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Jei retkarčiais pagalvojame, 
kas mes esame, gal ne visuomet 
ir ne iškarto dingteli mintis ir 
atsakymas, kad esame lietuviai 
išeiviai. Prie Jšeiviškumo jau 
pripratome, mūsų padėtis rutu
liojosi, keitėsi ir dar keisis, bet 
pagrinde liks kažkoks principas, 
kuris yra tvirtas.

šis principas yra tai, kad mes 
nepasitraukėme, kaip kitos emi
gracijos, iš savo krašto dėl bado, 
epidemijų, nepriteklių, pasipel
nymo, karjeros, aukso ieškojimo 
avantiūrų, ar per klaidą pateko
me j ne tą traukinį, ar laivą. Bet 
pasitraukėme dėl paprasto ir ele
mentaraus siekio-laisvės. Esam 
nemaža grupė, kurioj individu
aliai, kiekvienas savyje, suprato, 
kaip brangi yra žmogaus pa
grindinė teisė. Mūsų nusistaty
mas tuo atžvilgiu yra tvirtas ir 
aiškus. Ir jei kartais jaučiame 
paliktojo krašto nostalgiją, tai 
dar nereiškia to principo nusilpi
mą, jo eroziją! Ar jaučiamas 
tam tikras nutautimo laipsnis 
vėl yra ženklas bendrojo mūsų 
neprincipingumo? Ar įsiliejimas 
į gyvenamo krašto upę, apsikrė- 
timas gyvenamo krašto papro
čiais. gyvenamo krašto rūpes
čiais ir morale vėl yra kažkokia 
nenumatyta to principo erozija?

Dėl to kartais norėtume apsi
tverti neliečiamumo aureole. 
Kartais sakome, kad esame jau 
stagnacijoj, bet minėto laisvės 
principo mes nei individualiai, 
nei grupėje niekada neišsižadė
sime, nors kartais vienam ki
tam išeiviui nelengva atsakyti į 
visus, naujai iškylančius klau
simus.

Kalbant apie menus, entu
ziazmo išeivijos pradžioje netrū
ko, klestėjo spauda, leidyklos, 
poezija, proza, drama, tapyba, 
skulptūra, muzika ir net išeivi
jos reikalams reikiamų patalpų 
architektūra. Gaila tik, kad ne
galima buvo pramatyti ir maty
ti akyliau į tolį, kuriose srity
se ir kaip, pasitraukus vienam 
kitam fiziškai iš meno gretų, ar 
perėjus ir įsijungus į gyvenamo

krašto — užsieniečių — grupes, 
kiek mums grės tokie dalygai, 
kiek jie žalos padarys vienai ki
tai meno šakai.

Vis dėlto galima su džiaugs
mu Bakyti. kad išsilaikė ir dar 
laikosi laikraščiai, didelė dalis 
žurnalų, be kurių jokia išeivija 
negalėtų gyvuoti. Spauda mums 
yra labai svarbus susisiekimo 
elementas ir nebent ateityje 
vėl kokie netikėtumai, savotiš
kas baubas, blogesnis už rusų 
carų spaudos draudimą, galėtų 
ją čia pakirsti.

Netekus keleto svarbių dainių, 
poezija, galima sakyt, daug ką 
prarado. Bet jai negresia mir
tinas pavojus, nes ji dar labai 
gyva; ir redakcijos tikrai nesi
gailės jai reikalingos mažos 
erdvės savo puslapiuose

Proza dar taipgi pusėtinai gy
vuoja. Bet, susitraukus spaudai, 
jai graso vietos stoka..

Leidyklos skundžiasi skaity
tojų abejingumu. Bet knygos, 
kad ir su vargais, dar išeina. Ta
pybai tuo tarpu beveik neatsi
randa jokio skundo. Jos apstu., 
rečiau matyti įdomesnių straips
nių apie ją spaudoje, mažiau en
tuziazmo ir plastinio meno gin
čų.

Muzikoj kiek kebliau, nes ji 
pareina nuo rimtų kompozito
rių, atlikėjų, gerų dainininkų 
skaičiaus, lėšų, organizacijos ir 
beveik nuo vieno didesnio išeivi
jos centro. Išeivijos muzikos 
meninės naujovės labai pareis 
nuo naujų operų, kompozicijų ir 
naujų chorams dainų. Tą patį 
galima sakyti ir apie dramą.

Jei dabartinė išeivijos fazė ir 
nepasižymėti} pirmykščiu jos 
entuziazmu, smarkumu, narių 
gausumu ar net p pamatymu į 
ateitį, tai dar nereikštų praktiš
kai išeivijos pagrindinio princi
po suirimo. Ką dabar turim, yra 
labai normalu. Išeivija juk ne
buvo pačiu pirmapradžiu savo 
polėkiu kokia nors organizacija. 
Priešingai, tai buvo individai — 
išeiviai, nemaža grupė, kurie in
dividualiai, kiekvienas savyje

Didžiulio veikalo “Lietuvių li
teratūros istorija” pirmasis to
mas, išleistas JAV LB Kultūros 
fondo, neseniai išėjo iš spaudos. 
Tikime, kad su šio keturtomio 
parašymu ir jo išleidimu vėl bus 
paliktas neištrinamas išeivijos 
pėdsakas visos mūsų tautos kul
tūrinėje raidoje. Ta proga šian
dien čia užkalbiname patį veikalo 
autorių Praną Naujokaitį.

— Įdomu, kada ir kokiose ap
linkybėse gimė pirmapradė idėja 
parašyti net kelių tomų, plačios 
apimties lietuvių literatūros isto
riją?

— Jau prieš pat pradėdamas 
rašyti, numačiau, kad supla
nuota apimtis nesutilps į tris to
mus, dėl to ir sutartyje su LF 
yra įrašyta 3-4 tomai. Taigi ir 
mano atsakymuose bus kalbama 
apie 4 tomus. .

Literatūros istorijos parašymo 
idėja siekia dar stovyklinius lai
kus Vokietijoje. Tada beveik iš 
atminties parašiau “Lietuvių li
teratūrą” (išleido Patria 1948 žymas juk tai ne uienerių metų 
m.), prieš akis turėdamas lietu- darbas. Kiek užtruko, sakysim, 
vių gimnazijos literatūros progra- j nen tik pirmojo tomo paruošimas 
mą. Jau tuomet kartais 'ateidavo spaudai? 
mintis praplėsti tą konspektinį 
veikalą. Tuo tikslu nuo 1945 m1, 
rinkau visokią literatūrinę me
džiagą, pirkausi knygas, dariausi 
laikraščių iškarpas. Tačiau sun
kios įsikūrimo ir darbo sąlygos 
JAV tą sumanymą vis stūmė to
lyn ir tolyn.

Naujas sumanymo pažadini
mas buvo okupuotoje Lietuvoje 
išleista Lietuvių literatūros isto-
rija (5 tomai), stipriai iškrei
pianti lietuvių literatūros veidą. 
Argi mes esame tokie vargšai ir 
bejėgiai,. kad tenkinsimės tokia 
sužalota istorija? — tada kilo šir
dyje protesto balsas. Pajėgėme 
išleisti 36 tomus Lietuvių Encik
lopedijos, pajėgsime išleisti ir 3- 
4 tomus literatūros istorijos! Tik 
kas ją rašys? Atsidūręs prieš kon
kretų uždavinį — tokį plačios 
apimties darbą, suabejojau savo 

suprato savo, kaip žmogaus, pa
grindinę teisę į laisvę. O jei 
kam atrodo, kad esame ir kiek 
susiskaldę partijom ar nuomo
nėm, tai tik liudija, kad neišda- 
vėm individo laisvės principo. O 
paviršinis nevieningumas gal 
kaip tik ir yra nuolatinė tos 
laisvės apraiška?

Ir kūryboje — menuose dirba 
atskiri individai, bet jų indivi
dualiniais laimėjimais esame 
įpratę matuoti visos išeivijos 
meninį lygį. Ar tai tikslu? Išei
vija nėra kokia gamybinė orga
nizacija. Joje tik randami indi
vidualūs kūrėjai, ar jaučiame jų 
stoką. Dėl individualių kūrėjų 
tobulumo ar netobulumo girti 
ar kaltinti išeiviją gal būtų kal
binis netikslumas, savotiškas 
nesusipratimas.

P, Min. 

jėgomis. Juk esama labiau už 
mane kvalifikuotų literatūros 
mokslininkų išeivijoje, tai kodėl 
jie nesiimtų tokį veikalą para
šyti? Mano laikas sutirpdavo 
kasdieninės duonos darbuose, ir 
taip vis laukime bėgo metai po 
metų. Vis nebuvo girdėti, kad 
kas imtųsi tokį veikalą rašyti.

— Koks ir kokiose aplinkybėse 
buvo lemiamas paskatas nuo idė
jos eiti prie konkretaus darbo?

— Lemiamai apsispręsta imtis 
jagaliau to didelio darbo ta
da, kai 1971 m. pradžioje darbo
vietė paleido mane į pensiją. Ta
da atsirado pakankamai laiko ir 
noro dirbti reikalingą lietuvių 
kultūros darbą. Taip ir išdrįsau 
pasisiūlyti LF-ui atlikti vieną 
specialų projektą. LF po kiek lai
ko paskyrė tam darbui piniginę 
paramą, ir tokiu būdu darbas 
prasidėjo.

— Reikiamos medžiagos telki
mas ir pats literatūros istorijos ra-

— Paprastai, vienam tomui 
parašyti reikia ištisų metų. Jei 
kartais darbą sutrukdo kokie pa
šaliniai darbeliai ar būtinas poil
sio reikalas, tai tomo užbaigimas 
nusitęsia ir į kitus metus. Pra
džioje truko trys mėnesiai, kol 
susidariau kartoteką: susirašiau 
autorius į korteles, suregistravau 
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bibliografinius šaltinius. Darbą 
pradėjau 1971 m. pradžioje, o 
1972 m. vasarą jau pirmąjį to
mą nusiunčiau į Chicagą LB 
Kultūros fondo komisijai skaityti. 
Tų pat metų pabaigoje rankraš
tis buvo atiduotas Pranciškonų 
spaustuvei Brooklyne. Spaudos 
darbas užtruko daugiau negu 
metus, ir tik 1974 m. pradžioje 
(su 1973 m. data) knyga buvo 
išleista. Spaudos priežiūros dar
bai, korektūros, iliustracijų parū- 
pinimas taip pat teko autoriui. 
Tie darbai trukdė kitų tomų ra
šymą.

—■ Literatūros bičiulį domintų 
pats Jūsų darbo metodas. Kaip vis 
renkama, kartotekuojama medžia
ga, kokiais būdais ieškomi ir priei
nami šaltiniai, kaip ir kiek bend
radarbiaujama su kitais, daromos 
avos išvados ir pan,?

— Visi žinome, kad literatūri
niai archyvai ir didžiosios litu
anistinės bibliotekos liko okupuo
toje Lietuvoje. Taigi svarbiausie
ji šaltiniai man nepasiekiami. 
Tenka naudotis pagalbine me
džiaga: gautomis iš okupuotos 
Lietuvos knygomis, įvairiais lei
diniais, išleistais svetur. Nuo 
1945 m. iki dabar mano pasto
gėje yra surinkta gana daug li
teratūrinės medžiagos. Ją atitin
kamai susitvarkiau, išsidėsčiau 
lentynose ir vokuose, kad pagal 
kortelės nuorodas lengvai galė
čiau rasti. Kortelės atsirenkamos 
iš kartotekos plane numatyta ei
le. Kai ateina eilė aptarti kurį
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nors rašytoją, tai pagal kortelę 
susirenkama visa bibliografinė 
medžiaga po ranka. Ta medžia
ga ne tik. peržiūrima, bet daug 
kas iš naujo skaitoma (net išti
si veikalai), nors jau anksčiau i 
skaityti, kad rašant visa būtų gy
va ir pilnai įsisąmoninta. Visa 
turimoji medžiaga kritiškai persi- 
jojama. Su kuo autorius sutinka, 
tie svetimų autorių aptarimai net 
pacituojami. Bendradarbiavi
mas su kitais yra daugiausia kny
ginis: naudojuosi tuo, kas priim
tinų autoritetų parašyta vienu ar 
kitu atveju. Trūkstamų knygų 
tenka pasiskolinti. Nuvažiuoju, 
kai atsiranda reikalas, ir į Alkos 
muziejų Putname: ten yra kny
gų ir nepriklausomoje Lietuvoje 
išleistų žurnalų. Žodiniais pata
rimais yra man gelbėjęs prof. J. 
Brazaitis. Pasinaudojau ir LB 
Kultūros fondo komisijos (P. 
Gaučio, A. Kairio ir J. Masilio- 
nio) pastabomis ir sugestijomis. 
Daugumas aptarimų ir išvadų 
autoriaus padaroma, susinteti
nant savo kriterijus ir priimtinų 
autorių teigimus.

— Žinant, kad tai yra sunkus 
“švento užsispyrimo” darbas, no
rėtume sužinoti, kaip jį išsidėstote 
nuo miego atliekančiose dienos va
landose?

— Produktingiausias yra rytas. 
Visada keliuosi 6 valandą, išgė
ręs kavos, tuojau sėdu prie rašo

mosios mašinėlės ir rašau kelias 
valandas. Tada lengvai plaukia 
mintis, sklandžiai formuluojasi 
aptarimai, pačios siūlosi išvados. 
Rašymas vyksta sklandžiai, kai 
medžiaga būna jau anksčiau pa
ruošta, pergalvota. Paruošimo 
darbus atlieku popiečio valando
mis, o kartais ir vakare. Mano 
gyvenime vakaras nėra darbin
gas. Paprastai ilgai nevakaroju, 
einu miegoti ne vėliau kaip 10 
vai. Suprantama, kad pasitaiko 
ir nukrypimų nuo mano įprastos 
tvarkos. Yra dienų, kai reikia 
daug skaityti, tada nieko nepa
rašau. Kartais iš įsibėgėjimo ra
šau ir popiečio valandomis, bet 
tada darbas sunkiau vyksta. Su
lėtėja darbas ir per vasaros karš
čius. Našiausia yra žiema, ru
duo ir ankstyvas pavasaris.

Rašau iš karto, be jokių juod
raščių. Tik nedidelius tarpsnius 
taisant, tenka perrašyti. Bet už
tai pats rašymo darbas vyksta lė
tokai, vis sustojant, pagalvojant, 
mintyje suformuluojant būsi
mus sakinius.

— Kiek šiuo metu keturtomio 
veikalo rašyme yra pasistūmėta? 
Ar jau atiduotas spaudai antrasis 
tomas? Ar jau parašytas trečiasis? 
Ir kada galima būtų tikėtis pasiro
dant paskutinio tomo ir progos 
švęsti pabaigtuves?

— Antrasis tomas jau prieš 
kelis mėnesius yra galutinai pa-

, (Nukelta J 2 psl.)
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ruoštas spaudai. Laukiu, kada 
leidėjas susitars su spaustuve ir 
bus galima pradėti spausdinimo 
darbą. Tačiau šis reikalas šiuo 
mėtų nejuda iš vietos, nes JAV 
LB valdyba nepajėgia sudaryti 
Kultūros tarybos, kurios žinioje 
yra ir Kultūros fondas — 'Lietu
vių literatūros istorijos leidėjas, o 
senoji Kultūros fondo vadovybė 
šiuo įmetu jaučiasi nekompe-ten- 
tiirugia lamigažuotis didelėms pinigi
nėms lišlaidoms, ypač kad Kultū
ros fondo iždas esąs tuščias.

Trečiasis tomas taip pat už
baigtas rašyti. Laukiu, kad leidė
jas sudarytų tikrinimo komisiją 
ir imtų rankraštį skaityti. Bet ir 
šis reikals nejuda iš vietos dėl ką 
tik minėtų priežasčių.

Ketvirtasis tomas jau pradėtas 
rašyti. Jei nebus nenumatytų su
trukdymų, tai jo rašymą tikiuosi 
užbaigti 1975 metų pavasarį. Bet 
kada bus visi tomai išleisti, sun
ku dabar numatyti. Tai priklau
sys nuo leidėjo piniginio pajėgu
mo. Tikiuosi, kad ir išleidimą pa
rems Lietuvių fondas.

— Kurios bendrojo keturtomio 
dalys, kurie laikotarpiai bei rašy
tojai tilps antratne, kurie trečiame 
ir ketvirtame tome? Ar ir jie bus 
kiekvienas daugiau kaip 600 ptls- 
lapių? 'Zi

— Visi tomai bus nemažesni 
už pirmąjį, kuris turi per 600 psl. 
' Antrasis tomas apžvelgia lietu
vių literatūrą nuo 1907 iki 1928 
metų. Tai 'pirmojo nepriklauso
mybės dešimtmečio vyresnioji 
rašytojų karta, brendusi I-jo pa
saulinio karo išvakarėse ir karo 
metu, o pilnai pasireiškusi jau 
nepriklausomoje Lietuvoje. Ta
me tome nagrinėjami: A. Jakštas, 
M. Pečkauskaitė, Lazdynų Pelė
da, Vaižgantas, Vydūnas, S. Čiur
lionienė, J. Herbačiauskas, L Gi
ra, A. Vienuolis, V. Krėvė, J. Do
bilas, I. Šeinius, J. Savickis, M. 
Vaitkus, P. Vaičiūnas, F. Kirša, 
Putinas, B. Sruoga, K. Binkis ir 
daugybė mažesnių to laikotarpio 
kūrėjų ir literatūros teoretikų. 
Mano metodas — apie visus ra
šytojo literatūrinius darbus kal
bėti vienoje vietoje. Dėl to atski
rti rašytojų apžvalgose toli per
žengiamos laikotarpio ribos 
(pvz., čia kalbama ir apie Puti
no romanus, parašytus antram 
nepr. dešimtmety, ir apie jo kū
rybą sovietinės okupacijos metu. 
Didelė dalis M. Vaitkaus raštų 
priklauso išeivijos laikotarpiui, 
bet ir tie darbai apžvelgiami ant
rajame tame).

Trečiasis tomas apima laiko
tarpį nuo 1928 iki 1944 metų. 
Tai nepriklausomoje Lietuvoje 
subrendusi rašytojų karta. Šitą 
kartą sovietinė okupacija padali
no į dvi sroves: okupuotoje Lie
tuvoje pasilikusius ir laisvajame 
pasaulyje išsibarsčiusius. Bet visi 
jie yra nedalomos lietuvių litera
tūros dalis, tai jie ir apžvelgiami 
viename tome, nedalant į šiapus 
ir anapus, nors jų kūrybos sąly
gos ir labai skirtingos.

Ketvirtasis tomas turės dvi da
lis: lietuvių egzodo literatūrą ir 
okupuotoje Lietuvoje išaugusią 
rašytojų kartą. Šiame tome bus 
apžvelgiami tik tie rašytojai, ku
rie nebuvo apžvelgti antram ar 
trečiam tome. Duodama ir bend
roji tų dviejų srovių apžvalga.

— Savo veikale stengiuosi ap
imti visą lietuvių literatūrą. Oku
puotos Lietuvos vyresniosios kar
tos rašytojus jau liečiau antram 
ir trečiam tome, ten išaugusiems 
jaunesniems rašytojams skiria
ma atskira dalis ketvirtam tome. 
Suminiu net menkaverčius “pi
lietinės poezijos” rašytojus, pro
pagandininkus. Taigi nieko ne
ignoruoju ir neatmetu, stengiuo
si vertinti pagal literatūrinius 
kriterijus. Neatmetu ir tenykščių 
literatūros teoretikų objektyvių 
pasisakymų, kur reikiant net juoą 
pacituoju.

Okupuotoje Lietuvoje išleista 
penkių tomų Lietuvių literatūros 
istorija yra rašyta viso būrio lite
ratūros mokslininkų, rašyta arti 
pagrindinių literatūros šaltinių. 
Naudinga ji savo biografine ir 
bibliografine medžiaga. Mūsų 
senosios knygos istorija apžvelg
ta gana objektyviai ir moksliškai, 
tačiau to negalima pasakyti apie 
naujesniuosius laikotarpius. Par
tijos primesta literatūros nagri- 
nėtojams vad. “marksistinė me
todologija” iškreipė ir savomis 
spalvomis perdažė literatūrinę ir 
gyvenimo tikrovę, nutylėjo daug 
literatūrinių faktų (ignoravimas 
išeivijos rašytojų), ir dėl to visas 
veikalas nėra objektyvus ir yra 
'su'didelėmis spragomis:
Svl C.iiiP'.aCiTiiiS

— Kaip vertintumėt literatūros 
istorijos mokslą ir aplamai litera
tūrinių studijų lygi šiandieninėje 
Lietuvoje? Lyginant su išeivjos 
šios srities darbininkais, ko čia 
vieni iš kitų, jei įmanoma, galė
tume pasimokyti?
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yra visai

Maceina, 
karalystė

šeštadienis, 1974 m. gegužės mėn. 18 d.

mas, o tik tos esmės išsiskleidimas. 
Man rodos, tą patį teigia ir T-as. 
Tuo būdu jo antžmogis yra tik to
bulesnis žmogus, pilniau išsivysčiu
si asmenybė. Antžmogis ta prasme, 
kaip genijus ar šventasis yra ant
žmogis laukinio atžvilgiu. T-as ti
ki, kad kelias į antžmogiškumą yra 
atviras ne tik išrinktiesiems.

