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Kertine parašte 
METAFOROS APIE GINKLUS 
IR KAREIVIUS 

Pasirodo, seni užrašai nepase- vams šiuolaikinė poetų kūryba 
no. Besirausdamas retai judina- labai nepatinka. Todė! dažnuo-
mų popierių krūvoje, radau plo
ną sąsiuvini su 1943 metais (II. 
14) rašytomis pastabomis apie 
tąsyk skaitytus vokiečių poetus. 
Tuomet buvo leidžiama antolo
gija "Jahrbuch junger Dich-
tung". Didesnę antologijos dalį 
sudarė patriotiškai karinga poe
zija. Suprantama, nes tada vo
kiečiai grūmėsi su visu pasauliu. 

Štai ką rašiau apie Martyną 
Damss: "Jaunas, kupinas patrio
tinio entuziazmo, galingais žo
džiais jis kreipiasi ne į atskirą 
individą, bet į šių dienų masių 
žmogų. Damssas vokiečių tautą 
šaukia didybei, kovai ir poezijai. 
Jam labiau tiktų būti diktato
riaus adjutantu, negu poetu : jis 
galėtų drauge su Fuehreriu 
komponuoti liepsningas frazes". 

Nurašiau ir ištisą Damsso ei
lėrašti, prasidedanti posmu: 
"Wir sind Soldaten, / aussen und 
fnnen. . ." (Esame kareiviai, iš
ore ir vidumi. . .) ir pasibaigian
ti : Wir moegen vergehen / Na-
menlos —• / Deutsehland muss 
stehen, / Ewig und gross". (Gal 
mes ir dingsime be vardo, ta
čiau Vokietija turi išlikti, amži
na ir didelė). 

Kitas poetas Eduardas Koel-
wel tikėjo didingu žuvusių kar
žygių keliu. Juo žygiuoja ne tik 
mirusieji, bet ir gyvieji vokiečiai, 
nes tai tikrasis kelias. Jų veidai 
šviečia, tarsi įkvėpti magiškos 
galios; jų rankose šautuvai, su
gniaužtos buožės, jie ritmingai 
žengia" su vokiečių vėliava. 

Nuo mlnkų eilių praėjo 
daugiau kaip 30 alėtų. Daug kas 
pasikeitė, nors feiums padarytos 
skriaudos skonis neišblėso. Sa
koma, dabar gyvename taikaus 

šian-

se suvažiavimuose jie arba jų pa
tikėtiniai (adjutantai) moko po
etus, kaip reikia rašyti eilėraš
čius. Kadangi Lietuva yra tos ša
lies valdovų pavergta, Lietuvo
je rašytojai irgi pastoviai susi
laukia įkyrių pamokslų. 

Kad ir šių metų Lietuvos ra
šytojų šeštajame suvažiavime. 
Svarbiausias , kalbėtojas pirmi
ninkas Alfonsas Bieliauskas (ra
šytojas prozininkas; prikibo prie 
jaunųjų poetų forminių keis
tenybių: "suplėšyto ritmo", 
"sintaksės alogiškumų", "garsi
nės instrumentuotės", ''daugia
reikšmiškumo", elegiško tono, 
paslaptingumo, estetizmo. . . Ba
rė ir dėl "socialinio ir visuome
ninio abejingumo". 

Pacitavęs Just. Marcinkevičiaus 
posmą apie būtinybę, kad "žo
dis skaudėtų", Bieliauskas pasa
kė: ". . . ne kiekvienam mūsų 
poetui "skauda žodis, ir ne kiek
vieno žodis prilygsta anai Edu
ardo Mieželaičio kario grana
tai. . . " 

Galų gale savo didžiąją ataką 
kalbėtojas užantspaudavo "mū
sų epochos žmogaus, visuomeni
ninko, piliečio ir poeto" Antano 
Venclovos posmu: 

Eilėraščiui grąžinkime formą-
Užtenka tų posmų pe prasmės 
Ir be tvarkos, ir be drausmės! 
Mes pasisakome už normą! 

Nesistebėčiau, jei taip būtų 
pamokslaujama pasaulinio karo 
dienomis. Juk panašiomis meta
foromis savo eilėraščius kaip tik 
kalė Fuererio įkvėpti anksčiau 
paminėti vokiečių poetai. Kova, 
kareivis, ginklas, šautuvas, gra
nata, ryžtas, valia, *žygis — tai 
buvo jų mėgiamiausi žodžiai. 

dien labiau mėgsta rašyti apie j Dabar reikalauti iš Lietuvos po-
"kalbos ženklus", ''tylos žydėji- Į etų užsiimti maždaug panašia 

"Ėjom kartu su juo per savo tau
tą ir valstybę. Kartu su juo esam 
tautinėj savo bendruomenėj. Matom, 
kad visi turim tarpusavio pareigų: 
vieni kitus gerbti, vieni kitais rūpin
tis, vieni kitiems padėt ir t. t. Ma
tom, kad kiekvienas taip pat turim 
pareigų savo bendruomenei: daly
vauti jos gyvenime, įsijungti į jos 
siekimus bei darbus, laikytis nusta
tytos tvarkos, moraliai bei materia
liai remti kiekvieną pastangą, ski
riamą tautiniam visų labui". Šitaip 
suvokia gyvąjį lietuvį Stasys Barz-
dukas savo 1973 išėjusioj knygoj 
"Lietuvis savo tautoje, valstybėje, 
bendruomenėje". 

Vienam iš tokių mūsų dienų 
gyvajam lietuviui Stasiui Barzdukui 
1976 balandžio 23 sukako 70 metų 
amžiaus. Nors jo pečius jau slegia 
didelė laiko našta, bet jis tebeina 
su lietuvių tauta išeivijos keliais 
ne kaip pasyvus stebėtojas, bet kaip 
aktyvus ir nuoširdus darbininkas, 
mokytojas, rašto žmogus ir visuome
nininkas. Tik paskutiniu metu jau 
kiek sulėtino savo žingsnius — pa
sitraukė iš aktyvių pareigų valdy
bose, atsisakė "Pasaulio Lietuvio" 
redagavimo ir kt. Bet jo diena ir 
šiandien tebėra kūrybinga ir naši. 
Jis domisi gyvenimu, seka spaudą 
ir pats dar daug rašo. 

Mes čia, Clevelande, Sukaktinin-
ką tebematome ir dabar: kiekvieną 
šeštadienį jis vysk. M- Valančiaus 
lituanistinėj mokykloj, kiekvieną sek
madienį Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos lietuvių bažnyčioj, minė
jimuose, pobūviuose, paskaitose, 
šventėse,, koncertuose, šermenyse ir 
prie naujai pilamų tautiečių kapų. 
Jį sutinki ir kasdieniniuose pasi-
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vienas ryškiausių mūsų išeivijos gimanto Kezio, SJ, iš jo gyveni-
visuorncnininkų paskutiniame dvi- Į mo, veiklos ir minčių susuktas fil-
dešimtmety ne tik čia, Jungtinėse Į mas apie jį bylos ne tik dabarties, 

bet ir ateities kartoms. Tokių ide
alistų dėka mūsų išeivijos taurinis, 

Amerikos Valstybėse, bet ir pasaulio 
vaikščiojimuose lietuvių gyvenama-, lietuvių gyvenime. Jo vieta ir vaid-
me 185 gatvės rajone. muo Lietuvių Bendruomenės orga-

Per 27 metus Barzdukas įmynė nizavime ir ugdyme jį iškėlė į ryš-
gilias pėdas CIevelando lietuvių gy- j kiųjų veidų galeriją. Pasiekęs pa-
venime. Jį pažįstame ne tik kaip! tį aukščiausią PLB pirmininko pos-
veikėją, bet ir kaip savo vyresnįjį j tą, jį paliko su PLB seimo jam su-
bičiulį, kaip bendrų išeivijos kelių j teiktu Pasaulio Lietuvių Bendruo-
palydovą. Jį prisimename kaip di-' menės garbės pirmininko vardu. Sa-
namišką dainininką pobūviuose, ge- vo kūdikiui — Lietuvių Bendruo-

sambūvio tarpsnį. Poetai 

gužinėse, stovyklose, neužmiršta- menei — jis paaukojo darbingiau-
me jo "tradicinės" gyvos dainos į sius savo metus čia, Amerikoje, bet 
"Mano višta šiurp?", jo nuosaikių ! susilaukė ir opozicijos, siekusios, kad 
ir kruopščiai paruoštų kalbų bei I Lietuvių Bendruomenė Amerikoje 
paskaitų, taiklios kritikos ir nuo- apskritai negimtų. Nors iš tikrųjų, 
saikios polemikos spaudoje, suvažia-1 pasak Vaižganto, Barzdukas gyveni-
vimuose, simpoziumuose. 

Nesuskaitomas valandas Barzdų 
kas yra praleidęs prie rašomosios | Imtiems, liberalus, bet principų 

žmogus. Dėl to kai kurioje mūsų 
spaudoje susilaukia nepelnytų ir ne-

me visų pirma ieško deimančiukų, 
yra didelis tolerantas kitaip galvo-

mašinėjės, ruošdamas straipsnius 
kalbiniais, pedagoginiais, kultū
riniais ir visuomeniniais klausimais 
(būtų gera turėti mūsų periodiko
je spausdintų jo straipsnių biblio-
grafiją). Jo straipsniai yra parašyti šiais apkibus, medj 

pagristų kaltinimų, net melo ir 
šmeižtų. Kita vertus, indų išmin-

— Kai kurios profesinės "paslap
tys" paprastai neperduodamos, nes 
jų esama ir įgimtų. "Patirtimi" da-
Iinuos mielai. Mokytojui reikia ži
noti, ko jis pats siekia ir ko nori 
iš savo mokinių. Mokiniams tai tu
ri būti taip pat aišku. Mokytojui 
reikia humoro. Geriau, kai ir bar
damasis, jis geba šypsotis. Visados 
rūpinausi kiekvienai pamokai pa
siruošti. Pats tikėjau tuo, ką savo 

kultūrinis ir visuomeninis gyveni
mas sustiprėjo, gavo ryškesnes for
mas ir padeda tvirtesnius pagrin
dus į jį ateinantiems naujų kartų 
veikėjams. 

Barzdukas — vienas iš mūsų 
kultūrininkų ir veikėjų, giliai pa-' mokiniams dėsčiau. Bet vengiau dė-
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lietuviško žįstančių 
mo problemas. Jis yra kompeten
tingas į mūsų dienų aktualijas 
žvelgti ilgos patirties, akylo stebėto
jo ir uolaus dalyvio akimis, širdimi 
ir protu. Todėl kreipiaus į Sukaktu
vininką su keliolika klausimų. Štai 
jie: 

— Kas paskatino rinktis mokyto
jo profesiją? 

— Pašaukimas, kurs man nekėlė 
nė mažiausių abejonių. Ligi šiol 
tebesinešioju neužmirštamą įspūdį, 

us sako: akmeniu metama tik į vai-j J^J 1313 rudenį tėvelis mane nuve-

gražia ir stilinga kalba, nes tai jam 
rūpi. Sukaktuvininkas sunkiai per
gyvena mūsų raštų kalbos, gra
matikos ir sintaksės klaidas. "Skan
dalinga", kaip kad jis dažnai pašte-
bi, radęs žargonu parašytus straips
nius. 

Sukaktuvininkas Barzdukas, ku
riuo Clevelandas didžiuojasi, yra 

1975 birželio 14 CIevelando atei
tininkų ir skautų jaunimas suren
gė įspūdingą Barzduko knygos "Lie
tuvis savo tautoje, valstybėje, bend
ruomenėje" pristatymą, ir ta proga 
išleistoje programoje sakoma: "Tė
vų žemės mes nematėme ir ją pa
žinti galime tik žengdami didžiųjų 
ir gyvųjų lietuvių pėdomis. Tad 
susirinkome visi pagerbti mūsų tar 

ir viską galintis. Geriau būti ne per 
karčiam, nes tokį mokytoją moki
niai "išspiaus", bet ir ne per sal
džiam, nes tokį "praris". Norėda
mas išreikalauti, mokytojas turi 
pats duoti. Santykiai su mokiniais 
man yra palikę gražiausių ir švie
siausių atsiminimų. 

— Vadinasi, lituanistinė mokyk
la jums arti širdies. Kas joje šian
dien yra gera ir ką jau reikėtų 
reformuoti? 

— Geras pats lituanistinės mo
kyklos faktas. Mokykla, būdama 
tautinės dvasios židinys ir bent kar
tą savaitėj suburdama mūsų jau-

dė mokytis į naujai gimtajame Meš
kučių kaime pastatytą mokyklą: di
delė klasė ir dideli langai, labai 
daug šviesos, gražiai apsitaisęs m o - ! n I m 3 , 5 i a m jaunimui parodo bent 
kytojas A. Bliūdžius. 2mejau, kad' Lietuvos kelią. Jam sudaro sąlygas 
tėvai, ypačiai mamytė, svajojo apie į bendrauti. Taip pat pasiekia ir m o 
kitokią' mano profesiją, bet jie, leis- j k > ' m o vaisil*- Pakanka palyginti li 

net Clevelandui, o ką bekalbėti apie 
Grand Rapids, New Haveną ar ki
tas mažas lietuvių kolonijas. Todėl, 
tur būt, reikia pritarti Wasbingto-
no atskirai reformai, suskirsčiusiai 
mokinius pagal jų pajėgumą. Ta
čiau tokios "autonomiškos refor
mos" turėtų būti daromos su ati
tinkamų Bendruomenės organų ži
nia bei pritarimu, kitaip būtų pa
laida bala. 

— Skundžiamasi mokyklų prog
ramų nerealumu, vadovėlių netin>-
kamumu, mokslo priemonių trūku
mu ir kt. Kiek tie skundai turi pa
grindo? * 

— Skundžiamasi kartais su pa
grindu, daug dažniau be reikalo. 

j Kai mokiniai dažnai labai nevieno
do lygio, kaip galima parengti jiems 

I visiems tinkamas programas? Antra, 
i į programas reikia žiūrėti daugiau 

kaip į orientacines gaires. Juk taip 
buvo ir nepriklausomoj Lietuvoj, ir 
jos švietimo ministerija tokių mo
kytojų, pvz. J. Lindės-Dobilo ir kt., 

Į už tai nebardavo. Nereikia taip pat 
suabsoliutinti nė vadovėlių. Juose 
pasitaiko ir nebūtinų bei nereika
lingų dalykų. Vadovėlio naudoji
mas daugiausia juk priklauso nuo 
mokytojo, o mūsų patarlė teisin
gai pastebi, kad buklus (gabus, 
gudrus) "ir su žąsinu paaria". 
Mokslo priemenių gal galėtume tu
rėti ir daugiau, bet ne visose mū
sų mokyklose vartojamos ir tos, ku
rios jau yra pagamintos. Apskritai 
šis klausimas mūsų vargo mokyk
lai yra aktualus, bet sunkiai spren
džiamas: sąlygos ir galimybės ribo
tos, trūksta darbo žmonių ir net 
palankesnės lietuviškos atmosferos. 
Vis dėlto kitos tautybės mus laiko 
sektinu pavyzdžiu. 

— Kas jus šiandieniniame kul
tūriniame mūsų gyvenime labiau
siai džiugina ir kas kelia rūpesčio? 

— Kiek mano sąlygos ir laikas 
leidžia, domiuos Ketuviška spauda 
— laikraščiu, žurnalu — ir knyga. 
Stengiuos nueiti j lietuviškus kon
certus ir kitus renginius. Kiek nuo 
manęs priklausė, rūpinausi, kad re
guliariai įvyktų visuotinės dainų 
bei tautinių Šokių šventės, kultū-

i ros dienos (kongresai, simpoziumai 
ir kt.). Važiuodavau į Chicagos lie
tuvių operos pastatymus, teatro 
festivalius. Stengiausi, kad kiekvie
nas PLB seimas taip pat turėtų ir 
rimtą meninę dalį. Visam šiam kul
tūriniam mūsų judėjimui nuošir
džiai pritariu ir lygiai nuoširdžiai 
juo džiaugiuos. Didžiausią rūpesti 
kelia: kas pakeis iš darbų ir gyvų
jų eilių pasitraukiančius? Viltis de
du į tą jaunimą, kuris kultūriškai 
dabar reiškiasi mūsų jaunimo or
ganizacijose ir ypačiai pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresuose. Bet 
kultūrinė lietuvių išeivijos ateitis 
vis tiek miglota, nes jai reikia ne tik 
didelio tikėjimo, bet dar didesnio 
darbo. Vien "žodžiais kailinių ne* 
pasiūsi". 

darni mane į mokslą, paliko man 
laisvę eiti paties pasirinktu keliu, 

— R 48 mokslo metų lietuvis 

tuanistineV mokyklas lankantį ir jų 
nelankantį jaunimą, ir tuoj matyti 
didelis skirtumas lituanistinių mo
kyklų mokinių naudai: jie Iietuviš-

žino, 
minga 

kad normuota , draus-

gal būti 

mus", "baltas langines", "pokal
bius su karaliais", "vyno stebuk
lus". Tematika apie žemėtus, 
krauju aplipusius ginklus dabar 
nėra madoje. 

rašliava yra didžiausia beproty 
bė. Net ir antraštė "Literatūros 
ir Meno" savaitraštyje —"Kovo
janti literatūra" kvepia nuogu 
militarizmu. 

