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Baltijos valstybių studijos Vakaruose

Skambėkit po
Grįžkime į tolimą Wuerzburgo 

miestą Vokietijoje, j 1946 metus, 
i spalio 8 dieną. Vyksta Dainų 
šventė. Diriguoja trys jauni di
rigentai: V. Šimkus, Br. Budriū- 
nas ir B r. Jonušas. Chorai atvyko 
iš Bambergo, Fuldos, Hanau, 
Schweinfurto ir kitų Vokietijos 
vietovių. Čia matome ir mišrųjį 
latvių chorą, sudarytą iš 200 dai
nininkų. Jam vadovauja Z. Milt- 
nieks, P. Banders ir A. Riezniks. 
Lietuvių mylimiausios melodijos 
“Kur bėga .Šešupė”, “Lietuva 
brangi” bendro likimo audinyje 
glaudžiasi prie latvių “Beverina 
dziedonis”, “Dlzais pūsis”. Graži 
bendradarbiavimo valanda! Sa
lia riogsančių stovyklinių griuvė
sių dainos skamba pergalingai. 
Ir skaitome anuometiniame laik
raštyje “Apžvalga” įspūdingą 
šventės pabaigos aprašymą: 
“Tūkstantinė minia staiga , su
stingo—orkestras pradėjo himną. 
Vėliavos slinko žemyn... Nusilei
do latvių vėliava, lietuvių tris
palvė ir Amerikos žvaigždėtoji”.

Svelgiame į praeitį ir džiaugia
mės tokiais pakiliais sąskrydžiais. 
Jie aukso raidėmis įsirėžė mūsų 
išeivijos istorijoje. Egzodo žings
nius, nežiūrint sąlygų, visuomet 
lydėjo ir lydi daina, šviesi ar 
tamsi, linksma ar liūdna, bet mie
la. Ji yra mūsų antroji siela, ant
roji tėvynė, auklėtoja, paguoda 
ir džiaugsmas. Poeto Maironio žo
džiai “ir skambėkit mūsų dainos 
po šalis plačiausias” pranašiškai 
virto tikrove. Šiandien sunku ras
ti didesnę lietuvių'lcoloniją, kuri 
neturėtų ar bent vienu kuriuo 
metu neturėjo choro.

Vien chorų nepakako. Mūsų 
ankstyvieji emigrantai ir pabėgė
liai po antrojo pasaulinio karo 
nuolat puoselėjo stambaus mąsto 
tradiciją—visuotinę dainų šven
tę. Kas ją išrado, kaip ji klestėjo 
ir kodėl mes taip ją mėgstame? 
— geriausiai galėtų atsakyti mu
zikologai. Vertėtų tik paminėti

šalis plačiausias
faktą, kad tuo metu, kai latviai 
savo tėvynėje būrėsi į bendrą dai
nų šventę (1873) ir po to ją kar
tojo kas ketvirti metai, lietu
viams net chorų steigimas buvo 
draudžiamas. 1889 m. įsikūrusi 
Dainos dr-ja, J. Naujalio vado
vaujama, repetuoti galėjo tik 
slaptai Veršvų girioje, prie Kau
no.

Atėjo kiti laikai. Dainoms ir 
šventėms atsivėrė platesnė erdvė. 
Šiandien net Lietuvos pavergėjai 
nedrįsta drausti visuotinių dai
nos festivalių. Pasirodo, iš chorų 
trykštantis žmogiškas entuzias- 
mas yra naudingas visiems. Bet 
ar pavergėjai nujaučia, kas vyks
ta lietuvių krūtinėse, kai suskam
ba tautinė daina, parašyta Mai
ronio? Ar nesilieja tada visi tak
tai tildomo šauksmo intonacija 
—laisvės, laisvės, laisvės!

Šiemet IV Dainų šventėje Chi- 
cagoje lietuviai dainininkai tuo 
pačiu šūkiu atsilieps Lietuvai. 
Repertuaras įvairus. Šalia nuotai
kingų ir gyvų, jautrių ir patrioti
nių dainų, skambės didinga Br. 
Budriūno kantata “Lietuvos 
šviesos keliu”. Žodžiai Brazdžio
nio. Savo penkiose dalyse ji vaiz
dingai ir skambiai išreiškia lie
tuvių tautos kelią nuo gūdaus 
spaudos draudimo laikotarpio i- 
ki laisvos mokyklos Nepriklauso
mybės metu. Kantata dedikuota 
mokytojui. Bet tuo pačiu ji ski
riama ir mokytojoms auklė
tojoms, vargo mokyklų verpė
joms, visiems švietimo skleidė
jams, atvėrusiems knygą, kur sly
pi polėkiai ir palaima dangaus. 
Sunkiais varpo dūžiais kantata 
pakyla nuo 19 amžiaus dirvonų 
ir plačia harmoninga pabaiga 
(Garbė tau, mokytojau) veržia
si dangun.

Kiekviena dainų šv ntė turi sa
vo dirigentus akompanuctojus, 
solistus, muzikus. Jie neša sun
kias, garbingas pareigas.Nuo jų
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Referatas, skaitytas Litua
nistikos instituto suvažiavi
me gegužės 29 d. Chicagoje.

