žvelgiau 
tis į dabarties visų trijų Baltijos 
tautų literatūrinę dabartį tiek iš
eivijoje, tiek namie.

Atskirai lietuvių literatūrai ski
riami keturi gero akademinio ly
gio straipsniai: Algirdas Lands
bergis “Folklore and drama: An 
Encounter in Lithuania”, Ilona 
Gražytė - Maziliauskienė “Varia- 
tions on the Thema of Dehuma 
nization in the Short Stoties of 
Juozas Aputis”, Rimvydas Šilba
joris “Sigitas Geda, Magician and 
Minstrel” ir Viktorija Skrupske- 
lytė “Alfonsas Nyka - Ni Ii ūmas: 
A Poet of Dualities”. Pateikiama 
taipgi paranki bibliografija “Ar- 
tiicles on Baltic Literature in 
Books Abroad 1933 - 1973”.

Rašant apie dabarties baltų li
teratūras, šio numerio Books 
Abroad puslapiai taipgi yra ilius 
trunjaroi juose plačiau minėtų ra 
šytojų nuotraukomis. Iš lietuvių 
rašytojų nuotraukose matome 
šiuos: Alfonsą Nyką - Niliūną, Si

gitą Gedą,, Kazį Bradūną ir An
taną Škėmą.

įprasti finose naujų knygų re
cenzijų puslapiuose Rimvydas Šil
bajoris aptaria Aloyzo Barono ro
maną “Abraomas ir sūnus” ir Lie
tuvoje išėjusį Romualdo Lankaus
ko romaną "Tą šaltą žiemą”, o 
Birutė Ciplijauslkaitė nepagaili 
kritiško žodžio Miunchene (Va
karų Vokietijoje) išleistai lietuvių 
poezijos antologijai (Litauische 
Lyrik), parengtai Baldaufienės. 
Jos adresu, be kita ko, recenzetntė 
prasitaria: “She omits such es- 
sential figures as Aistis, Nagys, 
Nyka - Niliūnas, whose influ- 
ence was felt even by young ge- 
ncratians in Liithuania”.

Aplamai šis baltiškasis Books 
Abroad numeris yra didelis mūsų 
šiandieninės literatūros laimėji
mas tarptautine prasme. Žurna
lo redaktorius prof. Ivar Ivask to
dėl yra vertas kiekvieno lietuvio 
cultūrininko nuoširdžias padėkos.

Prof. Ivar Ivask, 
žurnalo redaktorius.

Books Abroad”

books abroad
AN INURNaJIONAI įjUftARY OUAUreRLY

A look U ton* Tori* t.
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Lietuvių, latvių ir estų literatūroms 
skirto “Books Abroad” numerio vir
šelis.

* Nijolė Jankutė, NUO DE 
VYNIU IKI PIRMOS. Išleido 
Akademinės skautijos leidykla 
1973 m. Chieaigoje. Viršelį piešė 
Nijolė Vedegytė - Palubinskienė. 
Tiražas 1000 egz. Knygos išleidi
mą finansiškai parėmė Vydūno 
Jaunimo fondas. JAV Lietuvių 
bendruomenės švietimo taryba 
pripažino šią knygą tinkama nau-1 
doti lituanistinių mokyklų moki-; 
niams. Knyga 144 psl., kaina 
$3.00, gaunama “Drauge”.

švietimo tarybos skelbtame jau
nimo skaitinių konkurse ši apysa
ka yra laimėjusi jury komisijos 
išskirtinį dėmesį, rekomenduojant 
ją išleisti. Apysaka vaizduoja lie
tuvės mergaitės mokyklinę ir šei
mos aplinką šiame krašte, pačiai 
pasakotojai lyg ir grįžtant į neto
limos praeities pasaulį. Apysaka 
sukomponuota nenuobodžiai ir iš
moningai, kartais pereinant į die
noraštinę formą.

Autorė gerai pažįsta šio krašto 
jaunimo, o ypač lietuviškojo jau

nimo problemas, todėl ir apysa
koje liečiamos situacijos yra labai 
psichologiškai pagrįstos, senti
mentaliai nesuidealimtos, bet ir 
nepraradusios savo šviesiųjų gyve
nimo spalvų.

• LAIVAS, 1973 m. gruodžio 
mėn, Nr. 12. Religinio ir tautinio 
gyvenimo mėnesinis žurnalas. 
Leidžia Marijonų vienuoliją. Re
daktorius kun. J. Prunskis. Adr.: 
4545 W. 63rd St., Ghioago, III. 
60629. Metams 4 dol.

Šiame numery dr. A. Šesplau- 
kįs informuoja apie Kalėdų pra- 
kartėlės ir eglutės atsiradimą. Su 
provincialu kun. J. Dambrausku, 
MIC, duodamas pasikalbėjimas 
jo 60 m. sulkakties proga. Kun. J. 
Prunskis rašo apie laukiamąsias 
Kalėdas. Vyt. Bagdanavičius iš
ryškina naujųjų Mišių skaitymų 
prasmingumą. Spausdinamas kun. 
St. Ylos paruoštas arkiv. J. Ma
tulaičio socialinio ir dvasinio di* 
maimizmo aptarimas. Aprašomas 
darbas lietuvio misionieriaus kun. 
Montvilo tarp Indijos raupsuotų
jų. J. Živilbutis rašo, kaip vienišas 
karys padarė laimingas Kalėdas 
sau ir kitiems. 'Duodama Lietu
vos gyvenimo, pasaulio katalikų, 
naujų įknygų apžvalga. Žurnalas 
gausiai iliustruotas. •

J. Švaisto novelės

fitkelta ta 5 pusi >

ma, kai tik pasuka į savarankiš
kumo kelią. Ji atrodė lyg užgui
ta, nesiryžtanti būti sau žmogu
mi, ir vyras įsižiūrėjo kitą. Ke
lias j skyrybas sukrečia ją, suju
dina jos ligi tol 'gyventąją ruti
ną, ir štai ji pagaliau pasirodo 
ne verkšlenanti moteriškaitė, 
bet individas, prieš kurį gal šiek 
tiek ir sceniškai atsiklaupia ant 
kelių grįžęs atsiprašyti ir savo 
blaškymusi nebepatenlkintas vy
ras. Sakytume, kad nemaža pa
našaus moralinio išdidumo pa
rodo ir Ona Laumakytė ją iki 
ausų jsiimylėjusiam italui Baglio- 
niui (“Šviesiaplaukė Carmen”). 
“Raganoje iš Žeberkštynės” 
šviesi kaimietė Emilija suvilioja 
inteligentą ir išteka už jo. “Sau
lėtose sutemose” karininkas mei
lės istorijoje išeina laimėtoju, o 
gal tikriau būtu pasakyti, kad 
mergina pasirenka ne studentą, 
'bet karininką.