Tačiau yra šalis, kurios vaido-. Esu tikras, Bieliauskas puikiai 

kovinga poezija ne-
"ir ieškanti, ir suran

dan t i " ir "padedanti žmogui ge
riau pažinti pasaulį ir save". Su 
apynasriu joks menininkas nesi
jaučia laimingas. Iš tiesų Bie
liauskui taip lemta kalbėti, nes 
garbės prezidiume sėdi tų nesą
monių įkvėpėjai — galingi par
tijos bosai. Pr. V. 

pe gyvenanti GYVĄJJ LIETUVE i k o i m o k y k l o J J a u 27-uosius me tus į k e s n i j socialesni u kt. Tačiau kiek-
kuris visą savo gyvenimą paskyrė 'dirbate vysk. M. Valančiaus litua-L viena lituanistinė mokykla turi daug 

nLstinėj' mokykloj Clevelande. Tai ( visokiu ir problemų: labai ne\ie-
ilga ir kilni tarnyba lietuvių jau- i nrodo lygio mokiniai, pasitaiko ne-
nimui. Yra žinoma, kad jaunimai 1 norinčių nieko dirbti ir demorali-

, . . , . ,. I zuojančių kitus, dirbant savanoriš-jus mėgsta ir gerbia. Mušu dieno

tam, kad išmokytų mus žengti am
žinos Lietuvos keliu". 

Nepaisant kai kurių paskirų 
žmonių ir kai kurios spaudos iš-
Šokių, Barzdukas tūkstančių lietu
vių širdyse ir mintyse pasilieka kaip 
nuoširdus visuomenininkas ir ger
biamas jau mūsų išeivijos vetera
nas. Tai liudija apie jį įvairiomis 
progomis parašyti straipsniai, o Al-

mis tai retas atsitikimas. Gal išduo
tu mete paslaptį, kad kiu, ypač jau
nieji mokytojai galėtų pasinaudoti 
jūsų pedagogine patirtimi ir pasise
kimu?. • 

kūmo pagrindu, beveik nėra prie
monių bei sankcijų drausmei pa
laikyti (ačiū Dievui, kad ją lanko!) 
ir kt. Bet kokios reformos visuoti-' 
niu mastu yra neįmanomos: kas tin
ka pvz. tokiai Chicagai, jau netiks 

— Kas, Jūsų manymu, labiausiai 
išliekamo bendrajam tautos kultū
rinių lobiu aruodui pasiliks S viso 
to mūsų čionykščio bruzdėjimo išei
vijoje? 

— Kai tik Bnyks geležinė oku
panto uždanga, savo tautai vešime 
Juozo Kapočiaus išleistą Lietuvių 
Enciklopediją. Vešime savo beletris
tikos, poezijos, dramos ir mokslo vei
kalus. Vešime savo žurnalų kom
plektus. Vešime savo muzikos ir 
dailės kūrinius. Vešime plokšteles. 
Daug ką vešime ir tarsime: Štai 

(Nutolta ] 2 psL) 
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PRASMINGO GYVENIMO KELIU 
(Atkelta iš 1 psl.) 

mūsų sukrautas tautai turtas, bro-
Sai ir seserys, priimkite ji! Reikia 
tikėtis, tauta už daug ką bus mums 
dėkinga. 

— Ne kartą Ir mūsų spaudoj jau 
buvo užsiminta, kad kultūrą re
miantys fondai ir pavieniai mece
natai netaupytų per daug pinigo 
ateičiai, bet jj skirtų dar kūrybi-
niii žmonių n;stokojančiai dabar 

mūsų kalbininkai ir ką taip pat 
taisome mes čia, Amerikoje. Vadi
nas, ir ten, ir čia kartojamos tos 
pačios klaidos. Be kitų leidinių, 
kalbos mokslui 1963 pasfrodė J. Bal
kevičiaus "Dabartinės lietuvių kal
bos sintaksė" (480 psl.), 1965 ir 
1971 akademinės "Lietuvių kalbos 
gramatikos" du t mai (I tomas — 
752 psl., II —780 psl.), 1971 ir • 
1975 J. Pikčilingio "Lietuvių kal
bos stilistikos" du tomai (I tomą; 

čiai. Ką ir kaip čia, Jūsų nuomone, — 344 psl., II — 376 psl.). Taip pa: 
reikėtų daryti, kad ateičiai išliktų Į yra leidžiamas didysis "Lietuvių 
kūrvbinės dabarties gilesni pėdsa
kai? 

— Esu už kūrybinės dabarties rė
mimą. Bet konkursų ir premijų jau 
turim pakankamai. Galėtų būti 
daugiau spėdami mokslo darbų 
užsakymų. Lietuvių fondas ir šia 
linkme jau yra žengęs net kelis pozi
tyvius žingsnius. Tiesa, vienas buvo 
ir pavėluotas — tai prof. dr. Zeno
no Ivinskio Lietuvos istorijos užsa
kymas. Tačiau užsakymai apskritai 
neturėtų reikšū "katės pirkimo! 

kalbos žodynas". Kalbos praktikos • 
reikalui labai geras yra "Dabartinė- ! 

iie.uvių kalbos žodynas" (II papil
dytas leidimas, apie 60 tūkst. žo
džių, 1972). Nauja pozityvi pastan
ga — 1961 išleistas A. Ly bėrio 
"Lietuvių kalbos sinonimų žody
nas" (296 psl.). Specialiai moki
niams skiriamas "Lietuvių kalbos 
rašybos žodynas mokykloms" 
(penktasis leidimas, 1974). Apskri
tai kalbinių leidinių Lietuvoj iš
leidžiama daug, ir tai rodo, kad 

m — Kas galerų išpranašauti?^ ie-
kude taip pat nesisieloja nė išeivi- na aišku, kad tolimesnei ateidlaiKai 

triančių. Bet u i daugiausia tie, 

. lietuviu jaunimo nutautimu. dabartinių veikėjų jau ncljėsus, 
Taigi: "po mūsų — nors ir tva- nesirengiame, nors apie ją dažna 
nas!" Trečia, kalini lankyti ir jo dva- proga pašnekame. Tikėkim stebuklu, 
sią guosti yra krikščioniška dorybė, kurių mūsų tautos istorijoj njekad 
Ar mūsą tauta šiandien nėra ka- netrūko. Bet išimtį sudaro Be**i*uo-
liniu padėty? Neginčijamas faktas, menė: pasaulio lietuvių jaunimo 
kad daugelis jaunuolių, nuvykusių kongresai sudaro sąlygas jaunimui 
i Lietuvą, grįžta lietuviškesni ir visuomeniškai bei politiškai .Sgtiy-
patriotiškesni. Negi reikia ir su tuo tis, bręsti ir i lietuvišką gyvenimą 
kovoti? bei darbą Įsijungti. 

I 
Mažėja rašančiųjų ir skai-—; Jaunoji karta nenori jungtis į 

senąsias buvusias lietuvių partijas, 
sąjungas ar sąjūdžius. O jais dabar 
-smiasi Vilko ir Altos polit"nis dar
bas. Kai pasitrauks mūsų vyresnio-

1 • o~-

i karta, kokia bus šio darbo atei- žurnalus sujunoti? 

tanč'.ųjų eilės. Prieauglis nepapildo 
į Anapus iškeliaujančiųjų. Ar ne 
laikas būtų galvon' apie mūsų pe
riodikos glaudinimą: ar nebūtų 
prasminga kai kuriuos laikraščius ir 

tis? 

Stasys Barzdukas (antras iš dešines) Lietuvių fronto bičiilių suvažiavime Clevelande. Nuotr. V. Piiodžinsko 

neturėtų reinsu naica ĮJUMUIU; 
maiše": reikia tikrų vertvbių. Ka \ k a ! f c o s k u l t ū r a t e n rūpinamasi. T:e-
užsakydami, turi** būti tikri, k a d s a - t a m t i k r a V ^ o m a duoklė" 
norima vembe ir gausime. Blogai atiduodama Marksui, Leninui, par
būtų, kad 'ir užsakymu, n u v i h U ) tijai, bet jau nėra to, kas buvo oku-
kaip kad ne kartą, nuvilia (tai H- Pacijos pradžioj: kai "Dabartinės lie-
nau ir iš savo pa'fjes patyrimo) kai tuvių kalbos žodyno" pirmąją 1954 į 

•-.į-ass* 

veikloje nebuvo kaltinamas, nieki
namas, žeminamas, šmeižiamas? ko 
nedrabstė purvu, kam negrasė ak
meniu ar plyta? Prisiminkime Va
lančių, Basanavičių, Kudirką, Vaiž
gantą, Maironį, Jablonskį, Ja\-Štą, 
prisiminkime visus tris nepriklauso
mos Lietuvos prezidentus, prisimin-

; kime apskritai pėdsakus palikusius 
mūsų tautos darbuotojus — ir ku
ris jų dėl savo minčių ar darbų 
ir be pagrindo, ir be reikalo vis ne
buvo vienaip ar kitaip puolamas, 
smerkiamas? Tačiau jie mums tebe
šviečia "užgesusiais žiburiais", o kas 
beatsimena mūsų šiukšlintojus ir 

l pamazgininkus? Tad. žvelgdamas j 

T » i PR 8-32% 
DR. ANNA BALIUNAS 

2858 West 6Srd Street 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES UGOS 
Valandos pagal susitarimą 

(Nukelta j 3 psl")-

TeL ofiso tr buto OLyropic 2-415© 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50tb Ave., Cicere 

Kasdien l-S vai Ir 6-8 vai vak 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

Stasys Barzdukas (sėdi trečias iš kairės), Marijampolės Rvgiškių Jono valsty- s a v o s3žine> k ° turėčiau nusivilti ar 
* * » * • r£**lrmi\r\*-\0 P i n u I r t t l l m a n Y l ^ r r v ^ V -

kuriu konkursų duodami vaisiai. a i d * d ė l kc^untstmes propagandos 
Manau, kad Lietuvių fondo pa- l i e t u ™ *™> ̂ a ' r f k a s r m t 1 ' 
grindinio kapitalo nereikėtų lengva t a i l9\2 b i d a * * a ^ u l a u , " " 
ranka ir be jokio plano išdalinti, f įoA - jai jau rupi pati kal-
ffcrfenis kefias - tai Lietuvių b a- * a g * * t a i ? P « " * » P9" 
fondo stiprinimas ir plėtimas. Ar s t e b ė * ^ L f e m v o J d a į r d a r ° -
nerefkšminga, kad iš Lietuvių fon- * » « * * £ ^ f f ««r buvo pa-
. » - .. . . u-,™ -^;t,o daryta 1950: prof. dr. Pr. Skardžius, 
do savo švietimo ir kultūros reika- c _ _ , , r . , ._ r . V 
Tams jau gavom 350 tūkstančių do- St" B a r a J u k a s * J- M - į 0 1 ™ 3 ™ 5 ! i kus darbus, kiek Viešpats Dievas! 
Ierių? Ką būtume gavę, pagrindinj ^da sudarė ir Liemv^ų Tremtinių J 3 ^ ^ ^ dalyvavimą Ateities organ-, švietimas, ir fcnltūra, ir Lietuvos davt man sugebėjimų ir jėgų. 
jo kapitalą išdalinę? i Bendruomene Vokietijoj ^ * 7 e ' d o | zacijoje kaipo j auklėjimąsi, lavini- laisvinimas. Sąmoningąją lietuvybe Stengiuos laikytis priimtų teisinių 

I Lietuvių kalbos vadove , dabar • m a s i i r ruošimąsi veikti plačioje vi- Bendruomenė J pranta plačiąja normų ir sutartos tvarkos. Savo 
- Jums rupi >etuv,ų kalba. Sa- Lietuvoj leidžiamas "Kalbos prakti- s u o m e n ė j e ' ' (79). Juo labiau tai bū- prasme: tai ne ik lietuvių kalbos pažiūrų, jsitikinimų ir nuomonės 

kykrte. ar pakankama, demesto sa- kos vadovas" (turėjo išeiti 1975, bet d i n g a L F ^ ū m u i : "Demokratija, vartojimas bei b: nginimas, ne tik turėjimo nelaikau nusikaltimu. Už-
vo gimtajai kalbai rodo išeivijoj ligi šiol nėra). n o r s i r neteikdama asmens pasireiš- j lietuvių kultūros pažinimas bei puo- pultas kartais ginuos, bet dažniau 
mūsų raštmgieji, >-pač periodme ^ _ j ^ ^ ^^^^ ateitininkas i r , k i m u i absoliučios laisvės, jgalina as-'selėjimas, bet ir tautinės lietuvio patyliu, nes ir "Adomas, kol ne-
spauda bei įvairus zuma aj? ^ Lietuvfą Fronto bičiulis. Kas j m e n J l a i s v a i apsispręsti ir pagal š: misijos suvokiąs bei valstybinės kalbėjo, turėjo rojų". Iš prigimties 

— Bėda ir yra ta, kad "mūsų §iuos sąjūdžius jus patraukė? i apsisprendimą kurti ir veikti" (J Lietuvos nepriklausomybės sieki- esu optimistas: žiūrint į gyvenimo 
raštingieji" to dėmesio pakankamai . . . 'pilnutinę demokratiją, 7-8). Todėl: mas. Kadangi viskas remiasi sąmo- j saulėtą pusę, mažiau matyti šešė-raštingieji" to dėmesio paKanicamai. ,—•..—* ^...^.„ ....,„, . .. 
nerodo, o redakcijos nėra pajėgios ~ L a i m ė m a n l ė m ė raokytis i a u "Turė.ų būti reformuoti ne visai 
jų "raštus pataisyti. Tad periodinėj lietuviškoj Marijampolės gimnazijoj i a i m f n g i ligšioliniai mūsų politi-1 

mušu ąpaudoj visokiausių kalbos nepriklausomybės laikais. Pradžioj n i a i p a p r o c i a i a u k š t a i š k e l t a ^ j j . 
klaidų apstu - ir rašybos, h sky- v e i k ė *>* mok[nix* organizacijos - j 

trnė dorovė, pareigos bei atsakomy-
rybos, ir žodyno, ir frazeologijos, ir aušrininkai, bešaliai ir ateitininkai.U^ j a u $ m a S j ^ ^ j ^ k fcsi. 
kitokių. O klaida yra gaji kaip ko- Pirmąsias dvi nuo trečosios skyrė! . „. . 
kia piktžolė: patekusi i laikrašti, ji P° ž i ū r i s i **** i r l i e t u v i ų t a u t a " 
tuoj pasisavinama kitų ir tuo bū- Aušrininkai ir bešaliai ieškojo at-
du'pliste pUnta. i laikraščių kai- r a r rWS a t e i z m e ' ateitininkai - re-
bos klaidos patenka ir į žurnalus, li$M'- £ J ° k o v o s d ė I L i e n i v o s I a i s-
o nuostabiausia - ir į mūsų kny- , v ė s ' i r ateitininkai buvo laisvės pu-gas, pvz. romanus ir k t Nuolat 
kartojamos, jos rfrusų kalbos kul
tūrai daro daug žalos, su kuria tie

sėj. Pasirinkau ateitininkus 1920-21 
mokslo metais, būdamas IV klasėj. 
Marijampolės vakt. Rygiškių Jono 

siog nėra kam kovoti. Jau tokie gimnazijos ateitininkų kuopa buvo 
esam. kad beveik nepaslenkam nau- d i d e I ė i r l a b a i v d k l i ' papildžius! tai, 
doris kalbos mokslo šaltiniais _ j ko mums anais laikais negalėjo duo-
žodvnais, gramatikoms vadovais ir I t ! v i s k o stokojanti mokykla. Pasi-
kt. Todėl daugelis ligi šiol neški 
riam bedarbės nuo nedarbo, teikti 
ini6 tiekti, sudėttes nuo sąstato, nu
matyti nuo pramatyti, tūlo nuo 
vieno, išspausdinti nuo atspaudin-
ti, talpinti nuo dėti ir kt Mūsų 
straipsniuose pilna visokių sumoje, 
išvadoje, rezultate, pasėkoje ir t. t. 
Knibžda rusybių ir kitų svetimy
bių, kaip išpildo programą, Briša 
Mausimą, išsaukė emigraciją, per
neša žuvimą, prisiuntė auką, gerbū
vis, neužilgo, cbalsk, taip vadina* 
mas ir kt. Be domėjimosi, be rūpi
nimosi, be mokymosi dar niekas są
moningu bendrinės kalbos vartotoju 
netapo, tad ir kalbos ydų plitimo 
kelių daugiau, negu kovos su jo
mis būdų bei priemonių. Taigi 
džiaugtis nėra kuo. O atsiranda jau 
leiumrų Tr visai be lietuviškų žen
klų, pvz. jaunimo laikraštėlių. 
Nuostabiausia, kad tokie "raštai" 
susilaukia užtarėjų ir net gynėjų! 