V. S. VARDYS

Kalbant apie baltologijos t.y. 
Baltijos kraštų, Baltijos regiono 
studijas, reikia kalbėti apie mums 
patiems ir taip pat nebaltiečiams 
gerokai naujas studijines sąvokas. 
Pirma, susiduriame su regionali
nių studijų sąvoką, antra, su Bal
tijos kraštų kaip vieneto aptar- 
timi. Regionalinės studijos gal 
neprasidėjo Amerikoje, bet Ame
rikoje jos labiausiai išaugo. Pra
dininkai buvo sovietologai. Po 
antrojo pasaulinio karo Ameri
kai labai greit reikėjo išmokslin
ti Sovietų Sąjungą pažįstančių 
akademinių specialistų. Kolum
bijos universiteto profesūra pa
rengė interdisciplinarinį regioni
nių studijų planą, kuris atrodė 
galės greitai ir palyginti papras
tai patenkinti specialistų paruo
šimo reikalavimą. Interdiscipli- 
narinių studijų idėja tačiau taip 
prigijo, kad, nors laikyta laikine, 
Rusijos ir Rytų Europos studijų 
programa Kolumbijoje liko nuo
latine ir išplito visame krašte. 
Vėliau tas pat principas buvo 
priimtas ir kitoms svarbioms pa
saulio dalims ar civilizacijoms 
studijuoti: Lotynų Amerikai, Af
rikai, Azijos regionams, net ir 
Vakarų Europai ir jos regionams, 
skandinavų regionui. Interdisci- 
plininė regionalinė programa tu
ri dvi dalis: kalbinį paruošimą 
ir, antra, socialinių mokslų t.y. 
politinės santvarkos, istorijos, li
teratūros, geografijos, antropolo
gijos, sociologijos ir pan. dalį.

Apie regionalinį Baltijos 
valstybių vienetą

Regionalinę studijinę progra
mą sudarant, visų pirma iškyla 
regiono definicijos nustatymo 
problema. Reikia pasakyti, kad 
Baltijos valstybės tik moderniai
siais laikais pradėtos laikyti vie
netu. Iš tikrųjų, Latvijos ir Esti
jos istorija ir išsivystimas iki pir
mojo pasaulinio karo daug kuo 
skyrėsi nuo Lietuvos. Dar trisde
šimtųjų m. dekadoje anglai ga
lėjo su geroka doze teisybės sa
kyti, kad tas tris valstybes ski
riančių elementų yra nemažiau 
negu jas jungiančių. Latvijos ir 
Estijos, t.y., Kuršo, Livonijos ir 
Estijos išsivystymas vyko pana
šiais etapais, panašių kultūrinių 
ir politinių įtakų vedamas. Lietu
vos socialinei kaitai vadovavo ge
rokai skirtingi veiksniai. Baltijos 
Valstybių (LLE) ir “baltų” kaip 
tų valstybių gyventojų sąvokos y- 
ra labai nesenos, esmėje kildin
tinos tik nuo antrojo pasaulinio 
karo metų. Tradiciniams Europos 
istorikams, pirmoje eilėje vokie- 
č'arls, ilgą laiką buvo sunku pri
imti vieningo palyginamojo is- 
orijos traktavimo idėją. Šimtme

čiais ir dešimtmečiais, Balten- 
land vokiečiams buvo Kuršas, 
Livonija ir Estija, ne Lietuva. 
Baltendeutsche buvo Latvijos ir 
Estijos, ne Lietuvos vokietis. Ta

V. K. Jonynas Žydintis miškas (akvarelė)

čiau jau ir vokiečiai yra peržen
gę Rubikoną profesoriaus Georg 
von Rauch veikalu Die Geschich- 
te der baltischen Staaten (1970). 
Trijų Baltijos valstybių traktavi
mas toje knygoje dar nėra tema
tinis ir palyginamasis, dar Latvi
ja ir Estija tebeužima atskirą ir 
pagrindinę vietą, tačiau jau aiš
kiai matyti stengimasis anali
zuoti visas tris palyginamoje sis
temoje. Jau ir pats visų trijų suve
dimas po vienu stogu reiškia di
delį pažiūros į Baltijos regioną 
pasikeitimą.

Iš tikrųjų šiandien palygina- 
nasis tematinis prie Baltijos Vals-
tybių priėjimas yra labai nor- nėm pakalbėjęs, mokslo vyras
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malus. Jei vis dėlto mūsų trijų 
kraštų istorija gerokai skyrėsi vi
duramžiais ir net iki pirmojo pa
saulinio karo, panašių instituci
jų ir kultūrinių įtakų aplinkoj 
vyko gana greitas bendrėjimas 
neprikl. laikotarpiu, kuris 1940m. 
tapo užantspauduotas dar ir liki
mo bendrumu. Sovietinės sant
varkos institucijų ir režimo vie
nodumas per daugiau kaip 30m. 
yra labai subendrinęs baltų eko
nominio, politinio, kultūrinio iš
sivystymo schemą, suvienodinęs 
problemas ir rūpesčius, sutapati
nęs ateities likimą. Baltijos res
publikose pakeliavęs ir su žmo-

pastebės dar ir šiandien egzistuo
jantį skirtumą tarp trijų tautų ir 
jų kultūrų. Bet ne tik tų tautų 
spauda šiandien jau įžvelgia į 
naujųjų žmonių mentalitetą, pa
rodo didelį jų bendrumą kaip 
vieneto, egzistuojančio šalia ki
tų Sovietų'Sąjungos tautų. Anglų 
istorikų charakteristikos iš 30-jų 
metų šiandien jau nebegalioja.