Kai Algirdas Titus Antanaitis 
vienoje savo įžvalgioje paskaito
je (išspausdinta "Septintojoje 
pradalgėje”) ieškojo teigiamo, 
tvirto lietuvės moters atvaizdo 
svetur kuriamoje literatūroje 
(deja, tik romane), J. švaisto šios 
knygos, aišku, jis dar neturėjo. 
O joje iš tiesų jis būtų, tegu ir 
inaplačiai atskleistas, užtikęs 
bent kelias tokias, kurios arba 
jiau yra savarankiškas, stiprios, 
arba gyvenimas jas išmoko to
kiomis būti.

Tiesa, šen ten kai kiuriuose tų 
kūrinių surastume prasikišančių 
formalinių ydų. Pvz., “Šviesia
plaukėje Carmen” esama nema
ža liiteratūrimio Jjtampo, dirbti- 
numo. J. Švaistas kartais mėgs
ta banaloku štampu pagražinti 
savo kūrimus, štai kad ir žymiai 
realistiškiau pasakojamoje istori
joje apie architektą ir jo žmoną 
(“Moteris karnavalo aikštėje”) 
imamas ir mupiešįunas toks var
gu ar rašytoją iSkeliąs vaizdas: 
"šilkinio kimono palaidos ranko

vės švelniai nuslysta. Ant lango 
rėmų rausvos putnias aukštai iš
keltos rankos. Lange gelsvų pa
purusių plaukų garhanas. Že
miau, kur nugaros įlinkimas, 
žalsvas gyvai išrangytas drako
nas. Visu kimono paviršiumi 
tikras japoniškų gėlių darželis 
skaisčiai raudoname fone”. To
kie vaizdeliai juk labai primena 
ištraukas iš pigiųjų romaniukų.

Kitą pusę knygos sudaro įvai
rios tematikos kūrinėliai. Norint 
jiems griežčiau taikyti žanrinius 
reikalavimus, tektų sakyti, kad 
ne viskas čia jau 'būtų įskaityti- 
na į novelės-apsakymo rūšį. Štai 
pasakojimas apie tuos jaunus vy
rus (“O mes vis tolstam”), kurie 
po karo tuo netikrumo ir neaiš
kios ateities laikotarpiu išeina į 
svetimšalių legioną, galėtų, ro
dos, patogiau išsitekti apybraižos 
žanre. Nelabai moveliškas daly
kais ir "Buvo šventės”, kuriame 
pajudinama tėvų ir vaikų santy
kių problema Amerikos 'lietuvių 
pasaulyje. Kitus du kūrinėlius 
reikėtų laikyti apsakymais. Vie
name jų (“Netikėtas poilsis”) 
pavaizduoti pas Gasiūnus atos
togaujantieji. Skaitytojas gal ir 
pasakys saiu: o kaip ta ibdbelė at
rodytų, jei rašytojas būtų ją pa
vaizdavęs ne nuo jos kenčiančių 
Karosų akimis, jei ji pati būtų 
kaip nors atsivėrusi? “Nakties 
prie ligonio” slaugė Norfcuvienė, 
taip pat atstumiąs charakteris, 
pati išsipasakoja, kas per paukš
telis ji yra.

“Chaoso simfonija, arba auto- 
nekrologas” artėja į feljetoną, 
kuriame raiyštojas paberia kritiš
kų minčių gyviesiems. Vaidini
mas “Vakaras taigoje” yra tok
sai vaizdelis, kuriame nieko nau
jo nepajudinama Sibiro kankinių 
gyvenime: kenčia žmonės, pasa
kojasi savo (praeitį, padeda vieni 
kitiems. Tai vaizdelis 'populiaria
jai mėgėjų scenai.

Jeigu iman reikėtų pasverti, kas 
šiame rinkinyje ko verta, pasi
rinkčiau tas pirmąsias istorijas 
apie meilę ir ne dėl to, kad bū-

čiau šaliniirikas būtinumo bele
tristikos kūriniuose vaizduoti 
meilę. Tie kūriniai man dau
giausia patinka, ikad J. Švaistas 
juose neskuba tuojau pat vesti į 
tą baigiamąjį tašką. Pamažu pa
sakodamas, jis turi progų dau
giau užgriebti vaizduojamuosius 
žmones supantį (gyvenimą ir ryš
kiau, spalvingiau nupiešti žmo
nes, atskleisti juos ne pats pasa- 
ikojimiu charaikterizuodamas, bet 
leisdamas jiems pasireikšti veiks
mu, išsakyti save dialogais. Žo
džiu, man patinka, kad rašyto
jas nepasitenkina vien kaulais, 
bet nepagaili apsčiai ir mėsos, ir 
kraujo pridėti.

Tur būt, kalbant apie naujas , 
knygas, būtina jau pradėti įminė- | 
ti ir tokias dorybes, kurios rašy- j 
tojams turėtų būti natūralios. 
Štai, kad J. Sumišto novelių kalba 
taisyklinga, švari, sklandi, tai tu
rėtų būti natūralu. Rašytojas juk 
žodžio meistras, tai kaip jis ki
taip net pasirodyti 'įgalėtų? Bet 
šiais laikais ir kitaip būna, todėl 
ir tenka pabrėžti, kad štai J. 
Švaistas šiuo atžvilgiu nenusi
žengė irašytojiškam meistrišku
mui.

Typewrlters, Addlng Mnehin<w A 
Oh«okwrRers

Nuomoja — Parduoda — Talao 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš BOm. patikimai, patarnavlraaa
5610 South Pulask] Kotui 

Phone — 581-4111

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manulaeturem

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai, pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2460 So., Oakley Avė., Chicago 

TeL Vlrginia 7-7258-58

«Nl'O 
DI A YMl . 

IKI 
’IRMOS

N. Jankutės knygos viršelis, pieš
tas N. Vedegytės-Palubinskienės.

Reai Estate INSURANCE Management
Visų rūšių draudimai žemiausiomis kainomis. Mes atstovaujame ge

riausias kompanijas. Pasitikrinkite. Informacijai kreiptis J

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

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. l’IETKIFAVTCZ, Prez. z

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083
PLENTY OP FREE PARKING SPACE

7%
Mokamas už 4 m.

certifikatus. 
Mlnimum $5,000

6l/2% 

Mokamas už 1 m.
certifikatus. 

Minimum $1,000

574%

Mokomas už 
investavimo 

sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami kaa 3 mėnesiai.

„ ANTRAI). Ir PENKTAD. 
VALANDOS: šeštai). 9 v. r. iki 12 v. d.

PIRMAD. IR KETVIRTAI).
9 v. r. Iki 5 v. v. 

Trefilad: uždaryta. 
9 V. r. Iki 9 V. v.

SNIP 'N CURL by JO
2756 WEST 63rd STREET

Specializing in Tinting, Hair Cutting & High Styling 
Come in or phone for appointment:

RE 7-9125 or RE 7-9126. Ask for JO.

McKEY & 
POACIJEš

Prasmingiausia ir niekad nesenstanti dovana
Vestuvių, vardadienio, gimtadienio ir kitomis progomis vertingiausia, patvariausia ir prasmingiausia dovana yra 
LF išleisti Lietuvos 3-jų Prezidentų ir Karaliaus Mindaugo sidabriniai medaliai. Taip pat tie medaliai — reikš
minga dovana lietuviams bei kitataučiams, norint juos pagerbti — atžymėti už jų naudingus darbus mūsų tautai.