Maceina įrodinėja, kad tas ant- 
žmogiškumas T-o suprantamas 
kaip kažkas iš esmės kito, naujo, 
kaip naujo žmogaus išsivystymas, 
kad dabartinis žmogus būsiąs ■ per
žengtas. Kas tas naujas žmogus bū

siąs, nėra galima pasakyti, nes “ne

būdami antžmogiškosios plotmės

pasiekę, mes ir negalime jos sąvoko
mis išreikšti”. Kiti T-o skaitytojai 
iš visų tų antžmogio aprašymų 
(super-human, super-personal ir t. 
t.) nesusidaro įspūdžio, kad tai bus 
esmės pakeitimas, o tik jos išplėti
mas, į aukštesnį tobulybės laipsnį 
pakilimas. Tokią išvadą galima pa
sidaryti ir iš to, kad dabartinę 
žmoniją, palyginus su neolitiniu pa
sauliu, jis irgi vadina antžmonija — 
super-humanity (Human Energy, 
123). Bet neolitinio žmogaus mes 
juk nelaikome skirtingos esmės. Ki
toje vietoje jis sako: “asmenybės iš
laikymo principas reiškia, kad kiek-

(Nukelta į 3 pusi.)

Apie mokslo santykius su filosofija 
ir

Į Antano Maceinos laiškus atsiliepiant su

L. DAMBR1DNAS

bend-
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— Taigi, savo parašytoje Lietu
vių literatūros istorijoje liėsite ir 
šiandienine okupuotos Lietuvos li
teratūrą. Žodžiu, nedarote taip, 
kaip okupanto buvo įsakyta pada- 

_ ryti ten parašytoje literatūros pen
kiatomėje istorijoje, kurioje išeivi-’ 
jos šiandieninė lietuvių literatūra 
visai nutylima. Aplamai, kaip Jūs 
vertinate aną, okupacijoje išleistą, 
lig šiol puslapių skaičium pačią 
didžiausią mūsų literatūros istori
ja?

— Okupuotoje Lietuvoje yra 
nemaža gerai teoretiškai pasi
ruošusių literatūros mokslininkų 
ir literatūros kritikų. Reikšmingą 
darbą jie atlieka, surinkdami ir 
išleisdami senesniųjų rašytojų li
teratūrinį palikimą. Bet ir šioje 
srityje paskirti redaktoriai-cenzo- 
riai kai kuriuos kūrinius, nepa
tinkamus komunistams, iš rinki
nių išmeta. Ir literatūros moks
lininkai turi ten laikytis “mark
sistinės metodologijos”, pagal ją 
vertinti faktus ir idėjas, pagal ją 
atrinkti kūrinius. Tokiu būdu ir 
literatūros mokslas yra žalojamas, 
iškreipiamas. Stalino laikais ob
jektyvesnis literatūros nagrinėji
mas buvo visiškai neįmanomas. 

.Buvo draudžiama net paminėti 
į Vakarus pasitraukusių rašytojų 
ar literatūros mokslininkų var
dus. Atlydžio metais reikalai pa
gerėjo, ir literatūros kritikų žodis 
ėmė darytis atviresnis, objektyves
nis. Drąsiausi buvo jaunesnieji 
literatūros mokslininkai. Tačiau 
pastaruoju metu partijos varžtai 
vėl stipriau veržiami, iš kritikų 
reikalaujama kryptingumo, o iš 
kūrybos “pilietiškumo”. Kadan
gi literatūra ir bet koks menas 
yra tik priemonė “socializmo sta
tyboje”, tai ir iš kritikų reika
laujama tais politiniais kriterijais 
vertinti kūrinius. Dėl to ir te
nykštės knygų recenzijos yra ne
patikimos, dažnai vertinančios 
kūrinį ne literatūriniais kriteri
jais.

Išeivijos rašytojai ir literatū
ros kritikai bei istorikai yra lais
vi pasirinkti vertinimo kriterijus 
ir nagrinėjimo metodus, dėl to 
gali būti objektyvesni. Ką vieni 
iš kitų galėtume pasimokyti, sun
ku pasakyti, kai nėra abipusio 
bendravimo. Iš ten mes gauna
me knygų ir žurnalų, bet į ten 
nusiųsti mūsų raštų negalima. 
Mes turėtume išmokti ta kūry
bos laisve pilnai naudotis.

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)
3. Apie evoliuciją ir istoriją 

a) Apie žmogaus ir Dievo 
radarbiavimą istorijoj

Pripažindamas pasaulio tapsr(ą, 
Maceina, atrodo, nenori, pripažinti 
tokio tapsmo žmogaus istorijoj, nes 
istorinis žmogus yra laisva būtybė, 
o laisvė išskiria evoliuciją, kaip 
gamtinę būtinybę. Maceina rašo: 
“Kad noosferą kaip žmonijos kultū
rinių laimėjimų visetas kinta, ne
gali būti nė mažiausios abejonės. 
Tačiau ar šis kitimas yra evoliuci
nis, vadinas, ar jis yra kilimas aukš
tyn, t. y. pažanga, kuri, kaip saky
ta, sudaro teilhardiškai suprastos 
evoliucijos esmę? Ar ,iš tikro gali bū
ti pateisinta viltis, kad “vartai j 
antžmogiškumą” kada nors istorijoj 
atsidarys? Ar iš tikro visatos sėkmė 
tokia determinuota, jog jos negali 
suklaidyti net nė mūsų laisvė?” Ir 
toliau į tuos klausimus jis atsako ši
taip: “Kultūra kaip noosferos ob
jektyviais turinys nenusilenkia evo
liucijai, nes jis yra laisvės padaras. 
O kur pasirodo laisvė, ten nyksta 
evoliucija: evoliucija ir laisvė išski
ria Viena kitą... Laisvės kaip isto
rinio veiksmo akivaizdoje evoliucija 
netenka kosminio dėsnio prigim
ties”.

Maceinos nuomonės pagrįstumas 
ar nepagrįstumas priklausys nuo to, 
kaip suprasime žmogaus laisvę. Vie
naip supratus, ji bus pagrįsta, ki
taip supratus — nepagrįsta. Tad 
pirmas klausimas, kiek toli siekia 
žmogaus laisvė? Visi, tur būt, sutik
sime, kad tik Dievas tėra absoliu
čiai laisvas, o žmogus tėra tik relia
tyviai laisvas. Kas padaro žmogų

— Koki vaidmenį ir kokius kre
ditus skirtumėte pastarųjų dešimt
mečių išeivijos lietuvių literatūrai 
bendrajame lietuvių literatūros 
kely ir raidoje?

— Laisvajame pasaulyje išsi
barstę lietuviai rašytojai daug 
sukūrė. Ypač stipriai pasireiškė 
lyrika, išaugo ir romanas, atsi-

rado moderniškų dramos kūrinių. 
Žinoma, visi trokštame tobulu
mo ir žvalgomės į kūrybos aukš
tumas. Ne visa išeivijos litera
tūroje yra tobula, tačiau tai nė
ra tuštuma. Išeivijoje lietuvis kū
rėjas nepalūžo, savo pasitrauki
mą iš tėvynės pateisino kūrybos 
pastangomis ir laimėjimais. Dėl 
to išeivijos literatūrą vertinu tei
giamai. Tik viena mane baugi
na — kad egzodo laikotarpis per 
greitai neišblėstų. Egzodas tėra 
tik epizodas. Jis neturi tolimos 
ateities, nes mūsų išeivija neturi 
masių, iš kurių galėtų kilti nau
jos rašytojų kartos. Tie nedideli 
daigeliai, kurie rodosi mūsų lyri
kos žanre, yra tik nedidelės vil
tys. Nors lietuvių rašytojų egzo
das atrodo tik epizodas mūsų 
tautos kultūriniame gyvenime, 
tačiau tas epizodas yra labai ver
tingas ir svarbus.

laisvą reliatyviai? Tur būt, ne kas 
kita, kaip jo prigimtis; Žmogus yra 
laisvas gyventi ar negyventi, ir iš 
tikrųjų daugelis pasirenka negyve
nimą ir nusižudo. Bet gal daugiau 
nei 99 nuošimčiai žmonių' nesižu
do ir stengiasi gyventi net ir sun
kiausiomis sąlygomis, net labai ken
tėdami. Net badu marinami nesižu
do. Kodėl? Tur būt, todėl, kad tokia 
žmogui duota prigimtis, ir tos pri
gimties atžvilgiu jfe nėra visai lais
vas. Tam tikra prasme jis yra savo 
prigimties verčiamas gyventi. Dėl to 
ir ateistai, kurie netiki žmogaus ne
mirtingumu ar šio gyvenimo pras
mingumu, vis tiek gyvena, susiras- 
dami motyvų savo gyvenimui pa
teisinti. O jeigu taip, tai gyvenimas 
yra žmogaus laisvės ir tam tikros 
prievartos išvestinė. Ir kažin, ar pa
tį gyvenimą, kaip tokį, toji prigim
ties prievarta ne daugiau lemia, ne
gu jo laisvė.

Taip yta kalbant apie žmogų 
gamtiniu požiūriu. Kalbant gi te
ologine kalba, reikia, tur būt, sakyti, 
jog žmogus gyvena ir išsilaiko dėl 
to, kad Dievas savo apvaizda bei 
savo malone jį palaiko. Kaip aiški
na teologai (žr. R. Guardini, Frei- 
heit, Gnade, Schicksal), žmogaus 
veiksmus lemia jo laisvė ir Dievo 
malonė. Pagaliau ar ne pats Ma
ceina kartu su teologu prel. Damb
rausku sako, kad istorija yra gesta 
Dei per homines (Dievo darbai per 
žmones)? Bet jeigu taip, jeigu isto
rija yra Dievo ir žmogaus bendra
darbiavimo vaisius, tai, rodos, turė
tų būti aišku, kad tie vaisiai ne
gali būti bergždi. Vadinas, negali 
būti stovėjimo vietoje. Dievas, ma
tyt, žmoniją kur nors veda. O jeigu 
taip, tai žmonija, Dievo padedama, 
kur nors žengia, t. y. daro pažangą. 
Ir kai Teilhardas kalba ne tik apie 
asmenėjimą, bet ir apie žmogaus 
bendruomenėjimą, visuomenėjimą, 
apie bendrą žmonių ne tik žengi
mą tolyn, bet ir kilimą aukštyn, tai 
ar jis čia ką nors labai ypatingo pa
sakė, prisimenant, kad Bažnyčia ir 
visa krikščionybė yra Dievo bend
ruomenė (tauta), kuri bendrai sie
kia to paties tikslo? Teilhardas tik 
priduria, kad ir visa žmonija eina 
to paties tikslo Omegos-Kristaus 
link.

Bet jeigu, pripažindami Dievo 
veikimą istorijoj, nesakome, kad 
Dievas ir žmogaus laisvė išskiria 
vienas kitą (kai kurie egzistencia
listai, rodos, tai sako), tai kokiu pa
grindu galime teigti, kad evoliucija 
ir laisvė išskiria viena kitą, kai evo
liucija, kaip aukščau matėme, yra 
ne kas kita, kaip Dievo veiksmas vi
satoj? Tiesa, evoliucija gamtoj ir

Dievo malonės vei-

ant-

evo- 
dve-

evoliucija istorijoj yra skirtingo po
būdžio. Gamtoj ji priklauso tik nuo 
Dievo, o istorijoj — nuo Dievo ir 
žmogaus kartu. Čia, anot T-o, žmo
gus evoliuciją paėmė j savo rankas 
ir stumiasi tolyn bei aukštyn. Gali
me sakyti, kad jis tai daro laisvai, 
bet iš tikrųjų tik, kaip' matėm, re
liatyviai laisvai, nes Dievas jį ins
piruoja, veda ir net, anot Guardi- 
nio, traukia. Tad faktiškas evoliu
cijos vykdytojas yra pats Dievas 
net ir istorijoj. Anot Y. M. J. Con- 
garo, “pasaulis kartu su žmogumi 
sudaro... vieningą Dievo kišimosi 
(intervention) objektą ir vieningą 
atpirkimo bei perkeitimo malonės 
subjektą” (Cit. iš Maceinos knygos 
Krikščionis pasaulyje, 138). Jeigu 
taip, tai T-as yra nuoseklus, pratęs
damas evoliuciją j noosferą (istori
ją). Čia jis savotiškai origanalus tik 
savo evoliucijos, savo hiperfizikos 
požiūriu. Teologiškai žiūrint, jis čia 
nieko naujo neatrado, ir jo mintys, 
anot Bernardo Towerso, 
ortodoksinės.

Ar ne tą pati sako ir 
teigdamas, kad “Kristaus
nėra istorijos jėgų (f. y. istorinio 
žmogaus L. D.) padaras ar kultū
rinės pažangos tobuliausias bei 
aukščiausias laipsnis, o tikras Die
vo malonės veiksmas, vadinasi, ant
gamtinis dalykas” (Krikščionis pa
saulyje, 163). Vadinas, tiek gamtoj, 
tiek istorijoj dominuoja Dievas ir 
kur nors viską veda, ir dėl to noo- 
sferoj žmogaus laisvė derinasi
evoliucija taip, kaip žmogaus lais
vė derinasi su 
kimu.

b) Apie žmogaus žengimą į 
žmogiškumą

Reikia pažymėti, kad žodis 
liucija gali būti suprantamas
jopai. Galima kalbėti apie evoliuci
ją negyvojoje gamtoje, gyvojoje ir 
žmonijoje paskirai, ir apie evoliuci
ją kaip apie perėjimą iš negyvas j 
gyvąją gamtą, o iš šios į žmogų. 
Negyvojoj gamtoj evoliucija be galo 
įvairi, nes čia atomai labai įvairiai 
jungiasi j molekules, o taip pat ir 
šių pastarųjų polimerizacija labai 
įvairi. Tuo tarpu gyvojoj gamtoj 
evoliucija reiškiasi ar reiškėsi vys
tymusi rūšių bei porūšių, kurių 
skaičius yra ribotas. Pagaliau žmo
nių tėra tik viena rūšis. Bet žmo
gus gali vystytis — tobulėti fiziš
kai ir ypač dvasiškai. Fiziškai ta 
prasme, kad jo amžius pailgėja ir 
jis pats pagerėja biologiškai (ekono
mikos, genetikos, medicinos nuopel
nas). Dvasine prasme jis gali ge
rėti intelektuališkai ir morališkai. 
Juk kodėlgi turėtume manyti, kad 
Einšteinų ir Šekspyrų arba šven
tųjų skaičius visada turi būti la
bai ribotas? Jų skaičius gali didėti, 
gyvenimo sąlygoms gerėjant. Vi
siems yra žinoma, kad daug talen
tų lieka neišvystytų dėl tinkamų 
sąlygų nebuvimo. Jeigu Beethove
nas ir Goethe-būtų gimę skurdžių 
šeimose, šiandien jų vardai grei
čiausiai būtų nežinomi pasauliui. 
Todėl T-as ir kalba apie galimybę 
žmogaus asmenybei vystytis intelek
tuališkai ir morališkai ir tuo būdu 
pakilti j aukštesnį “antžmogišku- 
mo” laipsnį. Pažangą tą skatina iš 
vienos pusės mokslas, iš kitos — so
cialinės bei moralinės atmosferos ge
rėjimas. Ir čia reikia sutikti su Ma
ceina, kad toks žmogaus tobulėji
mas nėra žmogaus esmės pakeiti-
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Iš atsiminimi! apie Vydūną
ALF. TYRUOLIS

Pažintis su Vydūnu prasidėjo 
palyginti gana anksti. Dar ant
ro kurso studentu esant, pasitai
kė proga dalyvauti Vydūno suti
kime, kai jis atvyko j Kauną 
skaityti paskaitų studentam ir 
visuomenei lygiai už metų po jo 
pakėlimo i garbės daktarus 
(1928). Tą sutikimą organizavo 
Antanas Krausas, jau tada žino
mas vydūnistas, vegetaras ir 
,ajųstinentas.

Kauno geležinkelio stotyje jau 
iš tolo atipažinom Vydūną, ne
aukšto ūgio, asketiško veido, su 
barzdele, sunkoka tamsia skrybė
le, bet lengvu, veikiau rudeniniu 
nei žieminiu palteliu. Iš karto 
prisiminė prieš metus Vydūno 
žodžiai, pasakyti vienam žurna
listui, kai šis taręs, kad šešias
dešimt tai gal jau senatvės pra
džia:

— Ką, aš senas? Kas jums tai 
sakė? Kai būsiu 75 ar 100, tada 
galėsim kalbėti apie senatvę!

Pasisveikinę greit išvirtom į 
Vytauto prospektą, viešbučio 
link. Eiti šalia kad ir mažo ūgio, 
bet didžio garso rašytojo jaunam 
studentui tikrai buvo ne eilinis 
įvykis. Iš mokyklos suolo dar 
tebeskambėjo ausyse “Prabočių 
šešėlių” taurūs ir didingi žo
džiai:

Ir įžengiau pro angą. 
Pasiilgims vadino. 
Įvest žadėjo į šventyklą.

Viešbutis buvo netoli stoties, 
antrame aukšte, kuklus. Gerai 
peržvelgė, patikrino ir nutarė

- pasilikti. Bet ką sakau pasilikti: 
vos spėjęs apsidairyti, kur nak
vos, Vydūnas jau metasi pačiū
žas per pečius ir vėl visi išvirs
tam į gatvę, čiuožyklos link. Bu- 
vo malonus vasario šeštadienio 
popietis, saulutė pati slidinėjo 
Vytauto prospekte minkštučiu 

. sniego kilimėliu. Vydūnas gerai 
nusiteikęs, smagiai pasakoja apie 
anksti iš Tilžės išbėgusį trauki
nį, apie viso pusdienio kelionės 
įspūdžius. Bet štai jau ir ta pa
geidaujamoji čiuožykla, esanti 
netoli pirmųjų universiteto rūmų 
ir gerokai jau apšepusio Adomo 
Mickevičiaus namelio (Putinas 
net per literatūros paskaitas bu
vo užsiminęs, kad jį jau seniai 
reikėję nugriauti, bet studentai 
pirmiausia, jau sekantį mėnesį, 
griovė garsiąją “konkę” — ark
liu traukiamą vagoną). Tuoj pat 
f čiuožėjų eiles įsijungia Vydū
nas ir jau pradeda skraidyti lyg 
koks vėjelis. Netrukus ima jis 
jau ir figūras išdarinėti, čia pir
myn, čia vėl atgal skriedamas, su 
jaunimu lenktyniaudamas. Visi 
stebėjosi to “jaunuolio” gajumu, 
gyvu įsijungimu į jaunystės ža-.i 
vingąjį taktą.

Dar tą patį vakarą Vydūnas 
skaitė paskaitą didžiojoj univer
siteto salėj, lūžtinai prigužėjusioj 
studentijos, profesūros ir šiaip 
jau inteligentijos. Matėsi ten ir 
Vaižgantas su Jakštu. Iš rekto
rato į didžiąją salę palydėjo pats 
rektorius prof. Jodelė. Kai įeina 
salėn, sugriaudžia aplodismentų 
banga, ilgokai aidinti. Vydūnas 
lenkias kartą, ir kitą, ir trečią, 
rodos, kiekvieną kartą lyg vis že
miau, kad net išsklidę garbanos 
krinta žemyn. Po to ima kalbė
ti tokia minkšta, lyg poduslia 
kalba, prūsų lietuvių tartimi, 
ypač tuo suminkštintu “1” gar
su prieš balses. Kalba apie jau
nimo idealizmą, bet vėl metasi 
į bendresnę temą, pakartotinai 
aiškindamas savo jau seniai iš
sidirbtą kūno, jausmų, minčių 
gyvatos sampratą. Žavi kalbėtojo 

t įsijautimas, gyvumas, lyg koks 
entuziazmas, ir, tur būt, niekam 
nebuvo nuobodu pasiklausyti tos 
kalbos, trukusios bene pusantros 
valandos. Daugumas gi ėjo pa
matyti to nepaprasto prelegento- 

filosofo, išminčiaus, rašytojo, 
vegetaro, asketo, pasidavusio 
griežtai gyvenimo disciplinai.

Kitą dieną Vydūnas skaitė spe
cialią paskaitą moterims. Salė ir
gi buvusi pilnutėlė, bet ir jos ėju
sios daugiau pamatyti Vydūno, 
negu išgirsti jo, kad ir taurių, iš
vadžiojimų.