Nežiūrint Baltijos kraštų bend
rų bruožų, regionalinės Baltijos 
studijos Amerikoje neišsivystė. 
Priežastis labai paprasta: per ma
žas dėmesys Baltijos pakraščiui, 
kuris su savo problemomis pra
žūva tarp pasaulio didžiųjų kon
tinentų; o taipgi baltų kalbų ne

žinojimas. Kad senoji emigracija 
būtų buvusi aukštesnio išsilavi
nimo lygio, gal baltai būtume 
radę atliktą bent pionierių veik
lą. Dabartinėm aplinkybėm, 
naujajai emigracijai, ir teisin
giau pasakius, jos viduriniajai ge
neracijai teko tas pionierinis 
darbas. Pionieriniame laikotarpy 
dar ir tebegyvename, nors padė
tis jau taisosi dviem svarbiais at
žvilgiais. Pirma, išaugo genera
cija, pilnai, ne iš dalies, mokslus 
išėjusi Amerikoje ir kalbanti gry
nai naujovine akademine kalba. 
Antra, pionierinio darbo ir jau
nųjų akademikų intereso rezul
tate gerokai pasikeitė akademi
nis požiūris į Baltijos temų stu
dijavimą ir tokių darbų spausdi
nimą. Prieš mažiau nei dešimtį, 
baltas akademikas užskaitų už 
baltų temų studijavimą . iš gero 
lygio universiteto beveik negavo. 
Reikėjo dargi teisintis, kodėl to
kių temų imamasi ir, taip sakant, 
vilkti baltų temas ir spaudinius 
kaip šalutinę naštą, kurią kole
gos leido tempti kaip asme
niniam draugui, kuris savo stan
dartiniais darbais jau buvo įro
dęs, kad turi profesionalo bilie
tą. O jeigu toks baltas akademi
kas nesirūpina savo akademine 
ateitim, tegu jisai peckiojasi ir 
rašydamas apie baltus. Šalia to, 
grynai amerikietinės kilmės bal
tų, studijų, autoriai iš savo kole
gų it profesorių, laikui bėgant, 
gavo sugestijų palikti baltų stu
dijas ir rašyti apie ką nors, kas 
“turi ateities.”

Kas padaryta ir kas daroma

Atmosferos pasitaisymas ta
čiau nereiškia, kad šiandien į- 
manoma įsteigti baltologinių 
studijų programą. Viena, akade- 
miniame pasaulyje interdiscipli- 
narinė palyginamosios studijos 
metodologija yra praradusi pa
žangaus studijinio metodo vardą 
ir regioninės (area studies) pro
gramos ima pamažu nykti. Antra, 
nei privačios fundacijos, nei fe
deralinė valdžia šiandien nebe
skiria reikšmingesnių fondų so
vietinėm ar rytų Europos studi
jom vystyti. Baltijos gi studijos 
priklauso šiai paskutiniajai kate
gorijai. Visa tai reiškia, kad to
kios studijos reikalinga bus orga
nizuoti kuklesniais būdais, gal 

į daugiausia pačių baltų finansais.

Reikia pasakyti, kad jei Ame
rikoje baltologijos studijos dar 
neišjudintos, net 1970 metais, 
Europoje reikalai klostėsi kiek ki
taip. Žinoma, kalbant apie Euro
pą, turima minty Vokietija. Te
nai domėjimasis baltų studijo
mis buvo gyvas jau penkiasde
šimtųjų dekadoje. Valdžia finan
savo Baltų tyrimo ir studijų ins
titutą Bonnos universitete, kur 
dirba profesoriai Zenonas Ivins
kis ir Jakobs Ozols. To Iristituto 
biudžetas labai mažas, bet jis pa
jėgė išleisti gerų savo žurnalo 
Comtnentationes Balticae nume
rių. Vokietijos katalikų vyskupai 
finansuoja jau eilę metų veikian
tį Institutum Balticum Taunus 
mieste. To instituto vedėjas lat
vis dr. Namsons leidžia dabar
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jau bene vienintelį likusį baltų 
studijų žurnalą (Actą Baltica). 
Švedijoje dabar yra įsisteigęs Bal
tų studijų institutas, prof. Bru
no Kalninš vadovaujant. Bet tai 
privati įstaiga. Valdžia ją remia 
tik atskiriems projektams vykdy
ti: dabar davė šiek tiek pinigo 
baltiečių gyvenimui Švedij >j stu
dijuoti.

Tačiau ir Europoje, didele dali
mi, baltologinės studijos į priekį 
buvo pastūmėtos individualios 
iniciatyvos, individualių mokslo 
žmonių. Vokietijoje pasirodė ir 
pirmas Vakaruose stambus moks
linis veikalas apie Baltijos valsty
bių okupavimą. Tai Boris Meis- 
snerio Die Soivjetunion, die bal- 
tische Staaten und das Voelker- 
recht (1955). Amerikoje, be jau 
seniai einančio, bet žurnalistiš
kai orientuoto Baltic Revieui, 
baltologinės studijos buvo vyk
domos individualių žmonių ini
ciatyva. Tų studijų produktas — 
individualių mokslo vyrų darbai. 
Šie darbai, skirtingai nuo anks
tesniųjų, turėjo labiau baltinį, 
kolektyvinį charakterį, t.y. buvo 
palyginamosios studijos. Tarp jų 
labiausiai minėtinos dr. Alberto 
Tarulio knygos.