A* *f Z#
// &)5»8 

• V* ' " .

LITHUA\-IA

LIETUVOS
3-ju PREZIDENTŲ MEDALIS 

MEDALIS 

Kaina $10.00 
su reprezentazine dėžutė 

$12.50
Pašto išlaidoms pridedama 70 et.

KARALIAUS MINDAUGO 
MEDAUS 

Kaina $12.50
su reprezentazine dėžute

$15.00
Pašto išlaidoms pridedama 70 et.

Medalių užsakymus siųsti kartu su čekiais: LITHUANIAN FOUNDATION, 2422 West Marųuette RtL, Chicago, IL. 
60629. čekius rašyti Lietuvių Fondo vardu.

Nuo
1914 Metų
Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą. 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000.00

AND LOAN ASS’N. 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, 1LL. 60632
Phone 254-4470

ffV4%

Ali aeex>unts com-
z

4 Years Savings
poanded dally — CertiflcalesPassbook Savings (Minimom $5.000)

paid ąuarterly.

...... ............................................ •U'^

Kalėdinės Dovanos
Tik per Angliją, greičiau, pigiau, geriau.

Siūlome labai aukštos kokybės dovany siuntinį, kuris 
bus naudingas kiekvienai šeimai Lietuvoje.

KALĖDINIS 1973.
3J4 jardo puiki vilnonė angliška eilutei medžiaga, 3 jardai stora 

crimplene medžiaga moteriškam kostiumėliui, arba moteriškam paltui, 
vyriški nailoniniai marškiniai, arba bliuskutė, vyriškas arba moteriš
kas labai geros rūšies megztinis. 1 vilnonė gėlėta skarelė, 2 gėlėtos 
nailoninės skarelės, 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių, arba nailo
ninių kojinių, 2 jardai crimplene medžiaga suknelei, arba 1 sv. vilnonių 
mezgimui siūlų, 1 sv. šokoladinių saldainių dėžė, 20 angliškų cigarečių. 
Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis. $140.00.

Maisto siuntinius sudarome sulyg pareikalavimų.

Tam, kas pageidauja pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus:
3*4 jardo labai gera angliška kostiuminė medžiaga $45.00
Stora su ornamentais crimplene medžiaga 1 jardas $ 6.00
Crimplene medžiaga, suknelėms, 1 jardas $ 5,50
Nailoninis kailis moteriškam paltui $33.00
Dirbtinis mink, moteriškam paltui $54.00
Vilnonė žieminiam paltui medžiaga $36.00
Vilnonė gėlėta skarelė $ 8.00
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių $ 9.00
Perukai, įvairių spalvų $30.00
Nailoniniai marškiniai $ 9.00
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai $19.00

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televi
zijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių prekių, 
kurias negalima iš čia pasiųsti.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčia
me palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E.2. England 
Telef. 01739 8734
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Kultūrinė kronika
Penki grafikai

Čiurlionio galerijoje
D. Aleknienės, H. Blysikio, K. 

Lapšio,. I. Mitkutės ir Z. Sodei- 
Jdenės grafikos paroda vakar ati
daryta Čiurlionio galerijoje, Chi-

sikiirti sudarytąsias komisijas čia 
patiksliname d r. Algimanto Nor
vilo adresą. 1973 m. mokslo pre
mijos kandidatų siūlymus siųsti 
šiuo adresu: Dr. Algimantas Nor
vilas, 7 <21 So. Francisco Ave„ 
Chieago. III. 60629. Siūlant pre-

nigoje. Savaitės dienomis parodai mijuotiną veikalą arba rankraštį
atdara nuo 6 iki 9 vai. vak., šeš
tadieniais ir sekmadieniais nuo 
Iii vai. ryto iki 9 vai. vak. Užda
roma kitą sekmadienį — gruodžio 
16 d.

Gamta ir žmonės
Amerikos Vakaruose

Tokią temą matys ir girdės visi, 
kas tik ateis į Jaunimo centro ka
vinės kultūrinių ipenktadjenių va
karonę kitą savaitę, gruodžio 14 
d., 8 vai. 30 min. vak. Žymus 
mūsų fotografas Jonas Dovydė
nas, išskirtinių šio krašto žurnalų 
tb&. įdradarbis iy Chicagos galeri-

je Wasltingtone. Manoma, kad 
ši specialistų komisija darbą už
baigs iki šių metų galo.

Dr. K. Rudaitytė mirė Arizo
noje 1971 metais. Savo testa
mente, be kitų palikimų labda
rybei ir lietuvių draugijoms, pri
siminė ir lietuvius rašytojus. 
Teismo prisiųsti dokumentai sa
ko, kad Rudaitytė palieka turto 
apie 12,000 dolerių vertės Lietu
vių fondui ir įpareigoja LF Tary
bą kad tuos pinigus paskirtų ge
riausiam laisvojo pasaulio lietu
vių rašytojui jos mirties metais. 
LF tą palikimą jau perėmė ir re
alizuos tik paskutiniu momentu. 
Šiuo metu turto vertė siekia .apie 
12,000 d oi. Teisininkams pata
rus, LF Taryba pageidauja, kad

Lietuvos kilusio filmų aktoriaus 
Laurence Harvey. Jis mirė Lon
done, teturėdamas 45 m. amžiaus, 
susilaukęs nemaža garso filmų (pa
saulyje. Jis jau buvo dalyvavęs 
30-je Europoje susuktų filmų, kai 
jo vaidyba “Room at the Top” 
filme patraukė amerikiečių dėme
sį. Už jo vaidybą šiame filme jis 
buvo nominuotas filmų akademi
jos premijai. Filme “Butterfield 
8” jis jau buvo Elizabeth Taylor 
partneris. Aristokratiškos išvaiz
dos ir manierų, jis imponavo dau
geliui filmų žiūrovų.

Kilimu jis buvo iš Joniškio, iš 
Lietuvos, žydų šeimos. Jo tikrasis 
vardas buvo Laruška Miša Skik- 
ine. -Bent taip jo vardą paduoda 
amerikiečių spauda. Jo tėvas buvo 
statybininkas ir su šeima 1934 m. 
išemigravo į Pietų Afriką, į Jo- 
haninesbungą. Harvey tada tetu
rėjo 6 m. Kai sulaukė 14 m., pa
bėgo iš namų ir įstojo į laivyną. 
Karo metu dalyvavo Afrikos ir 
Italijos frontuose. Karui pasibai
gus, įstojo į Karališką dramos 
•akademiją. Londone. Po trijų mė
nesių prisijungė prie vienos dra
mos trupės Manchestery. Su trupe 
keliavo ipo JAV, vaidindamas dra
moj Henriką V. 1952 m. jis vai
dino karališkoje Šekspyro bendro
vėje Stratforde.