Po to kelerius metus Vydūnas 
buvo “dingęs" iš mano horizon
to. Kalba apie jį atgijo, jau tik 
studijas baigus ir persikėlus į 
Marijonų gimnaziją Marijampo
lėj dėstyti vokiečių kalbą vietoj 
pasitraukusio istoriko dr. Juozo 
Stakausko. Ten teko sueiti į arti
mą, retą bičiulystę su dr. Vinco 
Kudirkos giminaičiu (pusbroliu) 
kun. Jonu Kudirka, kurį dėl jo 
gana senyvo amžiaus visi vadi
nom Jubiliatu. Su mūsų himno 
autorium jis buvo sėdėjęs viena
me gimnazijos suole, tad ir su 
Vincu gerai “supažindino". Su 
Jubiliatu leidomės į įvairiausių 
problemų svarstymą, į kalbas 
“de omnibus” (apie viską), pra
dedant filosofija bei teologija ir 
baigiant dienos temomis ir ak
tualijomis. Mūsų pokalbių meto
das buvo “au large” (pagal J. 
Serro “Au large”): juo plačiau, 
juo prie tiesos arčiau. Mus žavė
jo arkivyskupas Pranciškus Kare
vičius, tada gyvenęs pas marijo
nus, savo humanizmu ir pažiū
rų platumu, ieškant tiesos. Kal
ba išėjo ir apįę Vydūną, kurs do
mino mus savo žmoniškumo 
samprata, doriniu bei patriotiniu 
nusiteikimu. Į Vydūno filosofiją 
daug nesigilinom, nors buvom 
susipažinę su kai kuriais jo filo
sofiniais bei sociologiniais raš
tais, kaip “Slėpiningoji žmogaus 
didybė”, “Tautos gyvata”, “Mū
sų uždavinys”. Kartu žinojom, 
kad Vydūnas kadaise buvo pasi
ginčijęs spaudoj su tokiais teolo
gais, kaip Būčys ar Jakštas, o 
Putinas buvo parodęs nemenką 
Vydūno filosofijos “plyšį”, kad 
perėjimas iš materijos į dvasią 
kaip ir nepastebimas”. Bet vė

Rašytojas ir filosofas Vydūnas (1868-1953)

liau Vydūnas katalikybės atžvil
giu liko gan tolerantiškas, ką pa
tvirtina ir prof. St. Ylos prisimi
nimas apie Vydūno dalyvavimą 
(klūpojimą) gegužinėse pamal
dose Ukmergėj, jam ten kartą 
nuvykus paskaitų skaityti. Mus 
domino ir toks Vydūno eilėraš
tis, kaip “Summa libertas ėst 
Deo servire” (Didžiausia laisvė 
— tarnavimas Dievui).

Kitą vasarą, išvykęs į Čekoslo
vakijos Karlsbadą Jubiliatui par
vežti garsiosios Karlsbado drus
kos (nebuvo tikras, ar iš Ger- 
MaPo gautų šviežios), ne be jo 
pritarimo, grįždamas iš anos eu
ropinės kelionės, ryžaus aplan
kyti ir Vydūną Tilžėj. Dar tebe
buvo gyva Vydūno žmona, tokia 
miela, kukli prūsų lietuvė. Girdė
jau pats, kaip juodu vienas į ki
tą kreipdavos tokiais maloniniais 
žodžiais: žmonele, žmogeli. Ten 
praleidau bene porą dienų. Buvo 
įdomu pasekti Vydūno gyveni
mo būdą, jo dietą, taip sakant, 
iš “pirmų šaltinių”. Iš tiesų ta 
dieta tokia, kaip išdėstyta Vydū
no knygoj “Jaunumas, sveikata, 
grožė”. Vydūnas griežtas vegeta
ras, bet pirmiausia dėl sveikatos, 
O vėliau ir iš idėjos. Mūsų įpras
tinių, sunkesnių valgių ten ne
rasi. Riešutai atstoja riebalus ir 
dalį proteinų. Rūpestingai pa
rinkti vaisiai ir daržovės, kad 
duotų pakankamai vitaminų, 
ypač vitamino A (vėliau paaiš
kėjo, kodėl). Viskas sudėtą ant 
tokio padėklo, kurį gali pats pa
sukti, kai reikia ko pasiimti.

— Tai mūsų tarnaitė, — sa
ko Vydūnas.

Pusryčiai, atrodo, stipresni nei 
pietūs, o šie, tur būt, atstoja ir 
vakarienę, nes Vydūnas nuo 
ketvirtos valandos popiet iki kito 
ryto jau nieko neberagaudavęs.

— Bet Jūs jaunesnis, jūs turit 
daugiau valgyti, — įspėjo jis sve
čią.

Vydūno darbo kambary , di
džiulė arfa, lyg koks meninin- 
kp-rašytojo darbo simbolis, gau-

si biblioteka įvairiom kalbom, 
sienas puošia visa eilė lietuvių 
menininkų darbų. Ypač Vydūnas 
didžiavosi Petro Rimšos darbais, 
jam paties menininko dovano
tais. Vieta atmintina: ten buvo 
parašyti “Prabočių šešėliai”, 
“Amžina ugnis”, “Pasaulio gais
ras”.

Dar priešpiet, kiek užkandę 
priešpiečių, išėjom aplankyti ka
pus, kur buvo palaidota ir Vydū
no raštu leidėja Marta Rai- 
šuikytė - Rūta. Prie jos kapo 
Vydūnas giliai susikaupęs pary
mojo. Jos atminimui jis buvo pa
rašęs knygą “Rožės ir lelijos”.

Išvykdamas pakviečiau Vydū
ną aplankyti ir mus su Jubiliatu. 
Pažadėjo, bet nemaniau, kad tai 
taip greit ir padarys. Kai kartą 
grįžau tą vasarą iš trumpos iš
kylos f ne per tolimą Dzūkiją, 
Jubiliatas ir sako:

— Vakar buvo apsilankęs Vy
dūnas. Jūsų ieškojo.

— Buvo Vydūnas? — tikrai 
nustebau ir didžiai apgailestavau, 
kąd nebeteko tąsyk susitikti. Bet 
ligi kito pasimatymo ilgai laukti 
nebereikėjo.

Dar tą pačią vasarą buvau 
Švietimo ministerijos perkeltas į 
valstybinę Šiaulių berniukų gim
naziją dėstyti vokiečių (vėliau ir 
lietuvių) kalbą vietoj vicedirek
toriaus A. Krauso, kurs buvo pa
skirtas direktoriumi į Skuodą. Tą 
rudenį, gimnazijos direktoriaus 
J. Kartano iškviestas, Vydūnas 
atvyko į Šiaulius skaityti paskai
tų moksleiviams ir visuomenei. 
Šeimininkė buvo susirūpinus, 
kaip sugebės pavaišinti Vydūną 
vegetariškai. Jos planas man at
rodė gana tolimas nuo to, ką bu
vau pats matęs pas Vydūną.

Savo paskaitoj Vydūnas užsi
minė ir apie Anną Martens ir jos 
naują knygą “Augen die sehen” 
(Matančios akys), parašytą pa
gal garsiojo amerikiečių dr. Ba- 
tes metodą. Iš Vydūno tada ga
vau ir jos kurorto (Kurhaus) 
netoli St. Gąlleno adresą ir jau 
kitą vasarą ryžaus aplankyti tą 
vietovę, kad grįžęs galėčiau ir 
Vydūnui papasakoti apie natū
ralųjį metodą sveikatai stiprinti.

Aplankęs Vydūną, radau vie* 
ną, nes žmona jau buvo mirusi. Į 
Tad pats taisėsi 'valgį ir svečia 
vaišino.

— Kaip laikos mūsų Martens? 
— buvo pats pirmasis jo klausi
mas. Daug ko turėjau jam papa
sakoti iš tos jam rūpimos kelio
nės.

Tąsyk teko bene tris dienas 
pas Vydūną praleisti. Vieną 
priešpietį išeinam pasidairyti po 
Panemunes. Netoli garsusis Lui- 
zės tiltas. Vydūnas kai ką aiškin
damas rodo ranka į Lietuvos pu-, 
sę. Staiga pasigirsta vokiečių sar
gybinių balsai, tokie įžūlūs, ne
valyvi. Ir dar labiau ima šaukti 
ant Vydūno.

— Eime, daktare, greičiau iš 
čia, — kviečiu Vydūną, bet jis, 
atrodo, nenori nė pajudėti: taip 
užsigrūdinęs stovėti “savo pos
te”. Vis dėlto nepraustbumius 
paliekam.

Grįždami užeinam pas Jago
mastą į spaustuvę. Jagomastas, 
stambaus sudėjimo, su prikyšte, 
mus maloniai pasitinka. O Vy
dūnas taip aiškiai, taip žmogiš
kai ima ir nusiskundžia:

— Kažkodėl aš šiandie taip 
suglebau.

Argi dar reikėjo aiškinti po 
to, ką pergyvenom Panemunė
se...

Kitų metų pradžioj sužinojom, 
kad vokiečiai Vydūną pasodino 
į kalėjimą. Tai buvo metas, kai 
ir Klaipėdos netekom. Drang 
nach Osten veržės Lietuvos link. 
Netrukus užsikūrė ir visas pasau
linio karo gaisras.

Kai lemtingųjų metų vasarą 
traukdamies, valtimi yrėmės pro 
Tilžę, Vydūnas, sako, dar ten 
tebebuvęs, nors miestas jau bu
vo smarkiai bombarduotas. Bet 
jau rudeniop ir jis turėjo palikti 
Tilžę, kur tiek daug metų gyven
ta, kol pateko į Detmoldą, kur ir 
baigė žemės kelionę ir jau nię-

(Nukelta į 7 psL),

Nuotr. Algirdo Grigaičio

PAVASARIŠKAI
KAZYS BRADŪNAS

ŠVENTO IZIDORIAUS GUNDYMAI

Šventasis pavargo —
Iškinkė jaučius
Ir paleido į kaimyno avižas.
Po dienos darbo
Vėl gerai jaučias,
Ištiesdamas kojas lyg pavažas.

O angelas,
Sparnais užkliūdamas, laksto 
Ir varo jaučius į pūdymą.
Izidorius jau nerimauja ir mąsto 
Apie nelauktą sugundymą.

Gi velnias kupetoj guli, 
Girkšnodamas benediktiną,
Ir šūktelia: “Ateik, žmoguli, — 
Lašai suramina”.

— Tai kaip tu dabar, juos užuodęs f ~ 
Artojo širdis net apsąla.
Ir juodis atrodo ne juodis — 
Lyg balandėlis bąla,

PAVASARIO NAKTIS

Akmuo miegojo, o gėlė žydėjo.
Kažkur tarp miego ir kvapties 
Lakštingalos giesmė lašėjo
Ant pat širdies.

Ir ji tankiau pradėjo plakti, 
Pažadinta giesmės galia...
Dabar padėsiu šiltą naktį
Tau po pagalvėle.

Apie mokslo santykius su filosofija 
ir religija

eigoje pasaulis ir žmogus pasilieka 
tie patys, vadinas, išlaiko savo ta
patybę arba identiškumą. Perkeis
tas pasaulis ir žmogus yrą naujas 
pasaulis ir naujas žmogus, tačiau ne 
kitas pasaulis ir ne kitas žmogus” 
(Krikščionis pasaulyje, 138). Ar tas 
Maceinos “naujas žmogus" nėra tas 
pats, kurį T-as vadina antžmogiu? 
Tačiau kad žmogus taptų nauju 
žmogum arba antžmogiu, jis turi 

vystytis, nes žmogus, anot M-os, 

“buvo sukurtas neatbaigtas. Net 

jeigu jis ir nebūtų nusidėjęs, jis vis

(Atkelta iš 2 pusi.) 
vienas individualus asmenybės 
branduolys, kartą suformuotas, yra 
visam laikui išlaikomas kaip “tapa
tus”; taip kad aukščiausioj asmeny
bėj, kuri yra visatos vainikas (Ome
ga), visos elementinės asmenybės, 
kurios pasirodė evoliucijos bėgyje, 
turi vėl dalyvauti skirtingoje (nors 
antasmeninėje) būklėje” (Ibid. 
162).

Man rodos, labai panašiai kal
ba ir pats Maceina: “Viso šio taps
mo {kūrimo, atpirkimo, atbaigimo)

tiek būtų turėjęs tapti, o ne tik pa
prastai bei pastoviai būti” (Ibid. 
136). Tą patį sako ir T-as: “Žmo
gus savo prigimtimi dar nėra baig
tas, dar nėra visiškai sukurtas” (Ci
tata iš Maceinos šešto laiško). Įdo
mu, kad apie tokį žmogaus nebaig- 
tumą kalbėjo filosofai ir seniau, pvz. 
H. Wronskis (Žr. A. Jakštas, Moks
las ir tikėjimas, 77). Bet jeigu žmo
gus vystosi, tai nieko nuostabaus, 
kad, anot T-o, ir “žmonija pratįs- 
tanti anapus mūsų individų; ko
lektyviai glausdamosi, ji einanti vir

šum galvų kažkokios antžmontjos 

kryptimi”.
Bet ar Teilhardo kalba apie ant

žmogį, antžmogiškumą, antžmoni- 
ją yra kažkas ypatingai naujo. Ar jis 
čia tik Nietzschę pamėgdžioja? Var
giai. Jau prieš 50 metų kun. A. 
Dambrauskas savo laiške St. Šal
kauskiui rašė: “Tarp kitų dalykų 
rasi pas Uspienskį labai plačiai ir 
moksliškai išplėtotą pažiūrą apie 
žmonijos eigą prie antžmogio. Tą 
savo pažiūrą Uspienskis išplėtoja, 
pasiremdamas daugiausia naujais 
anglų veikalais. Bet rezultatai yra 
tie patys, prie kurių buvo priėjęs 
Wronskis jau pirm 70 metų. Idėją 
antžmogio taip giliai šiandien yra 
įleidusi šaknis žmonijos sąmonėn, 
kad kalbant apie Dievažmogį, nega
lima aplenkti ir antžmogio. Be jo 
sintezė būtų nepilna. Filosofija be 
sintezės —- tai vieni plepalai” (LK- 
MA Suvažiavimo darbai, I, p. 513). 
(A propos sintezės. M-a prikiša T- 
ui “sintetinio mokslo” kūrimą, kas 
esą negalimas dalykas. Iš tikrųjų 
T-as kalba ne apie sintetinį moks
lą, o apie mokslų sintezę. O tai yra 
skirtingi dalykai). Panašių minčių 
(apie antžmogį) galima rasti ir pa
starųjų metų filosofų raštuose. 
Štai pvz. N. Berdiajevas rašo: “Ak
tyvus santykis su istorijos pabaiga 
suponuoja ilgesnį ar trumpesnį kei
timosi laikotarpį sąmonės struktū
roje, dvasinę bei socialinę revoliu
ciją net ir istoriniu laiku, kuris ne
gali būti realizuotas vien žmogaus 
pastangomis, bet negali būti pasiek
tas ir be žmogaus pastangų ar tik 
pasyviu laukimu” (Slavery and 
Freedom, 265).

Kalbos apie antžmogį arba kitą 
žmogų remiasi prielaida, kad žmo
gus, anot M-os, tampa, yra tampan
ti būtybė, o tuo pačiu ji yra ir kin
tanti būtybė. O jeigu taip, tai yra 
pagrindo tikėtis, kad ateity tikrai 
bus naujas žmogus, nepaisant kaip 
jį bevadintume. Tačiau Maceina 
savo laiškus baigia šitokiu sakiniu: 
“Antžmogio sąvoka, būtina evoliu
cijai žmonijos istorijoje, yra pats di
džiausias antropologinis klystkelis, 
vis tiek ar jis būtų skelbiamas Fr. 
Nietzschės ar Teilhard de Chardin. 
Mums atrodo, kad tokia išvada prie- 
tarauja tam, kas paties Maceinos 
parašyta jo knygoje Krikščionis pa
saulyje apie tampantį ir naują žmo
gų. Iš savo pusės tegalime pasaky
ti, kad nors antžmogio prielaida yra 
logiška išvada iš pasaulio tapsmo 
sąvokos, vis dėlto ji yra daugiau 
tam tikra vizija, kuri kaip tokia jei 
ir negali būti įrodyta, tai negali bū
ti ir paneigta. Ji gali būti neigia
ma tik tokiu pat pagrindu, kokiu 
vienas filosofas neigia kito filosofo 
metafiziką.

Iš viso, kas visame šiame rašiny
je pasakyta, rodos, galima pasidary
ti tokias išvadas:

L Filosofijos bei teologijos griež
tai atriboti nuo mokslo, o tuo pa
čiu ir nuo tikrovės, nėra įmanoma. 
Atitrukusios nuo tikrovės, jos bu
tu labai abstrakčios ir negyveni

miškos.
2. Mokslas sudaro atramą filoso

fijai bei teologijai ir tuo būdu pade
da kai kurias tikėjimo tiesas geriau 
nušviesti, naujai interpretuoti. Be to, 
juk nebūtų ir pažangos dvasiniame 

gyvenime.

3. Šiuo metu vyraujanti pažiūra 
į pasaulį kaip tapsmą (evoliuciją) 
daro atitinkamos įtakos ir filosofijai 
bei teologijai. Paskutinėje Macei
nos knygoje stipriai pabrėžiamas 
pasaulio bei žmogaus tapsmas, ir čia 
jis gerokai suartėja su Teilhardo pa
žiūromis. Vienas gamtamoksliniais, 
kitas filosofiniais terminais faktiškai 

kalba apie tą patį dalyką, interpre
tuodami ji tik kiek skirtingais po
žiūriais.

(Pabaiga.),
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Dariaus ir Girėno spektaklis
Lietuvių aero klubo iniciatyva, Dariaus Lapinsko įvykdymas

VLADAS JAKUBĖNAS

Lietuvių tauta savo neprikiaiu- (giedančiu?) Jaunimo centro cho- 
samo gyvenimo laikotarpyje ture- ru. Muzikos pobūdis ir čia buvo 
jo pragos pasireikšti ir modemio- panašus į raudą ar dejavimą, bet 
je aviacijoje. Turėjo gabių lakū
nų, figūrinio skridimo virtuozų; 
buvo pačių sukurti nauji, nedi
delių lėktuvų tipai; klestelėjo 
sklandytuvų mokyklos, buvo ge
rų sklandytojų mėgėjų. Lindber- 
gh’o epochinis skridimas per At
lantą rado greito atgarsio ir 
Amerikos lietuvių tarpe, kuriems 
parūpo iper vandenyną tiesiu ke
liu pasiekti savo tėvynę. Dariaus 
Girėno Skridimas buvo 'beveik 
pavykęs: iki Lietuvos betrūko 
poros valandų oro kelio Jkai jų 
lėktuvas dėl neišaiškintų prie
žasčių staigiai sudužo, įlėkęs į 
vokiečių Pamario provincijos pu
šyną.

buvo sukelta sipri dramatinė 
įtampa. Brutaliai drastiškas, rea
listiškai veiksmingas efektas — 
lėktuvo kritimas iš Jaunimo 
centro salės palubės j sceną dar
niai įsijungė į gedulingą nuotai
ką, bet nesudarė jos esminio, mu
zikos sukelto pagrindo.

Turint skraidymo tradicijų, 
nenuostabu, kad Chfcagoje turi
me ir Lietuvių aero 'klubą. Da
riaus ir Girėno skridimo tragedi
ja yra natūrali tema visokiam 
meno sritim; ibe kitko — kompo
zitorius ir dirigentas J. Pakalnis, 
dar būdamas tik orkestrantu-flei- 
tistu, buvo ta tema parašęs stam
bią simfoninę poemą. Dabar, 
Lietuvių aero klubo iniciatyva 
kompozitorius ir režisierius Da
rius -Lapinskas sukūrė sceniškai 
muzikinį vaidinimą, suburdamas 
gan įvairialytės sceninės išraiš
kos priemones. Jas sudarė daini
ninkė Elena Blandytė (mezzo- 
sopranas) ir iš Rochesterio atvy
kęs tenoras L. Baltrus; toliau — 
aktorius pasakotojas Lucijus 
Alemskas, Jaunimo centro choras, 
diriguojamas Fausto Strolios; dar 
piemenukas su dūdele, penki vai
kai ir būrys šokančių ir pro
tarpiais dainuojančių laumių. 
Tekstą sudarė paties Dari aus 
Lapinsko -paruoštas dramatinės 
raidos atpasakojimas, Algimanto 
Mackaus poezijos fragmentas ir 
Dariaus ir Girėno testamentas.