— .O kaip vertintumėte kalbinę 

padėt} praktiškąja ir moksline pras
me Lietuvoje? 

— Lietuvių kalbos praktikai ok. 
Lietuvoj leidžiama "Kalbos Kultū
ra" (paskutinio gauto 29 nr. tira-

- 8 tūkst. egz.) ir "Mūsų Kal
ba" (1975 m. J nr. tiražas — 2500 
pgz.). Abiejuose leidfnroosc. ypačiai 
'•Kalbos KulfuTof", taip pat duoda
ma nemaža kalbos klaidų taisymų. 
Difira dalimi taisoma tai, ką anks
čiau taisė Joaaj Jablonskis bei kiti 

Halinr- kuopelėmis ir sekcijomis, mes 
tada rašėme ir skaitėme referatus, 
deklamavome eilėraščius ir patys 
kūrėme, vaidinome, dainavome ir t. 
t. Tai buvo gera kultūrinio ir vi
suomeninio darbo mokykla. Uni
versitete priklausiau ateitininkų 
studentų "Šatrijos" draugijai. Tad 
man, ir j gyvenimą jau išėjusiam, 
nepriklausomoj Lietuvoj artimiau
sias buvo "Naujosios Romuvos" 
kultūrinis h" visuomeninis sąjūdis. 
Lietuvių Fronto bičiuliu tapau Vo
kietijos tremty. Jame ieškau šveica
riškos 'dvasios demokratijos: kad 
politiniu grupių tarpusavio santy
kiai nebūtu beatodairiški, kad bū
tų vertinamas bei gerbiamas pats 
žmogus. 

— Ir ateitininkai, ir LF bičiuliai 
daug savo jėgų atiduoda kitoms, 
dažniausiai bendrinėms organizaci
joms, tuo silpnindami savo organi
zacijų veiklą. Kaip šiuos kelius rei
kėtų derinti? 

— Jau j" tai iš dalies atsakiau. 
Organizacija yra kultūrinio ir visuo
meninio darbo mokykla. Ji nėra 
tikslas pats sau, nes ruoSia savo na
rius gyvenimui. O gyvenimas — tai 
visuomenė, bendruomenė, valstybė, 

: Ateirtnlnkų Ideologijoj Jsakmlal pa-

nis sąžiningumas, supratimas ii" ver
tinimas bendrų pastoviųjų valsty
bės' reikalų ir bendros viešosios ge
rovės" (ten pat, 78). Kaip tai bū
tų jmanoma, užsidarius vien savo 
organizacijoj? 

— Vadinas, tokie pagrindiniai 
motyvai jus nuvedė j Bendruome
nės darbą? 

— Taip. Tautiniam gyveni
mui reikia organizacijos, taip pat 
reikia ir organizuotos bendruome
nės. Akstinas buvo šie mano mo
kytojo prof. Stasio Šalkauskio žo
džiai: "Nesirūpinimas emigracijos 
reikalais reiškia nenaudingą išmė
tymą didelio tautinio turto, kuris, 
gerai sunaudotas, gali ir privalo su
vaidinti tautos gyvenime svarbų 
vaidmenį" (Lietuvių tauta ir jos 
ugdymas, 59). Buvo būtina tęsti 
darbą, kurį buvo pradėjusi 1932 
Kaune įsteigta Draugija Užsienio 
Lietuviams Lemti, 1935 Kaune 

ningąja lietuvybe, tad pats metas I llU. 
taip pat galvoti ne apie "sričių pa
sidalinimus", bet geriausių mūsų 
kultūrinių ir politinių jėgų sujun
gimą taip pat vienam didžiajam iš-
likmo ir lasvės tikslui. 

— Betgi ne visi tokiai Bendruo
menės sampratai pritaria. 

— Ne visi taip pat pritaria vals
tybei, ne visi dalyvauja jos organų 
rinkimuose, ne visi tiki Dievą ir ei
na j bažnyči-Į. ne visi laikosi įstaty
mų ir įsakymų. Kei kuriuos reikia 
ir į kalėjimą sodinti. Bendruomenė 
remiasi jos gyvenime ir veikloje da
lyvaujančių lietuvių gera valia. 

— Amerikoje išgyvename Bend
ruomenės ir Altos ginčus. Ar ne
matyti šioje byloje pragiedruu'ų? 
Ar "Reorganizuotos Bendruomenės" 
atsiradimas yra* tiesioginė šių gin
čų išdava? 

— Ieškodami Bendruomenės ir 
Altos ginčų priežasčių, tur būt, jų j 
rastume ne -.ieną. Bet pagrindinė 
— tai Lietuvos laisvinimas. Altą 
mano, kad Bendruomenė Lietuvos 
laisvinimo d; rbą dirbti turi Altos 

— Lietuvos laisvė ir lietuvybės į 
išlaikymas — mūsų visų didieji 
siekimai. Daug apie tai kalbama fr 
rašoma. Ar be šeimos, lituanistines 
mokyklos, stovyklos, spaudos, radi
jo, lietuviškos parapijos, galėtų bū
ti dar ir kokių kitų efektyvesnių 
būdų mūsų jaunimą išlaikyti lie-

DR. R. G. BALUK&S 
Akušerija tr motery Hgot-
frincfcolofftnS Chirurgija 

6449 So. Pulaatd Road (Cravvford; 
Medical Bailding). TeL Ll V6446 
Priima ligonins pagal susitarimą ' 

M o««at»iliepia. skambinti 314-8004 

WL V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqoette Medlcat Center 
61.12 So. Kedzie Avenne 

Vai. pirmad., antrad. ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą 
Ofiso U-Ief. \VA 5-2670 

RezkL tel. YVAlbrook 5-3048 
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Specialybė — Nervų ir 
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tuviškose gretose? Ar, kaip kas mū-^ ^RA-VVTTORD MEDICAL BLTLDING 
sų spaudoj sugestijuoja, jaunimo 
lankymasis ok. Lietuvoj ir turėjimas 

S449 So. Palanki Road 
Valandos pagal »usitartma. 

hrėžlama, kad "nio?imas savo na 
rių socialinei, politinei Ir apskritai 
vi^nomenme! akcijai yra vienas gy-
v;Tisių Ateities uždavinių* <73 
psi). Tap pat: "Todėl kiekvienas 

sušauktas pirmasis pasaulio lietu- sudėty. Todėl ji siūlo Bendruome-
vių kongresas ir kongreso įsteigta' nei jsijungti i AUą. O Bendruome-
Pasaulio Lietuvių Sąjunga. Lietu-: nė, negalėdama pavirsti eiline or-
vių Tremtinių Bendruomenė 1946-' ganizaci7a, to padaryti negali ir siū-
49 buvo patrauklus organizuotumo: lo Altai susitarti dėl Lietuvos lais-

tiesioginių ryšių su pačia tauta 
teigiamai atsilieptų jaunimo apsi
sprendimui už lietuvybę? 

— Jei mes pajėgtume žvelgti 
plačiau bei giliau ir savo lietuviš
kais reikalais rnn?ntjimps ri\anm-
giau, Bendruomenės apylinkėse 
daug daugiau dėmesio turėtume ro
dyti savo šeimai, mokyklai, stovyk
lai, p a r i j a i , spaudai, radijui, kul
tūrinei ir sportinei saviveiklai. Bet; 
tada i Bendruomenės apylinkės veik- j 
lą turėtų Įsitraukti nepalyginti dau-' 
giau žmonių. Vaisiai būtų našes
ni. Deja, turimomis nuotaikomis ir 
sąlygomis apie tai galima tik pasva
joti. J gyvenimą ateina uniformos, 
gyvybiniai reikalai rrebeakraahnami. 
Išeivijos jaunimui ryšiai su tauta 
ok. tėvynėj yra būtini. Tad gerai 
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pavyzdys: būrė lietuvius vienon 
tautinėn šeimon, rėmė šimtus lie
tuvišku mokyklų, buvo pajėgi rū
pintis kultūriniu gyvenimu, visomis 
priemonėmis rėmė Lietuvos laisvi
nimo darbą ir, svarbiausia, jrodė, 
kad jungimasis tautiniu pagrindu 
ne tik galimas, bot ir naudingas vi
sų bendram labui (Lietuvis savo 
tautoje, 177). Liet. Tremtinių B-
nės tęsinys jau visame pasauly turė
jo būti Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, pastatyta ant Vliko 1949 bir
želio 14 paskelbtos Lietuvių Char-
tos padėtų idėjinių pamatų. Jie 
man tokie: Kiekvienam apsisprendu
siam lietuviui Bendruomenė palik
ta atvira. Kiekvienam sudarytos są
lygos joje rinkti ir būti renkamam 

jos organus. O lietuvybe remiasi 

vfnfmo darbų planavimo, derinimo 
ir rėmimo. Kadangi tarp "įsijungi
mo" fr "sTisit^rimo' 'nejmanoma pa
dėti lygybės ženklo, tai to piagied-

VaMmio*) pajzal susiturima Jei oe-
atMiiepia, sK^raoinu: s u z-ūūūi. 
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rvšius sucestiiuodama. O ir mūsų I j 
Of». PO 7-fiO00 Rez. GA 3-7278 veiksniu Lietuvos laisvinimo darbo j 

konferencijoje 1974 spalio 25-27 j 
Ncw Yorkc ,(CoHege of Whitei 
Plnins), kur d gyvavo Lietuvos Dip- j 

• rulių taip ir nematyti. Jų pasiro-. lomatinės Tarnybos, Vfiko, PLB, 
dyrų, jei Aha Bendruomenės Lie- j Altos, JAV LB. K&nados LB ir Lie
tuvos laisvinimo darbus matytų,' tuvos Laisvės Komiteto atstovai, 
pripažintų ir teigiamai vertintų, taip pat pasisakė už ryčius: "Kiek 
Duomenys rodo, kad "Reorgani- jmanoma okupacinio režimo varžtų 
zuota Bendruomenė" gimė po Altos ( ribose, laisvojo pasaulio lietuviams 
stogu. 

— Kaip jus veikia kai kurios 

tikslinga puoselėti ir plėsti ryšius 
su pavergtoje Lietuvoje gyvenan-

atejunmkas turi pareigos žiūretj j ' visa išeivijos lietuvių veikla — I 

— Kaip )US veiKia Kai nunus, 
spaudos n u t r i n i a i ir pikti Bend- č i a i s ****** ***** tautiniam, 
ruomenės ir Jūsų pačių puolimai: • t r u m u i su savo tauta išlaikyti ir j 
skatinamai, n « patarlėj sakoma, solidarumui su ja ugdyti. Tuos ry-1 
"jei kipšas kliudo ir pyksta, matyt, 
kad geras darbas dirbamas", ar nu-

DR. A, JENKINS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
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Tis^hMu<m pagal sugitarirna 

viliamai bei rezignuojamai? 

^-J §? klausimą atskau savo klau
simu: kas lietuviškame gyvenime ir 

skis mezgant ir palaikant, išeivijos 
lietuviams tenka vadovautis savo 
sveika nuovoka, sąžinės jautrumu ir i 
tautiniu sąmoningumu" (plačiau žr. 
Pasaulio Lietuvio 1974 gruodžio 
raen. nr.). Tiesa, yra ryšiams nepri- * — 
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Spindinti tikrovė ir neišdildomas 
istorinis faktas 
Pokalbis su operos dirigentu Vytautu Marijošium 

1956 m. vasarai baigiantis, I 
rinkomės į posėdį, kuriame tuo-, 
metinė Chicagos Lietuvių vyrų j 
choro "Vytis" valdyba ir choro; 
vadovas muz. VI. Baltrušaitis, 
dalyvaujant muz. A. Kučiūnui ir j 
kitiems, pranešė žinią, jog Vy- j 
xų choras pasuka į r perinį kelią. į 
Tai buvo kažkas naujo, beveik; 
neįtikėtino. Kai ši žinia buvoj 
paskelbta spaudoje ir radijo ban-; 
gomis, dalis visuomenės ją sati- • 
ko su džiaugsmu, kita dalis — 
gan skeptiškai. Bet, laimei, įvy-1 
kiai riedėjo pirmyn darbo ir kū- >, 
kybos keliu. Kai buvo reikalas,< 
šalia vyrų choro buvo sudary- i 
tas ir moterų choras, vėliau abu 
chorai susijungė, sudarydami; 
Chicagos Lietuvių operos viene- į 
si dvidešimtmečio šventei —j 
tui didelę duoklę atidavė maest- j 
ro Aleksandras Kučiūnas ir ki- j 
ti, į scenos rampą vedę ne tik j 
pasaulines, bet ir lietuvių kom
pozitorių operas. Paskutinių ke- i 
lenų metų bėgyje mūsų operai ' 
vadovauti atėjo buvęs Lietuvos; 
valst operos dirigentas maestro j 
Vytautas Marijos;us. Su juo 
Chicagos Lietuvių opera ruošia- j 

si dvidešimtmečio šventei — 
l m . gegužės 8, 9, 15 ir 16 die-j 
nų spektakliams. Tos, 1956 m. 
gal visai nesvajotos šventės pro-! 
ga į scenos rampą išvedamos trys 
naujos, vienveiksmės lietuviškos 

t -, v- , «T j i - Vvtautas Maniosius operos: J. Kacmsko Juodas lai- ' 
vas", J. Gaidelio "Gintaro šaly" 
ir V. Marijošiaus "Priesaika". 
Operų libreto autoriai yra rašy
tojai: A. Landsbergis, A. Kairys 
ir B. Sruoga. Maestro Vyt Ma-
rrjošius diriguos tris spektaklius: 
gegužės 8, 9 ir 16 d. Tretįjį spek
taklį, gegužės 15 d. diriguos muz. 
A- Jurgutis. 

Artėjant operų premjerai ir 
kartu operos dvidešimtmečio 
šventei, maestro Vyt. Marijošius 
kartas nuo karto apsilanko į Chi-
cagoje vykstančias repeticijas. 

Nuotrauka Mariaus Kasniūno 

ka privilegija "pakrikštyti" ku
rinį meniniais terminais, priskir
ti prie kokios nors estetinės sro
vės ir paskelbti "urbi et orbi", 
pagiliant užmojį arba nusiun
čiant tiesiog į Dantės pragarą. 

— Kai Chicagos Lietuvių ope-
,ra šventė 10 m. sukaktį ir sta-

tė J. Kamavičiaus "Gražiną", 
diriguojant A. Kučiūnui. jūs bu
vot specialiai atvykę į tą šven
tę ir, kiek prisimenu iš priva-

Radęs progą, "Draugo" korespon- j taus pokalbio, apie pastatymą 
dentas pateikė maestro Vyt Ma- į neatsiliepėt optimistiškai. Ar per 
rijošiui kelis klausimus: į antrą dešimtmetį operos viene-

j tas bus padaręs pažangą ir kuo 
— Iki šiol atvykdavot į Crdcagą > šiemetiniai spektakliai gali būti 

kaip daugeliui puikiai pažįsta- j skirtingi pi?z. nuo "Gražinos" ar 
mos operos dirigentas, šio kraš- į J. Gaidelio "Donos"? 
to universiteto profesorius. Šiemet 
gi atvykot jau ir kaip kompozi- į 
tnrvis, sukūręs naują operą — 
"Priesaika". įdomu, ar tai bus 
pirmoji Jūsų parašyta opera, ar 
esat ir seniau bandęs kūrybą ta
me žanre? 

— Žmogaus gyvenime visad 
kas nors atsitinka pirmą kartą, 
taip ir su "Priesaika" — ji yra 
mano pirmoji opera. Kaip retas 

— Kad buvau atvykęs, tai tie
sa. Su kuo privačiai turėjau po
kalbį — neprisimenu; kad ne
atsiliepiau optimistiškai — visiš
kai galimas dalykas. Ar operos 
vienetas padarė pažangą ir "kuo 
šiemetiniai spektakliai gali būti 
skirtingi pvz. n u o "Gražinos" ar 
Gaidelio "Danos"? Pirmas ir vi
sai aiškus skirtumas tai tas, kad 
visi Chicagos Lietuvių operoj 

man atsakyti, nes "šiemetiniai" 
spektakliai dar neįvyko. 

—Tamstos nuomone, kurie 
siKirbieji švyturiai (jei tokių bu
vo) blykstelėjo Chicagos Lietuvių 
operos 20 m. kelyje, kurie svar
besnieji pasisekimai gali Bkti iš
eivijos lietuvių istorijoje ir kokią I 
tam vienetui numatote ateitį? 