Šalia indivdualių darbų, kny
gų ir straipsnių, nuo maždaug 
1965 m., daugiausia baltų moks
lo vyrų dėka, sutirštėjo akademi
nis dėmesys baltologinėm studi
jom, o taip pat pavienių baltų 
kraštų studijom, įvairiuose uni
versitetuose. Pavyzdžiai gali 
būti Baltijos tautų literatūroms 
skirta konferencija Ohio State 
universitete, graži lingvistikos 
konferencija Pennsylvania State 
universitete, istorijai ir kultūrai 
skirtos paskaitos Wisconsino uni
versitete (Madison), estų litera
tūrai skirta paskaitų serija Yale 
universitete, baltų knygų rezen- 
zijų įvedimas ir išplėtimas Okla- 
homos universiteto leidžiamam 
tarptautiniam literatūros žurna
le Books Abroad. Su šiais žymė
tinais įvykiais surišta ir eilė var
dų: Rimvydas Šilbajoris ir Ilze 
Lehiste Ohio, William Schmals- 
tieg Pensylavanijoj, Alfred E. 
Senn Wisconsine, Alexis Rannit 
Yale, Ivar Ivask Oklahomoje. Ei
lėje universitetų jau iš ankstes
nių metų dėstomos baltų kalbos 
Ir lingvistika. Pagrindinę vietą 
šioje srity užima Pennsylvanijos 
universitetas Philadelphijoje. Lie
tuvių kalba ar lingvistika, o net 
ir literatūra, randama ne tik 
Annhurst kolegijoje, bet ir Penn
sylvania State un-te, Ohio 
State, Northvvestern un-te, Ka
lifornijos un-te Los Angeles, nors 
biudžeto apkarpymai neigiamai 
atsiliepia į tokių išlaikymą ar 
plėtimą. Fordhamo universitete 
turime lituanistines vasaras. Lie
tuvių Fondo dėka lietuvių kalba 
atėjo ir į Chicagos un-tą. Latvių 
kalba buvo dėstoma Western 
Michigan un-te. Estų — India
nos ir Kalifornijos (Los Angeles) 
universitettuose. Speciali} Balti
jos kraštų istorijos 'kursą, api
mantį Suomiją ir Baltijos valsty
bes, Western Michigan un-te ne
labai seniai, nuo 1965 metų, ėmė 
dėstyti profesorius Emmanuel 
Nodel. Kalifornijos un-te Irwi- 
ne profesorius Taagepera dėsto 
kursą apie Estiją.

Susirūpinta paskutiniuoju me
tu ir bibliografiniais telkiniais. 
Iki šiol niekas nesiėmė nedėkin
go, bet be galo reikalingo, darbo 
surinkti visą medžiagą apie bal
tų bibliografiją Amerikoje ir Ka
nadoje. Paskutiniu metu tokio 
darbo ėmėsi Adomas Kontautas, 
dirbąs vieno Kanados un-to bib
liotekoje. Tai didelis užmojis, ta
čiau tai ne vieno žmogaus jė
goms. Kent State universitete 
doktorantas John Cadzow visai 
neseniai išrūpino universiteto 
bibliotekoje atskirą baltų kolek
cijai skirtą kambarį, kurirt iki

šiol surinkta 2,000 knygų, dau
giausia lietuviškų. Biblioteka 
pradėjo ir retų baltų leidinių 
mikrofilmavimą. Tai puiki inici
atyva, remiama Kent State pro
fesūros. Šis darbas taip pat atro
do vienam žmogui neįmanomas, 
nors jaunasis škotų ir lietu
vių kilmės amerikietis ir sugeba 
organizuoti paramą. Ko gero 
Kent State un-te, laikui bėgant, 
atsidurs ir prelato Juro Alka.

Baltijos studijoms skatinti 
draugija ir lietuviškas įnašas
Didžiulį Baltijos studijų popu

liarinimo ir organizavimo darbą 
vykdo 1970 m. įsikūrusi Baltijos 
Studijoms Skatinti Draugija (A- 
ssociation for the Advancement 
of Baltic Studies, Ine.). Toji 
draugija susikūrė, reikia pripa
žinti, latvių iniciatyva, kurie jau 
1968 m. pajėgė suburti baltiečių 
būrį pirmajai baltų studijų kon
ferencijai suorganizuoti. Toji 
konferencija įvyko 1968 m. lapk
ričio mėnesį Maryland universi
tete. Konferencijos darbai yra už
rašyti Konferencijos darbų sant
raukoje. Šiame susibūrime buvo 
sutarta steigti mokslinę draugiją 
ir sudarytas tai draugijai organi
zuoti komitetas, kurio pirminin
ku tapo latvis prof. Gundar 
King (Keninš), Pacific Luthe- 
ran Llniversity. Sekė įstatų su
darymas, draugijos inkorporavi
mas New Yorko valstijoje, nuo 
mokesčių atleidimo gavimas, ir 
pirmieji rinkimai. Pirmininku 
buvo išrinktas Vytautas Vardys. 
Septynių žmonių valdyboje Rim
vydas Šilbajoris užima viceprezi
dento vietą. Mūsų visų bičiulis 
William Schmalstieg yra sekreto
rius — iždininkas. Du valdybos 
nariai yra latviai: prof. Edgar 
Andėrson ir Gundar King. Du 
estai: Jaan Puhvel iš Kalifornijos 
univesiteto Los Angeles ir Her- 
bert Valdsaar iš Du Pont korpo
racijos. Šiuo metu, reikia pridėti, 
vyksta nauji rinkimai. Pirminin
ku nominuotas Jaan Puhvel. Jei
gu rinkimai praeis kaip tikimasi, 
tarp valdybos narių bus William 
Schmalstieg, Kęstutis Skrupskelis, 
Lituanus ko-redaktorius, ir Vy
tautas Vardys, šį kartą jau pap
rastu nariu ir nominacijų komi
sijos pirmininku.