Spektaklis parengtas Dariui 
Lapinskui įprastu, sakytume, sim
boliškai impresionistiniu stilium. 
Nebūdamas specialistu teatralu, 
nesiiimčiau detaliau jo vertinti; 
suminėsiu tik kai kurias bendro 
įspūdžio gaires. Dramatinė temos 
įtampa glūdėjo jausmuose žmo
nių, belaukiančių Kauno aerod
rome ar sėdinčių prie radijo apa
ratų. Dramatinį įvykį sudarė lėk
tuvo kritimas. Pirmas veiksmas 
paliko silpnesnio įspūdžio. Vaikų 
vykdami geometrinių gabalų su
statymai ar išardymai, net ir gir
dint įpasakotojo komentarus, sun
kiai įgalėjo įtaigoti, kad vaiku
čiai “žaidė prie Puntuko ak
mens”, kad “lipdė debesėlius”. 
Sustatytų figūrų nugriovimas ir 
dalinis jų nuvirtimas nuo scenos 
link publikos sudarė sceniškai 
nelauktą, bet nevisai -įprasmintą 
efektą. Pirmoji dalis pasibaigė 
lyg didelio įvykio išvakarių nuo
taikoj, kurioje paruošta drama
tinė įtampa.

Antroje dalyje to dramatizmo 
atsirado daugiau pačioje muzi
koje. Jau pirmoje dalyje solistų 
dainavimas (ar giedojimas), kad 
ir įplačiai ištęstas, turėjo įtampi- 
nės nuotaikos ir kolorito. Solis
tai Elena Blandytė ir Leonas 
Baltrus atliko gražiai vokaliai 
gan dėkingais, bet intonaciniai 
nelengvas partijas. Antroje daly
je praskambo ryški, originaliai 
liaudiško skambesio vokalinė 
muzika. Jos gal buvo nedaug, ir 
esamos muzikinės mintys gal 
pernelyg ištęstos, bet joje jautėsi 
apsčiai to, ką sugeba duoti, bet, 
deja, savo pastatymuose ne vi
suomet pateikia kūrybiškai ta
lentingas Darius Lapinskas. 
Skambų vokalinį kūrinį sudarė 
abiejų solistų melodijos drauge 
su už scenos dainuojančiu (gal

Spektaklį vedė pats Darius La
pinskas, sėdėdamas prie fortepi
jono priešais sceną, su ausinėmis 
klausydamas ir valdydamas ne
įmatomo choro ir užrekorduotų 
muzikos fragmentų (jų buvo ap
stu) įstojimus, retkarčiais paro
dydamas juos ir vokalistams, ar 
laumių grupėms. Antrojo veiks
mo stambi vokalinė scena su cho
ru užkulisiuos buvo diriguojama 
Fausto Strolios. Bet scenoje jų 
nesimatė, nebuvo nei spektaklio 
programoje. Fortepijonas šįkart 
D. Lapinsko buvo naudojamas 
“normaliu” skambinimo būdu, 
lakoniškais atskirais akordais ar 
tvirtais oktaviniais smūgiais, lyg 
toną vokalistams paduodant. 
Muzikinė dalis buvo darniai su
repetuota; jos skambesys buvo, 
sakytume, egzotiškai-tonaliai 
(liaudiškas; solistų partijos turėjo, 
kaip atrodė, nelengvų atlikti poli- 
tanalinių priemaišų.

Spektaklio visumoje ir šiame 
D. Lapinsko pastatyme jautėsi 
ne visur natūrali tendencija iš-

K

Po “Dariaus ir Girėno spektaklio” pastatymo Jaunimo centro scenoje, Chicagoje, š. m. gegužės 12 d. Iš kairės į de
šinę: scenos ir kitų techniškųjų efektų apipavidalintojas Vytautas Vepštas, Bronė Gustaitienė (su gėlėmis solistams), 
Darius Lapinskas ir Jaunimo centro choro vadovas Faustas Strolia. Už jų Jaunimo centro choro dainininkės.

Nuotr. V. Noreikos
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plėsti ir užtęsti kiekvieną ele
mentą tartum laiko užpildymui, 
o ne grynai meniškų reikalavi
mų tikslui. Pradžioje antrojo 
veiksmo buvo rodomas, autentiš
kas 1934 metų filmas, Darių ir 
Girėną išlydint iš JAV. Epizo
das, nors gal 'per ilgas ir skubo
tai sukamas, vis dėlto buvo tik
rai įdomus. Ar nebūtų čia tikęs 
dar ir muzikos akompanimentas, 
lyg fonas? Visumoje dramtinio 
vaidinimo koncepcija buvo silp
nesnė, už muzikinę; ryškios mu
zikos gabalai galėtų būti stam
besni, bet ir esamame pavidale 
jie gerokai pakėlė viso spektaklio 
vertingumą.

Lucijus Alemskas gražia lietu
viška tarseną atliko pasakotojo 
vaidmenį. Jo trumpi komentarai 
buvo itin reikšmingi pirmoje 
spektaklio dalyje. Antroje pusėje, 
ryškiau prašnekus pačiam veika
lui, įpasakotojo rolė <tuo pačiu nu
bluko. Andrius Viktorą švilpyne 
(Bloakfluete?) grojo žinomą vo
kiečių melodijėlę, realistiniai 
simbolizuodamas vokiečių vai
kus, žaidžiančius prie Soldin 
miestelio. Pastatymui pritaikin
tas dekoracijas pateikė Vytautas 
Vepštas, rekorduotą garsą — To
lius Siutas. Lietuvių širdims arti
mai progai skirtas spektaklis ga
lėjo surinkt ir kiek daugiau pub
likos.
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Dariaus Lapinsko sukurtas ir scenoje įkūnytas “Dariaus ir Girėno spektaklis” Jaunimo centre, Chicagoje. Solistai 
Elena Blandytė, Leonas Baltrus ir laumės. Nuotr. V. Noreikos

Kai prozininkų trūksta
Poetės Julijos Švabaitės-Gylienės apysakinis debiutas
K. ABR.

Julija Svabaitė-Gyllenė, GABRIU
KO UŽRAŠAI. Viršelis ir užsklandų 
piešiniai Danguolės Stončiūtės. Išlei
do JAV Lietuvių Bendruomenės švie
timo taryba 1973 m. Spaudė “Drau
go” spaustuvė, 4545 W. 63rd St., Chi
cago, III. 60629. Leidinys 134 psl., kai
na $3.00, gąunamas ir “Drauge”.

*■
Manyčiau, kad kalbos sunku

mai kalti, jei svetur dar turime 

apsčiai jaunų lietuvių poetų, o 
su šviesiu žiburiu reikia ieškoti 
priaugančių prozininkų. Svetur 
išaugusiems ir svetimas mokyk
las išėjusiems, aišku, sunku pa
doriau įsisavinti lietuvių kalbą 
taip, kad ja galėtum naudotis 
kūrybai. Kai šiandien poezijoj 
niekas nereikalauja aiškumo, 
tai ne vienas jaunų poetų juk 
gali šiaip taip išsiversti su tuo 
žodynu, kuris turimas, ir su ta 
sakinių sandara, kuri pajėgia
ma sudaryti, ir visa tai moder
niam skaitytojui gal net pa
traukliau atrodo...

Taigi prizininkų trūksta, sun-

Tik pas 
mus 
galite 
pasirinkti 
Dividendų 
mokėjimo 
planą.

ku jų prisiauginti, ir dėl to su 
džiaugsmu sutinkame kiekvieną 
faktą, kai poetai pradeda papil- 
dinėt prozininkų eiles. Kadangi 
svajoti niekas nedraudžia, tai 
sakytume: kaip būtų gera ir ma
lonu, jei visi mūsų gerieji poetai 
imtų ir parašytų bent po vieną 
gerą prozos knygą! Tokia svajo
nė sukiojasi galvoje, laikant 
rankose Julijos Švabaitės-Gylie
nės prozos knygą “Gabriuko už
rašai”. Knygos aplanke juk, be 
kita ko, sakoma, kad ji yra “jau1 
seniai visiems pažįstama poetė, 
rašanti paprastus, nuoširdžius, 
daugiausia kasdieninio gyveni

holdi
We have a 
savings plan 
for your 

f inancial future 
... and you’ll likę 
saving with us. 
Ask your f riends j 
and neighbors 1 
aboutSt. Anthony Savin**? I

mo aplinką vaizduojančius eilė
raščius”. Ne tik rašo, bet 1963 
yra išleisdinusi jų rinkinį, o da
bar jau ir antrą. Kur čia ne
sidžiaugsi, jei tokie nuoširdžiai 
rašantieji poetai ateina į prozi. 
ninkus!

“Gabriuko užrašai” yra pir
moji J. Švabaitės-Gylienės pro
zos knyga, taigi pirmasis viešu
mai pateiktas šio žanro bandy
mas, kuris turi ir teigiamų pri
valumų ir, be abejo, trūkumų.

Knygoje pasakojama apie 
Gabrių šeimą, kuri įsikuria 
Australijoje, bet ryžtasi persi
kelti į JAV. Užversdami knygą, 
mes paliekame tą šeimą laive. 
Atrodo, kad rašytoja pavaizduos 
tuos Gabrius dar ir Amerikoje, 
nes ši knyga, kaip pažymėta, tė
ra tik pirmoji dalis. Pati gyve
nusi Australijoje, rašytoja pa
žįsta tenykštį gyvenimą ir jo ap
linką su visais eukaliptais, cika
domis ir kitokiais australiškais 
atributais ir, žinoma, su Kalėdo
mis per didžiausius karščius.

Bet visa tai tik fonas, kitoks,, 
negu amerikietiškas ar britiš
kas, ar vokiškas (ar lietuviš
kas!). Esmė — veiksmas, žmo
nės, to Gabriuko užrašų istorija, 
kurios pats nugarkaulis būtų 
vaikų rūpestis kate Pūkute. Ka
tės, kaip jau priimta galvoti, 
yra vaikų bičiulės, vaikiškų is
torijų herojės. Deja, šios knygos 
istorija nėra perdėm: vaikiška, 
nors joje ir turi tam tikros ne
mažos reikšmės veiksmui vys
tyti katė.

Vyriausias knygos herojus 
yra Juozas Gabrys, vaikas, ir 
jeigu knyga yra jo užrašai, tai 
sakytume, kad jis itin pastabus 
ir gabus, ne pagal savo metus 
pajėgus prisistatyti su žinių 
aruodu ir sugebėjimu stebėti gy
venimą, Jeigu ne šiokie tokie jo 
rūpesčiai kate, dar truputėlis 
vaikiškų žaidimų ir išdykavimų, 
tai sakytume,- kad užrašai rašo
mi ne vaiko, o suaugusio pasta
baus žmogaus. Sunku patikėti, 
kad vaikas sugebėtų užrašuose

(NuKeita j 5 pusi.)
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(Atkelta iš 4 pusi.) 
taip, štai, ir tokius dalykus pa
sakoti:

“Nuo tos dienos juodu nuo to 
pianino ir nesitraukia. Kunigas 
Vosylius dainuodamas skambi 
na, pritariant mamytei, tėtis 
smuikuoja, o mudu su Aldute 
šokam. 0 Pūkutė tik lekia kaip 
žaibas iš vieno kambario galo j 
kitą vos langų, neišnešdama. 
Kartais ji nesavu balsu ima taip 
kniaukti, kad net ausis reikia 
užsikimšti”.

Tokios scenos pristatymas ro
do rašytojos, o ne Gabriuko su
gebėjimus. Rašytoja tik gal bus 
padariusi klaidą, vaiko vardu 
vesdama ne visada vaikišką pa
sakojimą-Kadangi katei ir vai
kiškiems nuotykiams skirta tik 
tam tikra dalis vietos, tai pro
tarpiais suregistruojami ir su
augusių svarstymai ir pasikal
bėjimai, net poniučių apšneka
mieji valgių receptai, pažįstamų 
žmonių platokos charakteristi
kos, kurios, rodos, nieko bendro 
neturi su pagrindiniu pasakoji
mu. Dėl to tarp tų šalutinių ne
vaikiškų pasakojimų ne kartą 
ima ir nutrūksta vaikiškos isto
rijos siūlas. Jeigu, rodos, tai is
torija apie katę, tai tegu būna 
apie katę ir apie Gabriuko seserį 
ir vaikiškus išdykavimus. Kny
ga skirta jaunimui, o jaunimas 
ypaš mėgsta stiproką intrigą. 
Be kita ko, kai katytė padaroma 
vienu pagrindinių herojų, tai ne
gali laukti, kad tokia knyga pa
trauktų paauglius. Vadinas, ir 
“Gabriuko užrašai” taikomi 
daugiau mažiesiems, o tokiu at
veju darosi dar labiau nereika
lingi visi tie puslapiai, kaip apie 
tariamąjį burtininką Rimkų ar 
žagarėlių receptai.

Kas gi tas Gabriukas, kuriam' 
ypač rūpėjo turėti katę? Kai jam 
ir už jį mažesnei seseriai reikėjo 
gauti leidimą laikyti katę, jie 
prižadėjo motinai būti geri, 
tvarkingi, visada tarpusavy kal
bėtis tik lieuviškai ir gerai mo
kytis. Bet jis nėra toks idealiai 
geras, kokiu norėtų būti, štai 
mokytojai vienu atveju jis pa
meluoja, kad jo tėvas moka 
daug kalbų, o kitu — apšmeižia, 
kad tas tėvas buvęs girtas ir ne
pataisęs batų. Savo pusbroliui 
laiške jis prirašo melagysčių 
apie smauglį. Net ir tas lietuvių 
kalbos vartojimas, pasirodo, 
skiepijamas piniginėmis baus
mėmis, o išvažiuodamas Ameri
kon mūsų herojus vis tiek dar 
rašo: “Kęstutis apsirengęs bod- 
gie .rūbais — ivy league marški
niais, peg kelnėmis ir como švar
keliu!” Jeigu jis būtų idealus 
vaikas, gal ir nebeįdomu būtų.

Deja, kai kurie jo nuotykiai 
neįdomūs. Kai trise berniukai 
nusineša prie plento rankinuką 
ir pradeda erzinti keleivius, ro
dos, nei šis, nei tas, tikrai kny
gos puslapių nevertas žaidimas. 
Mažų mažiausiai tai nėra nuoty
kis berniuko, kuris labai troško 
katinėlio. Kur kas vertesnis nuo
tykis su tais parūdijusiais avino 
dantimis, kurie buvo palaikyti 
aplipusiais aukso dulkėmis.

Man rodos, kad tarpais prirei
kė knygai visokio net ir nerei
kalingo kamšalo vien dėl to, jog 
rašytoja pagrindiniu siūlu Gab
riuko užrašams pasiėmė katę, 
o po vieno kito skyriaus paleis
davo ją iš rankų ir griebdavosi 
bet ko. Nežinau, ar stambesnei 
knygai tokiu viską vienijančiu 
nugarkauliu užtektų katytės. 
“Gabriuko užrašams” jos neuž
teko. Rašytojos, matyt, pačios 
svyruota, ką čia tam Gabriukui 
leisti daryti. Jos ieškota pasako
jimui šalutinių linijų. Tokio 
ieškojimo pėdsakas paliktas ir 
knygoje. Išvažiuodamas į Ameri
ką, Gabriukas sako: “Aš pasiū
liau Andriui savo karvelius. 
Man jų ne taip ir gaila. Skraido 
sau papūtę plunksnas ir nė ne
žiūri mano pusėn. Išlekia ir ne
grįžta kelias dienas”. Tie kar
veliai — tikras neapsižiūrėji
mas. Knygoje jie niekada neiš
skrenda ir neparskrenda. Matyt,

Jonas Rimta,(g. 1903) Boliviškoji tema

Jono Rimšos tropikinė 
meno paroda
SAULĖ JAUTOKAITĖ

Gegužės mėn. 10 d. (penkta
dienį) Chicagos Čiurlionio gale
rijoje buvo atidaryta, “Margu
čio” surengta, dailininko Jono 
Rimšos taipybos kūrinių paroda. 
Nors ši dailės kūrinių paroda nė
ra gausi savo darbų skaičiumi, 
matėme tiktai dvidešimt penkis 
kūrinius, tačiau susidarėme tur
tingą 'įspūdį dailininko meniška 
kiekybe.

Kaip prieš eilę metų Chicago
je buvusioj Rimšos kūrinių paro
doj mums atskleidė Pietų Ameri
kos gyventojai savo kasdieninėje 
aplinkoje, taip šioje parodoje 
matome suikurtus darbus, daili
ninkui įgyvenant daugiausia 'ki
toje tropikų vietoje — Tahiti.

Romantinio meno periodo lai
ku menininkai laibai domėjosi 
kuo nors egzotišku, svetimu ir 
Skirtingu. Romantikus meninin
kus traulkė tolimos, nematytos 
šalys, kur nepažįstamojoe ap
linkoje ir svetimų vietinių pa
pročių paveikti, menininkai tu
rėjo progų ne tik sukurti ką nors 
kitokio, bet 'taip pat, atsiskyrę 
nuo savo krašto, gal net pamirš
ti patys save. Ne tik menininkai 
kurdami lyg pabėga patys nuo 
savęs svetimoje šalyje, bet taip 
pat duoda progos ir žiūrovams, 
kad ir trumpam, “pagyventi” me
nininko atvaizduotame svetima
me krašte, užmirštant savo da
bartinės ‘buities aplinką.

Vienas iš tokių nepaprastų 
svetimų kraštų ieškotojų 'pasau
linio meno istorijoj, buvo, kaip 
klasikinis pavyzdys, prancūzų 
dailininkas Paul Gauguin (1848 
-1903), kuris pirmasis savo tapy
bos kūriniuos parodė mums Ta
hiti salos tropikinį pasaulį. Dai
lininkas Rimša į Tahiti nuvyko 
beveik šimtu vėliau negu Gau- 

rašytoja norėjo juos įvesti, bet 
atsisakė tokios minties.

J. švabaitė-Gylienė moka pa
sakoti. Jos dialogas yra leng
vas, ir sakinys dažniausiai pa» 
vyzdingas, išskyrus keletą atve
jų. Persvarsčius čios knygos trū
kumus, rašytoja iš tiesų galės 
gražiai įsirikiuoti į beletristų 
eiles

Stilizuoti D. Stončiūtės katė 
ir medžiai viršelyje simpatiškai 
atrodo. Tik užsklanda 65 pusla
pyje man buvo tikra mįslė, kol 
iš teksto paaiškėjo, kad ant pa
galvės stovi ne mažytė karvė ar 
milžiniška musė, bet katė. 

guin. Bet ir Rimša atskleidžia 
beveik tokį patį šio tropikinio 
krašto gyvenimą. Gal būt, užtat 
mums dailininkas Rimša atrodo 
taip primenantis dailininką Gau
guin, lyg jiuodiu abudu būtų gy
venę toje pačioje saloje ir kūrę 
drauge tomis pačiomis temomis, 
atvaizduodami primityvią tropi
ką. Iš dailininko kūrinių matyti, 
kad ten 'gyvenimas ir šiandien 
nepasikeitė. Tos pačios rasės žmo
nės tebegyvena ramioje, civiliza
cijos beveik nepaliestoje aplinkoje 
— jie maudosi, renka vaisius, sė
dinėja. Pas juos nieko tragiško, 
atrodo, neįvyksta.

Dailininko Rimšos meno kū
riniuose vyrauja žmonių figūros 
savo gamtos aplinkoje, o ši ap
linka yra labai egzotiška savo 
tropikinė augmenija. Dailinin
kas tiek figūrinėse kompozicijo
se, tiek įgamtovaizdžiuias atvaiz
duoja anos salos egzotišką nuo
taiką ryškiomis, kontrastingomis 
spalvomis. Jis naudoja grynas 
spalvas: mėlyną, geltoną, raudo
ną, žalią, jas dar labiau išryški
na, figūrų 'kontūrus apvesdamas 
stora juoda linija. Dailininkas 
Rimša dažus naudoja nešykštė
damas, tepa juos storai, tvirtu, 
kampuotu posūkiu, nekreip
damas daug dėmesio į detales, 
kaip tai matome ir Gauguin Ta
hiti tapybose. Rimša Taniti gy
ventojus piešia daugiau sugesty
viai, išryškindamas juos figūros 
judesiuose ir tropikiniuos rūbuos, 
o jų veidų išraiškos beveik nė 
nematome.

Tur būt, du skirtingiausi dai
lininko Rimšos šios parodos kū
riniai yra Žiema ir Ruduo Bari- 
ločėje, Argentinoj. Čia, matant 
ramią žiemą ir rudenį, atvaizduo
tus mums įprastomis rudeniško
mis spalvomis, jauti kažką la
biau artimesnio mūsų europietiš- 
kos gamtinės aplinkos patirčiai.

Dailininko Rimšos parodai 
gerą toną pridėjo parodos atida
rymas. “Margučio” vadovas P. 
Pertrutis pristatė inž. Valdą 
Adamkų, kuris trumpai mus su
pažindino su dail. Rimšos bio
grafiniais ir kūrybos bruožais, o 
po to poetas Kazys B radimas dar 
parkaitė tris eilėraščius lietuvio 
poeto Venancijaus Al’išo taip 
pat apie tropikus, parodydamas, 
kad ne tik mūsų dailininkas ža
vėjosi egzotiškais kraštais, bet 
turime taipgi savo literatūroje ir 
labai vaizdų tropikinio pasaulio 
poetą.