— "Kurie svarbieji švyturiai?.. 
neaišku m a n , ar galvojat apie 
paskirą asmenį, ar asmenis , ar 
spektaklius. Kad Chicagos Lietu
vių opera išsilaikė 20 m . , duo
dama lietuviškai visuomenei ope
rinius spektaklius lietuvuj kalba, 
yra S P I N D I N T I T I K R O V Ė IR 
AIŠKUS N E I Š D I L D O M A S IS
TORINIS FAKTAS — nuopel
nas tų, kurie tai organizavo, da
lyvavo, rėmė finansiniai ir sekė 
tą veiklą kaip žiūrovai. Atskira 
studija a r išsamesnis kritiškas 
straipsnis būtų sveikintinas daly
kas, peržvelgiant Chicagos Lie
tuvių operos 20 metų veiklą. Dėl 
ateities p lanų tepasisako operos 
valdyba, nes ji yra tos veiklos 
vairuotoja. 

kompozitorius atsisako diriguoti, ' esam dešimčia metų vyresni. 
jei tik jam pasitaiko proga, taip. Gaidelio "Danos" nesu girdėjęs 

Julija Švabaitė 
PARVEŽK MAN TĖVIŠKĖS ŽEMĖS 

Ninai 

Ir sėdime. Ir laukiame, 
nors žinom, kad jau niekad nepareisiu. 
Po langu tulpės, 
jazminai, 
suolelis, kur sėdėdavom kadaise, 
vartelių vienišumas 
ir paskutiniai tavo žodžiai atsisveikinant: — 
PARVEŽK MAN TĖVIŠKĖS ŽEMĖS... 
Ant veido degančio 
tavo ranka. 
Tarp neužmiegančių palatų 
pernykščių rožių dulkės... 
Buvai čia pat, 
buvai toli... 
Buvai linksma, liūdna, tyli.* 
Pažinome tave, 
ir nepažinom 
Viską atidavei* 
o nieko nepasiėmei, 
tik žemės trupinį, 
tik paskutinį 
mirštančio troškimą: 
UŽBERK MAN TĖVIŠKĖS ŽEMĖS... 

* 

KAI PAREISIU 

Ir kai pareisiu naktį 
per sniegą 
seniai mirusioj troboj 
prie koklių krosnies galvą priglausti, 
tavo delnai kvepės liepžiedžiais 
ir debesylom... 

Prie sapnuojančio stalo 
mudviejų du pasauliai — 
tavo ašara, 
mano ašara* 
mediniam šaukšte 
paskutinėje vakarienėje*. 

Ir tu mane šauksi gyventi 
begaliniam šešėly mirties, 
gyventi 
ir negyventi mirtimi, • 
i r nežinoti 
nei dienos, nei valandos*. 

Magdalena B. Stankūniene Partizanų motinos (,medz.o raižinys i 
Nuotr. V. Noreikos 

ATSISVEIKINIMAS 

Paskutinio sudiev 
grauduly neišpasakytam 
atsiklaupsiu 
ir pabučiuosiu šventąją žemę, 
Vilniaus Jeruzalę. 
Viešpatie, jeigu gali, 
tai kodėl negali 
atitolint šią taurę 
nuo jos 
ir nuc manęs!.. 

Sudiev 
Prie krūtinės 
vystančios ir paskutinės 
Vilniaus konvalijos... 

• 

liai^gali būti skirtingi. 

' • 

tur -būt, ir retai rasit dirigentą. 
kuris nebūtų bandęs kurti. Ta
čiau nedaug tokių laimingi? yra, 
kurių kūrybinė dovana būtų ly
gi interpretaciniam sugebėjimui 
i.- atvirkščiai. 

— ChicagcK Lietuvių operos į 
iukviestoje spaudos konferenci
joje buvo dalinai atskleistas vi- ; 
sų trijų naujų operų turinys bei 
stilius. Mums. spaudos bei radijo • 
atstovams, susidarė įspūdis, kad 
visos trys operos savo muzika 
bus labai skirtingos. Malonėkit 
tarti trumpas pastabas apie vi
sus tris kūrinius? 

— Trys skirtingi žmonės ra
šė trim skirtingiem 'libretam mu
ziką, taigi ir turinys ir muzikos 
stilius yra skirtingi. Yra betgi ir 
daug kas labai bendro, bet at
spėti ir nustatyti kas bendro ari 
skirtinga, anot dailininkės Vidos; 
Krištolaitytės, jau būtų reikalas * 
"krikšto tėvų ir auklių", t y . h-

iš viso. "Kuo šiemetiniai spektak-

— Iš pasikalbėjimų su Jumis, 
paskelbtų okup. Lietuvos spaudo
je, Jums ten besilankant, susidaro 

junku ; įspūdis, kad gyvosios Lietuvos 

mūzikinį-kūrybinį gyvenimą 
aukštokai vertinat. Mums kartu 
ir įdomu, ar viską, ką jūs ten 
pasakėt, tarybiniai žurnalistai 
drįso paskelbti? 

— Taip, iš tikro, tuo, ką ten 
girdėjau ir mačiau, buvau pa
tenkintas. Nuolat girdimas žodis 

"liaudis", "liaudžiai"... m a n e 
gąsdino, kad gal viskas, ką ten 
išgirsiu, bus pritaikinta kolūkio 
"propagandiniam stachanovietiš-
kam" mentalitetui. Bet, kai teko 
konservatorijos viešuose egzami
nuose išgirsti attinkamus kūrin-

nius, operos teatre kelias lietu
viškas operas, kamerinę muziką, 
originalius simfoninius kūrinius, 
Vilniaus Filharmonijos, paskuti
niame sezono koncerte girdėti 
Beethoveno "Missa Solemnis", 
aplankyti kelias parodas ir ten 
matyti ištisą sieną Galdiko ir 
kitų lietuvių dailininkų kūrybos, 
visu tuo džiaugiausi ir giliai įver
tinau lietuvių pastangas. 

Išvažiavau patenkintas savo bu-

PRASMINGO GYVENINT ; i i U W KELIU 
(Atkelta iš 2 psL) 

— Girdėti, kad kai kuriems laik
raščiams ir žurnalams vertingesnės 
medžiagos iš tikrųjų ima trūkti, 
tad tenkinamasi pigiu kamšalu. Te
oriškai klausimą sprendžiant, laik
raščių ir žurnalų sujungimas galė
tu padėti medžiagos trūkumą spręs-

sakyti, kad jų man nereikėtų — 
kiekvienas ateidamas vis atneša ką 
nors nauja ir savita. Nustebina kar
tais paradoksai, kai politinis žurna
las pvz. įsideda teologinio turinio 
straipsni. Dėl to kalta. Žinoma, ne 
teologija, atsidūrusi ne savo vietoj... 

— Kas jūsų gyvenime daugiau-
ti, nes jos reikėtų mažiau. Vadinas,\ sia įtakos turėjo suformuoti pašau-

• 

galėtų būti geresnė ir jos atranka. 
Tačiau praktiškai šis sujungimo 
klausimas nesiduos taip lengvai 
sprendžiamas: laikraštis ir žurnalas 
juk yra kieno nors viešasis balsas, 
tad kas norės šio balso atsisakyti? 
Kol galės, jie, nors ir vargingai, nors 
ir aimanuodami bei ašarodami, eis. 
Mirs, man rodos, tik natūralia mir
timi. Šia proga norėčiau dar pasida
linti savo paties patirtimi: visų gau
namų lietuviškų laikraščių ir žur
nalų jau seniai nebepajėgiu per
skaityti. Skaitau juose tik kai ką 
pasirinkdamas. Tačiau negaliu pa-

Gustaitis, J. Dailidė, kun. A. Daili
dė ir kt. Didelėj gimnazijoj taip pat 
dirbo daug mokytojų. Tarp kapelio
nų turėjom būsimąjį vyskupą. kun. 
Vincentą Borisevičių. Gimnazijoj, 
ateitininkų kuopoj ir pačiame gy
venime mus nešė labai stipri nepri
klausomos Lietuvos idealizmo ir en
tuziazmo srovė, išskleidusi ir su
brandinusi mūsų lietuvybę. Inter
nacionalizmo vėjai pagavo tik ne
daugeli, vieną turėjom ir savo kla
sėj. Universitete pagrindiniais savo 
profesoriais turėjau tokias asmeny
bes kaip Vincą Mykolaitį-Putiną, 
Juozą Balčikonj, Stasį Šalkauski.Tuo-
zą Eretą, o lietuvių rašomosios kal-

MMMM 

vusių mokinių ir kitų menininku 
kūrybiniu talantu. Daug praėjo 
laiko, kai Vilniuje dirigavau pir
mą viešą Lietuvos valst. operos 

lėžiūrai, kokią skelbiate ir taip nuo
širdžiai vykdote? 

— Mano pažiūrų į gyvenimą ir 
aplinką pagrindus visų pirma, be 
abejonės, dėjo tėviškė. Gimiau ūki-Į ^ yUSį* ir tėvui prof. Jonui Jab-
ninko Šeimoj. Namų siela buvo mo-1 ] o n s k i u i k u r į l a i k ą į d ^ m į , — 
tina (vaikai ją vadinom mama), la- ( p a t s j i s d ė l U g o s n e g a l ė j o r a š y t i ) . 
bai sociali, gera dainininkė, nuošir- R j ų v i s u g a v a u n e tik s a v Q spe_ 
džiai religinga. Tėvas (tėtė) buvo c i a l v b e s jjnių, bet išmokau ir dar-
su visuomenine gyslele — aktyvus 
savo kaimo gyvenime, priklausė lie
tuviškoms Marijampolėj veiku
sioms ūkio draugijoms, apskritai do
mėjosi lietuvišku judėjimu. Abu gy
venime rėmėsi tradicine sveika mo
rale — laikykis Dievo Įsakymų ir 
padėk reikale savo artimui. Daug 
ka iš jų būsiu paveldėjęs. Abiejų j 
jau nėra, o tėvas — ir Sibiro kan
kinys, bolševikų ten išvežtas ir nu
marintas. Rusišką mokyklą, drau-

spektaklį "Otelio' . Nebedaug j a u i d ž i u s i a m u m s i o j e yiM l i e t u v i š k a i 
beliko bendrų operos dalyvių. 
Miela buvo su kai kuriais iš jų 
dar kartą pasimatyti. Džiaugiuos 

I ilgiau pabuvęs su -ergančiu bro
liu ir pasimatęs su iš Sibiro grį-

I žusia žmonos seserim. Aplankiau 
J Rasų kapinėse tėvo kapą, deja, 
'motinos kapo Kaune aplankyti 
negalėjau — negavau leidimo. 

Ką tarybiniai žurnalistai drįsta, 
įgali ar negali, ar turi rašyti, jūs 

geriau žinot. Savo viešnagės me-

prabilti, telankiau tik vienerius me
tus. Bet j^ie turėjau ir lietuvių kal
bos pamokas, mokome? iš Ksavero 
Sakalausko-Vanagėlio "Dovanėlės" 
elementoriaus. Pirmojo pasaulinio 
karo vokiečių okupacijos metais vei
kė jau lietuviška mokykla, kurioj tu
rėjom vokiečių kalbos pamokas. 
Prisikėlusi nepriklausoma Lietuva 
man taip pat davė jau ir lietuvišką 
Marijampolės gimnaziją, į kurios II 

I klasę įstojau 1918 rudenį. Joje ra-
t U , . ? ° ' C t ! b y mW^J^mfa!ttŠ\ dau direktoriaujant ir. Kazį Jokan-

Balio Sruogos dramos "Milžino paunksme" paskutinio paveikslo opera, operinei scenai pritaikinta 
Stasio Santvaro. Jai muziką sukurt Vytautas Marijošius^. Cia regimas operos scenovaizdis yra dailininko Adolfo Va
leikos kūryba. Operos veiksmas vyksta Trakoose Vytauto Didžiojo laidotuvių metu. Operos premjera bus Chicago* 

losoiu, ir meno kritikų. Jiems ten-. lietuvių operos siu. metu sezoną. 

nesivaržiau pareikšti ir kritiškų 
pastabų. Kai kurias iš jų net vie
tinė spauda minėjo, — baigė po
kalbį maestro Vyt. Marijošius, 
skubėdamas toliau tęsti "Priesai
kos" repeticiją. V i Rmjs. 

tą ir inspektoriaui.nt kun. Antaną 
Šmulkštį. Kai juos 1920 išrinko į 
Lietuvos Steigiamąjį Seimą, mūsų 
direktorium buvo paskirtas Antanas 
Daniliauskas, mspekteriavo Pr. i 

bo metodikos. O visi jie savo sri
ty buvo dideli, labai reiklūs ir ne
atlaidūs. Pratinaus dirbti, kaip jie 
dirbo. 

Jstojęs 1925 rudenį j universitetą 
Kaune, taip pat turėjau rūpintis 
pragyvenimo šaltiniu. Tarnybos 
gauti nepavyko. Jau buvo pamėgi
nės rašinėti į laikraščius gyvenimo 

' žinutes ir kitokius mažmožius, tad 
tariaus galėsiąs gyventi "iš rašte". 
Vieną dieną Jonas Matulionis nu
vedė mane į Seimą, parodė jo 
tykią ir pasak- duosi, girdi, "Ry
tui", Seimo posėdžių aprašymus. H 
pradžių rašiau "Rytui", vėliau pa
kvietė "Lietuva", valdžios oficiozas. 
Šitaip prasidėjo mano visuomerinė 
karjera. Iš arti ir jau savo akimis 
stebėjau Littuvos Seimo darbus ir 
darbininkus. Daug kas juose buvo 
teigiama bei pozityvu, taip pat ne
trūko nė demagogijos, obstrukcijų ir 
kitų panašių negerovių. Reporte
rio duonos netekau, kai Seimas 1927 
balandžio 12 buvo paleistas. Išsine
šiau įspūdį, kad kai kurie demokra
tiniai mūsų polinkiai ir papročiai 
yra būtini reformų. Beje, reporteria-
vau trim režimam — krikšč. demok-
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Vyriškų pagunrf v- silpsivbk* heroika 
PR. VISVYDAS 

PRASMINGO GYVENIMO KELIU i 

Marius Katiliškis, APSAKYMAI. No
velės. Išleido Agimanto Mackaus kny
gų leid imo fondas Chieagoj 1976 me
tais. Aplanko ir titulinio puslapio pie
šiniai Algirdo Kurausko. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. Knyga 253 psl., 
kaina $8.00, gaunama ir "Drauge". 

Kas gi yra tie Mariaus Kati
liškio vyrai, taip smagiai, šaipo-
kiškai samprotaują "Aprakymų" 
puslapiuose? Neminint vieno ki- j 
to kitataučio personažo, jie yra 
lietuviai išeiviai — senos ir nau- i 
jos emigracijos žmonės, kilme i 
žemdirbiai, bet dabar priklausą j 
darbininkijos lnomui. Jų galvo- j 
sena derinasi su rupia didmiesčio 
aplinka. Jie yra gana darbštūs, j 
sąžiningi, bet aklas atsidavimas ! 
darbui, kalant pinigą, kartais 
priveda juo : prie šeimyninių ka- ; 
tastrofų. 

Katiliškis, nelyginant savo lai- į 
ku John Steinbeck'as, garbina ' 
biologines žmonių savybes. Jį 
domina konkrecioji įsitikinimų 
ir jausmų išraiška. Abstrakci
joms nėra vietos. Herojai, užsiė
mę gyvenimo paviršiumi, drožia 
atvirą žodį, liaudiškai išsireiš-
kia, papokštauja ir, žinoma, • iš
lenkia atsakančią burną. 

Jaunuoliškas ar senoliškas en
tuziazmas buteliui knygoje pa
siekia legendinį mastą. Pavyz
džiui, puikaus apsakymo " N a m e 
lis saloje" medinčius Rimga per 
pusvalandį sutvarko visą škotiš
kosios Cutty- Sark butelį. Proga — 
valties t raukimas iš patvinusios 
upės. Kitame apsakyme "Kaip 
surandamos žmoaos" viengungis 
keliautojas Pranas Eigelis, dieno.-
įvykių sukrės'as, įsitveria "buielį 
"taip tvirtai, kaip skęstantysis 
irklo nuolaužą". 

Autorius į girtuokliavimą žiū
ri satyriko akimis. Reikia gi pa
sijuokti iš liaudies energiją ėdan
čio įpročio. Antra vertus, did
miesčio tikrovė, su septyniais sa-
liūnais viename bloke, suteikia 
ypatingą reikšmę degtinės etike
tei. Todėl knygoje ir randame iš
tisą lentyną pavadinimų: Johny 
Walker , Jim Beam, Corby's, 
Grand Old Dad, V. O. ir t t. Su
žinome, ką reiškia "pavietotas", 
"nepraimtas"" butelis, " lempa" , 
"lempelė".. . Gyvenimo slegia
miems, vienatviškiems vyrams 
alkoholis neša nusiraminimą, 
bent t r umpam sušildo pašir
džius, padrąsina, atriša prisimi
nimų kapšą. 