Po pasisekusios pirmosios kon
ferencijos, Draugija* suorganiza
vo antrąją baltų studijų konfe
renciją, įvykusią San-Jose State 
kolegijoje prie San Francisco.

Abejose konferencijose inicia
tyva priklausė latviams. Pirmą 
konferenciją organizavo komite
tas, vadovaujamas Janio Gaigu- 
lio, antrąją — komitetas, vado
vaujamas profesoriaus Anderso
no. Šioji konferencija gana deta
liai buvo aprašyta Aiduose, to
dėl į tolesnį jos nusakymą nesi
leisiu. Užtenka paminėti, kad ji 
tęsėsi keturias dienas, kad' buvo 
skaityta daugiau kaip šimtas re
feratų, kad programoje dalyvavo 
apie 130 mokslo žmonių iš še
šių kraštų, jų tarpe Vokietijos, 
Švedijos, Šveicarijos, Kanados ir 
net Australijos. Taigi konferenci
ja savo moksline apimtim buvo 
didesnė nei daugelis mūsų garsių 
kultūros kongresų. Ji buvo taipgi 
tarptautinė ne tik atstovaujamų 
kraštų bet ir tautybių skaičiumi. 
IŠ Vokietijos atvyko žinomi bal
tų studijų puoselėtojai profeso
riai Manferd Hellman, Hans 
von Rimscha, Dietrich Loeber. 
Žinomų nebaltų vardų buvo ir 
daugiau: Donald Tredvold, Da- 
vid Dallin, Nicholas Riazanovs- 
ky, Raphael Sealy, Stanley W. 
Page, Walter Kirchner, Richard 
F. Staar ir kt.

Kita konferencija įvyks Kana
doje, Toronto universitete, 1972 
m. gcg. 11—14 d. Ją kosponso- 
riuoja Toronto un-tas. Šios kon
ferencijos programos organizavi
mas yra daugiausia estų rankose. 
Programos komiteto pirmininkas

yra profesorius Mardi Valgamae.
Šalia konferencijų, Dr-ja lei

džia savo biuletenį, Bulletin of
Baltic Studies, kuris išeina ketu
ris kartus per metus ir sutelkia 
įdomios medžiagos apie bal
tų studijinius ir akademinius 
darbus. Draugija taip pat leidžia 
konferencijos darbų santraukas.

Šiuo metu Draugija yra apjun
gusi apie 350 mokslo žmonių, ku
rie reprezentuoja apie šimtą uni

Prieplaukos idilė... Nuatr. V. Maželio

versitetų ir kolegijų. Du narių 
trečdaliai turi doktoratus. Kiti 
magistro laipsnius. Vien tik dip
lomuotų tėra pora tuzinų. Pagal 
įstatus, į Draugiją nepriimami 
kolegijų nebaigę, nors ateity no
rima sudaryti galimybę studentų 
priklausymui. Įstatai leidžia vi
siems draugijos nariams rinkti 
vadovybę, renkamais tačiau gali 
būti tik daktarai ir magistrai. 
Šiuo patvarkymu Draugija nori 
pabrėžti savov mokslinį charakte
rį.

Draugijos potencialas turėtų 
būti aiškus jau vien iš tos trum
pos apžvalgos. Pagrindinis Drau
gijos nuopelnas, kad jai sekasi — 
ir jei toliau bus protingai dirba
ma — pasiseks įpilietinti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos studijas 
Amerikos universitetuose, žurna
luose, leidyklose. Tai jos pagrin
dinis artipiasis tikslas ir tuo ke
liu gerokai nueita.

Draugijos iškelia specialų už
davinį mokslo žmonėm lietu
viam.Uždavinys paaiškėja, pažvel
gus į kai kurias statistikas. Iš 130 
antrosios baltų studijų konferen
cijos programos dalyvių lietuvių 
tebuvo tik 15 arba tik 12 proc. 
Iš 350 Draugijos narių, tik 30 ar
ba 8 proc. tėra lietuviai. Tai ne
paprastai mažas procentas. Netu
rime duomenų, ar mūsų akade
mikų JAV yra proporcingai tiek 
mažiau kiek latvių ir estų, tačiau 
tai atrodo neįtikima. Greičiausia, 
kad mūsiškių yra nemažiau, tik 
mūsiškiai yra mažiau rangūs, 
daugiau konservatyvūs. Mūsiškių 
gal būt mažiau humanitarų ir 
socialinių mokslų atstovų. Ta
čiau Draugijon laukiami visi; 
Baltijos studijoms priklauso ne 
tik menai, bet ir mokslai ir tech
nologija ir medicina.Manau ir ži
nau, kad mūsų specialistai seka 
tų mokslų išsivystymą Lietuvoje 
ir kituose Baltijos kraštuose, kad 
savo žiniom nori pasidalinti su

kitų sričių specialistais, o kartu 
nori ką naujo sužinoti savo ir ne
savo srity apie latvių ir estų dar
bus. Leiskite ir skelbimą: nario 
mokestis 10 dol. metams. Mo
kestis bei bet kokios aukos yra 
nurašomos nuo federalinių mo
kesčių. Nario mokestis ima ir 
Bulletin of Baltic Studies prenu
meratą. Draugija turi savo egze- 
kutyvinį biurą, kuriam vadovau
ja latvis Janis Gaigulis, bet ku

riame lietuvius atstovauja dr. E- 
lona Vaišnienė. Ji neseniai buvo 
išsiuntus paraginimus įstoti į 
draugiją. Taip pat padarė ir Janis 
Gaigulis. Tikėkim, kad jei ne jų 
kreipimasis, tai bent šiandieni
nis kreipimasis duos rezultatų.