Pasaulio tautos vienu žvilgsniu
G. P. Murdock paruoštas viso įvijų ūkis. Galvijai šiek tiek naiu- 

pasaulio tautų charakteristikų dojami arimui; melžimas gana 
atlasas, kurį išleido Pittsburgho .pastovus. Metalo darbus visada 
universitetas, sudaro galimybę dirba tik vyrai. Pynimo darbuose 
studijuoti pasaulio tautas bend- — ir vyrai ir moterys. Taip pat 
ru žvilgsniu. Tai yra (pirmoji pro
ga šitokiam visuotiniam žvilgs
niui.

Atlasas apima 862 tautas, ku
rios yra sugrupuotos į 412 gimi
ningų grupių. Kiekviena tau
tą tabelių ir simbolinu ženk
lų ar skaičių būdu jis ap
taria 89 atžvilgiais. Tokiu būdu 
pvz. yra aptariama tautos ekono
minis pobūdis, šeimos organiza
cija, visuomeninė organizacija, 
'giminysčių praktika, žemdirbys
tės ar 'gyvulininkystės pobūdis ir 
laipsnis, hierarchijos pobūdis, re
ligija, žaidimų pobūdis, auklėji
mo pobūdis, amatų sritys, kalbi
nis giminingumas, luomų susi
darymas, turto paveldėjimo teisė, 
namų statymo pobūdis ir t. t. ir 
t. t. Jei kuri 'tauta kurioje srityje 
charakteristikos neturi, tai ir at
lase ji nepasirodo. Dabar, jeigu 
domiesi kuria tauta, šio atlaso 
'pagalba 'gali sužinoti pagrindi
nius anos tautos kultūros bruo
žus ir lyginti juos su kitų tautų.

Atrodo, kad šitokio atlaso pa
ruošimas pareikalavo labai pla
taus informacijų sutelkimo ir iš
radingo jų suprastinimo bei susi
steminimo. Žinoma, gal ne visos 
charakteristikos yra pilnos ir gal 
ne visai tikslios, bet čia yra pa
daryta pradžia moksliniam visos 
žmonijos etnologiniam vaizdui. 
Mes, žmonės, šio leidinio dėka 
pirmą kartą turime galimybės 
patys save pažinti antropologiniu 
požiūriu.

Kaip šis atlasas atrodo, geriau
siai bus susidaryti vaizdą, pažiū
rint, kaip jis aptaria liebuvįų tau
tą. Ji čia yra ipažynyta 1134 nr., 
pagal ankstesnį ir pilnesnį tautų 
sąrašą. Nes ne visos tautos atla
sam yra 'įimtos. Jos ūkis yra apta
riamas ženklais 00>I45. Tai reiš
kia, kad žvejyba Lietuvių tauto
je sudaro 0,1 dalį, gyvulininkys
tė — 0,4 'dalį ir žemdirbystė — 
9,5 dalį.

Vedybose lietuviams yra bū
dingas jaunosios kraitis, kuris su
daro žymią jas giminės turto dailj. 
Šeimos organizacija yra maža, 
apimanti tėvus ir vaikus, tai reiš
kia ne didšeimė. Seimą yra ne
priklausoma ir monogaminė. Šei
mos buveinė yra vad. vyro buvei
nė, t y. ne senelio ir ne žmonos. 
Šeimos buveinė yra savo prasme 
nauja vietovė. Vedybų sudaryme 
nėra klaniško suvaržymo ar apri
bojimo vesti savo 'genties ar sve
timos.

Klausime, kaip vystosi giminys
tės ryšiai, Lietuvių tautoje nėra 
būdingos tėvo ar motinos egzo- 
gamijos pėdsakų, t y. giminys
tės ryšiuose nėra pirmenybės vy
riškai ar moteriškai pusei. Vedy
bos taip artimų giminių yra 
draudžiamos. Pusbrolių ar pusse
serių vardų terminija eina vad. 
Eskimų schemos 'pavyzdžiu.

Ūkiško intensyvumo atžvil
giu: žemė dirbama pastoviuose 
laukuose įgrūdu ūkiui; naudoja
mos natūralinės trąšos. Sėslumo 
pobūdis: kompaktiškos, pastovios 
sodybos. Valdymosi sistemą su
daro trys valdžios laipsniai nuo 
vietinės iki valstybinės onganiza- 
cijos.

Dievo samprata nesusilpnė- 
jusi, lyginant su vad. pavargusio 
Dievo sąvokos tautomis. Dievas 
gelbstintis žmogui.

Žaidimo atžvilgiu: čia yra visos 
trys žaidimų rūšys: strateginis, 
laimės ir fizinio sugebėjimo žai
dimas. Nėra jokio apipiausty- 
mo naujagimiams. Augantys ber
niukai neskiriami nuo mergaičių.

Gyvulininkystėje vyrauja gal-

ir odos darbuose nėra lyčių skir
tumo. Tas pat sakytina apie puo
džių darbus. Privačios laivų sta
tybos nėra. Medžioklė tik vyro 
darbas. Žvejyba užsiima tik spe- j galimybę studijuoti kurią vieną 

ar kitą kultūrinę sritį viso 'pa
saulio plote, pvz., žaidimą, krai
tį, senelio (gyvenvietę ar pan. Jis 
taip pat duoda galimybę studi
juoti dviejų charakteristikų są- 
veaklą pasaulio tautų tarpe. Taip 
pvz. W. T. Divale buvo pateikęs

cialistai vyrai. Gyvulininkystėje 
moterys šiek tiek daugiau reiš
kiasi. Žemdirbystėje abi lytys ly
gios.

'Kalba, žinoma, indoeuropiečių, 
baltų grupės.

'Luomų 'problematikoje klasių 
skirtumai susidaro daugiau pagal 
darbo-užsiėmimo skirtumus. Kas
tų problematikoje yra 'pastebimas 
likutis: kalviai ir odininkai nesi
skaito visuomenės dalimi. Jie sa
vo taflpe praktikuoja endogamiją. 
Nekilnojama nuosavybė pavel
dima sūnaus ar sūnų, tarp pirm- 
įgimio ir kitų ryškesnio skirtumo 
nedarant. Nėra vergijos. Visuo-, 
meninė valdžia nepersiduoda pa
veldėjimo keliu. Kilnojama nuo
savybė 'persiduoda panašiai kaip 
nekilnojamoji. Nėra priešvedybi- 
nio lytinio santykiavimo, 'bet jis 
griežtai nebaudžiamas. Apie na
mų statymo pobūdį atlasas pla
tesnių informacijų neturi. Žino
ma, taip kitko, kad namo grin
dinys nėra nei žemesnis už že
mės paviršių nei aukštesnis.

Tokia yra, trumpai tariant, 
Lietuvių tautos charakteristika 
šiame atlase, išskaityta iš jo sim
bolinių ženklų. Ji, atrodo, yra su-
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ŠILKO TINKLAI yra nauja, 
intriguojanti Aloyzo Barono 
knyga apie tai kaip meilės pin
klių neišvengia net narsūs Chi
cagos lietuviai. Tik $4.50. Kreip
kitės į “Draugą”, Gifts Intern., 
Marginius. Užsisakyti galima it 
Ateities leiaykloj, 17869 Gold- 
win, Southfield, Mich. 48075.

(sk.) 

PLOKŠTELES, GAUNAMOS "DRAUGO" ADMINISTRACIJOJE
Plokšte lėtu navAd;nJmR* Artistai Kaina
ANOJ PUSĖJ NEMUNĖLIO Dainos j plokštelę Įrašytos Lietuvoje $5.00
A UPELI A A lūratė Paukštelis (Stereo) $5.00
DAINOS Aldona Stempužienė 7.00

(Mono) 6.00
DAINOS LIETUVAI Salomėja Cerienė 4 00
GINA CAPKAUSKAS dainuoja (stereo) 6.00
LABĄ RYTĄ New Yorko Lietuvių vyrų choras "Perkūnas

Choro vadovas V. Strolia (Stereo) 6.00
LIETUVIŠKA KAMERINĖ MUZIKA Izidorius Vasyliūnas, 2 pi. $15.00
LIETUVIU TAUTINIAI ŠOKIAI (Išleido L. Bendr. kultūros Fondas) (Stereo) 5.00

(Mouo) 4.50
LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS VATIKA-
NE PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS (Išleido Liet. Vyčiai) 5.00
OI. TOLI, TOLI... Philadelphijos Lietuvių choras "Viltis" (Stereo) 6.00
JŪREIVIŲ KELIAI Modernūs kūriniai, atliekami Tamošiūno orkestro

lr solistų 5.00
RADIO VAKARUŠKININKĖS DAINUOJA (S. Barčus) 4.95
SVAJONIŲ ŽEMĖ N. Ščiukaitė 16.00
ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS PAŠVENTĮ- >
NIMO IR RELIGINIO KONCERTO MOMENTAI 5.00
ŽIRGINĖLIAI 500
DAINOS A. Trečiokas • 5.00
GRJŠIM, GRĮŠIM Kvartetas Viltis (Stereo) 5.00
MUZIKA FRANZ LISZT Pianistė Julija Rajauuskas (Stereo) 6.00
KETURI AUTORIAI: Poezija lr piuza; III-sis 5.00
LITERATŪROS VAKARAS IV-sis 5.00
SEK PASAKĄ Laima Rastenytė 1 5.00
RINKINYS 25 A. Dvariono muzika . . 5.00

26 A Šabaniauskas dainuoja 5.00
27 P. Dėdė-Graužinis-Volteraitė 5.00
28 Karo muz orkestras ir kit' 5.00

(Monoi 500
L. T. M. ANSAMBLIS "ČIURLIONIS 30' 10.00
LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ DAINOS Stasė Klimaitė (Mono i 5 00
LIETUVIŠKOS GIESMĖS Algerd Brazis ir Žibuoklės (Stereo) $5.00
MES ŽENGIAM SU DAINA New Yorko Vyrų oktetas (Stereo) 5.00
MANO ATSIMINIMAI LIETUVOS L. Juodytė ir gitara (Hi-fi) 5.00
DAINUOTAM SU LEONE L. Juodytės dainavimas (Hi-fi) 5.00
DAINOS IR ARIJOS Janina Nomeikaitė-Armontenė (Stereo) 5.00
VASARIO 16, LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY- L. Stukas, Žibuoklės, Rūtos ir
BĖS 50 METŲ MINĖJIMAS parapijų ansambliai (Stereo) 5.00

(Illinois valstybės gyventojai prie tų kainų pridėkite 5% taksų mokesčiams ir 25 centus persiuntimui.)

Užsakymus siųskite DRAUGAS
4545 W. 63rd Street
Chicago, III. 60629

------------- ---------- -A-u,.i., a-i

daryta, pasinaudojant B. V. Ma- 
Įčiuikos knyga Litnuania, Nevv
Haven, 1955 m., nes ši knyga čia 

j rekomenduojama. Palyginus šią 
charakteristiką su 'bet kurios to- 

i limesnės ar artimesnės tautos 
' charakteristiką, skirtumai iš sy
kio pasidarys aiškūs ir iškalbin
gi. Taip pat šis atlasas sudaro

GiFTZEl
INT6RNATIONAL K V

VAZNELIŲ prekyba

Dovanos įvairioms progoms
2501 W. 71 St, Chicago, BĮ, 60629

Tel. (812) 471-1424

N u o
1.9 14 M e t ų
Midland Savings aptar 
aauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes Dėko 
lame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje

Hąakaltoa apdran«tz»* ik< 
S2AO00 (M>

5'/4’
vii 

dail) •* 
Savinif 

referatą devintam tarptauti
niam antropologų . kongresui 
apie santykį taatp migracijos, karo 
ir moteriškos gyvenvietės.

V. Bgd.
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pa-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGllAl AM> 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių firmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite
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 
Tel. PRospect 6-8998 

Chicago, Illinois, 60629
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436-7041
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Nauji leidiniai
• Pranas Naujokaitis, LIE- maitis. Paruošė V. Kuzmickas. 

TUVIŲ LITERATŪROS ISTO
RIJA. I tomas. Nuo Mažvydo iki; 
Maironio. JAV LB Kultūros fon-Į 
do leidinys Nr. 56, 1973 m. Tira
žas 1000 egz. Kaina 10.00 dol. 
Spaudos darbus atliko Pranciško- J 
nų spaustuvė Brooklyne. Leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais/ 
606 psl.

Tai Prano Naujokaičio rašo
mos keturių tomų “Lietuvių lite
ratūros istorijos” ilgiausią jos lai
kotarpį apimantis pirmasis to
mas. Veikalas suskirstytas i tris 
didžiąsias dalis, šios vėl skirsto
mos į atskirus skyrius, skyriai į 
poskyrius ir t. t. Čia suminėsime 
bent bendrojo plano stambesnius 
bruožus. Pirmoji dalis: senoji lie
tuvių literatūra. A. Šešioliktasis 
ir septynioliktasis amžius: 1. Re
liginiai ir kalbiniai raštai Mažo
joje (Lietuvoje; 11. Religiniai ir 
kalbiniai raštai Didžiojoje Lietu
voje. B. Aštuonioliktasis amžius: 
I. Religiniai ir kailbiniai raštai, 
Pasaulietinės literatūros pradžia; 
M. Kristijonas Donelaitis. Antro
ji idalis: Devynioliktasis amžius 
iki “Aušros”: L Mažoji Lietuva 
devyniolikta jame amžiuje; II. Idė
jos ir įvylkiai D. Lietuvoje, veikę 
to laikotarpio literatūrą. III. 
Priešaušrio rašytojai. Trečioji 
dalis — Lietuvių tautinis atgi
mimas (1883-1907): I. Politinis 
ir kultūrinis laikotarpio vaizdas; 
Iii. “Aušros poetų grupė”; III. J. 
Mačys-Kėkštas ir kiti socialinės 
ir revoliucinės 'poezijos kūrėjai; 
IV. Publicistai ir mokslo ipopu- 
liarizatoriai; V. Vincas Kudirka; 
VI. Pranas Vaičaitis; VU. Pirma
sis dramaturgas A. Fromas-Gu
žutis; VIII. Lietuvių teatro pra
džia*, Keturakis ir kiti; IX. Ateina1 
beletristai; X. Vincas Pietaris -I 
Savasis; XI, Jonas Biliūnas; XII. 
žemaitė. XIII. Gabrielė Petkevi
čaitė - Bitė;-XIV. Maironis.

• Tamara Buch, LITHU- 
ANIAN PHONOLOGY IN 
CHRISTIAN 
Tiranslated from the Polish ma-, nistmroja

Į

Penkiolika 0. L. Milašiaus laiškų
J. DAINAUSKAS

Knyga 712 psl.
Gerai paruošta ir patraukliai 

išleista šio pirmojo mūsų, įgali
ma sakyti, romanisto rinktinių 
raštų knyga. Pateikti ir tie Vinco leidykla, 1973 m., 40 p.)

šiol net mažai žinota, bent jie j 
■ nebuvo taip akcentuojami, kaip 
anas pirmasis mūsų literatūros 
raidoje lietuV'iškasis romanas 
“Algimantas”. Deja, “Algiman
to” šiame V. Pietario raštų rin
kinyje nėra. Ir labai aišku, ko
dėl: juk romane vaizduojama, 
kaip XIII amž. lietuviai kovoja 
su rusais. Tai tokie “literatūriniai 
svarsčiai” šiandien okupuotoje ( 
Lietuvoje lemia net praeities au-j 
torių rinktinio leidinio atrankos 
kriterijų. Galima būtų sakyti, tai 
tikras anekdotas, jeigu jis nebū
tų per daug skaudus XX amžiaus 
pasaulinėse laisvėse.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1974 m. gegužės mėn. Nr. 5. 
Lietuvių jėzuitų leidžiamas reli
ginės ir tautinės kultūros žurna
las. Redaguoja Juozas Vaišnys, SJ. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: 2345 W. 56th Chicago, III., 
60636. Metinė prenumerata 5 
dol.

Naujame numeryje: Moters 
buvimo prasmė; Dievo žodis ir 
(Senasis Testamentas; Žmogaus ir 
krikščionio didybė; Jėzuitai ne
priklausomoje Lietuvoje; Psichi
nės ligos ir velnio apsėdimas; 
Seksas dabarties 'mitų Panteone 
ir kt.

• NAUJOJI VILTIS, 1973 - 
1974 m. Nr. 6. Politikos ir kul
tūros žurnalas. Leidžia Lietuvių 
studentų tautininkų korporacija 
Neo-iLithuainia ir Amerikos Lie-; 
tuvių tautinė sąjunga. Redakcinė 
kolegija, dr. Jonas Balys, (pirm.) 
Aleksas Laikūnas ir dr. Bronius 
Nemickas. Rankraščius ir kny
gas paminėjimui siųsti dr. Jono 
Balio adresu: 1105 Chisell Lane,

DONELAITIS. Si'lver Spring, Md. 20901. Admi- 
‘ i Bronius Kasakaitis, 

nuscriipt by Alfred Buch and co- 7150 S. Spaulding Avė., Chicą- 
workers. Preprinted P.H.T.A. £°, 60629. Prenumerata me-
Febr. 1974. į tams (arba už du numerius) 5

Didelio formato 62 spl. leidi-, dol., atskiro numerio kaina 3 dol. 
nys, spausdintas rotatorium. Tai 
žinomos lituanistinės, kalbinin
kės Tamaros Budrienės veikalas, 
nagrinėjęs specialiai fonemų — 
garsų problemas Donelaičio raš
tuose.

Dr. Tamara Budrienė (Meik- 
Šimaitė), viena iš ryškiųjų ir 
darbščiųjų lituanistų kalbininkų 
pokario dešimtmečiuos, pastarai
siais (metais įgyveno Izraelyje ir 
ten per anksti mirė 1970 m. va
sario 7 icL, eidama 47-tuosius sa
vo gyvenimo metus. Buvo Vil
niaus ir Varšuvos universitetų 
profesorė, parašiusi daug ir la
bai (gerai paruoštų lietuvių kal
bos studijų lietuvių, vokiečių, 
lenkų ir rusų kalbomis. 1968- 
1969 metais kai kuriuos kalboty
ros kursus ir lietuvių kalbos kur
są skaitė taijpgi Chicagos univer
sitete. Chicagoje gyvendama, (pa
laikė šiltus ryšius su vietos lie
tuviais kultūrininkais, lankeisi jų 
koncertuose, vaidinimuos, pa
skaitose ir Marąuette Parko val- 
Igyklose. Izraelyje įgyvendama, 
taipgi rūpinosi lituanistika. Ir 
jei ne mirtis, būtų greit Tel AI- 
vivo universitete pradėjusi Skai
tyti lietuvių kalbos ir platesnės 
lituanistikos kursus.

Jos vyro A. Buch rūpesčiu da
bar anglų kalbon išverstas ir iš
leistas čia minimas Tamaros Bu
drienės veikalas. 'Kalbotyros 
mokslui ir lituanistikai tai dide
lis turtas. “Draugo” kultūriniam 
priedui šio veikalo recenziją yra 
žadėjęs parašyti kalbininkas prof. 
Antanas Klimas.

• Vincas Pietaris, RINKTI
NIAI RAŠTAI. Išleista “Vagos” 
leidyklos Vilniuje 1973 m. kaip 
“Lituanistinės bibliotekos” leidi
nys Nr. 13. Redakcinė komisija; 
K. Korsakas ('pirm.), K. ?mb”a- 
sas, J. Jurginis, J. Palionis, R. Šar-

pasiuntinlui P. Klimui. Tą savo 
susitikimą su O. L. Milašiumi J- 
Y. Blanc aprašė 1949 m. (de- 

__ x šimtmečio O. L. M. mirties su- 
Pietario raštai, apie kuriuos lig biausią vietą užima penkiolika O. kakties proga) belgų žurnale 

L. Milašiaus laiškų, rašytų 1930 “Marches de France”, labai 
-38 m. prancūzų rašytojai p. Jea- 
anne-Yves Blanc.

J.-Y. Blanc (1886-1970), poetė, 
literatūros kritikei, Montpellier 
upiversiteto 'profesorė. Jcs tėvas,

Naujame, devintajame, 1973 
metų Milašiaus Bičiulių draugi
jos sąsiuvinyje (Paris, A. Si 1 vaire 

) svar-

Oskaras L. Milašius
(1877-1939)

Šįkart žurnale: dr. Jono Puzino 
New Yorke skaityta paskaita 
“Lietuvos universitetų vaidmuo 
lietuvių tautinei kultūrai”, Jonas 
Švoba rašo “Gruodžio 17 per
versmo priežasčių apžvalgą”, Al
girdas Budreckis baigia kiek il
gesnį savo straipsnį “Vilniaus 
VAIRAS ir jo tautiška linkmė”, 
dir. Jonas Balys iškelia labai įdo
mių faktų savo straipsnyje “L. Rė
za ir jo DAINOS”, įdomu skai
tyti ir naujas Algirdo Budreckio 
straipsnis,, kurio dar bus ir tęsi
nys “'Voldemarais ir Vilniaus by
la”, o Algirdas Gustaitis pristato 
lietuvį, kuris prieš šimtmečius 
išrado raketas, gi Juozo Jurevi
čiaus prisimenamas neseniai mi
ręs dr. Steponas Biežis. Apžval
ginėje žurnalo dalyje, kur labiau 
liečiamas šiandieninis mūsų vi
suomeninis bei kultūrinis gyve
nimas, vietomis lyg ir iššokama 
iš įprasto žurnalinio lygio į laik
raštinės plotmės žodyną ir sū
kurius.