Sąmojingame etiude "Pasku
tinioji Juozapo Sudeikio" karšin
čius Sudeikis, įsidarbinęs Šv. Tre 
jybės namuose, tarsi pagiriotais 
apdūmojimais audžia asmeni
nių išgyvenimų, aplinkos ir 
žmonių charakteristikų paveiks
lą. Spalvingi Juozo pastebėjimai 
yra ne tik linksmi, bet ir kandūs. 
Nemanau , kad autoriui tokiu bū
du rūpėjo pasišaipyti iš seserų 
išlaikomos senelių užuovėjos a r 
net iš moterų religinių jausmų. 
Visos pastabos priklauso Juoza
po naiviam šaipokiškam charak
teriui. Kunigai ir seselės jam pri
kiša girtuokliavimą, todėl jis 
bent mintyse traukia per dantį 
anųjų silpnybes. T a m tikra 
psichologinė sąveika. 

Feljetone "Išsiilgę l auk iam" 
aktualiai pasijuokiama iš kai ka
da bereikalingo siuntinių bruki
m o i Lietuva.. Pensininko Marty
no brolėnas ten pasiekia aukštą 
postą, kviečia viešnagėn dėdę, 
bet užsigeidžia ir brangaus me
džioklinio šautuvo. Kai Marty
nas atsisako dovanoti kelių tūks
tančių vertės liuksusą, bema
tant išgaruoja brolėno meilikavi-
masis: Mar tyno jau niekas Lietu
voje nelaukia. 

Likimo ironija paguldo dešim
tą dešimtį kertantį kapinių ben
drovės Rezidentą Bočelį, kuris 
vis llar atvažiuoja patikrinti savo 
gaįamji sakinio. Ir gakaibėti su 

Marius Katiliškis 

duobkasiais ("Auksinės vasaros 
dienos"). Ir čia fabula kaupia 
daug komiškų detalių, poetiš
kų gamtos vaizdų, o ypač traš
kių, stačiokiškų, vietomis tie
siog absurdiškų pokalbių. Kapi
nių idilijai vykusiai kontrastuo
ja atšiaurus duobkasio Dzidoriaus 
Varkalio būdas. 

"Apsakymuose" autorius ne
vengia drąsesnio vaizdingumo 
sekso dalykuose. Tačiau, jei ly-
g in ime su dabartine Vakarų be
letristika, Katiliškio užuominos 
šia linkme yra dar labai kuklios. 
Autoriui veikiau rūpi komiškoji 
erotikos pusė. Žaismas. Anekdo
tas. Vyrų natūralus vulgarumas. 
O kada vyrai nebuvo tiesūs šioje 
srityje? 

Nuotrauka Algirdo Gi 

iš pokario DP liečiančios istori
jos "Pilis naktyje i r iš tolo". Jau'--
ni stovyklos pirties aptarnauto
jai suranda plyšį palubėje. Ko
pėčiomis palypėję, pro skylutę 
spokso į besimaudančias mote
ris. Vis dėlto apsakymas į pabai
gą pasidaro ne toks jau linksmas, 
kai užsimezga pirtininko Leono 
meilės drama. Jis gina savo iš
svajotosios nuogumą nuo mergi-

(Atkelta iš 3 psl.) 
ratų, liaudininkų ir tautininkų. 
Koks pravartus visuomeninis paty-
rimasl 

Bet nt*o visuomeninio gyvenimo 
j ir darbo neatitrukau ir toliau. Tur 

būt, ir dėl to, kad jau tokios tra
dicijos' buvo tiek mano šeimoj, tiek 

j pačioj giminėj. Čia, ypačiai motinos 
pusėj, feuvo nemaža tautinių bruz-

I dėtoj ų jau ir carų priespaudos lai-
] kais — teisininkas Liudas Ciplijaus-
j kas, dr. Juozas Ciplijauskas, ekono-
} mistas' Kazys Radusis, kooperati-
j nįnkas Vincas Rudvalis ir kt. O pa-
j vyzdžiai, pasak patarlės, traukia. 

Tad, kaip jau sakiau, nepri
klausomoj Lietuvoj domėjaus "Nau
josios Romuvos" sąjūdžiu ir jame 

I taip pat reiSdaus, o svetur atida-
I viau ir tebeatiduodu savo dali Lie

tuvių Bendruomenei. 
Priklausau laimingai kartai, ku

rią i savo tautos gyvenimą jau ve
dė nepriklausoma valstybė. Bet mes 
taip pat dar turėjom ryšių su tau-

Į tos atgimimo laikų pracašais ir ža-
1 dintojais. Minėjau, kad sekretoria-
i vau Jablonskiui, kuris, dedikuoda

mas man naujai išėjusį savo "Pa
sakėčių" IV leidimą, užraše mane 
pavadino savo antrininku. Kaip jau
čiaus tuo pagerbtas! Karo muziejuj 
z;n Nagius mūsų ekskursijai paro
dė dr. Joną Basanavičių, atvykusi 
iš Vilniaus. Padarė jau senuko įspū
dį. Savo akimis mačiau Maironį ir 
Jakštą.' O Tumo-Vaižganto pa
mokslų pasiklausyti nueidavau į 
Vytauto bažnyčią, paskaitų — į 
hūm"anitarir4ų mokslų fakultetą, 
vieną kartą iš arčiau susidūriau su 
juo ir kažkuriame susirinkime. Gy
vas, temperamentingas — "baro
metras", ]Ts\itai p ir iŠ šio susirin
kimo išėjo: su tūpsniu (kniksu), ku
ri ir po tiekos metų gyvai tebeatsi-
menu. Jie (ir dar kiti) buvo mums 
gyvi atgimimo laikų liudininkai, 
mes jiems — į gyvenimą ateinantie-

Stasys Barzdukas: Nuoširdžiai j 
dėkoju už gerus linkėjimus, taip 
pat už sudarytas sąlygas pasidalinti 
keliomis mintimis. Ačiū "Draugui" 
už suteikta vieta. 

Išeivijos parodą aplankius 
JONAS PUZINAS & 

spaudoje. Štai svarbesni nauji laik
raščiai ,bei žurnalai. Pirmasis XX 
amžių sutinka "Kūrėjas" —savai
tinis anarchistinės krypties laikraš-

kalendorių". 1974 kartu su dr. A. 
Klimu suredagavo "Lietuvių kalbos 
žodyną mokyklai ir 

Stasys Barzdukas gimė 1906 ba
landžio 23 Meškučių k., Marijam
polės' vis. ir aps. Baigęs Marijam
polės Rygiškių Jono gimnaziją ir 
Vytauto Didžiojo universitetą, IBO-
kytojivo Tauragės mokytojų semi- dar labiau išryškėjo XX 
narijoj, Prienų ir Alytaus gimnazi
jose. 1941-44 Alytaus gimnazijos di
rektorius. Vokietijoje Eichstaetto lie
tuvių gimnazijos mokytojas ir vė
liau inspektorius. 1946-49 Švietimo 
Valdybos inspektorius amerikiečių 
zonoje lietuvių kalbai ir literatūrai 
lietuvių gimnazijoms. Nuo 1949 
Clevelande. 1950-51 mokslo metais 
lituanistinės mokyklos vedėjas. Lie
tuvių kalbos ir literatūros mokyto
jas iki pat šių dienų vysk. M. Va
lančiaus lituanistinėj mokykloj, dės
tytojas pedagoginiuose kursuose 
Clevelande, lituanistikos .ašaros se
mestruose Fordhame, jaunimo lietu
vių kalbos kursuose Beaumonte ir 
Lake of Loyola, mokytojų ir jau
nimo stovyklose Dainavoj. 1952-55 
LR Clevelande apylinkės pirminin
kas, * 1963-75 "Pasaulio Lietuvio" 
redaktorius. 1973 PLB seime Wa-
shingtone išrinktas PLB garbės pir
mininku.- . 

Ateitininkas nuo gimnazijos IV 
klasės. Sendraugių sąjungos pirmi
ninkas Vokiėtijpj. Ateifialnkų Fe
deracijos valdybos narys kultūros 
reikalams JAV. Kultūros Fondo val
dybos narys Glevelande. Aktyvus 
Lietuvių Fronto bičiulis. 

1946 Vokietijoj parašė lietuvių 
kalbos gramatiką progimnazijoms ir 
gimnazijų žemesniosioms klasėms. 
1950 kartu su prof. dr. Pr. Skar
džium ir J. M. Laurinaičiu parengė 
"Lietuvių kalbos vadovą". 1966 pa-
rašė-suredagavo "Jaunimo metų 

Jį leido- ir redagavo Juozas Laukis. 
Netrukus Piusburgbe, Pa. pasirodė 
trumpalaikė "Ateitis", Lietuvių 
laisvamanių susivienijimo organas, 
1900.IX - 1901.V redaguotas to pa
ties J. Laukio. 1901.1.31 Brookiyne. 
N. Y. pasirodė katalikiška "Žvaigž-

džioie, ir ta .diferenciacija tęsiasi Ii- ^ I 9 0 3 m k u n A M i l u k < > ai_ 
gi šių dienų. Visa tai labai ag- , p i r k u $ k u n v Vamagirio, per-
lriai atsispindi gausioje ano meto (kelte i Shenandoah. Pa., o 1909 m. 

į Philadelphiią, kui ėjo iki 1944 
m. sausio mėn. Pradžioje "Žvaigž
dė" buvo savaiuostk, 1923-1926 n . 

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.) 

XX a. pirmųjų dešimtmečių 
spauda 

Lietuvių skirstymasis ideologi
nėmis ir jau politinėmis srovėmis 

pra-

menesmis, o nuo 1926 m. — 
tis, ėjęs 1900.II.7 - VI.14 Chicagoįe. \ mėnesinis, ° *«> 1926 m. — tri-

mėnesinis žurnalas . Žurnale duota 
daug medžiagos Amerikos lietuvių 
istorijai ir išspausdinta labai daug 
svarbių lituanistinių straipsnių. 

I 1901-1918 m. Shenandoah, P* .bu-
, —n .v i vo leidžiama "Darbmmkų Viltis" 

(iliustravo Z. Sodeikiene). 19<J is-' . . . . . , 
, . . , , . . . i —sociaiisunis savaitraštis, kun Te
leistas jo Lietuvis savo tautoje, 

š'aus Rimo žvilgsnių. Veltui, nesi ji Jau įų padėjėjai, gal ir pava-

' 'Apsakymų" moterys irgi ne
pasižymi dvasingumu, išskyrus 
gal prieraišią, romantikos nepra
radusią Viliją novelėje "Seržan
tas X". Moterims čia lemta kūno 
patrauklumu ar fiziologine ener
gija kelti vyrų aistras, vilioti my
limus, atstumti nemylimus, kai 
kada sutriuškinti į savo darbą įsi
kniaubusius, trumparegius įna
mius. 

Imkime apsakymo "Kaip su
randamos žmonos" rudaplaukę 
Mary. Pranas Eigelis ją pamato 
mugėje, dirbančią pašiūrėje prie 
šautuvėlių. Skaitant jos aprašą, 
nejučiom akyse šmėkšteli ameri
kiečių tapytojo De Kooning dro
bės, kuriose moteriškoji esmė pa
vaizduota su visa rėkiančia spal
vų ir linijų materija. "Ją apėmė 
siutas. Žalios akys fosforu 
švitėjo, kaip katės. Nebe į laumę, 
o į tikrą raganą baigė pavirsti. 
Raudonas kuodas mėčiojosi an t 
nelygiai įdegusių ir šlakuotų pe
čių, it arklio uodega vaikant mu
ses" — tai vienas iš kelių tirš
tos vaizduotės potėpių. Pastaro
ji novelė rr baigiasi ironiška ato
mazga: nepamainomas šaulys 
Eigelis, nuolat privengęs mote
rų, ntrmuŠa paskutinį taikinį ir 
laimi kaip tik tos raganiškos, jį 
pasmaugti žadėjusios moteriškės 
širdį. 

Siame apsakyme taikliai apra
šomos Ir ' Vidurvakarių mieste
lio'mugės breigelS&os linksmy
bės. Keliautoją Eigelj nustebina 
jaunų nėščių moterų gausu
mas. "Pranui niekad neteko re
gėti tokio milžiniško telkinio 
aėSčių moterų, ir jis pasijuto 
kaip gamtos rezervacijoje". Gro-
te<»kiška9 vaizdas dar labiau iš
ryškėja, kai užsimenama apie 
šio krašto "gaivališką ir beveik 
biblinį veisimosi tvaną", 
ateitį taikanti hiperbolė. 

Skaitytojas smagiai pasijuoks 

netrukus atsitiktinai užklumpa 
juos besimylinčius katilinėje. 
Iliuzijų burbulas sprogsta. 

Vertėtų dar stabtelėti prie 
"'Namelio saloje", nors struktū
riškai šiame apsakyme yra išr 
plėšta ar išcenzūruota svarbi 
žmonių sąlyčio vieta (panašiai 
kaip apsakyme "Popietė"). Svei
kai merginai Rusnei tenka, ro
dos, nedidelis vaidmuo, tačiau 
jos moteriškumas jaučiamas su 
visa erotiška jėga. Rusnė šiurkš
toko, bet šiaip tauraus Rimgbš 
sužadėtinė, o glaustosi prie. jo 
draugo Simo, iš tikrųjų Rimgps 
nemėgdama. Rudeniškos gamtos 
fone skamba gajūs žmonių baf-
sai. Jie medžioja, vaišinasi, geria, 
linksminasi. Kyla audra, pa
tvinsta upė, rytą reikia ištrauk
ti įstrigusią valtį. Svarbiu mo
mentu Rusnė ryžtasi išradingai 
apgaulei, kad galėtų pasidžiaugti 
su kitu. 

Daug buvo rašyta ir bus rašo
ma apie Mariaus Katiliškio pro
zos stilių. Jis tebealsuoja lietuvTų 
kalbos dvasia. Pasakojimas tebė
ra svarus, įdiržęs kaip visko pa
tyrusio žmogaus plaštaka. Že
miškų aistrų ' ir silpnybių t rau
ka rikiuoja vaizdus ir dialogus. 
Kai kurios gyvenimo atkarpos 
brėžte įsibrėžia sąnaonėn. Itin, 

duotojai. Ėjom Maironio apdainuo
tu Lietuvos keliu- Kas paėmę arklą, 
kas — knygą, kas — lyrą. 

Va, kas formavo mario pasaulė
žiūrą. Joje yra dvi pagrindinės at
ramos — tai mano Dievas ir mano 
Tauta. Pirmiau gimiau Tautoj, vė
liau radau Dievą. Todėl į Dievą 
einu per Tautą, ir šios abi mano pa
saulėžiūros atramos mano vienodai 
branginamos, lygiai vertinamos. Bet 
mano pastangų ir darbo labiau rei
kalinga Tauta, pievas — pasak 
psalmės, mūsų prieglauda ir tvir
tovė, jnūsų globėjas varguose. 
'7ei""j&paji..too,' kas esu, lemiama 

dalimi prie to prif idįjo taip pat a. a. 
mano £mona, sudariusi sąlygas 

mari dirbti ir auginusi lietuvišką 
a£sų" šeimą. Tai 

valstybėje, bendruomenėje" (min
tys tautiniam ir visuomeniniam ug
dymui bei ugdymuisi). Periodinėj 
lietuvių spaudoj bendradarbiauja 
nuo 1924. Kalbiniais, .kultūriniais, 
visuomeniniais klausimais rašė ir te
berašo Ateity, Lietuvoj, Ryte, XX 
Amžiuj, Židiny. Naujojoj Romuvoj, 
Gimtojoj Kalboj, Lietuvos Mokyk
loj, Drauge, Darbininke, Aiduose, 
Švietimo Gairėse. Į Laisvę, Pasaulio 
Lietuvy ir k t Kai-kurių leidinių 
kalbos taisytojas. 

1966 Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos tūkstančio dol. kultūros 
premijos laureatas. 