| Finansiškai lietuviai baltų drau
gijos studijas yra parėmę neblo
gai. Pirmosios Baltų studijų kon
ferencijos organizavimą keliais 
šimtais dolerių buvo parėmusi 
inž. Br. Nainio vadovaujama LB 
Centro valdyba. Draugijos leidi
nių programą 2,000 dol. indėliu 
pereitais metais parėmė Lietuvių 
fondas. Priaugant naujai moks
lo vyrų generacijai ir susiorgani
zavus bendram darbui, baltisti- 
nių studijų ateitį bent JAV, o 
šiek tiek ir Vokietijoje, galima 
laikyti optimistiška. Yra geros 
vilties šias studijas galutinai le- 
gitimizuoti akademiniame pa
saulyje ir išeiti iŠ pionieriškosios 
išsivystymo studijos, ypač jei orga
nizuotų ir neorganizuotų studijų 
vadovai paisys tam tikrų baltis- 
tinių studijų vystymo kriterijų.

Žvelgiant baltologijos 
studijų ateitin

Prieš kalbant apie šiuos krite
rijus, reikia tačiau pasakyti, kad 
baltologija daugumai mokslo vy
rų liks šalutiniu dalyku, nes ne
galima laukti stambių studijinių 
programų sukūrimo ir grynai 
baltistinių studijų specialistų iš
ugdymo. Kaip anksčiau aiškino
me, Baltijos regionas yra per ma
žas patraukti šimtų tūkstančių 
ir milijonų reikalingą dėmesį.Ta- 
čiau galima ir reikėtų tikėtis tam 
tikro akademinio baltistinių stu
dijų centro sudarymo kuriame 
centriniame JAV universitete. 
Baltologija liks šalutiniu daly
ku, nes baltų studijoms lemta pa
likti sovietinių ir rytų Europos 
studijų dalimi. Vakaruose nėra 
institucinio baltų studijų specia-

(Atkelta iš 1 psl.)

listų pareikalavimo, nėra pilno 
ir nuo chorų veiklos priklauso 
mūsų kultūrinio gyvenimo lygis. 
Taip pat ir lietuvių kompozito
rių kūrybingumas. Dažnai dainų 
švenčių paunksmėje vyksta jau
nimo ar kultūros kongresai, lite
ratūros vakarai, meno parodos.

užsiėmimo užduočių. Tai reiškia 
tačiau, kad baltologijoje ir to
liau labiausiai reikšis baltų kil
mės jaunimas, ypač socialiniuo
se moksluose, nes kitas jaunimas 
susidurs su gerokomis kliūtimis: 
baltų kalbų nežinojimu ir sun
kumu jas išmokti dėl priemonių 
nebuvimo, o taip pat intereso 
stoka; tą interesą baltų kilmės 
jaunimas atsineša jau iš namų.

Sis baltų studijų apribojimas, 
mano nuomone, nėra esminis. 
Svarbu, kad mūsų pačių tarpe 
būtų pakankamas nusiteikimas 
tas studijas paremti. Pavyzdžiui, 
aš siūlyčiau sukaupti resursus 
per afiliaciją su Baltų studijoms 
skatinti draugija. Lituanistikos 
institutas galėtų parodyti pavyz
dį ir estams ir latviams. Kita, 
laikas būtų pasvarstyti, ar sten
giantis išvystyti baltu studijų 
centrą, institutą, nebūtų galima 
sukaupti resursus baltologijos ar 
bent lituanistinių studijų profe- 
soriatui įsteigti, kaip tai yra pa
darę ukrainiečiai Harvardo uni
versitete,

Dar svarbiau baltų studijų a- 
teičiai yra sveikų darbo kriterijų 
pasirinkimas. Visų pirma, tų stu
dijų vystymą reiktų kreipti paly
ginamąja kryptim, skatinant ne 
vien tik lietuvių ar estų ar lat
vių, bet palyginamąjį žvilgį į 
Baltijos tautų išsivystymo prob
lemas, kur tai tinkama. Antra, 
ypač svarbu yra išugdyti discip
linos kompetenciją, ją dargi pra
turtinti baltų kalbų vispusiu mo
kėjimu. Trečia, negalima tų stu
dijų palikti aprašomosios istori
jos ar statistikos lygyje, reikia 
skatinti, kad tom studijom būtų 
pritaikoma pati naujausioji atski
rų socialinių mokslų, politinių 
mokslų, ekonomijos, sociologijos, 
ir t.t. technika ir metodologija.

Ne politikos tarnaitės, 
bet mokslo magistrės kelias

Yra ir dar viena išskirtina svar
bi problema, kurią reikia iškelti.

Jinai yra bendra lituanistinėm, 
latvistinėm ar estinėm studijom, 
tačiau ją reikia ypač atžymėti 
baltologijoje, kadangi baltologi- 
joj vartojame daugiausia angliš
kąjį ar kitą vakarietinį kalbos 
mediumą ir tuo būdu pasidaro
me Vakarų mokslo dalis. Si prob
lema — tai baltų studijų supoli- 
tikinimas, supolitizavimas. Viso
se trijose emigracinėse bendruo
menėse beveik viskas yra subor
dinuota emigrantiškai politikai. 
Bendr. svarbūs sluoksniai daž
nai visai atsisako santykių su to
mis pastangomis, kurios neneša 
tiesioginių politinių (ir dargi

(Nukelta J 6 psl.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Rezld. Telef. 230-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 

«ed cal Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą., 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos Ir Callfornla
Valandos pagal susitarimą: 

Pirmad., antrad., ketvlrtod. nuo
6 iki 7:30 vai. vakaro, 

šeštad. nuo 2 Iki 2:30 vai.
Trečlad. Ir penktad. uždaryta. 