• LIETUVIŲ DIENOS 
1974 m. balandžio mėn. Nr. 4. 
Žurnalą, leidžia A. Skirius. Re
dakcinė kolegija: Dalia Mackia
lienė, Pranas Gasparams, Vacys 
'Prižgintas ir Alfonsas Milukas. 
Administruoja Gediminas Rukšė
nas. Redakcijos ir administraci
jos adresas: 4364 Sunset Blvd., 
Hollywood, Calif., 90029. Meti
nė prenumerata 10 dol., garbės 
prenumerta 15 dol.

Pagrindinis šio žurnalo nume
rio svoris yra nauji Leonardo An- 
driekaus eilėraščiai ir Bronio 
Railos rašytojo Algirdo Landsber
gio pristatymas. Smagiai nutei
kia tęsiami M. Makricko pasako
jimai, akį patraukia ir iliustruo
tas susitikimas su teisėju Jurgi’ 
GI i audžiu bei Juozo Kuprionio

irgi profesorius, buvo didelis XVII 
a. prancūzų literatūros žinovas. 
Ujo Pasaulinio karo metu J-Y. 
Blanc buvo “marraine de guer- 
re” (karo krikšto motina) kito 
garsaus prancūzų poeto G. Alpol- 
linaire (Wilhelm Apollinaire de 
Kostrowiitdky, 1880-1918). Pasta
rasis 1909 m. knygoje “La Poe- 
sie symboliste” O. 'L. Milašių pa
vadino naujuoju humanistu ir 
pabrėžė, kad jis padaręs didelės 
įtakos visai vienmečių kartai. J-Y. 
Blanc au O. L. Milašiaus kūry
ba iir susipažino per G. Apllinai- 
re, bet jo asmeniškai nepažino
jo. 1929 m. pora lietuvių, atvy
kusių tada studijuoti į Montpel
lier universitetą, papasakojo J-Y. 
Blanc apie Lietuvos pasiuntiny
bę Paryžiuje ir joje dirbantį "ža
vingiausią jų tautietį” (taijp rašo 
įprano, literatai S. ir J. Burgues 
įvade į tuos O. L. M. laiškus).! 
Susidomėjusi tais lietuvių studen
tų pasakojimais, 1930 metais vie- i 
tos dienraštyje “Le Petiit Meri- 
dional” J-Y. Blanc recenzavo ką 
tik pasirodžiusią O. L. Milašiaus 
knygą “Contes et Fabl<i®ux de la 
vieille Lithuanie” (Senosios Lie- j 
tuvos pasakos ir pasakėlės). Se-, 
kančiiais metais J-Y. Blanc su ke-1 
liais Iki tais prancūzų li teratais pa
rengė Perpignan’e leidžiamo Ii- j 
teratūrinio žurnalo “Le Coq Ca- į 
talian” numerį, skirtą vien O. L. 
Milašiaus kūrybai, o ypač jo (po
ezijai.

Pirmame savo laiške, rašyta
me 1930.IX. 17 d., O. L. M. kaip 
tik dėkoja J-Y, Blanc už josios I 
Lietuviškų pasakų recenziją ir 
už josios pareikštą didelę simpa
tiją “gal seniausiajai Europos I 
tautai (t. y. lietuviams)”. Esą,j 
prie tos padėkos prisidėjęs ir “Lie- , 
tuvos Ministeris, Ponas Klimas”. ,

Iš tų laiškų matyti, kad J-Y. į 
Blanc su O. L. Milašiumi pirmą, 
kartą susitiko 1932 metais Lie-1 
tuvos pasiuntinybėje, Paryžiuje, į 
dalyvaujant tame susitikime ir:

tai gal ir nėra būtina, nes gi Po
ezija juk esanti pats gyvenimas, 
ir jai joks valiavimas nėra rei
kalingas”.

1937 m. pabaigoje J-Y. Blanc teldktualinis pirmavimas, žymiai į 1924 m. jam pateiktus žydų žur- 
i” klausimus apie 

Šventojo Rašto ir žydų įtaką Va
karų kultūrai, apie hebrajų kai- 

! bos reaktyvumą ir t. t. O. L. Mi
lašius savo samprotavimus ir at
sakymus į anketą pasirašė kaip 

I Lietuvos įgaliotas ministeris ir 
nepaprastas paiuntinys Paryžiu
je. Savo atsakymus, duotus prieš 
penkiasdešimt įmetu,: jis baigia 
Šventraščio žodžiais: Kad taika 
būtų žemėje ir gera valia žmonė
se (kad suartintų Vakarus su Ry
tais). • fhl o*

Per metinį Q. L. Milašiaus mi
nėjimą tarp kitų kalbų buvo pa
skaitytas ir padavimas ; “La sta- 
tuaire, l’eveąue et les daužė apot- 
res” (Skulptorius, vyskupas ir 
dvylika apaštalų) iŠ. “Contes et 
Fabliaux de la vieiįle Lithua
nie”. Vengrijoje išleista O.L.M. 
poezijos rinktinė, pavadinta “Pa
žinimo'giesmė”. ...

,ri'ški Iberai, kuriuos dabartinė buvo įgabenamas per Zundą, La 
1 antropologija priskirianti Maigda- (Manche ir Guscogne įlanką, 
į los ir Solutrapaleolitui, buvo ge-
1 ri plaukiotojai, jų politinis ir in- spausdinami O. L. M. atsakymai

Toliau tame sąsiuvinyje

išleido knygą “Images de Lithu-1 ankstesnis už keltų ar mongolų nalo “Chalom! 
anie” (Lietuvos vaizdai), kuriai Iinvazijas, buvo palietęs visą va- 
pratarmę parašė O. L. M. Šiame karinį pasaulį: Hesiperiją (kaip 
sąsiuvinyje taip pat pateiktas ir graikai pradžioje vadino Italiją, 
tos pratarmės pilnas tekstas.

1937. X. 22 d. laiške O. L. M. rytų Angliją, 
rašo, kad jis su dideliu susido- Prancūziją ilki Rhonos upės, vidu- 
rnėjimu perskaitė rankraštį jo- rio Italiją. Čia glūdi, girdi, šak- 
sios veikalo apie Lietuvą, kuria- nys baskų kontakto su Kaukazu, 
me Jis ir ministeris Klimas padia-.Tai rišasi su priešistoriniu Euro- 
rė tik porą nežymių pataisų. Jis pos egzodu, masiniu žmonių kėlU 
pats gi parašęs tai knygai pratar-' muši, 
mę. Tų pat metų lapkričio 16 d. 
laiške O. L. M. klausia apie kie
kį egzempliorių tos knygos, ku
riuos ji panorėtų rezervuoti Lie-1 
tuvos pasiuntinybei. 1937.XII.20 
d. laiške O. L. M. rašo, kad pa
siuntinybė paimsianti to J-Y. 
Blanc veikalo šimtą egzemplio
rių. Milašiaus manymu, toji kny
ga, turėsianti pasisekimą ir Lie
tuvoje ir Prancūzijoje. Paskutinis 
laiškas (vizitinė kortelė) 1938 m. 
su prašymu perduoti du egz. jo 
naujos knygos “La Clef de l’Apo- 
calypse”, “tiems kurie domisi eg
zegeze”.

Minėtoje pratarmėje O. L. Mi
lašius pabrėžia, kad J-Y. Blanc 
savo veikale labai jautriai rašan
ti apie Lietuvą, josios folklorą ir 
jojo tris rašinius apie lietuvių pa
sakas bei dainas. Esą, nors ir bū
dama toli nuo Baltijos, ji sugebė
jusi įžvelgti tos tolimos, senos 
baltų tautos liaudies kūrybos ry
šį su dvasinėmis Viduržemio jū
ros ir Pietų Prancūzijos tautų 
kūrybinėmis tradicijomis.

O.L.M. manymu, senoji lietu
vių liaudies kūryba, savo minti
mis, panėši į priešariškąją Iberų 
tautų kūrybą. Pvz. girdi, baskų 
liaudies senoji kūryba turinti

aukštai Iškeldama O. L. M. po
ezijos subtilumą.

1933. XI. -4 d. laiške O. L. M. 
dėkoja už jam atsiųstąjį josios 
naują poezijos rinkinį ir už josios 
parašytą recenziją jo naujos kny
gos “Contes Lithuaniens de ma 
mere L’Oye”. 1935.11.30 d. laiš
ke (rašytame ant pasiuntinybės 
blanko) O. L. M. kviečia J.-Y. 
Blanc dar tos savaitės bėgyje ap
silankyti jai pažįstamoje pasiun
tinybėje.

1935.V.15 d. per Montpellier 
radijo stotį J-Y. Blanc radijo vai
dinimo formoje pateikė O. L. M. 
“Miguel Manara”. Vietos spau
da tada anonsavo, kad bus vai
dinama “... Milašiaus Lietuvos 
pasiuntinio (!) Paryžiuje... Don 
Juanas”. Tai buvo šio veikalo 
pįrmoji radijo transliacija. Dabar 
tas veikalas ir teatrų scenose ir 
radijo bangomis vis laiks nuo lai
ko kartojamas.

1936.iIV.27 d. laiške O. L. M. 
džiaugiasi jo gautomis žiniomis, 
kad J-Y. Blanc tapo apdovanota 
L.D. K. Gedimino Ordino 4-ijo 
laipsnio žymeniu ir tuo pat me
tu Prancūzų Akademijos Palmių 
tokio pat laipsnio žymeniu. Esą 
jam, “gyvenant tarp visokių ne
ramumų ir intrigų”, toji žinia 
esanti nepaprastai maloni. Ta 
proga jis kviečia pagerbti dvi tri
spalves (vėliavas): — Vive la daug bendrų bruožų su analogiš- 
Firance, vive la Lithuanie ir pri- ka lietuvių kūryba. Tai, anot Mi- 
dėta “Lai gyvuoja ir 'poezija, bet lašiaus, nenuostabiu. Juk prieša-

Cosmos Parcels Express Corp.
Lieensed by VNESHPOSYI.TORG

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

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTONIJĄ, UKRAINIJĄ Ir 1.1.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI /PDR AUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 

kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
afflliated with PODAROGIFTS. INC.

priima užsakymus dovanų pažymėjimams, automobiliams, šal
dytuvams televizijų aparatams, radijo tranststoriams, magne
tofonams (tapė reeorders) ir daug kitiems dalykams, taip pat 
BUTAMS savo giminėms ir draugams gyvenantiems Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų .vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 MADISON AVENUE

(tarp 51 ir 52 g-vės)

Floor 2lst

o vėliau Ispaniją), Airiją, Šiaur- 
, Siaurės Škotiją,

Taip pat, girdi, neabejotina, 
kad lietuvių legendos apie Ne
muną bei laumes -turinčios savo 
logiškus atitikmenis, kalbant 
apie senosios Italijos Lamies, se
mitų — Ųilith ir baskų — La
ndaus ar Laimi,gnacs legendose, 
ypač pastarose. Milašiui kai ku
rios dainos aipię Nemuną ir Nerį 
turinčios onomatopijinius (gar-

(sų pamėgdžiojimo) refrenus, kiu
rių: nežino joks kitas folkloras, iš
skyrus baskų liaudies poeziją. Tai 
palikimas labai gilias senovės. Čia 
taip pat, pasalk Milašiaus, reikia 
atsiminti, kad anais, priešistori
niais laikais tarp Iberijos ir Pa
baltijo būta ir prekybinių ryšių, 
nes Lietuvos gintaras, plačiu 
srautu pasiekęs priešhelenistinės 
Europos ano laiko visus civilizuo
tus kraštus. Gintaras tada taip 
pat pasiekęs ne tik Kananą bei 
Numidiją, bet ir liberiją, į kur jis

WAGNER & SONS

Typewriters. Addliųj' Maėlilnee and 
Checkwri<eės *

■> 1
Nuomoja — Parduoda' — Taiso 

naujos Naudotos
Virš 50 m. patikimas patarnavimai 

5610 South Pulaski Road 
Phone — 581-4111
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A. T VE RAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBfiB 

Pardavimas ir taisymas 
2646 W. 69th St, Tel. REpubUc 7-1941 |
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EKSKURSIJOS | LIETUVA 1974 METAIS
Gautos 4 papildomos grupes. Skubėkite registruotis.

American Travel Service Biuras šiais metais yra suorganizavęs 10 gru
pinių kelionių į Lietuvą. Tai yra kelionių biuras, kuris pirmasis pradėjo 
organizuoti šias ekskursijas ir turi didelį patyrimą šioje srityje. KIEKVIENĄ 
GRUPĘ LYDĖS PATYRĘS KELIONIŲ PALYDOVAS.

VISOS GRUPĖS LIETUVOJE PRALEIS 5 DIENAS (1 dieną Kaune)

Užpildyots grupės: birželio 11 ir 17 d. ir liepos 8 ir 31 d.

BIRŽELIO 27 D.
LIEPOS 23 D.
RUGPIŪČIO 4 D
RUGSĖJO 1 D.

— Iš Chicagos — $1070.00, iš New Yorko — $955.00
— Iš Chicagos — $1085.00
— Iš Chicagos — $1,050.00; iš New Yorko' — $945.00
— 15 dienų:

iš Chicagos — $963.00? iš New Yorko — $857.00
20 dienų su Roma:
iš Chicagos — $1,085.00, iš New Yorko — $980.00

— Iš Chicagos — $898.00; iš New Yorko --J 792.00
_________________ ..____  . . ėryV

SPALIO 2 D.

PRICES & AIR FARES SUBJECT TO CHANGE. RATES QUOTED BASED 
ON TARIFFS AND EXCHANGES IN EFFECT APRIL 1, 1974. i
Taipgi mūsų biuras organizuoja keliones J Havajus — vieną S., m; rugpiūčio 
mėnesi, kitą vasario mėnesj 1975 m. Patariama registruotis dabar.
DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South VVestern Avenue a

Chicago, Illinois 60643 Tel. (312) 2384787
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sudarome reikalingu* iškvietimo 
dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais po visą Ame
riką ir kitus pasaulio kraštus, parduodame lėktuvų bilietus, parūpiname 
reikalingas vizas. '

i t 
t

__ _______________________I
I I 

raštas apie grįžusius į Lietuvą 
stumbrus.

• SKAUTŲ AIDAS, 197Jf m. 
balandžio mėn. Nr. Oficialus 
Lietuvių skautų sąjungos orga
nas. Leidžia LSS Tarybos pirmi- 
ja. Redaguoja A. Namikienė, 
6041 S. Fairfield Ave„ Chicago. 
UI. 60629. Administruoja A. 
Orentas, 6840 S. Campbell Avė., 
Chicago, III. 60629. Metinė pre
numerata $5.00, garbės prenu
merata $1000, garbės leidėjo 
prenumerata $25.00.

Žurnalas yra gražiai iliustruor
tas skautiškos veikios veidrodis.

NEW YORK, N.Y. 10022 
Tel.: (212) 758 I150/1

SKYRIAI:
NEW YORK, N. Y. 10003, 45 Second Avenue 
NEW YORK, N. Y. 10011, 135 W. 14th Street 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 389 West Broadvvay 
BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue 
CHICAGO, Hl. 60622, 2222 West Chicago Avenue 
CHICAGO, III. 60629, 2501 West 69 St. 
CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 Statė Road 
IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue 
GRANO RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge St N. W. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avė. 
HARTFORD, Conn. 06106, 518 Park St.
LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St 
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. 
NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard 
NEWARK. N. J. 07106, 698 Sanford Avenue 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street 
PATERSON, N. J. 07505 — 60 Broadway 
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th St. 
PHILADELPHIA Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 1826 Divisadero St. 
WATERBURY, Conn., 905 Bank Street 
VVOODHAVEN, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė. 
WORCESTER, Mass. 01610, 144 Millbury Street 
IRVINGTON. N. J. 07111. 1082 Springfield Avenue 
YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street

. . t

Tel.: AL 4-54566
CH 3-2583 

268-0068
TL 6-2674
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738

ES 2-4685 
GL 8-2256 

365-5255 
246-9473

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

373- 8783
GR 2-6387 

Tel. 345-2028
Tel. PO 3-4818 
Tel. GL 5-9586 

HU 1-2750
Fl 6-1571

PL 6-6766 
Tel. 441-4712 

SW 8-2868
374- 6446

RI 3-0440

»
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CRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083
SPACE

5 y4 %
Mokomas už 
investavimo 

sąskaitas

PLENTY

7%
Mokamas už 4 tu. 

certifikatus 
Minimum $5,000

PINIGAI {NEŠTI na

OF FREE PARKING

6 l/2 % 
Mokamas už 1 m.

certifikatus.
Minimum $1,000

15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.

ANTRAD. ir PENKTAD. 
= VALANDOS: SEStad. » v. r. iki 12 v. d.

PIRMAD. IR KETVIRTAD.
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S v. r. Iki 6 v. v.
Trečiad: uždaryta. 

» v. r. IKI » v. v.
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Kultūrinė kronika
Lietuvių poezijos šventė Chicagoje
Jon atvyksta ir Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas 
Leonardas Andriekus.

irJaunimo centro kultūrinių va- je” iškilmei nemažai pridės 
karonių sezono Chicagoj užbai- paties Rašytojų draugijos pir- 
gai rengiama mūsų poezios dvie- mininko poeto Leonardo And- 
jų dienų šventė, pavadinta “Poe- riekaus ta proga atvykimas Chi- 
zijos pavasaris Chicagoje”. Geg. Į cagon ir dalyvavimas šventės 
31 d. ir birž. 1 d. Jaunimo cent- programoje. Draugijos pirmi- 
tro kavinėje bus rodomi atitin- ninkas šeštadienio popiečiu (2 
kimi filmai, klausomasi iliust
racinės muzikos bei juoston įra- nų poezijos problenjas ir mode- 
šytos mūsų poezijos raidos, pri
statomos aktorių, filmininkų bei 
foto menininkų: Algirdo Grigai
čio, Kastyčio Izokaičio ir Jono 
Dovydėno, šeštadienio vakare 
(birželio 1 d.) bus labai spalvin
gas poezijos vakaras, kuriame 
savo poeziją skaitys gyvieji mū
sų poetai.

vai. popiet) kalbės apie šių die-

temos pokalbį, vėliau 
poezijos vakare. Po 
vakaro programos 

vai. vak.) Rašytojų

ruoš šios 
dalyvaus 
poezijos 

‘ (apie 9
i draugijos pirmininkas turės su- 
t sirinkimą su Chicagos ir apylin- 
I kės rašytojais, o sekmadienį 
I (birželio 2 d.) 10 vai- ryto Jė- 
i zuitų koplyčioje atlaikys mišias 

'Poėzijos pavasario Chicago-,už mirusius lietuvius rašytojus.

Filmų (vairumai
Skaidrios prošvaistės filmas apie mirtį ir meilę

STASE SEMENIENft

Pagaliau susilaukėme tokios rū
šies filmo, kokių labai retai besta- 
toma. Tai puikus, skaidrus ir gyve
nimiškas filmas visai šeimai, kuris 
nėra nei gryna fantazija, nei Bacha- 
riniško saldumo pamokymas, bet 
kuris susilaukia nuoširdaus ir jaus
mingo pritarimo, stebint realų pa
sakojimą ir įtikinančius charakte
rius.

Spalvotame filme “WHERE THE 
ULIES BIJOOM” vaikai yra skir
tingi nuo tų, dažnai matomų ekra
ne, nes jie yra iškarpa iš tikro gy
venimo, kuris jiems yra taip kom
plikuotas, o jie vis tiek išsikapsto 
iš jo savo nuosavomis pastangomis. 
Šis filmas patiko ir vaikams-žiūro- 
vams, kurie jau išaugo iš Disney 
švelniųjų ar komiškų fantazijų.