1930 liepos 12 vedė klasės-drau
gę Albiną Kazlauskaitę (mirė 1974 
vasario 13). Vaikai — duktė Aušra 
Babickienė, sūnūs — Arvydas ir Gy
tis. Džiaugiasi keturiais sūnaičiais 
ir dviem dukraitėm. 

dagavo V. S. Šliažas, Vincas Šlekys 
(V. Stagaras). Brooklyno socialis
tai 1904-1907 m. leido "Spindulį", 
kuri redagavo Vincas Karaiias. 1905. 
IL9 Bostone pradėtas leisti "Kelei
vis". Jo 'Steigėjas buvo- Antanas 
Žvingilas, o redaktorius* M. Palta
navičius. Jo redaguojamas "Kelei
vis" buvo tautinės - katalikiškos 
kryptie^ 1907 -m .gale 'laikrašti iš 
A. Žvingilo atpirko Stasys Mkhel-
sonas, kuris "Keleivi" pavertė socia
listiniu. "Keleivis" buvo mėgiamas, 
todėl kurį laiką buvo pasiekęs net 
23.000-tiražą. Nuo 194o.VII.i "Ke-
leivf * leido Lietuvių sodafisaf są
junga. Šfao meta ji redaguoja Jac-

i 

kus Sonda. Įsisiūbavus 1905 m. re
voliuciniam sąjūdžiui Rusijoje, 1905. 
V.9 LietuHų socialistų sąjunga 
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/ Chicsgo Savings Offers You A Choice Of These BeaittHttt 

COLORTVSETS 
WHiL£ YOU EARN $'.Y-» to 7 ^ Vi 0 AMNUM 

R SPECIAL ACCOUNT 
i m r 

Dangaus dovaną, kmi? savo gyve
nime esu gavęs. Turėjau ir turiu 
gerų draugų, tad naudojuos ir ki
ta man gyvenimo duota dovana — 
patarti ir Būti pąuriamas. Taip pat 
jančiujjs-'Uuis pozityviosios mūsų 
visuomenės paramą, kuri įgalino 
petidruomenines mano pastangas. 

'V . ](?ociuaas: Ilgiausių ir sveika-
tingįausju me'.ų mielam sukaktuvi-
hinkut Stasiui Barzdukui! 

•••• 'i V - * - " 

-e*. 

kių. Darbštūs — tai tiesa. Jei ne 
jų pagundos ar gyvenime daro
mos klaidos, rašyti apie juos tik-

įdomus yra Kazio, fabrike prara- rai nevertėjų. ĮŠimtį daro VHi-
dusio pirštą pokaHbfs su "miela-
Š;'•dingu', sa! :ūno savininfšu 
"Pirmadienyje 

Jeigu modernaus "Pop' ^r 
"Neodada" meno šūkis reika
lauja "grąžinti gyvenimą menuP*, 
tai Katiliškis be jokio šūkio, sa
vitai pasikliaudamas kūrybine 
intuicija, palenkia, rodos, šiaip 
pilką realybe rrfeniska4 prozai. 
Medžiaginis pasaulis jam y-r* 
šventas. Žinoma, aprašomų vy
rų šaunumas neissoka aukš- ; 

čiau už butelio kamštį. Jų san
dūra su aplinka, su darbdaviais, 
su moterimis ir (Juozo Sudeikio 
godose) su religinėmis įstalgorriis 
neturi jokio maEtingutrio; rlSi 
ypatingos neapykantos. Herojai 
tampa antiharojais ir ramUi pa* 
sduoda gyvenuno šrovil. 'Da£-i 
nis ]ų: slenkamu ^aufe pro zenitą. 
Neturi jie visuomenišku, fiotrau-

ja (."Seržantas įK") ir Juozapas 
Sepoms- ('Senatvėje"). Pastara-
^ ' j«£n tmi i s nujdysta į anuos 
veįkfos metus, kai jis nuo sušau
dymo išgelbėjo 2ydų šeimą. 

Kai autorius pabando paliesti 
pslcfrologlnes gelmes, jis pasida
ro blankiai miglotas. Ta ip atsiti
ks su Vilijos *ąiinės refleksijo
mis Tnmėtos novelės pradžioje. 
iVemažiati ^; jat*t i liko ir Ju-
ft&tis apmas.ymai bare ("Prieš 
vidunaktį"), rengiantis eiti pasi
piršti Reginai. 

Galima pridurti, kad "Apsaky
mų'* rerkšmė glūdi ne kompozi
cijoje, ne įvykių eigos plonybė-
ės','*tfet 'jMarrie'pffš&čjHno audi
nyje.'" RaSyMą Katru?iri idomu 
škartytf, I^pūflį rrulemig karbos 
naturafumly. Cta trifcrbarfžmat 
ir anglicizmai prisideda prie dar-
—M yaiafižnyimo. 
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Vtkeita iŠ i pusi .) 

P'^iladelphijoje pradė;o leisti savait-
nsV "Kovą". Laikraščio redak

toriais buvc J. O Sirvydas, Juozas 
3altrušaitis, J. B. Smelstorius, Vin
cas Daukšys, K. Vidikas, V. Kap
sukas ir kt. "Kova" užsidarė 1318 
m. Iš satyros laikraščių ilgiausiai 
išsilaikė "Dngėtes". Jos išaugo 1906. 
IX. 15 Philadelphrjoje, netrukus 
•perkeltos i Pittsbuighą. 1917 m. i 
VVorcesteri, Mass. ir 1920 m. i 
Bos'oną. kur 1923 m. baigė savo 
dienas. "Dilgėles" ilgiausiai reda
gavo Tuozas Baltrušaitis, o karika
tūras kur? laiką piešė J. Stirbis. Nuo 
'907 iki 1955.VII.4 (su ilga per
trauka 1908-1912 m.) Worcesteryje, 
Mass. buvo leidžramas "Amerikos 
lietuvis", kurį leido ir redagavo M. 
Paltanavičius, vėliau A. Kybą, J. Max Enet (vokietis) Pelkių angelas 
Baniulis, V. J. Jokūbynas ir J. Le- Max Ernst buvo vienas iš dailės sąjūdžio, pasivadinusio Dada, aktyvių daly-
onahė 1908 TV2 - 1914VIIT3 Mi- v"*- Sąjūdis gimė ir reiškėsi po I pasaulinio karo Vakarų Europoje. Vėlesnių 
nersvil'iėje, Pa., po to Baltimorėje « « ? M V 0 ^ ^ M a x ,^™* ^ ° Xfiau j s , i u r r e a J s t i n t i r * £ j ' S £ 
. . . . . . . . . . „D . simbolinių minčių kupiną kūrybą. XX amžiaus dailės raidoje Max Ernst duokie ; 
leistas socialistinis savaitraštis Pir- j a u neištrinama \ 0 r s buvo vokietis, bet daugiausia gyveno Paryžiuje, Pran- j 
myn**, kuri redagavo A. Montvydas, cūzijoje. Knrj laiką dailininkas gyveno Jungtinėse Amerikos Valstybėse, mat, 

Nauji leidiniai 
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karo metu, vokiečiams okupuojant Prancūziją, dailininkas nuo nacių pasitraukė 
toliau. Vėliau vėl grižo Paryžiun. Ten jis ir mirė š. m. balandžio mėn., kai 
iki 85-to gimtadienio betrūko tik vienos dienos. 

Kultūrine kronika 
JONO 2 U K O VARGONV 

KONCERTAS CHICAGOJE 

Kitą sekmadienį (gegužės 2 d ) 
7 vai. vak. Marouette Parko lie
tuvių parapija: bažnyčioje įvyks 
vargonų bei religinės muzikos 

J. Baniulis, Piius Grigaitis ir J. B. 
Smelstorius. 19G8.XII - 1012 Mc 
Kees Rocks (Pittsburgho priemies
tis) ėĮo vargonininko Jurgio Baro
no leistas h* redaguotas mėnesinis 
kataKkiškas laikraštis. 1909.VII.12 
WiDces-Barre, Pa. pradėjo eiti 
"Draugas". 1913 m. laikraštis per
keltas i Chicagą ir 1916.111.31 pa
verstas dienraščiu. Šiam ligi šiol te
beinančiam dienraščiui paminėti pa
rodoje skfrta nemaža vietos, duota 
ankstyvesnių "Draugo" pavyzdžių, 
įvairios dokumentinės medžiagos ir 
nuotraukų. 1909 m. dr. J. Šliūpas 
Scrantone, Pa. pradėjo leisti "Lais
vąją Minų"" —iliustruotą mėnesinį 
mokslo ir literatūros žurnalą. 1915 
m. perkeltas į Chicagą, sustojo. Chi-
cagoj "Laisvąją Mintį" redagavo 
Z. Vitkauskas, talkinamas Kl. Jurge-
lionio ir V. K Račkausko. 1911-
1914 m. Chicagoje ėjo socialistinės 
krypties mėnesinis mokslo ir litera
tūros laikraštis "Lietuvių Žurna
las", kurį leido Petras M. Kaitis 
fMartinkaitis), redagavo A. J. Ka
ralius. Neatsiliko ir blaivininkai: 
Pilnųjų blaivininkų susivienijimas 
1311-1919 m. Waterbury, Conn. 
leido "Šviesą", kurią redagavo kun. 
Petras Saurusaitis. 1911.IV.5 Bos
tone pradėta leisti socialistinė 
<rLaisvė" (red. A. Montvydas), 
1912 m. išvirtusi komunistiniu laik
raščiu, nuo 1919.LX ėjusi dienraš
čiu, o nuo 1958 m. — du kartu per 
savaitę. 1912 m. ir moksleiviai 
susilaukė savo laikraščio — t*U 
"Moksleivis", mėnesinis Amerikos' 

konservatorijoje 1933 metais. Po 
to, gavęs Švietimo rrrnisterijos 

I stipendiją, studijavo vargonų:, 
: improvizaciją ir privalomą forte-
: pijoną Prancūz :joje pas Marcei 
| Duprė valstybinėje konservatori
joje ir Ecole Normale de Musi-

koncertas. J.S. Bacho, C h . M. Wi-1 
dor. Cėsar Franck, S. Karg-Elert, j <*ue- Gr™s L^tuvon, deste var-
Louis Vierne ir Jean Langiais kū- Į Sonus> improvizaciją ir pnvalo-
rinius atliks Jonas Žukas. Jisai j mą fortepijoną Kaur.o konserva-
yra baigęs vargonų klasę Kauno • torijoje. Čikagiečiams bus tikrai 

reta ir maloni proga išgirsti šį, 
pufkų vargonų muzikos virtuozą. 
Koncertą rengia ir visus kviečia 
Švėkšniškių draugija. 

MARIUI KATRJŠKIUI SKIRTA 
IJTERATORINĖ POPIETĖ 

Šį sekmadieni (balandžio 25 
d.) 3 vai. popiet Jaunimo centro 
kavinėje, Chicafoje, įvyks rašy
tojo Mariaus Katiliškio kūrybos 
popietė. Paskaitą skaitys svečias 
iš Philadelphijos — dr. Kostas 
Ostrau:kas. M. Katiliškio raštų 
ištraukas rečftuos antrakaimie-
čiai: V. Kavaliūnaitė, J. Jakšty-
tė, Eug. Būtėnas ir R Sta-kaus-
kas. Visi kviečiami. Rengia San
tara-Šviesa. 

i NUOSPRENDIS PATIKĖTAS 
DAIL. ROMUI VIESULUI 

Dail. Romas Viesulas buvo pa
kviestas būti vieno asmens jury 

l komisijoj, atrenkant dviejų di
mensijų meno darbus metinei 
South Carolina valstijos meno 
parodai. J šią kategoriją įeina ta
pyba, grafika Ir 'piešiniai. Daili
ninkas Taip pat turėjo rekomen
duoti S. Carolina valstijos Meno 
komisijai, kurie parodos darbai 
turi būti perkami S. Carolina I gė" mūsuose yra vienintelis, gali-
valstijos kolekcijoms. Tos pačios | ma sakyti, periodinis leidinys, 
parodos skulptūros ir taikomo- j skirtas vien grožinei literatūrai, 
šios dailės jury buvo Paul Smith,. Tiesa, jis retas, pasirodantis tik-
Museum of Contemporary tai kartą metuose. O štai "De-
Craf :s,~ New Yorke, direktorius. vinto.:ios" jau reikėjo laukti net 

Paroda vyksta nuo balandžio 
3 iki 29 d. Grbbes Dailės muzie
juje, Charleston, S. Carolina. 

M E N O ŠVENTĖ 
BROOKLYNE 

• DEVINTOJI PRADALGĖ, 
| 1976 m. Literatūros metraštis. Re
dagavo K. Barėnas. Nidos klubo 
leidinys, Nr. 96. Leidinys 400 
psl., kaina minkštais viršeliais — 
$7.50 arba 3 svarai, kietais vir
šeliais — $8:50 arba 3.50 svaro. 
Metraštis gaunamas ir "Drauge". 

Išeiviškose sąlygose "Pradal-

Į Žitkevičius, Dangulė Sadūnaitė, 
į Medardai Bavarskas, Aleksand

ras Radžius, Pranas Naujokaitis, 
O. B. Audronė, Antanas Gied
rius. Grožinės prozos, be jau mi
nėto Antano Vaičiulaičio, teikia: 
Vyt. Alanta - , Liudas Dovydėnas, 
Kotryna Grigaitytė, Jurgis Bra-
dūnas, Julija Svabaitė-Gylienė, 
Icchokas Meras, Pr. Dom. Gir
džius ir Zenta Tenisonaitė. 

Litera ūrinių nagrinėjimų ir li
teratūrinės publicistikos duoklė 
XĄ kartą itin rfiV§m:nga.».Be jau 

.užsiminto A. Maceinos straips
nio, bent antraštėmis č :a išmi
nėsime ir kitu šios rūšies dar
bus: Vir-cas Maciūnas "Juozas 
Tumas-Vaižgantas"; Alf. Šeš-
plaukis '"Pirmoji lietuviškoji kny
ga' naujų tyrinėjimų šviesoj". Ilo
na Gražytė-Maziliauskienė, "Nu
žmoginimo temos variacijos Juo
zo Apučio novelėse"; Vincas Ka
zokas "Lietuviškoji knyga išeivi

joje". Bronys Raila "Daugiau už
rašinėti, rūpestingiau saugoti; 
Pranas Naujokaiti-. 1971-1972 
metų lietuviškosios knygos der
lius išeivijoje"; Alė Rūta 'Tary
biniai ir demokratiniai moksli
ninkai J. Gliaudos romane 
*Brėkšmės našta' ". 

"Devintojoje Pradalgėje" kiek
vienas ras apsčiai to, kas jam ar
čiau širdies. Bet netrūks ir to
kių, kurie metraštį su malonumu 
perskaitys nuo pirmojo iki pas
kutinio puslapio. Ir vargu ar gai
lės's. 

• . BENDRADARBIS, 1976 
m,, Nr. 20. Bendradarbį redaguo
ja ir leidžia Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserys, Putnam, Conn., 
ir Vienuolijos rėmėjų centro 
valdyba. Skoningai parengtas, 
gausiai iliustruotas, didetnio for
mato 24 psl. leidinys, supažindi
nąs skaitytoją su seselių putna-
miečių ir jų kolonijų veikla. 

Lituanistika atgyja Chjcagos universitete 
Mūsų visuomenėje C.L.S. vei

kimas lyg ir nebuvo žinomas. 
Chicagos Kalbotyrinė draugi-j 

ja, trumpai C.L.S. (Chicago Lin-
guistic Society) š.m. balandžio Nebuvo girdėti, kad kuris mūsų 

į 22-25 d. vykdo savo 12-jį a-ry-; kalbininkų būtų kada dalyvavęs 
i linkinį susirinkimą, kuris apima j tos organizacijos paskaitų prog-
j labai plačią programą. Praėjusi' ramoje, liesdama- lietuvių kalbo-
Į ketvirtadienį (bal.22) nuo 8 vai. ' tyros problemas. Dabar Šarūnas 

Lisauskas' bus pirmasis, padaręs 
tokią pradžią. Šio pavasario se
mestro ga*Ie Š. Lisauskas gauna 
kalbotyros M.A. (magistro laips
nį) ir nuo rudens pradeda ruoš
tis doktoratui. 
» Šie įvykiai yra pabrėžtini dėl 

Brooklyno Kultūros židinyje 
gegužės 9 yra atidaroma lietu
vių pranciškonų A. Galdiko var
do dailės galerija. Ta proga yra 
ruošiama iškilminga meno šven
tė. 

Apie lietuvių dailę kalbės Vik
toras Vizgirda. Savo kūrybos 
skaitys Danguolė Sadūnaitė, An-

gerus trejus metus. Bet užtat 
"Devintoji Pradalgė" ir pusla
piais ir visa įvairove už "Aštun
tąją" kur kas vešlesnė. Dieve 
duok, kad tik dabar neprailgtų, 
belaukiant dešimtosios. Truks 
plišj redaktorius ir leidėjai turė
tų pasistengti bent iki dešimties 
ištesėti. Žinoma, visa širdimi lin
kėtume jiems ir po dešimties ne
padėti taško, o žvelgti ir į antrą 
dešimtinę. 

Nauja 'Devintoji Pradalgė" 
skaitytoją — literatūros bičiulį 
džiugins gana neblogu mūsų iš-
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• L I E T U V I Ų TAUTAI GELBĖT 
| Aukas prašoma siųsti, užpildant pridedamą atkarpą. 