Ofiso telef. 476-4042
Beztd. tei. VVAlbroott 64048

koncertai... Be to, organizato
riams apsipratus su tokios 
apimties kolektyvo subūrimu, ne- 
sibijoma ir kitų stambių parengi
mų.

Kiekviena dainų šventė turi ir 
savo poetus. Jų lyrika visuomet 
įkvėpdavo kompozitorius. Anksčiau 
C. Sasnauską ir eilę kitų muzikų 
žavėjo Maironis. Šiandien Jonas 
Aistis, K. Bradūnas, B. Brazdžio
nis ateina talkon su savo teks
tais. Neseniai spaudoje buvo sa
koma, kad St. Santvaras yra J.

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tel. 695-053 — Elgli.

425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest lįst Street
Vai.: pirm., ketv., 1 Iki 7 popiet: 
antr., penkt.. 1-6, treč Ir Sešt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą per6m»

DR. EDMUND E. GIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad, ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. tr penk 
tad. 10—4: šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477 Rez. PR 8-09(10

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFOHD MEDICAL BUILDING

6419 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rezztd. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN ■ EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzle Avė,. VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: Ml 3-0001.

Ofiso Tel. PR 8-2220 
Namy — rezld. — PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez. OA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir p 
Iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta 

Ofiso tr buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečlad. Ir 
lešted. tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ Ir KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 South Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą. 

Skambinti — 585-2525 
Telef. veikta 24 vai.

Tel. REllanee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. Ir 
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KEDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestem Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt 
nuo 11 vai iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo
11 vai. ryto Ik 1 vai. p. p., šeštad 

11 vai. ryto tkt 8 vai. p. p. 
Ofiso telef. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

EeL ofiso ir buto OLymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien — 8 vai. Ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Perskaitę "Draugą", duo
kite kitiems pasiskaityti.

Gaidelio poetas, K. Bradūnas — 
D. Lapinsko, o B. Brazdžionis — 
B r. Budriūno.

Prisimenant Wuerzhurgo šven 
tę, norėtųsi, kad lietuvių chorų 
sąskrydžiuose dalyvautų ir vie
nas kitas pabaltiečių choras. Bent 
simboliškai. Jeigu šiemet šitai bu
vo primiršta ar nesuspėta, tegu tai 
būna priminimas ateičiai. Juk 
1930 m. Kaune, Vileišio aikštėje, 
šalia 207 Lietuvos chorų, išsiri
kiavo ir skambus latvių vienetas. 
Šiandien kaip tik derėtų paryš
kinti pabaltiečių likimo vienin
gumą. Toks dvasinis bendradar
biavimas prailgins mūsų egzis
tencijos dienas ir prisidės prie 
mūsų tėvynių išlaisvinimo.

Pr. V.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7lst Street
Telef. IlEmlocU 6-3545
(Ofiso Ir rezidencijos)
’ '* nuiro* (HieMbHh,

Ofiso IIE 4-1818 Rez. PR 6-98OI

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS
2454 VVest 71st Street 

(71st Ir Campbell Avė. kampas)
Ofisas laikinai uždarytas, apie atl 

darymą bus pranešta vSliau

OR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 7lst St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contaet lenses”.
Vai pagal susitarimą. Uždaryte treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
5159 South Dainen Avenue

Tel. Ofiso PR 0-7800; N-rnų 925-7697
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPED1JOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(Ry appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 VVest 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV: 63rd Street
Ofiso tel. REllanee 5-4410 

Rez. GRovehlll 0-0017 
Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak. 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p. p
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7tst Street 

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12 
ryto, 2 tkl 8 vai. vak. Šeštad. 1 Iki 
4 vai. vak Treč. Ir sekmad. uždaryta. 

Rezld. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas Ir rez. 2652 W. 59tb St. 

Tel. PRospeet 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 

penkt nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of Tel. HE 4-2123. Namą GI 8-8195
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitariu 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak. 

Trečlad. ir šeštad. užždaryte

Tel. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popet 

Ir kitu laiku pagal susitarimą. 

Tel. ofiso PR 6-0446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. Ir 7 Iki 8 v. v, 

Treč. ir šeStad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIŪBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141 Namq 638-4850

Vai.: pirm., antr., ketv. 2—6 Ir 6—8)
oonkt »—5. šeM. pagal «uattartma
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Hamiltono mergaičių choras “Aidas”, diriguojamas jų vadovo Vaclovo Verikaičio, koncertuoja Jaunimo 
centre, Chicagoje, š. m. birželio 6 d. Dainininkės vėl sugrįš Chicagon ir vėl dainuos kartu su kitais Ka
nados ir JAV lietuvių chorais liepos 4 d. didžiojoje Dainų šventėje. Nuotr. A. Gulbinsko

Mąstymai apie nerūpestingą 
tėvą

AUGUSTO FREDER1CO SCHMIDT

Egzaminas ne vien chorams, 
bet ir publikai

Pokalbis su muziku Petru flrmonu, Dainų šventės muzikinės dalies vadovu

Nuotrauka Algirdo Grigaičio

Ketvirtosios JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenių Dainų 
šventės Chicagoje liepos 4 d. pa
skutinės paruošos įkarštyje užkal 
biname čia šios šventės muziki
nės dalies vadovą, repertuaro ko
misijos pirmininką ir dirigentą 
Petrą Armoną. Jo atsakymai, 
manome intriguoja visus tos 
šventės belaukiančius ir aplamai 
besidominčius mūsų muzikiniu 
gyvenimu.