Pasakojama apie ketvertą vaikų, 
augančių kalnuotoje šiaurės Karo
linoje. Jie auga gražioje gamtoje be 
motinos, kuri mirė prieš kelerius 
metus, o dabar ir tėvas rimtai su
sirgęs. Bet jis nenori nieko girdėti 
apie gydytojus ar dvasininkus ir 
ųet graboriua. Jis tik nori būti pa
laidotas savo žemėje ir kad vaikai 
paliktų krūvoje, kaip šeima.

Vyriausia duktė Devola (Jan 
Smithėra — tikra gražuolė), švelni 
ir meili, bet amžinai “skraidanti pa
dangėmis”, įsimylėjusi pasiturintį 
kaimyną farmerį Kiser Pease. Ta
čiau tėvas visą šeimos atsakomybę 
užkrovė jaunesniai dukteriai, ketu
riolikmetei Mary Call (Julie Ghol- 
sen), gudriai ir praktiškai mergai
tei, kuri po jo mirties valdo visą 
šeimą tvirta ir drausminga ranka. 
Tėvas prisakė jai neleisti Devolai 
tekėtti už Kiser, nes šis dėl nesu
mokėtų mokesčių užėmė jo žemės 
dalį. Vaikai bando laikyti tėvo mir
tį paslapty, kitaip jie visi atsidurs 
našlaityne ar kitose institucijose. 
Kad pragyventų, visi keturi po pa
mokų renka gėles, šakneles ir žole
les, kurias parduoda miestiečiams, 
vartojantiems jas kaip vaistus.

Žiūrovas pamilsta vaikus ir ge
rai susipažįsta su jų kaimynais, o 
kartu juokiasi, beisdžiaugdamas jų 
laime ar verkia kartu bu jais, vargo 
prislėgtais. Intrygai kylant, abejo
ja kartu su jaunuole mergaite, ar 
jos tėvas buvo teisus Kiser atžvil
giu, kuris yra geros širdies ir.- my
lėdamas seserį, galėtų duoti pasto
gę ir visiems. Tačiau mergaitės 
galvoseną slegia pažadas mirštan
čiam tėvui. Ir niekam ji negali at
verti savo paslapties, tik kas vaka
rą išlieja tai dienoraštyje.

Filme atskleidžiama, kaip bren
dama į ir išlendama iš šeimyninių 
dilemų, taipgi susipažįstame su a- 
merikiečių pietiečių gyvenimo būdu, 
o taipgi jų meile savo žemei, kaip 
ji buvo brangi ir mūsų kaimie
čiams. Tai nėra koks ypatingai di
dingas filmas — jo statytojas Ro- 
bert Radnitz turi gerai pasitempti, 
kad pralenktų savo paties pasta
tytą 1972 m. filmą iš juodųjų šei
mos gyvenimo “SOUNDER” — bet 
tai yra švelni, padori, protinga pra
moga.

šeimai skiriami filmai dažnai iš
giriami dėl neigiamų priežasčių (jie 
yra geri, jei neturi sekso, nešvan
kumo ir brutalumo). Tačiau to ne-

pakanka, jei pats filmas neturi J 
stipresnio pamato atsirasti ekrane. 1 
Tada tikrai būtų prisidedama prie J 
nuosmukio ugdymo. ‘‘Where the Li- 
lies Bloom”, su jautria ir gerai iš
lavinta vaidyba, žavingomis foto
grafijomis (viskas vyksta Karoli
nos slėniuos ir kalnuos) yra geras 
pastatymas ir puikiai pavykęs ban
dymas.

Filmas pastatytas pagal vaikams 
skiriamą knygą, laimėjusią New- 
berry premiją, parašytą Veros ir 
Bill Cleaver.

Filmas geras dat ir tuo, kad be 
pretenzijų, kukliai regzdamas švie
žų ir patrauklų pasakojimą, neju
čiomis pakiša be kitų dorybių ir 
mokslo siekimo mintį. Vyriausia 
veikėja Mary Call, puikiai suvaidin
ta Julie Gholson (tikriausiai turėtų 
gauti kitais metais Oskarą), at
skleidžia literatūrinių sugebėjimų 
gyslelę, o jos mokytoja skatina jai 
išeiti į platesnį pasaulį per univer
siteto durta.

Ir taip su natūraliu gamtos gro
žiu, vaikų puikia vaidyba (dievišku 
humoru 3-4 m. mergytės ir paaug
lio berniuko), sąžiningu sentimen
talumu vaikų veržlia kova išsilaiky
ti, filmas pražysta ekrane, kaip to
ji skaisti lelija slėnyje, apie ką 
mums pasakoja filmo herojė. Fil
mas tiks vaikams su tėvais ir ilgai ■ 
paliks atmintyje.

“The Evorclst” pripažintas 
nepadoriu

Iš keturių moterų ir dviejų vyri) 
jury Hattiesburg. Miss., teisme nu
teisė ABC Interstat.e Theaters, Ine. 
už nepadoraus filmo rodymą. Fil
mas buvo “The ,Exorcist”.

Teismo sprendimas buvo tartas 
po pusantros valandos svarstymo.

Teisėja, Marie Kepper nuteisė 
minimą ABC Interstate teatrų ben
drovę 100 dol.

Warner Bros. bendrovė apeliavo 
aukščiau dėl teismo sprendimo 
Jacksone. Miss., kur buvo uždary
tas “The Exorcist”, kaip “nemora
lus filmas”.

PULITZER PREMIJOS

Žinomąsias JAV Pulitzer pre
mijas po 1,000 dolerių šiemet lai
mėjo reporteriai. James R. Polk, 
kuris atskleidė paslaptį apie rin
kiminei kampanijai paaukotus 
200,000 dolerių, ir Robert L. 
Vesco bei Jack White, kurie iš
kėlė kaip nedaug mokesčių už 
1970 ir 1971 nu buvo sumokėjęs 
Nixonas. Šiemet nebuvo paskirta 
Pulitzer premijos už dramą, nei 
už beletristini veikalą. Aukso 
medalis paskirtas Garden City 
laikraščiui Newsday už atskleidi
mą, kaip heroinas iš Turkijos per 
Prancūziją 'atgabenamas į New 
Yorką.

Už tarptautinius reportažus 
premiją laimėjo Hedrick Smith, 
New York Times korespondentas, 
'už pranešimus apie Sovietų Są
jungą ir rytinės Europos valsty
bes.

Investigacinių reportažų pre
miją gavo William Sherman už 
eilę straipsnių, iškeliančių Medi- 
caid programos piktnaudojimą. 
Premijas 'paskelbė Columbia uni
versiteto prezidentas dr. William 
J. McGill, pagal 14 narių Pulit
zer premijų skirstymų tarybos 
nusprendimą. Istorijos premija 
paskirta D. J. 'Boorstein už kny
gą “The Americans: The- Demo- 
oratic Esperience”; už biografiją 
premiją laimėjo L. Sneaffer, 'pa
rašęs knygą “O'Neill, San and 
Artist”. Poezijos premija paskir
ta R. Lotvell už knygą “Tite 
Dolphin”. Premija už mebeletris-

Atsiminimai apie
Vydūną

(Atkelta iš 3 pusi.)

kad nebegrįš į Sovietsku “pa
krikštytą” Tilžę.

Vėliau, jau pasiekus Amerikos 
krantus, su Vydūnu užsimezgė 
laiškinis ryšys. Pradžioj rašė, 
kad dar esąs “šiek tiek stiprus” 
ir kad galįs visa ką pats atlikti. 
Nemetąs ir rašymo, nors tik laik
raščiai vieną/ kitą rašinėlį teat- 
spausdiną. Ir .galįs bent “moks
liškų kalbų” pasiklausyti. Kituo
se laiškuose minėjo, kad pasigen
dąs savo knygų, kurių nė vienos 
su savim nepasiėmęs. Bet džiau
gėsi, kad lietuviai net tokioj to
limoj Australijoj steigią savo mo
kyklą, nors šiaip jau labai vargę 
sunkiai dirbdami, o A. Krausas 
taip buvęs paveiktas, kad turėjęs 
lovoj ilgesnį laiką gulėti, kol at-. 
sigavęs.

Užsiminus, ar nebandytų per
sikelti į Ameriką, Vydūnas rašė: 
“Vieta, kur saugi man būtų, nė
ra man geidautina. Jaučiuos sau
goj Didžios Malonės”. Buvęs iš
vykęs į Bad Pyrmonto “atsiga
vimo namus”, jaučiąsis sustiprė
jęs, tik vis dar laukiąs, kad “apsi- 
niaukimas mano kairiosios akies 
pradingtų”. Iš to laiško paaiš
kėjo, kodėl Vydūnas andai do
mėjosi Martens knyga. Nors 
daug dirbąs, atostogų neturįs, bet 
nuotaika esanti giedri. Taip sa- ‘

AKADEMINĖS

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturera

Rankomis išpjaustyti paveikslų 
rėmai, pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

TeL Virginia 7-7258 - 59

L/uiiLurrii . rioiiua uz. iiivucicli ia- , , t-,* iv . »-,. . a) , . ■ «v n i • • v i ve suramindamas, Didžiąj a Ma-. tini veikalą teko E. Beckeriui uz,. . .. ’ ,,knygą “The Deniai of Death”! !one. P^^ainas, Vydūnas ir 
•• i • •• n baigė savo gyvenimo dienas Det-M'uzilkos įpremiią /laimėjo D. Mar- r. , , , v o-*■ J mnlHn ciilonlznc havno'z xS wiz3_molde, sulaukęs bemaž 85 me

tus. Žinia buvo skaudi, netikėti
na, nes tikėjomės, kad gal Vydū-' 
nas ir sulauks andai užsimintos 
šimtinės. Poetas Mykolas Vait
kus ta proga parašė jautrų eilė
raštį “Vydūnas mirė”:

Mirė Vydūnas... Kaip sunku 
iį tikėti.

Rodos, išnyko gimto kaimo
, bokštas,

tino už kamerinės '.muzikos kūri
nį “Nottumo”. Specialų žymenį 
muzikoje gavo R. Sesioms, 77 m. 
>už savo gyvenimą, pašvęstą 
kompozicijoms.

Už vedamuosius premijuotas 
G. Spencar, “The Trenton Tren- 
tonian” redlaktorius, atakavęs ne
sąžiningumus New Jersey valdi- 
ninlkiuose. Už kritiką premi ja pa
skirta E. Genaueriiui, “Newsday 
Synidicate” kritikui. Visos premi
jos — 1,000 dol., išskyrus pagy- VASAROS TEATRAS 
rimo žymenį komp. R. Sessions Chicagoje, Lincoln Paiko Ful- 

,lerton paviljone veiks vasa
ros teatras, vadovaujams R. 
i Schwartz, 'globojamas Parkų dist- 
' rikto. Teatro vaidinimai vyks 
nuo birž. 11 iki rugp. 27 d. Bus

JAPONAI DOMISI MONA
USA

Ilgos eilės jajponų, net invali
dų vežiojamose kėdėse, spaudėsi,' 1Q veikalų,
siekdami pamatyti garsų]t beveik Rezervacijos daromos telefonu 
irAivnzvc- ‘■dili vviofii I ruynnnriA I ia *prieš 500 metų Leonardo Da 
Vinci tapytą Mona Lisos paveiks
lą, kuris su dideliu atsargumu iš 
Prancūzijos buvo atgabentas į

294-2375.
PARODA ATVIRAME ORE
Skulptūros, tapybos, kerami- 

Tokyo, kur buvo išstatytas 50- 'kos> audinių, brangenybių, foto, 
čiai 'dienų. Gegužės 10 d, buvo medžio išdirbinių ir kitokių kūri- 

, 1 nių paroda atvirame ore bus bir-speciaMai skirta paverksią para- L* 2 , „
dyti invalidams, visiems jiems ne-Latve iT Rtabartk, Chicagos piet- 
mokamai. | ryčių daly.

Filomena sako...
KRS NETAUPO ATEIČIAI, TAS NEŽIŪRI Į 
ŠVIESESNI IR TINKAMESNĮ GYVENIMĄ.

Socialinis apdraudimas yra per mažas 
pragyvenimui. Augšti nuošimčiai moka
mi Chicago Taupymo bendrovės pridėjus 
prie Sočiai Security, suteiks Jums ramias 
dienas jūsų senatvėje, 5.25% ant pa
prastų knygučių, ir iki 7.5% ant certi- 
fikatų.

(Atkelta iš 8 psl.) 

darni iššifruoti dalyvių, bet tik 
norėdami nustatyti tam tikrą kel
rodį dėstytojams, kuriems būtų 
žymiai lengviau pritaikyti dėsto
muosius kursus, žinant su kokio 
lygio jaunimu reikės dirbti.

Lituanistinė savaitė yra ruošia
ma jaunimui, kuris pareiškia no
rą tobulintis lietuvių kalboje bei 
kitose lituanistinėse srityse. Būtų 
tikrai gaila, kad grynai dėl nusta
tytų reikalavimų, Siaurės Ameri
kos jaunimas šioje Savaitėje atsi
sakytų dalyvauti. Todėl PLJS Ry
šių centro vadovybė šiuo prane
ša, kad temos prašymo reikalavi
mas yra atšaukiamas. Registracija 
yra pratęsiama iki birželio mėn. 
15 d. Registruotis prašome PLJS 
Ryšių centro adresu: 2422 West 
Marųuette Road, Chicago, Illinois 
60629, U. S.A. Užsiregistruojant 
prašome pridėti $40.00 čekį arba 
“money order” bei sekančią in
formaciją: vaidą, pavardę, adresą, 
telefoną, amžių, išeitą mokslą, at
vykimo datą, atvykimo priemonę 
(lėktuvas, autobusas, traukinys, 
automobilis).

Lituanistinės savaitės progra
ma yra sustatyta, paskaitininkai 
pakviesti. Bus dėstomi tokie 'kur
sai: Lietuvių kalba — linksnių 
vartosena ir žodynas — p. St. 
Barzdukas; pagrindinė gramatika 
bei sintaksė — J. Vaišnys, S.J.; 
Lietuvos istorija — Lietuvos oku
pacinis laikotarpis — Dr. T. Re
meikis; Lietuvos dabartinė padėtis
— Dr. V. Stanikus; Literatūra — 
Dr. R. Šilbajoris. Žurnalistika — 
A. Rukšėnas; Visuomenės mokslas
— V. Kleiza. Atidaromąją pa-

PROŠVAISTĖS
skaitą skaitys p. M. Lenkauskie
nė.

Šiaurės Amerikos jaunimas, 
tarp 16 - 30 metų amžiaus yra

įi
I

Kurs į šventyklą varpo
lingiais kvietė...

Nūn jo nebėra... Vai, Tėvynės
sūnūs,

Mirė Vydūnas! (“Šerkšno 
sidabaras”)

KONCERTINES 
YPATINGAS 

GITARAS 
IB 

KANKLES 
DABO PAGAL UŽSAKYMĄ

EB
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS

KVIRINAS RUNIMAS
4914 W. Cermak Rd.
CICERO, ILL. 60650

Tel. — 652 - 8200

Šį mėtį Chicago Taupymo bendrovė švenčia Auksinį Jubi- 
lėjg ir turi laimėjimui - kelionę į Hawaii, Disneyland, Las Vegas 
ir daug kitokiu laimėjimu. Atsilankykite.

CHICAGO HE
savings and loan association

6245 south vvestern avenue 476-7575

kviečiamas dalytvauti Lituanisti
nėje savaitėje. Jos ruošimo mintis 
kilo iš pačių mūsų, ją skatina ir 
remia visuomenė. Neleiskime, kad 
mūsų gražiai surašyti nutarimai 
paliktų grynai popieriniai.

PLJS Ryšių centras

EKSKURSIJOS J LIETUVĄ
TRAVEL ADVISORS 0F AMERICA

su lietuve Loretta Kasiene ruošia ekskursijas į 
Lietuvą 1974 m. Visos grupės skrenda Skandinavian 

Airlines iš Chicagos tiesiog į Kopenhagą.

1. — Gegužės 19 d.,
2. — Birželio 16 d.,
3. — Birželio 30 d.
4. — Liepos 14 d.
5. — Liepos 28 d.
6. — Rugpiūčio 11 d.
7. — Rugsėjo 8 d.

19 dienų — $1,049.00
16 dienų — 995.00
19 dienų — 1,145.00
16 dienų — 1,049.00
16 dienų — 1,049.00
19 dienų — 1,195.00
16 dienų — 985.00

Kreipkitės —

TRAVEL ADVISORS 0F AMERICA, INC.
180 No. Miichigan Avė., Room 328 

Chicago, III. 60601 Tel. 346-0102
Lorettą Kasienę ten rasite visą dieną šeštad; antrad ir ketv. nuo 5 iki 7 

v. v. Taip pat namuose:

6953 S. Washtenaw Avė., Chicago, III. Tel. 776-0180

Laidotuvių Direktoriai

«84* SOUTH IVESTERN AVENUB

TRYS MODERNI2KO8
UR CONDITIONEr
MAŠINOMS

REpublic 7-8600

KOPLYČIOS
VIETA

HEpublic 7-8601

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
Laidotu v iū Direktoriai 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4330 South Californnia Avenue

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

Telefonas YArds 7-1741-.

P E T K U S
MARQUETTE FUNERAL HOME 

-TĖVAS IR S0NUS-— 
nn MODEBNMKOS KOPLYOKM 

2533 Weet 71 st St. Telef. GRoveflhlll 6-2345*4
1410 S. 50th Ava., Cicere T0wnhall 3-2108-00

AIKan aUTOMOBEUAMe ■TATTTl

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS 
2814 W. 28rd PLACE TeL VIrgtah, 7-S672
2424 W. e»th 8TBEET TeL REpubllc 7-1218
11028 Southvest Highw*y, P*loa Hilla, DL TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. CAUFOBNLA AVĖ. Tel LAfayetU 3 857

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
iJetavią LAldotnvlą Dlrektorig Aaoctactjo* Nartai

POVILAS L RIDIKAS
<854 & DALYTEI) 8TBEE7 fel fArd. J 191 I

1

JURGIS F. RUDMIN
1319 8 UTUAN1OA 4VW

VASAITIS -
m « u>t> tv» inr.H.

M f Arda 7 1188 81

BUTKUI
nr .i r.i »i rw.pt> t io<r

*
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REDAGUOJA JŪRATĖ JASATTYTE, 6922 S. Oakley Avė., Chicago, Illinois 60636

Žymieji lietuvių kalbos tyrinėtojai 
atgyjančiuose žodžiuose
DR. ANTANAS KLIMAS

A Sabaliauskas, VOTED SCHO- 
Lilis OF THE LITHUANIAN 
LANGU AGE. Biografical Sketches 
Translated by William R. Schmal- 
Btieg and Ruth Armentrout. Petin- 
sylv&nia Statė University. Publi- 
shed jointy by Akademinės Skau- 
tijos leidykla and Dept. of Slavic 
Languages, Pennsylvania Statė 
University.

*

Profesorius William R. 
Schmalstieg, kuris jau keleri me
tai dėsto Pennsylvanijos valsty
biniame universitete, kur jis taip 
pat yra slavų kalbų departamen
to galva, yra nepailstantis, ne
pavargstantis baltistikos, ypač li
tuanistikos, tyrinėtojas, skelbėjas 
ir perteikėjas anglų kalba kal
bančiam ir anglų kalbą supran
tančiam pasauliui. O anglų kal
ba šiuo metu daugelyje mokslo 
šakų yra lyg nejučiomis tapusi 
neoficialia tarptautine kalba, to
li užpakalyje palikdama kitas, 
kiek “nusilpusias” varžoves.

1966 metais prof. Schmalstie
g’as kartu su L. Dambriūnu ir 
šių eilučių autoriumi išleido pir
mą istorijoje pilną, didelę (479 
puslapių!) lietuvių kalbos gra- 
matiką anglų kalba: Introduc- 
tion to Modem Lithuanian. Ši 
knyga padėjo daugeliui pasaulio 
kalbininkų ir kalbotyros studen
tų susipažinti su lietuvių kalba. 
Kaip vadovėlis, ji buvo arba yra 
vartojama keliolikos pasaulio 
kraštų keliasdešimtyje universi
tetų. (Neseniai tik gavome žinių, 
kad lietuvių kalba yra dėstoma 
net viename rytų Prancūzijos 
universitete. To kurso vadovėlis 
—aukščiau minėta knyga).

Šios gramatikos kelių tūkstan
čių pirmoji laida išsibaigė 1972 
metais. Tais pačiais metais buvo 
išleista ir antroji kelių tūkstančių 
laida. Pirmosios laidos išleidi
mą didžia dalimi finansavo di
dysis lietuvių kultūros mecena
tas prel. J. A. Karalius, o antrą
ją laidą išleido lietuviai pran
ciškonai.