£ Čekius rašyt Lithuaflian National Foundation vardu. 
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tanas Vaičiulaitis ir Leonardas! eivijos literatūrinio gyvenimo vi-

lietuvių Romos katalikų mokslei
vių snsivferĄimo organas. Pradžio
je'spausdintas Bostone, vėliau — 
Chicagoje. Redagavo A. Lapelis. K. 
A. Vasiriaaskas ir A. Linkus. 1920 
m. sustojus "Moksleiviui", imta leis
ti *Gledrą". 1913-1328 m. Chicago-
įe ėjo socialistinės krypties mėnesi
nis juokų bei satyros iliustruotas 
laikraštis "Šakė". Chicagoje "Šakę" 
leido A. L. Ambrose, redagavo dr. 
A. Karalius. 1914-1918 m. Bostone 
buvo leidžiama "Ateitis" —tauti-
nmfcų-iiaudininkų savaitinis laik
raštis (kurį laiką ėjo kas dvi die
nas). Jos redaktoriais buvo Julius 
Baniulis, Albmas Rimka, Jonas 
Strimaitis, Ma Šalčius, Konstan
tinas Norkus. Laikraštį nupirko 
"Sandara" ir 1918 m. pradėjo leisti 
savo organą "Sandarą", kuri tebei
t a Hgi sioL 1914-1915 m. Chica
goje buvo leidžiamas iliustruotas li
teratūros, mokslo ir visuomenės mė
nesinis žurnalas "Jaunoji Lietuva". 
Vieno numerio apimtis — 46 psl. 
Redagavo Kl. Jurgelionis, vėliau Al
binas Rimka. 19M.H.19 Crricaga su
silaukė socaKstinio laikraščio 
"Ntujienų", kurios VTII.1 virto 
dienraščiu, tebeinančiu ligi šiol. Tai 
bovo pirmas Iietuvią dienraštis 
Amerikoje. Laikraščio sumanytojai 
Kazys Gugis, Antanas Lalis. Juo
zas Šmotelis ir fciu socialistu veikė
jai. "Naujienas" nuo pradžios iki 
mirties (1969 m.) redagavo dr. Pi
jus Grigaitis, po to — Martynas 
Gudelis. Iš kitų ilgiau ėjusių dar 
lenk* primina beit keliolika (S 

(Bus dautfau). 

30 min. ryto iki 11 vai. 30 
m:n. vak. buvo skaitoma 19 pas
kaitų, liečiant diachroninę sin
taksę. Mums žinomas prof. E. 
Hamp 12 vai. skahė paskaitą 
"Kodėl sintaksei reikalinga to-
nologija?*' Penktadienį, šcs'a-
dienį ir sekmadienį dar pateikia-1 to, kad tai yra tikra; lietuvių kai 

bttyros laimėjimas. Kai Salys, 
Skardžius, Jonikas skundėsi, ne-paskaitų. Šiandien (bal. 24), 

šeštadienį 8 vai. vak. Šarūnas 
Lisauskas skaitys paskaitą "Neig-

galėdami atrasti lietuvių jaunuo
lių mūsų kalbotyrai studijuoti, 

tinių veiksmažodžių objektai He-jtai dabar Šarūnas Lisauskas, be 
tuvių kalboje". Sekmadienį (bal 
25) prof. W . Darden skaitys pa
skaitą " O n the ąuestions of 
abstractness 

paskatos iš šalies, įsigilino į kal
botyros studijas taip, kad tapo 
net C.L.S. programos dalyviu. 

C.L.S. paskaitos vyksta Chica-
. gos universiteto LAW SCHOOL 
\ auditorijoje, 1111 E. 60th St. 

Andriekus. Lietuvių kompozito
rių kūrinius atlik? Gina Čackaus-
kienė ir Aldona Kepalaitė. 

• MANO PIRMOJI KOMUNI-
NIJA. Vadovėlis* vaikams ir te

sumos vaizdu. Gana plačiu, ga
na spalvingu, įvairiu formomis ir 
turiniu. 

Metraščio puslapiuos gražiai 
išsitenka visos čionykščio mūsų 
literatūrinio gyvenimo kartos, 
pradedant vyresniaisiais (Vaičių 

tis. Vadovėlis didelio formato, 92 | 
psl., iliustruotas spalvotais pieši
niais ir nuotraukomis. Išleista 
Lietuvių Bendruomenės rūpesčiu 
Chicagoje 1976 metais. Vadovėlio 
kaina 5.00 dol. Galima užsisaky-; 
ti, rašant šiais adresais: Lith. i 
Cath/ Religious Aid, 64-09 56th I 
Road, Maspeth, N. Y. 11378 arba 
P. L. B. Švietimo Taryba, c/o 
Mr. A. Kareiva. 7030 S. Rockwell 
St., Chicaso, IL. 60629. 

vams. Pagal ses. M. Blanche Į laičiu ir Brazdžioniu) ir baigiant 
Tvvigg, M. H. S. paruošė Ingrida! pačiais jauniausiais (Ž. Bilaišy-
Bublienė ir kun. Kęstutis Žemai- te ir J. Bradūnu). 

Vyresniaisiais ir pradedama 
"Devintoji Pradalgė" — tai 
pluoštas naujų Bernardo Braz
džionio eilėraščių ir Antano Vai
čiulaičio novelė "Ežerai". įdomus 
ir Antano Maceinos grįžimas li
teratūrom jis čia recenzuoja Ka
zio Bradūno pastarąją poezijos 
knygą "Pokalbiai su karalium". 
Iliustracijai pridėta ir keturios tos 
L-mrernc i?trqiiko«:. Dailff iaU DOe-
"-v o— -~ ° 
zijos duoda: Živilė Biiaišytė, Le
onardas Andriekus, Leonardas 

S f 
i 

I C R A N E S A V i N O 
| AND L 0 A H k S S u C i h T i 0 * 
l B. B PflETKUBWlCZ Pre*. 

f 2555 Wesi 47th Street Tel. LA 3-1083 | 
r- PLENT7 OF FREE PAJUONG 3PACE f 

SĖSTA D. t f r liti ir T. d — TreMad aidaryta i= 
V A L A N D O S /LNTRAD Ir PENKTA D — t v ryto Iki 6 T T » * I 

S PIRMA D IT KrTTrTRTAP - • f r (kl I ? r S 

A U T O R E P A i R 
Motor hme-ūp, motoro, stabdžių, vairo 
v automatiniu transmisijų remontas. 

Starteriams ir altenatoriams duodame ilgalaikes 
rvm-r.ri.Ja*. TEXA€0 gaaflteas. 

rauti BUBifSKJtt Ir PETRAS PIŠRYS 
5759 South V o l t n Avenue — Tdef, 737-3988 

i =*- fc* M, 

73/4% 
Mokama* a i 6 m 

r*rrJf!kataH. 
Hlnirnam Jl.OOCt 

Hn«*man a7 l m* 
rfcrttfjkstTi* 

PTNIGAI ĮNEfiTI IKI 15 D PELNO NUOSIMCTUS NUO 1 D 
Olndendal mokami ka» 3 mėoeclal 

ffitt?Hi!i!!iMii!iiuiimniniiiitiiiniiiiiiinuiHiHiini 

L I E T U V I Š K A S 
Pfi P U 0 Š A L A S 
šis gražus sidabro sparvos pa

puošalas ant 86 colftj grandtnilSs 
yra tinkama dovana Velykoms 
gimtadieniams vardinėms, tauti-
n*m«i SventSm"? ar k1t/>m pry^rom. 
Jis taip pat yra puikus tautybės 
simbolis. 

šfo papuošalo kaina yra tik 
J5.S5. iškaitant. r»«»rsltintimA T**-
sfsakykite dabar; tuojau prista
tomas 

Rašykite čekį ar plnijęine per
laidą: 

M E D f i L U O N S 
P . O . Box 591 

Smyrna, Ga. 80081 
S»orgia gyventojai prte*!* 

relklamns rnnHaafSttm 

w-uniiiiiiinin!iiiiiiiiimiiiiiiiiinimiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuHiiii!!iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

lietuviai kviečiami į I 
| ADMAVE'S CHICAGO CAMP Į 

Perrauii Falls^ Ontarro» Ctnada 
prie LAC 8UEL ežero | 

L I E T U V I A I S A V I N I N K A I 
P Ū K I ŽVEJYBA — PUIKI GAMTA § 

Išnuomojami namukai — "cabtes** 4 — 5 asmenims. Visi moder- S į 
= nišld patogumai: eTėMra, virimui pečHis, SaMytuvaa, tualetas, t 
Ą "shower". Pageidaujant, vjdgis gaminamas. Bnūamolainl buVefial. g ; 
T Dėl daagiao taformadte krelpds i 

B e r n i c e U k s o 
2439 W. 46th Street, Chicago. BĮ 60882 

i Tel. — LA 3-0680 
TiiiiiiiiiiHiiiiiHJiiHiiiuiiiiuininiiiiniiiiniHHiHinmnmtmumHiHiifinifHnnHTf: 

1976 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

A. T V E R A S 
pBj'da^aBM Ir tata«M» 

a M W. « t t M P M I T«L RE 7-1941 

# 2 Gegužes 10 — iki gegules 19 
# 3 Gegužes 16 iki gegužės 24 
# 4 Gegužes 31 iki birželio 15 
# 5 Birželio 14 iki birželio 29 
# 6 Birželio 28 iki liepos 12 
# 7 Liepos 5 iki liepos 19 
# 8 Liepos 12 iki liepos 26 
# 9 liepos 19 iki rugpiūčio 2 
#10 Rugpiūčio 9 iki rugpiūčio 23 
#11 Rugpiūčio 16 iki rugpiūčio 30 
#12 Rugpiūčio 23» iki rugsėjo 7 
# 13 Rugsėjo 20 iki rugsėjo 28 
# 14 Spalio 4 iki spalio 18 
#15 Spalio U iki spalio 19 
#16 Lapkričio 1 iki lapkričio 9 
#17 Gruodžio 7 iki gruodžio 15 
# 18 Gruodžio 20 9d sausio 4 

Maskva, Vilnius (viena savaitė) $ 760.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 786.90 
Maskva, Vilnius, Ryga 931.00 
Maskva, Vilnius, Roma 1180.00 
Maskva, Vilnius, Ryga. Leningradas 1051.60 
Maskva, Vitams, Roma 1160.00 
Maskva, Vimlus, Šveicarija 1200.00 
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 1051.00 
Maskva, Vilnius, Roma 1160.00 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 1206.00 
Maskva, Vimius, Rvga 1651.00 
Maskva, Vilnius (vfena savaitė) 700.00 
Maskva. Vilnius, Ryga M1.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 780.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 677.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 677.00 
Maskva, Vilnius, Ryga 979M 

KAINOS PADUOTOS YRA NUO NEW YORKO ARBA BOSTONO — NUO CHICAGOS REIKIA DAR 
PRIDĖTI $119.00 

VISAS GRUPES LYDfcS PATYRĖ VADOVAL VISOS GRUPES BUS 1 DIENA VE2AMOS I KAUNA, TAIP 
PAT IR I TRAKIJS y% DIENOS 

Ltetsvto ekskursija 1 Meksiką — 7 dieno* — tik 5300 fpo du j kambarį). 
Išvyksta gegoKes 1, 1976 

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BURLAU 
Wesiein 

Chi 
9727 South Westein Avenue 

IIHflOls 50643 Tel. (3(2) 238-9787 
Air fares subject ta cbange i»nd/or govemment tpprovaL 
pat darome dokumentus giminiu, iškvietimui J Amerika pasisvečiuoti. 

http://rvm-r.ri.Ja*
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EEDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 S. TROY ST., CHICAGO, ILI^ , 60629. TELEF. 925-5988 

GABRIELE PETKEVICAITE-BITE 
Šimtas penkiolika metų nuo jos gimįmo 

laikraštis kovotojas už lietu-

meilė, savo tautas vargo suprati
mas ir didžiausias pasiryžimas 
ginti ją iki paskutiniosios. 

Be to, šalia visuomeninės bei 
loultūrinės veiklos, ji dar ir daug 
rašė. Žymiausi jos beletristiniai 
raštai yra apsakymėlių rinkinys 
"Krislai", kuriuose kelia sociali
nes ir kultūrines problemas. O 
dviejų tomų romane "Ad Astra" 
plačiai atvaizduotas Lietuvos dva
ro gyvenimas ir jo kultūrinė ap
linka. 

Bitė atidaro Seimą 
O kai 1920 m. buvo sušauktas 

nepriklausomos Lietuvos seimas, 
tai Gabrielei Petkevičaitei - Bitei 
teko garbė jį atidaryti ir pasaky
ti pirmąją kalbą. Neužmirštami 
vra istoriniai Bitės žodžiai, 

Iš gen. kons. J. Daužvordienės 
pagerbime Chicagoje, Lietuvių 

tautiniuos namuos, š. m. balandžio 4 d. 

kai 
vių teises — ji, jo pašaukta, a t - ' ] 

sistoja greta dr. Vinco Kudirkos, 
kad dirbtų kovotojų eilėse. Savo 

"Laiminga esu, galėdama tą 
padaryti, kaip sena savo tautos 

JONAS MIŠKINIS 

Šiemet sukanka 115 m. nuo 
rašytojos, publicistės, žymios vi-
suomenininkės Gab. Petkevičiū-
tės-Bi:ės gimimo. J: gimė 1861 
kovo 18 d., mirė 1913 balandžio 
14 d. Panevėžyje. 

Savoj istorijoj, kuriai likimas 
niekad nėra gailijęsi; š'urpulin-
gų lapų, turim labai daug pasi
ryžėlių kovotojų, mokėjusių savo 
pavyzdžiu patraukti šimtus ir 
tūkstančius ir suburti aplink sa
ve anais priespaudos laikais ko
vojančius dėl Lietuvos laisvės 
būrius. Nė viena katastrofa, kad 
ir kažin kokia pražūtinga, nėra 
užmušud itų kovotojų dvasios: 
kas lietuvių tautai buvo lemta 
pakeiti — pakėlė, įtempę geriau
sias jėgas, daug ką aukodami le
miamą valandą. Toji įtemptoj: 
kova, tas pasiaukojimas numaz
gojo darbu ir krauju gėdos dė
mes mūsų istorijoje. 

2moniškumas ir tautiškumas 

G. Petkevičahės-Bitės gimimo 
sukaktis duoda progos lietuviams 
pagerbti tą didžią moterį, kovo
toją dėl mū.ų tautos laisvės. Jei 

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė 

Visi už vieną, vienas už visus — 
štai pagrindinis dėsni:, Bitės iš
skaitytas iš korių gyventojų raš
to. Ir Bitė tapo ryškia to 'šūkio 
skelbėja altruiste, paskyrusią vi
sus savo darbus ir kavas kitų la
bui. 

Ji niekad nėra didžiavusis savo 
nuopelnais tėvynei, niekad nėra 
reikalavusi užtarnautos rau pa

radais ji vykdė didžiojo varpi-; nepriklausomybės kovotoja, kaip 
ninko idėjas, stengdamasi imti moteris, įgijusi taip karštai pa-
medžiagą tiesiai iš Lietuvos gy- geidaujamą teisių sulyginimą, 
venimo ir realiai, neklaidžiojant kaip savo visuomenės narys, ne-
vaizduotės miglose, spręsti jos de- silioves kovoti prieš kiekvieną 
gamus klausimus. pavergimą, vis tiek, koks jis yra: 

Prieš žiaurią rusų okupaciją ji : tautų ar luomų", 
su nedideliu lietuvių veikėjų bū- j Tie žodžiai dar kartą patvir-
riu stojo kovon ne su ginklu, bet tina jos darbu:. Garbė didžiai 
plunksna. Vienintelis jų įrankis moteriai, o jos pavyzdžiai te
buvo plunksna — vienintelė a- šviečia kiekvienam lietuviui, sie-
municija — savo tautos karšta kiančiam laisvės savo tėvynei. 

CINZO 2MCGUS-DABAR SR ČIA 
RCTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

Daug buvo kalbama paskuti- kį tokį kūrinio vientisumą bent 
mais metais apie romano mirtį, jau kalbos požiūriu, užrašydami 

Gen. kons. J. Daužvardie.iei įteikia didžiai nusipelniusios visuomenininkės 
premiją Lietuvių fondo tarybos pirm dr.. G. BaMna \uotr . A. Plaušinaičio 

apie meno mirtį aplamai. Skai
tančiame pasaulyje iš tiesų buvo 
pagrindo susirūpinti nykstančia 

daugiausia impresijas, eidami iki 
parodijor, ypač labai sąmoninga 

j apeidami veikėjų gilesnes psic-ho 

Laureatei gen. konsulei J. Daužvardienei 
M. Marcinkienė įteikia adresą s t _.-.. Ml 

literatūra, kaip ji tradiciniai bu- \ logines ir charakterines gelmes, 
vo šim'mečiais suprasta, rkirs- j — tikrovėje betgi tuo atatikda-
toma į žanrus ir įsprausta į tai- j mi šios dienos gyvą žmogų, ku-
sykles, reikalaujančias išbaigto Į rio per daug susikomplikavęs iš-
fcūrinio su fabula ir tiksliais for- orinis pasaulis yra išmušęs jam 
mos rėmais. 