Dalyvavęs eilėj filmų pastaty
mų paskutiniu metu jis vėl 
grįžo į dramą. Edinburgho fesdva- 
lyje vaidino “A Wmter’s Tale” 
pastatyme, o Londone — “Game- 
lot” 'spektakliuose. ( J. Ptr.) 
UNIVERSITETAS ARABAMS

Vatikano radijas paskelbė, 
kad netrukus Betliejuje, į pietus 
nuo Jeruzalės, bus atidarytas 
katalikų universitetas arabams.

Filmų įvairumai
Dvejetas populiariausių aktorių stambiame filme
STASE SEMENIENE

tarpio metu ir, žinoma, Katie pies
tu šoka ginti Hollywoodo 10-ies, o 
Bubbeliui visa tai net nerūpi, ste
bime didelę pasižadėjimo sceną, 
kur Katie kovoja už principus, o 
Hubbell, kaip bailys, išneša kailį.

Staiga, visai nieko nepaaiškinant, 
filmas netikėtai ir neįtikėtinai išar
do jų meilės siūlą, ir jie persiskirta, 
nieko neišrišdami.

Lengva yra dovanoti staigų fil
mo nutraukimą vien tik dėl pačios 
Streisand Vaidybos. Ją vadina žj% 
diška Sophia Lztren. Ji savo vaidy
ba tikrai yra fantastiška. Tai gudri, 
greit susivokianti, lengvai humorą 
perduodanti, viena stipriausių dra
matinių aktorių ekrane šiuo metu 
(neskaitant jos dainavimo talento). 
Ji pergyvena savo charakterius lau
kine energija, o vis dėlto' sugeba 
pasilikti moteriškai jautri ir grau
džiai pažeidžiama.

Redfordo, charakteris, lyginant su 
Streisand, yra pasyvus ir gerokai 
kampuotas. Tiesa, jo rolė yra labai 
nedėkinga, bet vis dėlto aktorius iš
silaiko aukštumoje.

“THE WAY VVE WERE” yra
naujas stambus filmas, kuriame 
pirmą kartą pasirodo drauge du šu 
lai — patys populiariausi aktoriai 
Barbara Streisand ir Robert Red- 
ford. Tai romantiška melodrama 
apie meilės vystymąsi, o vėliau ir 
vedybas vienos jaunos radikalės 
(Streisand) ir jauno rašytojo (Red- 
ford), pasižyminčio dideliu žavin
gumu, bet be stipresnių įsitikinimų.

Tai, tur būt, yra pirmasis Holly- 
woodo studijos pagamintas filmas 
(surežisavo Sydney Pollack), kuris 
taip simpatiškai atvaizduoja kairių
jų aktyvumą 1930-1940 metais, kul
minuojant buvusia uždrausta trage
dija — Hollyvvoodo raudonųjų bai
me ir juoduoju sąrašu.

šis filmas, tai lyg piktas, lojan
tis šuo su baltais, kaip iltys, danti
mis, bet nekandantis.

Savaime aišku, Streeisand yra 
tokia dinamiška, kad ji visa svaido
si ugnimi bei įsitikinimais savo ro
lėje, ir netgi šiek tiek pokštų pa
beria (o juk humoru niekad nepa
sižymėjo Jaunųjų komunistų są
junga).

Barbara Streisand su dideliu ta
lentu atskleidžia mums šviesias, 
juokingas jaunas mergaites, puo
lančias į meilės pinkles, kaip mu
seles į išrūgas.

Šitame filme, kuris pirmiausiai 
yra tiktai meilės istorija sakytu
me, nėra stipraus nugarkaulio, kad 
pakeltų tokią naštą: radikalų poli
tiką ir saldžiai karčią pabaigą.

Streisand vaidina Katie Morosky, 
kuri, besibaigiant 1930 metams, bu-

vo studentų Jaunųjų komunistų są
jungos sekretorė.

Robert Redford yra Hubbell Gar- 
diner, žavįs Katie ne tik savo vyriš
ku grožiu ir atleto sugebėjimais 
studemtų sporto aikštėje, bet taip 
pat rašo nuostabias noveles laisvu 
laiku.

Nežiūrint visų jo talentų ir ža
vingumo, jis vis dėlto yra labai 
silpnas. Jo meilės nuotykiai trumpi 
ir paviršutiniški.

Katie negali pakęsti jo lengvabū
džių draugų su visais jų anekdo
tais apie Elenorą. Roosevelt ir jų 
nesibaigiančiais išgėrimais savait-. 
galiais.

Vienu žodžiu, jie nieko neturi 
bendro. Tiek skirtingi, kaip ugnis 
ir vanduo. Taip, savaime aišku, jię 
įsimyli ir susituokia.

Hubell parduoda savo romaną 
Hollywoodui ir patraukia į Vaka
rus. Jie atvyksta Mc Carthy laiko

(mašinraščiu), reikia jų bent vie
ną egzempliorių taipgi prisiųsti 
įury komisijai dr. Alg. Norvilo 
adresu.

Jaunieji rašytojai 
vėl plakami

Jaunieji lietuvių rašytojai vėl . _ ,. . .
buvo kritikuojami spalio mėnesį ^tų skinama po vieną premiją iš 
Vilniuje įvykusiame Rašytojų Są-|t™,m» l^t.uros sričių 1971 
Jungos komunistų organizacijos; duomennras. Tam reikalui 
susirinkime. Organizacijos sekre- LF Taryba sudarė specialistų to
torius A. Baltakis prikišo jiems ™siją susidedančią iš Itoonardo 

Andriekaus, Alfonso Nykos-Ni
liūno, dr. Viktorijos Skruipskely- 
tės, dr. Rimvydo Šilbajorio ir 

Baltakis'^n'tano Vaičiulaičio. Komisjos 
pirmininko pareigas eina Liet. 
rašytojų draugijos pirmininkas 
tėv. L> Andriekus, 'kiurio adresas 
yra: St. Anthony’s Monastery 
Franciiscan Fathers, Kennebunk- 
port, Maine 04046. Šiuo adresu 
nukreiptina visa literatūros pre
mijos reikalų korespondencija.

Komisijai pavesta nutarti pre
mijų skaičių, skirtinas premijas, 
jų pobūdį ir 1.1. Komisijos nuta
rimai bus tvirtinami LF Tary
bos.

Mirė aktorius Harvey, 
kilęs iš Lietuvos

Vėžio liga pakirto gyvastį iš

prikišo jiems 
“kūrybos visuomeniškumo, pilie
tiškumo (t. y. partinės linijos, — 
Red.) ignoravimą”. Dalį kaltės 
už jaunųjų “nuodėmes

Filmas klasifikuotas 
kams su tėvų palyda.

PG vai-

jose turėjęs didžiosios spaudos dė- ,priskiyrė llžsienių propagandai:
mesį atkreipusias savo nuotraukų 
parodas, kavinės lankytojams ek
rane parodys rinktines savo nuo
traukų skaidres iš kelionių po A- 
merikos Vakarus. Žmonių ir gam
tos noutraukas palydės dar ir sa
vais komentarais. Visi kviečiami.