1967 metais išėjo prof. 
Schmalstieg’o — kartu su šių ei
lučių autoriumi — paruošta ne
didelė skaitymų knygelė, skirta 
tiems, kurie nori greitai susipa
žinti su lietuvių kalbos struktū
ra: Lithuanian Reader for Self- 
Instruction. Šios knygelės 1,000 
kopijų buvo greitai išparduota. 
1971 metais šie du sutartinai dir
bą autoriai išleido pirmąjį kal
botyros terminų žodynėlį: Lith- 
uaman-English Glossary of Lin- 
guistic Terminology. Tais pa
čiais 1971 metais didžioji Mou- 
ton leidykla Olandijoje išleido 
labai stambų garsiojo latvių kal
bininko Janio Endzelyno veika
lo vertimą į anglų kalbą: Com- 
parative Phonology and Mor- 
phology of the Baltic Languages. 
Šį didelį vertimo darbą iš jo lat
viškojo originalo, pasinaudoda
mi taip pat ir jo vertimu į lie
tuvių kalbą, atliko prof. 

Schmalstieg’as ir prof. Benja- 
minš Jėgers. Prof. Jėgers taip pat 
moka lietuviškai.

1968 prof. Schmalstieg’as su
organizavo Pirmąją Baltų kalbo
tyros konferenciją savo universi
tete (Pennsylvania Statė univer
sity; nereikėtų jo maišyti su uni
versity of Pennsylvania, kuris 
yra Philadelphijos mieste; o gi 
Pennsylvania Statė university 
yra maždaug viduryje Pennsyl
vanijos valstybės, apie 200 mylių 
į vakarus nuo Philadelphijos 
miesto. Mūsų spaudoje jie yra ga
na dažnai maišomi). Šios konfe
rencijos darbus išleido tas pats 
Valstybinis Pennsylvanijos uni
versitetas, juos suredagavo prof. 
Schmalstieg ir prof. Th. Magner. 
Veikalas vadinasi Baltic Linguis- 
tics. Kritikų jis buvo labai gerai 
įvertintas. Prof. Schmasltieg’as 
yra paskelbęs ir mažesnių leidi
nių, ypač iš prūsų kalbos. Šiuo 
metu Valstybinio Pennsylvani
jos universiteto knygų leidykla 
kaip tik pradėjo spausdinti dide
lę prūsų kalbos gramatiką, kurią 
neseniai baigė rašyti prof. 
Schmasltieg’as.

Šis dar gana jaunas amerikie
tis mokslininkas yra jau taip pat 
įvairiuose moksliniuose kalboty
ros žurnaluose paskelbęs kelias
dešimt mokslinių straipsnių, 
daugiausia iš baltistikos ir ypač 
iš lituanistkos. Jis yra taip pat 
skaitęs nemažai mokslinių pa
skaitų — angliškai ir lietuviškai 
— Lituanistikos instituto suva
žiavimuose, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos suvažiavime 
Toronte 1970 metais. Jis taip pat 
dalyvavo abiejuose simpoziu
muose, vienoje Mokytojų ir Jau
nimo savaitėje ir 11

Tai ir nuostabu, kaip šis jau
nas mokslininkas, apsikrovęs vi
sokiais darbais (nes šalia visų ki
tų darbų jis yra dar taip pat kal
botyros žurnalo General Linguis- 
tics vyr. redaktorius, taip pat re
daguoja kiekvienerių metų didžiu
lę bibliografiją.,.) ir vėl surado 
laiko išversti ištisą 202 puslapių 
knygą iš lietuvių į anglų kalbą, 
Teisybė, šalia jo pavardės pažy
mėta ir kitos vertėjos pavardė, 
bet patį vertimo darbą jis yra 
pats atlikęs.

Vienas ir jaunesnių Lietuvos 
kalbininkų yra Algirdas Saba
liauskas. Jo sritis yra etimologija, 
ir jis yra jau paskelbęs labai di
delių ir svarbių darbų toje srityje. 
Prieš kelerius metus A. Saba
liauskas pradėjo Vilniuje leisti 
populiarių nedidelio formato bet 
dailiai išleistų ir labai įdomiai 
parašytų knygelių seriją. Ligi 
šiol jų yra išėjusių jau trys: Žo- 
..džiai pasakoja, 1965; Žodžiai at
gyja, 1967 ir 100 kalbos mįslių, 

. 1970. Jos yra visos išėjusios seri
joje, vadinamoj “Noriu žinoti”, 
ir jos leidžiamos gana dideliais 
tiražais: Žodžiai atgyja išėjo 
12,000 tiražu.

Prof. dr. William R. Schmalstieg, kal
botyros mokslininkas amerikietis, 
mokslo leidiniuose daug rašąs tr lie
tuvių kalbos klausimais, pats išmokęs 
laisvai kalbėti ir rašyti lietuviškai

Antanas Baranauskas, Vytautas 
Juška, Kazimieras Jaunius, Kazi
mieras Būga, Jonas Jablonskis.

Tai nėra šių mokslininkų bio
grafijų apmatai, nei jų darbų san
traukos. Daugiausia paminima, 
kaip ir kodėl šie mokslininkai 
bei kalbininkai susidomėjo lietu
vių kalba, kaip jie lietuvių kal
bą tyrinėjo, paprastai suminint 
jų svarbiausius darbus bei veika
lus. Kartais suminima kokia la
bai įdomi “smulkmena” iš šių 
žmonių gyvenimo, kuri rišasi su 
jų dėmesiu lietuvių kalbai. Daž
nai minimi ir kiti kalbininkai bei 
kitų sričių mokslininkai, neišvar
dinti pačiame turinyje. Pvz. p. 
26 skaitome, kad 1904 metais 
Leipzigo universitete rašytojas 
Jonas Biliūnas taip pat klausė 
lietuvių kalbos kurso pas prof. 
Augustą Leskyną (Leskien). Ta
me kurse buvę du vokiečiai, vie
nas anglas, vienas vengras ir vie
nas lietuvis — Jonas Biliūnas. 
Yra ir daugiau tokių įdomių epi
zodų, žinelių, bei užuominų.

Pats vertimas į anglų kalbą 
padarytas gerai: skaitosi įdomiai 
ir lengvai. Reikėtų šia proga pa
minėti vieną lyg ir skirtumą tarp 
vertimo ir originalo. A. Saba
liausko originale (L y. Žodžiai 
atgyja įvairių mokslo veikalų ir 
šiaip raštų pavadinimai duoda
mi lietuviškai, dažnai tik atpa
sakojamąja forma: “Leskynas iš
leido labai įdomų veikalą apie 
baltų, slavų ir germanų kalbų 
linksniavimo sistemas” (Žodžiai 
atgyja, p. 32). Vertime beveik vi
si tokių veikalų pavadinimai yra 
taip pat duodami ir originalo for
ma, paprastai skliausteliuose. 
Anas tik ką cituotas sakinys ang
liškajame vertime skamba taip: 
“Leskin published a very inte- 
resting study of the dėclensional 
systems of the Baltic, Slavic and 
Germanic languages (Die Dec- 
lination im Slavisch-Litauischen 
und Germanischen); - (Noted 
Scholars of the Lithuanian Lan- 
guage, p. 25); Šios bibliografinės 
originalų tikslios nuorodos bus 
labai naudingos tiems šios kny
gos skaitytojams, kurie gal pano
rės vieną kitą iš čia minimų kny
gų susirasti kokioje bibliografijo
je arba ir bibliotekoje.

Si pirmoji tokios rūšies knyga 
angliškai buvp parašyta elektrine 
mašinėle, o tada atspausta ofseto 
būdu. Tačiau leidinys yra gana 
dailus, daro gerą įspūdį. Ir korek
tūros klaidų pasitaiko labai ne
daug. Vienas tik mažmožis lyg 
metasi į akis: pačiame turiny
je (p. 6) rašoma Būga, vietoje 
Būga, bet pačiame tekste visur ra
šoma Būga. Matyt, čia yra papras
tas neapsižiūrėjimas.

Knyga rekomenduotina lietu
viams ir jų bičiuliams nelietu
viams, kurie nors kiek domisi lie
tuvių kalba bei lietuvių kalbos ty
rinėjimais. Ypač ją turėtų pasi
skaityti mūsų studentai, mokyto
jai .aukštesniųjų lituanistinių mo
kyklų mokiniai. Pačioje knygoje 
kaina yra nepažymėta, bet iš ki
tur teko patirti, kad šios 168 pus
lapių knygos kaina yra tik 3 do
leriai.

v’
1973 met. Studentų Ateitinin

kų Sąjungos suvažiavim o metu 
SAS draugovės pasidalino įvai
riais darbais. Chicagos dr-vei 
.tenka suruošti pavasario kursus. 
Buvo sudarytas ruošos komitetas.

Išdiskutavę visą reikalą sutarė
me kursų programą taip, kad stu
dentas .galėtų pasirinkti sau įdo
mią sritį. Pasirinkęs sritį, kursų 
dalyvis dalyvaus visą savaitgalį, 
siekdamas surasti tinkamas išva
das.

SAS Pavasario kursai įvyks ge
gužės mtin. 31 — birželio mėn. 2 
dienomis, Dainavoje. Programa 
yra padalinta į dvi pagrindines 
dalis: bendros paskaitos ir disku
sinės temos.

Kursų programa

Atidaromoji paskaita (bendra): 
“Dovydaičio trys pamatiniai klau
simai dabartinėje ateitininkijos 
šviesoje”.

Uždaromoji paskaita (bendra): 
Pirmosios paskaitos gilesnis išvys
tymas, išvadų bei konkrečių už
davinių pristatymas, atsižvelgiant 
į svarstomųjų temų .išvadas.

Abidvi paskaitos bus pristato
mos dr. J. Girniaus, kuris seks vi
sų kursų eigą.

Svamtybų temos

L Atsižvelgiant į dabartinį 
mūsų pasaulį bei esamas sąlygas: 
ar ateitininkijos ideologija yra pa
kitusi? a. katalikiškumas vs. krikš
čioniškumas, b. tautiškumas vs. 
krikščioniškumas, c. intelektualiz
mas vs. inteligentiškumas.

II. Gyvename laikus, kuriuose 
sunku yra aiškiai orientuotis .ir 
griežtai laikytis krikščioniškosios 
pasaulėžiūros nurodymų. Sąžinė 
vs. autoritetas—šeštadienio vaka
ro ir sekmadienio ryto moralė — 
vieša vs. privati išpažintis; gimi-

Algirdas Sabaliauskas rašo 
taikliai, patraukliai ir labai įdo
miai. Nors knygelės lyg labiau 
skiriamos vidurinių mokyklų 
aukštesniosioms klasėms bei pra
dedantiems studentams, tačiau 
jos yra įdomios visiems, kurie tik 
nors kiek domisi lietuvių kalba 
bei apskritai kalbotyra.

Taigi, prof. Schmalstieg’as nu
tarė išversti šią antrąją Saba
liausko knygutę (Žodžiai atgy
ja), nes joje aprašomi svarbiausi 
lietuvių kalbos tyrinėtojai.

Pačioje knygos pradžioje kal
bama apie lyginamosios kalbo
tyros atsiradimą, apie lietuvių ir 
kitų baltų kalbų svarbą lygina
majai kalbotyrai. O pačioje pa
grindinėje knygos dalyje trum
pai aprašomi tie žymieji pasau
lio kalbininkai, kurie domėjosi 
lietuvių kalba ir kurie yra para
šę mokslinių tyrinėjimų iš šios 
srities. Jie čia aprašomi ne tiek 
pagal jų tautybę bei kilmės vie
tą, kiek pagal tas vietas, kur jie 
darbavosi kaip mokslininkai. Čia j 
juos visus ir suminėsime: .

Vokietija: August Schleicher, Į 
August Leskien, Franz Specht, 
Ernst Fraenkel, Alexander Brue- 
ckner, Adalbert Bezzenberger.

Danija: Vilhelm Thompsen, 
Holger Pedersen, Louis Hjelms- 
lev.

Prancūzija: Robert Gauthiot, 
Antoine Meillet, Ferdinand de 
Saussure.

Šveicarija: Max Niedermann.
Suomija: Jooseppi Mikkola, Ei- 

no Nieminen, August-Robert i 
Niemi.

Čekoslovakija: Leopold Geitler, 
Josef Zubaty, Vaclav Machek.

Rusija: Filipp Fortunatov,
Grigorij Uljanov, Wiktor Porze- 
zinski, Nikolaj Sokolov, Jan 
Baudouin de Courtenay, Boris 
Larin, Mikhail Peterson.

Latvija: Janis Endzelins.

Lietuva: Friedrich Kurschat,

Danguolė Rita Stončiūtė, kurios pui
kiai pasisekusi dailės darbų paroda 
nuo balandžio 28 d. iki gegužės 12 d. 
vyko Mundelein kolegijos bibliotekoje, 
Chicagoj. Danguolė menu susidomėjo, 
dar būdama pradžios mokykloje, kai 
pradėjo lankyti lietuvių “69 gatvės” 
pieno galerijos studiją. Ten sukūrė pir
muosius darbus ir ten pajuto polinkį į 

. grafiką, kuris pasiliko iki šiol. Yra da-

lyvavusi Mundelein kolegijos studen
tų grupinėje parodose, Čiurlionio ga
lerijoj 1972 m., “Dailės” grupės bei 
Jaunimo kongreso parodose, 1973 m. 
tradicinėje Vasario 16-tosios parodoje. 
Nevv Yorke Jaunųių dailininku paro
doje 1972 m. laimėjo pirmą premijų 

' už grafikos darbus, o 1973 m. antrą 
premiją. Iliustracijas yra piešusi “Atei
čiai” ir “Eglutei”. Taip pat sukūrė 
Vlado šlaito, Živilės Bilaišytės ir Ju
lijos Svabaitės knygų viršelius. Dan
guolė yra baigusi Pedagoginį lituanis
tikos in.titutą, priklauso studentams 
ateitininkams bei Jaunimo centro stu
dentų ansambliui. Baigus Mundelein 
kolegiją šį pavasarį BFA laipsniu, pla
nuoja toliau studijuoti Chicagos Meno 
institutą.

Danguolė Stončiūtė Litografija, 1973

Studentų ateitininkų sąjungos pavasario 
kursai

mų kontrolė, abortas.
(Bažnyčios pagrindinių raštų 

. .pristatymas).
III. Studento ateitininko prob- 

'lematiika: a. Ateitininkijos dabar-
■ tinė padėtis —■ jaunučiai ir moks- 
•leiviai, — akademikai sendrau- 
' giai, — tarpsąjunginis bendradar- 
i bi avimas. b. .studento ateitininko 
i pareiga visuomenei — organizacd- 
i jai; c. koks būtų ateitininkų įsi- 
' pareigoj imas, liečiant laišką iš o- 
kupuotos Lietuvos Kauno studen
tų;. Žygiui už Tikėjimo laisvę.

Kiekvienas kursų dalyvis pasi
renka vi aną iš .trijų nustatytų te
mų. Pasirinktose svarstybose da
lyvaus visą savaitgalį.

Darbotvarkė
Gegužės 31 d (penktadienis): 

6 vai. vak. — registracija, 8.30 
vai. v. — vakarinė programa.

Birželio 1 d. (šeštadienis): 7:30 
vai. ryto — kėlimas, 8 vai. — 
Mišios, 8:45 vai. — .pusryčiai, 
9:45 — Atidarymas ir bendra pa
skaita, 11 vai. — Pirmosios svars
tybos, 12:30 vai. — pietūs, 1:30

■ vai. — laisvalaikis, 3:00 — Antro
sios svarstybos, 4 vai. — pertrau
ka, 4:30 vai. — Trečios svarsty- 
bos, 6:30 vai. — vakarienė, 7.30
— dienos darbų sumavimas, 8:30 
vai. — vakarinė programa, 1:00 
vai. naktį — tyla.

Birželio 2 d. (.sekmadienis): 
7:30 vai. ryto — kėlimasis, 8 vai.

Mišios, 8:45 vai. — pusryčiai, 
9:30 vai. — Ketvirtosios svarsty
bos, 11:15 vai. — laisvalaikis, 
11:30 — vaL — Penktosios svars
tybos, 12:30 vai. — pietūs, 2:00 
vai. — Šeštosios svarstybos, 3:00 
vai. — pertrauka, 3:15 vai. — 
darbų sumavimas, 5 vai. — Už
daromoji paskaita, 6:30 vai. vak.
— dešrelių kepimas ir vakarinė 
programa.

Taisyklės
1. Stovyklos vartai bus užraki

nami penktadienio vakare 10 vai. 
ir atrakinami šeštadienio rytą 7 
valandą. Vartai bus vėl užrakina
mi nuo šeštadienio ryto 10 vai. 
iki sekmadienio 6:30 vai. vakaro.

2. Mašinų raktai atvažiavus bus 
pristatomi berniukų vadovui. Juos 
bus galima atsiimti išvažiuojant 
iš kursų. Išvažiavus prieš kursų 
pabaigą nebus galima grįžti.

3. Alkoholiniai gėrimai griež
tai draudžiami. Turintieji alko
holinius gėrimus, bus iš kursų (pa
šalinami.

4. Norint kiek galima tobuliau

Lietuvių kalba ir 
lietuvių drama 
Illinojaus 
universitete

Illinois universitete, Chicago 
Circle, šį rudenį vėl bus dėstomi 
lietuvių kalbos kursai — 101 ir 
104, o taip pat lietuvių drama — 
223. Dėsto prof. J. Reklaitienė. 
Visi studentai kviečiami užsire
gistruoti.

Judam, krutam
• JAV Lietuvių jaunimo sąjun

gos valdyba: Vytas Maciūnas — 
pirmininkas, 247 E. Albanus Str., 
Philadelphia, PA 19111, telef. 
215 - 324 - 2947. Jonas Vainius
— vicepirmininkas organizaci
niams reikalams, Algis Norvilą— 
vicepirmininkas kultūriniams rei
kalams, Antanas Dambriūnas — 
vicepirmininkas visuomeniniams 
reikalams, Gintaras Buivys — 
vice - pirmininkas, Kazimieras 
Romanauskas — renginių vado
vas, Marytė Dambriūnaitė — in
formacijos vadovei, Ramunė Bul
vytė — narė kultūriniams reika
lams, Rusnė Vaitkutė — narė vi
suomeniniams reikalams, Isabelė 
Laučkaitė ir Romas Sakadolskis
— nariai organizaciniams reika
lams, Arūnas Vasys — iždinin
kas, Joana Vaičiulaitytė — sekre
torė.

• “Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
administracija praneša, kad se
kantis žurnalo numeris, išeisiąs 
gegužėh mėnesio 'gale, bus siunti
nėjamas tik tiems, kurie yra susi
mokėję prenumeratos mokestį (iš
imtis Pietų Amerikai).

Taip (pat, pranešame, kad pre
numeratos mokestis yra pakelia
mas iki $3.00 metams.

Mokestį prašome prisiųsti: PLJS 
Ryšių centras, 2423 West Mar- 
ųuette Road, Chicago, III. 60629, 
U S. A.

• Išėjo pirmasis numeris “Ar
gentinos Lietuvių Jaunimo”. Lei
džiamas šaipiregrafu, 20 psl, lie
čiąs vien tik jaunimo reikalus. Re
dakcinę komisiją sudaro: Nelida 
Zavickaitė, J. Carlos Baltrūnas, 
Marta Valantinaitė ir Angel Va
rčia. Žurnalo kalba — ispanų ir 
lietuvių. x

Šiaurės Amerikos 
lietuvių jaunimo 
lituanistinės 
savaitės pakeitimai

Šiaurės Amerikos Lietuvių jau
nimo lituanistinė savaitė įvyks 
1974 m. liepos mėn. 13 - 22 cL 
Beaumont stovyklavietėje, prie 
Cleveland, Ohio. Lituanistinės 
savaitės rengėjams, PLJS Ryšių 
centro (pareigūnams, lankantis į- 
vairiose JAV vietovėse buvo iš
girsta nemažai nusiskundimų bei 
įvairios kritikos nustatytiems Li
tuanistinės savaitės reikalavi
mams. Pastebėta, kad didelė dau
guma jaunimo, norinčių Litua
nistinėje Savaitėje dalyvauti, yra 
apsisprendę nedalyvauti, nes jau- 
čiasi negalintys parašyti tinkamą 
priėmimui temą.

Lituanistinės savaitės rengėjai 
šiuos reikalavimus statė, nenorė-

(Nukelta į 7 pusi.)

įvykdyti kursų programą, visi lai
kosi nustatytos 1:00 valandos ty
los. Nesilaikymas = pašalinimui.

5. Užsiregistravimas kursams 
įpareigoja dalyvauti visose prog
ramos dalyse. Nedalyvavimas — 
pašalinimui.

Registracijos mokestis — $5.00, 
kursų mokestis — $20.00. Iš anks
to registruotis galima šiuo adresu:

SAS Pavasario kursai, c/o Chi- 
cagęs Studentų Ateit mimikų Drau
govė, 6635 S. Talimain Avė., Chi
cago, IL 60629.

Chicagos Studentų 
Ateitininkų Draugovė
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