Betgi žmonės su lakia fanta
zija ir lengva plunksna gimsta 
net ir šiais "nuormūkio" laikais. 

pagrindą ii po kojų ir atvedęs 
jį tokion situacijon, kurioje pa
viršutiniškumas ir nuo savęs pa
bėgimas daugeliu atvejų yra pa-

įsigilinsim į jos gyvenimą, pama- Į garbos. Tasai jos kuklumas, pa 
dar labiau tysim, kiek daug jame buvo j mirsimą.-; savęs dar iao.au ją 

sunkumų ir bėdų, kokio gyveni- i iškėlė visos tautos akyse, tarsi, 
mo būta jai žiauraus ir nedėkin- į liepdamas nulenkti galvą prieš 
go. Ir vis dėlto, nežiūrint visų tų j didžią moterį, didžią tautietę. 
nelaimių, ji nepalūžo. Ji buvo e-
nergijos ir pasiryžimo kupina. į Tautos kūno ir dvasios gydytoja 
2odžiu, visą savo gyvenimą bu-

Atidžiau peržvelgus pasaulyje pa- sidarę bene vienintele išeitimi iš 
sirodžiusius ir visuotinai užgirtus į tikrovės labirinto. Tarsi tas po

vo paskyrusi tarnauti artimui ir 
tėvynei. Sielojosi, liūdėjo ir 
džiaugėsi ne savo asmens liūde
siu ir džiaugsmu, bot visos Lietu
vos ir jos žmonių. Jos didelė ir 
garbinga kova nukreipta ne į tai. 

Geriausias šarvo jėgas Bitė ati
davė tėvynei tais laikais, kada 
sunkiausia buvo geru lietuviu 
būti. Priešų pavergta, kaimynų 
išnaudojama, Lietuva, _ rodėsi, 
krito į bedugnę, iš kurios jai ne

kas ją vieną padarytų laimingą, | buvo lemta atsikelti. Nenukrito: 
bet į tai, kas visą jos kraštą tokį Į tai nuopelnas tokių lietuvių, kaip 
padarytų. Jos darbų šūkis visada ! Bitė-Petkevičaitė. Ji mokėjo pri
buvo žmoniškumas ir tautišku-! eiti prie tautos kaip tik iš tos 
mas —visa žmogui ir visa tautai.! pusės, kur ji daugiausia pagal-
Pasikvietusi talkininkų, ji paskel- \ bes buvo reikalinga, kur jai la-
bė karą žiaurumui ir egoizmui,, biausiai skaudėjo. Ji pasiryžo bū-
įžūHam kumščiui ir nepažabo-; ti savo tautos kūno ir dvasios 
tom aistrom. Va, kodėl šiandie-! gydytoja. Tai ne atsitiktinis da
ną jos pusėje pati geroji mūsų vi- j ykas, kad ji kruopščiai mokėsi 
suomenės dalis, gerbianti teisę ir: medicinos ir net išlaikė felčerės 
gyvenanti sąžinės įstatymais. j egzaminus: fizinė sveikata yra 

į pirmoji sąlyga tautai išeiti į pla
tesnius vieškelius. Gydydama 

dabartinės literatūros kūrinius, 
neišvengiamai atrandame, juose 
keletą bendrų bruožų: tai žanrų 
atitrūkimą nuo tradicinių varžtų 
net iki to taško, kad jiems kla
sifikuoti prireikia naujų raktų — 
apysakos, trumpos-trumpos nove
lės, antirealizmo, absurdizmo, 
eksperimentalinių apybraižų, 
juodojo humoro, satyrinės fanta
zijos bei panašių vardų. Iš pa
grindų besikeičiąs pasaulis pri-
į ror to iv sTtraizk lOcVrvti r»aiiTii tc-

sireiškimo formų, aišku, tuo už
sitraukiant tradicionalistų panie
ką, senų laikų nostalgiją, gerą 
pašaipos dozę, o geriausiu atveju 
bent prisipažinimą prie tų kūri
nių visiško nepajėgumo palies
ti dažno skaitytojo širdį. 

Išeitis iš tikrovės labirinto 

Žvilgsnis į jos darbus 
Kad ji buvo tokia, vaizdžiai 

byloja jos darbai, kurie visuomet 
šviečia gyvu pavyzdžiu, ko
kie turi būti tikrieji lietuvių tau
tos vaikai — sūnūs ir dukros. 
Gražiai valdydama žodį. ji įrodė 
jo tieą savo nepaprastu darbštų 

Naujų kūrybos formų daigai 
Europoje pasirodė jau tuoj po 
I-ojo pasaul. karo, bet ypač su
žydėjo II-ojo pokario metais. 

žmones fiziškai, nepamiršo jų Šiandieniniai amerikiečių no\ ^lis-
dvasios, kuriai reikėjo dar dau- j tai atitrūko gal dar toliau ne tik 
giau kuriamojo darbo skirti. Pa- Į nuo tradicinio romano idealios 
liau, baigusi aukš uosius' struktūros, bsst net ir nuo pokario 
mokslus, Bî ė pasirinko idealistės; europiečių pastangų išlaikyti šio-1 mams, įtaigoja galimumą blogo 
mokytojos darbą. Ji mokytojavo 

kafkiškasis žmogus sąmoningai 
nutarė nekelti klausimų, nesi
rausti po priežastingumu, priim
ti gyvenimą beveik stoiškai 
vien todėl, kad tokia išeitis at
rodė bene vienintelis būdas už
sitikrinti išlikimą. 

Ne pagrindinis veikėjas, 
bet pagrindinis jausmas 

Naujoji literatūra nėra "apie 
ką nors". Ji priešinasi mano ne
seniai pastebėtai antraštei, kad 
kiekviena karta privalo turėti he
rojų. Čia naujas kūrėjas taip tik 
ir pasižymi tuo, kad nekuria he
rojaus, o laikosi už dienos realy
bės, patinka ji kam ar ne. Dau
gumos dabartinių knygų centre 
yra ne pagrindinis veikėjas, bet 
pagrindinė atmosfera,, pagrindi
nis jausmas, kaip siaubas, baimė, 
politinė neapykanta, gyvenimo 
absurdiškumas. Ir veikėjas yra 
nei teigiamas, nei neigiamas, tuo 
labiau jis nėra inspiracija kil
niems vaiksmams. D3ug naujųjų 
romanų alsuoja cinizmu politi
kai, ateičiai, įvairiems -izmams 
bei kitiems platiems užsimoji-

zistuotų, ar autorius rašo apie 
dalykus, kurių neišmano ir ku
ria oro pilis su svajonių kara
laičiais. 

Žmogaus skurdumas 

Mediciniška aplinka, daktarų 
dialogai, labai palanki dirva ap
mąstymams ir tikrovės suvoki
mui. Joje kartu su Staniu atpa
žįstame ir savo daktaro "prieš 
veidrodį dar fakultete surartą 
šypsenėlę, viskam abejingą in
telektualo žvilgsnį". Ir Cinzo 
žmonės apnuoginami dažnai vie
nu sakiniu, per kurį vis vien 
kažkaip prasiveržia žmogiška 
užuojauta. "Dabar ji pradės tie
sinti nugarą ir maivytis prieš ma
ne... Kokia skurdi yra mūsų senat
vė!" Čia šitas "mūsų" ir išduo
da, kad stebėtojas neišjungia ir 
savęs iš tų skurdžių tarpo. Kiek
vienas Cinzo turčius ir kiekvie
nas nabagėlis turi dvi puses, ir 
gal tai daugiausia patrauklu jo 
knygoje, kad nėra ten nei vel
nių, nei šventųjų. Beteisiai dar
bininkai, "nouveaux riches", po-

Į kario kairėn nusifilosofavę inte-
! lektualai, tradicijų besilaiką se-
; nieji žemių savininkai, naktinio 
j didmiesčio gyvenimo nuovargis, 
! jaunimo tuš:ias paviršutinišku-
! mas, rtrazdanotos Monos gera 
i širdis ir daktaras Roksas, — vi-
: a tai gali egz:s';uoti kiekviena-
i me krašte ir kiekvieno žmogaus 
! krūtinėje specifiniame jo gyveni
mo tarpsnyje. 

Ar Cinzo icmanas 
nelienrv iškas? 

O tai mane kaip tik atmuša į 
dar vieną Cinzui metamą prie-

NuotrTA. Plaušinaičio kaistą, kad romanas yra nelietu
viškas. Ką užaugino į Belgiją iš
blokšti angliakasiai ir ko jie dau
giausia troško savo vaikui? Ar 
lietuvybe buvo susirūpinę: kasyk
lose beužtrokštąs ir suvargęs Sta
nio tėvas, ar išleidimas sūnaus 
"į daktarus" nebuvo jam svar
besnis dalykas, kad vaikas" ne-

; sunyktų, kaip jis pats? Ir, paga-
1 liau, prisipažinkime, kiek Linų ir 
Elenyčių užauginome išeivijoje, 

i ir kiek Stanių su diplomais? Su-
| skaičiuokime mūsų didžiųjų vei-

Kejų vaidus, .<ur ie nebemoka lie-
j tuviškai. Kažin ar čia nebus a<t-
į vaizduota truputį daugiau tikro-
į vės, negu norėtume matyli. 

"hieagos klubo pirm. 

Laureatė gen. kons. J. Daužvardienė taria žodį premijos įteikime. Iš kaires į 
dešinę: inž. A. Rudis, dail. P. Aleksa, kun. A. Stasys, M. Rudienė, A. Kaza-
nauskienė. vysk. V. Brizgys ir M. Marcinkienė. Prieky sėdi (iš k.): M. Samatie-
nė iš Nevv Vorko ir dr. K. Bobelis. Nuotr. A. Plaušinaičio 

ir gėrio to paties žmogaus krū- ka kasdienybė, o gal yra jie dirb
tinėje. Tas cinizmą? daugiausia tiniai iškelti ant "'edestalo, kaip 

Optimistiška prošvaistė 
pabaigoje 

Nežiūrint bendros gana deka
dentiškos, gobšios, paviršutiniš
kos ir opurtinistiškos gyvena
mojo laikoarpio atmosferos, kny
ga baigiasi gana optimistiška 
gaida. Gal tai skamba gana šo
kiruojančiai, bet tam tvirtinimui 

i pagrindą randu vienintelio švie-
' saus personažo - daktaro Rok-
so mirtyje. Iš slegiančio Forže-
rono gimtadienio baliaus koš
maro mes esame permetami vėl 
į mieguistą Ardėnų kaimą su jo 
natūraliais žmonėmis, su raudon
plauke Mona ir jos tokiu dideliu 
liūdesiu. Šita mirtis sutampa kaip 
tik su Stanio pirmutine realia 
viltimi, kad jo klaikioji liga ta
po nugalėta. Kokį kelią jis pa
sirinks? 

"avo tėv škeje, stengdamasi kar-
, i 'u su k;, ais būti ta Lietuvos sau-mu. Gimusi bajore dvarm:n.<e, ji . , . _ , . . . . . . J . ., .. Ie, kuri, anot mu ų da:n:aus! oaneise visas savo privileg jas. x ,. T. . . f 5 . ,.JV. K . **.• ' tamsumus prašalina. J: mokė mu-: kuriomis .taip didžiavosi, atsin- . _ , . . . i , . K , , , . , ,• sų tautą, rusų carui persekiojant boję nuo juodadarbių, daugelis * , : , . „ . , 

ano meto ponų. Ji įėjo į darbo. L^tuvą, mokė vo.<ieciams o.<upa 
žmonių tarpą, tvirtai tikėdama, j vus per Didįjį karą, mokė Lietu 
kad tik nuoširdus darbas bend- į vai atgavus nepriklausomybę, 
rosiose darbininkų eilėse iškelia 
žmogų. Savo ūky ji ne tik darbo 
rikiuotoja, bet ir jo vykdytoja. 
Čia buvo reikšmingas jos rusido-
mėjimas bitėmis, su kuriomis ji 

* . 

Kovotoja su plunksna 

Gilią vagą tautos gyvenime iš
varė rašytasis lietuvių žodis. Ir 
Bitė-Petkevičaitė, tai suprasda-

darbavosi, mokydamosi iš jų dar-1 ma, pati tapo to žodžio apaštale 
bo organizacijos ir išminties; iš Kai 1889 m. suskambėjo savo ga
biau ji ir ikpyvardę pa4«kj tė,.^nž u baLu Kudirkos "Varpas"jfraaz Wm 

žmogaus pajėgumas būti ir geru me sekti, šešėliai pasaulio, koks 
ir blogu yra suprantamas kaip jis turėtų būti, tęsinys didakUnės 
universali savybė, nesilaikanti literatūros, o gal istorija žmo-
valstybių sienų ir valdžios formų, gaus, kurio petys gal brūkštelia. 
Gi žiūrint iš grynai stilistinio besistumdant minioje kasdieny-
taško, dažnpje šiandienos kny- ; bės keliuose, ir kurio paskubomis 
goję (kaip ir kituose menuose);! praslydusiame žvilgsnyje atpažįs-
žodinis žonglšeriavimas neretai ti brolį, 
palaikomas originalumu, grotes-i 
ka - humoru. Su tuo susidu-l I r . t a L ? b eS J P ^ r o r n a n ž» sf,ia 

riame daugiausia gal dramoje ir į S t a n l ° Do&™> l i ngu°Ji SaIva> 
poezijoje, nors tas pavojus tyko' M [ a d c s sa?'° s l a f ™ n t l J° P°: 
ir novelės rašymo mene. T u o ' ^ į l u o ! e > ** a b u R e t u m e l 
pačiu metu, kai šis naujas r a . . d a b a m per tą pačią raxto SKym-
šymo būda;, atbaido daugelį kla- ^' 
sikų ir tradicinio, tvarkingo ro- Nesismaguriauja Stanis tikro-
mano mylė.ojų, jis jaudnančiai vės vaizdu, su šypsena priima ki-
pagauna tą, kuris ieško naujų tą žmogų, bet kažkur giliai po-
horizontų ir platesnių galimybių Juciuose neišvengiamai jauti jo 
vaizdingoje prozoje, atidaryda- cinizmu besidangstan'į sielvartą 
mas duris šių dienų žmogaus re- — kad žemė nėra tokia, kokios 
aliam vaizdavimui, žmogaus, ku- mes trokštame. 

"Šviesėjo", — sako autorius 
apie gamtovaizdį. Ir taip ines 
esame paliekami su viltimi, kad 
Stanis pasirinks daktaro Rokso 
vietą. 

ris nebūtinai sukirptas būti he
rojumi. 

Ar Cinzo personažai gyv i? 

Su šita nuotaika artinuosi ir 
prie Eduardo Cinzo "Raudonojo 
arklio vasaros". Ir keliu tik man 
patį svarbiausią klausimą: ar jo' 
oersonažai gyvi, ar jai; galima 
įtikėti, ar atpažįstame juose da
lį savęs, savo draugų, giminių, 

"Jaučiu tik tą, ką galiu pajusti 
pirštais" — sako Stanis. Ir to
kie visiškai realūs yra visi Cin
zo žmonės, patinka jie mums ar 
ne. Betgi juk ir gyvenime aplink 
mus yra daugiau tokių žmonių, 
kurie mus glosto prieš plauką, 
negu tų, kuriais žavimės. Auto
riaus valia, kokion aplinkon jis 
įveda savo veikėją, mūsų klausi
mas tėra tik apie tai, kiek jis 

,Qtu&uk, Aa»u-i8i6} 

i aplinkos, gyvenamojo laikcitar-
į }io. Ar jie kvėpuoja, ar mums į įtikinantis, ar užvertus knygą 

Raudotu Aikioi . rūpi jų skausmai ir svajonės, pii- > jauti, lyg tas žmogus tikrai eg-

LENKAI DSIAUGIASI 
JOGAILAIČIAIS 

Lenkų kultūros institutas Mi-
ami mieste yra įsteigęs Lenkų 
knygos klubą, kuris neseniai iš
leido knygą "Jagiellonian Po-
land". Knygos autorius P. Jasie-
nica, į anglų kalbą išvertė A. Jor-
dan. Tą veikalą aptardamas, 
lenkų laikraštis "Polonia" pir
mame puslapy rašo: "Jogailaičių 
epocha buvo šviesiausias laiko
tarpis mūsų istorijoje, kaip poli
tiniu, taip ir kultūriniu at
žvilgiu". Leidyklos adresas: Piast 
Publishing Co., 410 Alcasar Ave-
Corai Gabies, Fia. 33134. 
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