Filmo “Dvylikos" 
antroji dalis•»

Lietuviškosios išeivijos didelis 
kultūrinis - dokumentinis turtas 
yra kun. Algimanto Kezio, S. J. 
•ir talkininkų sukamas filmas, kol 
kas pavadintas “Dvylika”. Ten 
bus įamžinta spalvotam ekrane 
dvylikos ryškiųjų mūsų kultūri
ninkų ir visuomenininkų žmogiš
kieji portretai jų žinomų darbų ir 
jų gyvenamos asmeniškos kasdie
nybės fone. Šešis jų jau įvairiais 
atvejais visuomenė galėjo pamatyt 
anksčiau. Dabar dar pridedami 
du: prelatas Pranciškus Juras ir 
j. Augusta itytė - Vaičiūnienė. Jų 
premjera bus ateinantį sekmadie
nį (gruodžio mėn. 9 d) 4 vai. po
piet jaunimo centre, Chieagoje. 
Po jų dar bus pakartotos dvi fil- 
mos: viena apie kalbininką prof. 
Antaną Salį, kita apie naująją 
jaunimo centro statybą. Visi kvie
čiami.

LKMA mokslo premijos 
reikalu

Ryšium su praėjusios savaitės 
kultūriniam priede paskelbta ži
nute apie Akademijos premijoms

“Tokią nuomonę inspiravo ir iš 
įvairių šaltinių, įvairiais kanalais 
plūstanti socialinio realizmo kri
tika, pastangos reviduoti pagrin
dinius mūsų literatūros princi
pus”. (“Literatūra ir Menas”, 19- 
73. X. 27). (Elta)

12.000 dolerių literatūrai
Lietuvių Fondo Tarybos pir- 

mininkas dr. K. Ambrazaitis 
praneša, kad LF Taryba galuti
nai pa tvirtino LF Rudaitytės li
teratūras premijos komisiją, kuri 
pradėjo darbą. Komisijos posė
dis įvylks gruodžio mėn. pradžio-
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DWIGHT DAVi$įgfiyfftHOWER (1890-1969') ' 
- 34th PrMident of fl$<r,Gountry — orchitecf 
the United States vietory in Europe duriag 

| World War II — Army Chief of Staff, Presi- 
deni of Cęlumbia University, First headof,' 
NATO.

6%7.
YEARLY

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
$1.000 Or More 30 Month Moturity 
YIELD INCREASES TO 7.08% 
on intorost accumuiatod for 1 yr.

YEARLY

CERTIFICATE ACCOUNTS*
$5,000 Or More 4 Yeor Moturity 
YIELD INCREASES TO 7.90% 
on interest occumuloted for 1 yr.

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

r
ANNA tlEANOR 1962) -
Appoinl.d for lyftftį the United
Nafiont by Preirlen^ Ijtufnpn pnd Kennedy — 
instrumento) in the rytttįnį, and the passinj of 
theworld's conferėhce on the Oedoratf-.i of 
Humun Rights. ,

YEARLY

CERTIFICATE ACCOUNTS*
$1,000 O, More 90 Doy Moturity 
YIELD INCREASES TO 6.002% 
on interest occumuloted tor 1 yr.

FRANK'S TV and RADIO. INC.
1240 SO. HALSTED STREET TEL. CA B-72S2

DIDELIS PASIRINKIMAS (VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO
IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

-TĖVAS IR SUKUS—
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovenhilI 6-2345-4 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

TBT8 M0DERNUK06 
AOUOOMMnONED KOPLYOfitf

Lnidotoviij Direktoriai
EIKisEVANS

CMS ĘO. WESTERN AVM.y, ~ ^11

utoAfeT-em

KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS 
Mūsų išeivijos poetų antologiją,

LIETUVIŲ POEZIJA UI, gruodžio 
mėn. galite įsigyti su 23% nuolai- 
la. Išpardavimo kaina — tik 
(10.00. Galite gauti ‘ Drauge”, pas 
datintojus, arba kreipkitės tiesiai

Ateities leidyklą, 17689 Goldwin, 
Southifield, Mieli. 48075.

6%7
YEAALY

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
o $1,000 Or More 1 Yeor Moturity

YIELD INCREASES TO 6.81% 
on interest occumuloted for 1 yr.

ERNEST HEMINGWAY (1898-1961) - Con- 
sidered by some the best English writer of his 
time — born in Oak Park, Illinois — Adven- 
turer, Hunter, Nobel & Pulitzer Prize Winner.

Cl/°7 PASSBOOK SAVINGS 
ra ’/4 /o lnter.it Foid to the Dole ot Wlflti)to»ol 
** ' YIELD INCREASES TO 5.39%
YEARLY on interest occumuloted for I yt.

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

Laidotuvių Direktorla.i 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741-2

įW
PARTNERS IN THE FUTURE

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite 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 West 63rd Street
Chieago, Illinois, 60629

Tel. PRospect 6-8998

ELIZABETH BLACK (1821-1910) — First 
woman graduated as Daetor of Medicine in 
the United States, 1866— initiated new subjeef 
in disease prevention, hygiene — established 
First vvomen's medical college irt the wayld. z

We hove a chance to add to this list of outstonding 
men and women.

GĖLĖS
EVERLY HILLS GĖLINY6IA
MikAih, (uuikeuutu, (aJdotu.Suv 

Ir kltolUona, pruguma
M* W. SSrd Street, Chicvųjo, UI 
TEL PU — PK S-O&S4

Yes - you and we at Standard Federal Savings have a chance to make his tory 
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.

Abovevvehave listed our PARTNERSHIP SAVINGS PLANS. Comeandtalk 
to one of our financial counselors, remember they have the šame problems you do, 
so they understand.

jmr syiND/MD

BhS4152 Archer Avenue (at Sacramento)
Chieago, Illinois 60632 - 847-1140 

*A substantial interest penalty is reguired for early withdrawal.

Asaunet $tH.IIM,M0.M 
Besam ava $17,600,009.00

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
S80T S. UTUANICA AVĖ. TeL YArds 7-S4O1

STEPONAS G. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
2314 W. 23rd PLACE TeL Virgin!a 7-6672
2424 W. 69th STREET TeL REpubiic 7-1218
11028 Southvvest Hlghway, Palos Hilis, I1L Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. ' TeL LAfayette 3-3572

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. UTUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-89

VASAITIS — BUTKUS
I44ą 8. SOth 4VKL, CICERO, U-L. TeL OLympic 2-1003

lnter.it


N>. 288 (40j — pul. 8 DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1973 m. gruodžio mėn. 8 d.

KULTŪRINGAS POBŪVIS
ALIAS Moterų pagalbinis vienetas, II-jo mokslo ir kūrybos 

simpoziumo paskaitų santraukos leidinio mecenatas

ALIAS (Amer. Liet. Inž. ir 
Arch. Sąj.) Chicagos skyr. Mo
terų pagalbinis vienetas Tauti
niuose namuose surengė pobūvį, 
kuris sutraukė ■pilną salę svečių 
Energingai pasidarbavo visa val
dyba: V. Lapienė — pirmininkė, 
A. Slonskienė ir A Vintartienė
— vicepirm., V. Jiurkūnienė — 
sekr. ir H. Žitkdenė — ižd.

Pirm. Vilhelmina Lapienė 
trumpu nuoširdžiu žodeliu dėko
jo atai lankiusiems, linkėdama 
linksmai ir jaukiai praleisti va
karą.

Ji pristatė keletą garbingų sve
čių: Mariją Rudienę — naujai 
perrinktą Ralfo centro valdybos 
pirm., pirmąją moterį tokiame 
poste. Taipgi inž. Antaną Rudį
— ALIAS Chicagos skyr. garbės 
narį, o taip pat nuoširdų sky
riaus draugą ir rėmėją Joną 
Evans.

Meninėje programoje solistė 
Rama Mastienė jautriai padaina
vo Sveikinimas svečiams (Mayer- 
baer), Juokdarys mėnulis (Gai- 
levičiaus), Ruduo (Ghopin) ir 
La Habanera (ariją iš op. Gar- 
men). Akompanavo muz. A Va
isai tos.

Akustiniu atžvilgiu nedėkin
goje salėje sol. R. Mastienės ge
rai Slavintas balsas skambėjo 
taip puikiai, kad publika neat- 
laidžiai reikalavo .gausiais ploji
mais kartoti dar ir dar bisui.

Laimėjimų traukimą pravedė 
Halina Zitkienė. Ji tai atliko pa
sigėrėtinai profesionališkai. Api
būdinusi “ponią Laimę” — for
tūną — ji ieškojo “pastogės” dail. 
VI. Vaitiekūno dovanotam pa
veikslui, pakviesdama traukti 
laimingą bilietą Valę Vaitiekū
nienę. Visas kitas dovanas sudo- 
vanojo pačios valdybos narės. V. 
Juilkūnienė paskyrė savo pačios 
darbo mozaikinę vazą.

Valdybos nares taipgi skonin

Skaitytojos laiškas
Gerb. Popia,

Turėdama atsakymus į visus 
klausimus, žinodama daug ir va
žinėdama po platų 'pasaulį, tikiu, 
neturėsite keblumų atsakyti 
apie mink.

Draugė gavo dovanų (Mink 
cape — grey). Jos amžiui ir jos 
ūgiui bei jos išvaizdai tinka, do
vana gerai užsitarnauta (25 m. 
sukaktis). Dabar ji turi problemą. 
■Kai tik pasijudina kur išeiti, vyre
lis tuoj ir sušunka: “Užsidėk 
įminki”

Prašau, atsakykite per “Mote
rų 'gyvenimą”, kur, kada ir kaip 
geriausiai tinka mimikų puoštis. 
Ir jiems abiems išspręsk proble
mas ir kitoms poniutėms bus į- 
darnu ir praktiška sužinoti dau
giau, kaip ir kur išeiti su “išgar
bintu mink”. Mačiau ”vieną 
mink” vaikščiojantį A and P 
krautuvėje. Iš anksto dėkinga, 
su geriausiais linkėjimais

Kristina Lin^tana

gai papuošė salę: savo sunešto
mis rudens gėlėmis padarė origi
nalias puokštes ant stalo su žva
kėmis vidury, ant kiekvieno sta
lo rudens lapo originalus papuo
šalas (A. Slonskienės "'darbo) 
skelbė stalo numerį ir savininko 
vardą. Talkon atėjo inž. Gražvy
das Lazauskas, padaręs papuoši
mus sienoje — sveikinimo plaka
tus.

A Markausko orkestrui gro
jant, pirmuoju šokiu — suktiniu 
pradėjo pirm. V. Lapienė su ALI
AS Ghicago skyr. pirm. inž. Alb 
Kereliu.

Įsismaginusi publika linksmai 
leido .laiką iki pat vėlumos, šok
dama ir dainuodama.

Puikiai pasisekęs vakaras kul
tūriniu atžvilgiu atnešė gražų 
'pelną. Pelno dalį — per trejetą 
šimtų vieneto Valdyba (paskyrė 
II mokslo ir kūrybos simpoziu
mo Paskaitų santraukų leidiniui 
išleisti. Tokiu būdu ALIAS (Am. 
Laet. Inž. ir Arch. Sąj.) Cbica-

Marija RudienS (dešinėje), Balfo centro valdybos pirm., svečiuojasi ALIAS 
Moterų pagalb. vieneto vakare Taut. namuose. U kairės Vilhelmina Lapienė, 
vieneto pirmininkė, ir vidury statybininkas Jonas Talandls. Nuotr. SL S.

P.S. Ar tiesa, kad mink yra tik 
po 5 vai. vakaro dėvima?

Ačiūl
Atsakymas

Gerb. Ponia Lingiene,
Paprastai žmonės laiško prie

raše parašo, įkas svarbiausia. Tad 
ir pradėsim nuo to.

Jūsų vadinamas “mink” — že
benkštis nėra dėvimas tik po 5 
vai. vakaro — ne.

Žebenkščio puspaltis — trum
pas apsiaustas, Jūsų vaidinamas 
‘Cape”, dar ir dabar yra mado
je. Vadinami “Stele” išėjo beveik 
visai iš mados. Tik labai ilgi 
“Stole” — šalikai dabar madingi 
siausti® vakare.

“Cape” galima dėvėti visur ir 
visada, kai yra vėsus oras. Ame
rikietės nuo pat ryto pasipuošu
sios važiuoja į miesto vidurį ap
sipirkti. Svarbu ir nuo pasiuvimo. 
Dabar — naujieji yra su apy
kaklėm, kiek į kliošiuką pasiūti. 
Labiau išeiginiai — vakariniai 
yra be sagu .(gurikuj,. Jai su bliz

Halina ZitkienS praveda dovanų 
traukimą sąmojingai, gyvai Ir origina
liai ALIAS Mot. pag. vieneto vakare.

Nuotr. St. S.

■gos skyriaus Moterų pagalbinis 
vienetas yra šio leidinio mecena
tas (redagavo ir inž. Vytautas 
Vinitartas). L.S.

gančiom sagom — irgi daugiau 
vakarui tinkamas.

Iš viso reikia vadovautis savo 
protu. Kaip suknelė ar batelis, 
taip ir apsiaustėlis, paprastesnio 
pasiuvimo, kad ir kailinis, ir net 
paties žebenkščio — skiriamas 
'dienai. Puošnesnis — vakarui.

Jūsų minima draugė tegul ne
šioja vyro dovanotą žebenkštį jo 
džiaugsmui —tam jis ir dovano
jo. O žebenkščio nėra ko gailėtis 
— tai gerai dėvimas kailis, jis 
pragyvens ir pačią savininkę. 
Nebent kandis suėstų. O tam ir 
reikia jį daugiau pravėdinti — 
nešioti.

Daiva Dobilienė

Kaip numesti svorį 
protingai?

Dainininkė 'Diana Lynn pata
ria numesti svorį šitaip: “Per te
levizijos programos skelbimus— 
•.pertraukas bėk vietoje, o ne eik
prie šaldytuvo maisto ieškoti”,

IZA MOTEKAITIENB 

MAMA
regiu Tave rasos lašeliuos 
visų akių, kurios raudoti gali, — 
girdžiu Tave dainų posmeliuos, 
visų dainų, kurios tik širdį žavi! 
Jaučiu Tave visam pasauly — 
kaip galiu jausti vieną saulę 
savo klajonių praeivio žemėj. 

MAMA
buvai su manim, esi ir liksi: — 
mirties per maža, kad mus

atskirtų!
Tai tiktai sapnas, kad jau

išvykus
dienoms paliepus, į Amžinybę — 
Tu tik išėjus, kad vėl sugrįžtum 
Nuvesti savo vaikus pas Dievą!

IŠ MOTERŲ PASAULIO

— Birutė Pūkelevičiūtė šian
dien vieši WaShingtone, D. C., 
kur Lietuvių 'moterų federacijos 
klubo suruoštame Literatūros 
vakare ji skaitys savo kūrybą. 
Guodžio 16 d. Liet. mot fed. 
Chicagos klubo pakviesta ji kal
bės klubo susirinkime 3 v. p. p. 
Jaunimo centro kavinėje.

— Lietuvių moterų federaci
jos Chicagos klubas savo lėšomis 
įgijo lietuvišką trispalvę, kurią 
■perdavė Marųuette Parko parapi
jos klebonui kun. A. Zakaraus
kui klubo jauniausioji narė Vili
ja Kerelytė. Vėliava buvo iškil
mingai pakelta pirmą kartą pra
eitą sekmadienį, gruodžio 2 d.

— Dr. Vanda Daugirdaitė - 
Sruogienė skaitė paskaitą anglų 
kalba apie Lietuvos kultūrą ame
rikiečiams — .De 'Paul universi
teto geografijos dr-jai lapkričio 
17 d. Balzeko Liet. kultūros mu
ziejuje.

— Birutę Barodicaitę, kaipo 
puikią baleriną, išskirtinai pami
nėjo ameirikie$U didžioji spauda 
(Ghacago Tribūne, Sun-Times ir 
lot.) Mūsų puikioji šokėja gastro
liuoja su Chicago Ballet trupe.

— Violeta Karosaitė taipgi 
buvo atžymėta Chicago Tribūne, 
kaip puiki balerina “Spragtuko” 
balete. Ji jau šoka kelinti metai.

— Eglyno snieguolės, taip pa
sivadino Amerikoje gimusios 
grupė moterų —■ 3 kartų (močiu
tės, motinos ir dukraitės), kurios 
savo lėšomis ir nuosavu darbu 
kelinti metai iš eilės papuošia 
lietuvišką eglaitę Mokslo ir pra
monės muziejuje. Joms vadovau
ja Vanda Radavičienė. Jos tą dar
bą pasirinko savo noru ir nepra
šo jokios 'pagalbos iš šalies, nei 
jokių aukų.

• Chicagos Lietuvių moterų 
klubo tradicinis Gintaro balius į- 
vyks 1974 m. birželio 22 d. Con- 
rad Hiilton viešbutyje, Ghicago- 
je. Baliaus rengimo komitetą su
daro? Lietuvos gen. konsule Juzė 
Daužvardienė — garbės pirm., 
Dalia Bobelienė — pirm., Leon-

Sol. Roma Mastienė dainuoja ALIAS 
Moterų pagalbinio vieneto suruošta
me vakare, vis pakartotinai publikos
UkvMlaoM blsuL Nuotr. SL s.

Žiemos ramybė Nuotr. Alą. Kezlo, S.J.

KA VEIKIA LIETUVOS DUKTERYS
Lietuvos Dukterų draugija, 

kuri džiaugiasi dideliu būriu na
rių — per 600, dirba tyliai, nesi- 
garsindama ir nesireklamuoda- 
ma. Visi didieji darbai atliekami 
Tylomis. Kaip toji saulė visiems 
šviečia vienodai, visus šildo, ne
laukdama prašymo ir padėkos, 
taip pat ir Lietuvos dukterys ne
laukia maldavimų, nei pagyrimų, 
'bet padeda visiems lietuviams 
gera valia, kiek išgalėdamas. Ir 
jos lieka pamiltos vargdienių ir 
prislėgtų. O kas jie yra? Štai, vi
sa eilė Lietuvos dukterų pamil
tųjų. Pagerbdami juos, neskel
biame vardų, jie lieka bevar
džiais. Jų tarpe yra inteligentų, 
vargo išstumtų iš vėžių.

Po trijų širdies priepuolių vie
nišą 71 m. senuką šeimininkai, 
nenorėdami sau nepatogumų, iš
varė iš buto. Geraširdė moteris 
pranešė ir prašė priimti į Simo 
Kudirkos namelius. Draugija pri 
ėmė.

Apie dr-jos globojamą moki
nuką Vasario 16 gimnazijoje turi 
labai gerus atsiliepimus. Jį leido 
ir į mokinių vasaros stovyklą. 
Tėvai, gyveną Kolumbijoje, la
bai dėkingi.

Sergančiai ir vyro .paliktai mo
tinai su 4 mokyklinio amžiaus 
vaikais padėjo pinigine parama.

Pagelbėjo 80 m. senutei, gau
nančiai mažą pensijėlę, gyve
nančiai rūsio kampelyje, kad ga

rina Dargienė — vicepirm., Mar
garita Krupa — sekr., Beverly 
Block — ižd., Genovaitė Malus- 
kienė — pristatymo šokių vedėja, 
Cecilia Matui — asistentė, Aldo
na Daukienė — programos leidi
niui, Eleonora Zapolienė, Alina 
Lipskienė, Christina Austin, Ire
na Gudonienė, Dorina Tojok ir 
Sophie Vizgard — asistentės; Ge
nė Krajicek ir Marija Krauchu- 
nienė — spaudos pranešimams; 
Gheryl Rudienė ir Pat Traub — 
baliaus rezervacijos; Sylvia Petro
šiaus ir Felicija Juškienė — susi
pažinimo arbatėlėms; Aldona 
Brazienė — prisiminimų knygai; 
Genovaitė Giedraitienė — deko
racijos, Cheryll Kaliebe ir Vanda 
Radavichienė — padėjėjos; Joyce 
Paliulioniienė — vakaro koordina
torė; Donna Abrigiani — buvusių 
debiutančių koordinatorė; Ch riš
tine Austin — stipendijų pirm.

Moterų organizacijos, norinčios 
rekomenduoti jaunas lietuvaites 
gintarėlių baliui, gali kreiptis į 
pirm. Dalią Bobelienę, tel. 426- 
6081.

• M. Krauchunienė ir P. Vai- 
taitienė buvo pakviestos į Ches- 
terton, Indiana, pravesti kalėdi
nių ššiaudiinukų klases šeštadienį,
gruodžio 1 &

lėtų nusipiikti drabužių, 'maisto, 
vaistų.

Vienam asmeniui po vienos a- 
kies operacijos, kita irgi mažai 
mato. Prisidėjo dar nelaimė: nu
krito laiptais, susilaužė ranką ir 
amputuotą koją. Ligoninėje su-' 
teikta pagalba. Savo lėšomis dr-ja 
apgyvendino prieglaudoj, kurio
je baigs sveikti ir turės gerą prie
žiūrą.

Toronte, Kanadoje, gyvenan
čiam vienišam inteligentui, per
gyvenusiam sunkią operaciją, 
pasiuntė pinigine auką. Gavo 
gražų padėkos laišką.

Viena skaučių vadovė prašė 
'padėti vargingos šeimos skautu
kai ,išvažiiuoti į Jubiiliejiilnę skautų 
stovyklą. Dr-ja išsiuntė. Tėvai su 
ašaromis dėkojo ir žadėjo nelikti 
skolingi. Seimą tik atsikėlusi iš 
Argentinos.

Išsiuntė į Lietuvą didelį siun
tinį, kad padėtų Sibire iškankin
tai šeimai.

Seniukui ligoniui, gaunančiam 
mažą mansiją, padeda, kol jis 
gaus per M. Rėklaitį didesnę 
pensiją ir maisto korteles.

Sulūžo skutimosi mašinėlė. Už 
pensiją šeimininkė laiko ir val
gydina. Mašinėlei pinigų nelieka. 
Kairė ranka pritraukta ir neval
doma, sunku nusiskusti kitomis 
priemonėmis. Dr-ja nupirko 
naują.

Mašinos sunkiai sužeista, inva
lidė. Maža (pensija. Brangius 'gy
dytojas, brangūs vaistai. Dr-ja 
padeda.

Dar trims vargšams, gaunan
tiems mažas pensijas, nutarė .pa
dėti. Tokių jau turi 18. Kas mė
nuo jiems išsiunčia daugiau kaip 
500 dol.

Padėjo dviems našlaitėims, ku
rių tėvas miręs, o motina, bai
sios ligos iškankinta, mirties pa
tale.

Čia tik išvardinti daugiau kaip 
tuzinas nelaimingų atsitikimų, o 
jų kur kas 'daugiau.

Panašių nelaimingųjų turi 
kasdien. Neužtenka jiems paguo
das žodžių, reikia ir piniginės pa
ramos. Ir kiekviena lietuvė gali 
prisidėti geru darbeliu, bent prieš 
Kalėdas nušluostyti ašarą vargs
tančiam tautiečiui.

Sveikas ir gražus 
papuošimas

Sutarkuokite morkas ir pet- 
ruškas ir apibarstykite salotas 
ir pomidorus — atrodys daug 
gražiau ir bus kartu sveika bei 
kvapnu.
Greitas padažas daržovėms

Pašildykite vieną skardinukę 
kondensuotos “cheddar” sūrio 
sriubos su 1-4 puoduko pieno 
ir apipilkite tuo padažu žydin
čius kopūstus (kalafiorus),.

Pasikalbėjimas su Vokietijoj 
studijuojančiu lietuviu

Prieš kiek laiko, Jonui Rei-^ 
niui dar esant namuose, paklau
sinėjau jj apie Vokietiją ir kaip 
sekasi jo studijos.

— Kaip atrodo ta vietovė Vo~ 
kieti joje, kurioje gyveni f

— Gyvenu pietų Vokietijoje, 
Wuerzburgo mieste, viename 
vienuolyne,, kuris yra netoli par
ko. Wuerzburge nėra tokio bai
saus vėjo, kaip čia, Chicagoje, 
nes miestas yra kalnų apsuptas. 
Vasarą visur tik gėlės žydi ir 
vaisių medžiai linksta pakelėaf. 
Prie mano kambario lango auga 
juodų vyšnių medis. Kai jos pri
noksta, galiu gardžiai pasmagu
riauti. Oras tenai yra labai gry
nas, kad beveik susirgau, kai 
pirmą kartą jį įkvėpiau.

— Kaip atrodo Wuerzburgo 
gyventojai f

— Keisti žmonės. Beveik visi 
turi raudonus plaukus ir žaliai 
akis. Prisigėrę alaus, vis juda 
pirmyn ir atgal.

— Kaip sekasi moksle f
— Medicinos mokslas buvo, 

yra ir bus vienas iš sunkiausių 
mokslų. Kiek įvairiausių vardų 
ir jų funkcijas reikia atsiminti, 
kiek kitokių galvosūkių, kad 
žmogus,, kaip aš, tikrai skilvio 
žaizdas gausiu. Bet, nors moks
las ir sunkus, esu nusistatęs eiti 
šita kryptimi gyvenime. *

— Ar sunku mokytis viską 
svetima kalba f

— Su vokiečių kalba neturiu 
daug bėdos. Nėra perdaug sun
ku perskaityti ar klausyti jos, 
bet, kai reikia man ką nors iš
aiškinti ar parašyti, tai tada 
jau problema iškyla. Tačiau, kai 
tik galiu, vis tiek mėginu suras
ti angliškai parašytą tekstą, nes 
anglų kalba yra daug lengviau 
man suprantama.

— Kaip patinka vokiečiams 
amerikiečiai?

— Vokiečiams nelabai bepa-1 
tinka amerikiečiai, jaučiasi stip
ri įtaka iš rytų. Tame parke ne
toli mano vienuolyno dažnai ap- 
muša amerikiečius. Todėl aš da
bar per tą parką nebekeliauju, 
bijodamas, kad gali mane už
pulti, nors esu lietuviu apsiskel
bęs.

— Pagaliau, matant skirtumą 
tarp dviejų kraštų, kur geria, t 
patinka f

— Sunku atsakyti. Gyvenda
mas Amerikoje visą laiką, pri
pranti prie šito krašto, bet, kai 
nuvažiuoji į Europą ir matai 
skirtumą, norisi ten pasilikti ir 
gyventi.

Grasilda Reinytė

* Grasilda Reinytė, jaunoji 
Ped. lit. instituto studentė, antru 
kartu dalyvauja šiame skyriuje 
savo lengva plunksna. Sis jau
nuolės interview buvo parašytas 
instituto žurnalistikos kurse.

Namų ruošos robotai 
- moterims

Mokslininkai smarkiai dirba 
prie vadinamų “namų ruošos ro 
botų", kurie atliks visą namų 
ruošą šeimininkėms. (Didžio; 
problema. Ką darys šeimos gal 
vos — vynai su visu atliekamu 
laiku, jiems nieko neveikiant 
klauoia amerikiečių spauda).

'Alus valo
Alus nepaprastai gerai valo 

pa auksuotus rėmus, ne tik jų ne- 
nublanikina, bet atvirkščiai 
pui'kiai nužibina.

Alkoholio dėmės balduose
Dauguma alkoholio dėmit 

balduose visai pranyks, jei jo< 
bus ištrintos “olive” aliejumi.

Valo ir blizgina
Truputi “borax” įpylus į van 

denį — tuo Skiediniu ne tik nu 
valysite gerai veidrodį, bet fr j 
nublizginsite vienu ir tuo pačii 
kartu
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