— Kai ild Dainų šventės beli
ko tik pora savaičių, įdomu bū
tų sužinoti, koks formuojasi jū
sų įžvalgoje artėjančios šventės 
vaizdas jos dalyvių gausos ir re
pertuaro parengimo prasme?

— JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenių IV-ji Dainų šven
tė dalyvių skaičiumi nedaug te- 
siskirs nuo III-sios, tik lituanisti
nių mokyklų jungtinis choras bus 
kone padvigubėjęs savo gausumu 
(III-joje dainų šventėje dalyvavo 
apie 450 — IV-joje bus per 800 
Suaugusių jungtinis choras, tiki
me, vėl pasieks 800-900 dalyvių.

Repertuarą, kiek tenka patirti, 
chorai ruošia gana kruopščiai. 
Daugumas tolimesnių lietuvių 
kolonijų chorų rengia koncertus, 
telkdami pinigą kelionei į Dai
nų šventę. Tų koncertų progra
mose atliekami Dainų šventėje 
dainuosimi kūriniai. Dainų 
šventės rengėjai tikisi, kad ir tie 
chorai, kurie dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių repertuaro pa
ruošime yra truputį atsilikę, pasi
temps ir likusį iki Dainų šventės 
laiką produktingai sunaudos ir 
tinkamai pasiruoš. To tikisi visi 
Dainų šventės dirigentai, to lau
kia ir visi busimieji klausytojai.

— Turint omenyje buvusias 
čia mūsų dainų šventės ir jų pa
ruošos problemas ir susiduriant 
su šiemetinės dainų šventės rū
pesčiais, gal galima būtų jausti, 
ar metai po metų visos tos prob
lemos bei rūpesčiai sunkėja ar 
lengvėja, didėja ar mažėja? Ir kur 
būtų čia vienokio ar kitokio at
sakymo šaknys?

— Buvusių Oainų švenčių pa
rengimo organizaciniam darbe 
aktyviai neteko dalyvauti, bet 
nujaučiu, kad jų parengimas, 
kaip ir šios, pareikalavo daug 
kruopštaus darbo. Problemos, 
manau', visose buvo' panašios, tik 
jų sprendimą lengvina metai po 
metų vis didėjanti patirtis. Šven
tės parengimo problemas spren
džiant, Vykdomojo komiteto po
sėdžiuose matyti, kad daugumas 
komitetą sudarančių asmenų tą 
patyrimą kaupia jau nuo pirmo

sios Dainų šventės.
Šios Dainų šventės Vykdomo

jo komiteto darbą labai palengvi
no įtraukimas į organizacinį dar
bą Lietuvių vargonininkų-muzi
kų s-gos, kurios paskirtos komisi
jos parinko repertuarui kūrinius, 
pasirūpino repertuaro atspaudi- 
mu, jį jau prieš pusantrų metų 
pradėjo siuntinėti besiregistruo
jantiems chorams, taip pat pa

Petras Armėnas

sirūpino chorų Dainų šventėn 
sukvietimu bei jų suregistravimu. 
Muzikinė komisija dar ir dabar 
aktyviai dalyvauja muzikinės sri
ties reikalų sprendime ir dirbs iki 
šventė pasibaigs.

Šitoks darbų pasidalinimas, 
manau, nėra blogas ir to reikėtų 
neatsisakyti, rengiant būsimas 
Dainų šventes, nes ir chorams, 
gavus gana anksti repertuarą, ne
reikėjo jo paskubomis mokytis. 
Tik gal reikėtų bandyti ateity
je pasivyti šiame reikale latvius, 
kurių chorai, kaip teko nugirsti, 
Dainų šventei baigiantis, gauna, 
prieš išsiskirstant, jau kitos būsi
mos šventės repertuarą. Kodėl ir 
mums šito nepabandyti?

— įdomu, kokie yra chorve
džių ir choristų atsiliepimai į la
biau suprastintą ir mažiau komp
likuotą, lengviau išmokstamą 
šios dainų šventės repertuarą? 
Bet kai reikės mažiau pastangų, 
ar tuo nebūs pakenkta visam mū
sų muzikinio gyvenimo dar gali
mam ūgtelėjimui? Ar nebūtų ge
riau, kad bent keli pajėgesni cho
rai tokiai šventei paruoštų ir 
sudėtingesnių, sunkiau išmoks
tamų dainų, kurios patenkintų ir 
maksimumo reikalaujančius?

— Atsakyti. į šį klausimą ir bū
ti tikram to atsakymo teisingu
mu nėra taip lengva. Aš anks
čiau irgi buvau tos nuomones,

kad kiekvienos, viena po kitos ei
nančios Dainų šventės repertua
ras turi turėti kilimo tendenciją, 
tačiau praeitos šventės patirtis tą 
mano teoriją gerokai apgriovė. 
Daugumas chorvedžių, choristų, 
o taip pat ir klausytojų nusiskun
dė repertuaro per dideliu sudėtin
gumu. Priimdama tuos nepasi
tenkinimus dėmesin, šios Dainų 
šventės repertuaro komisija, susi
dedanti vien iš aktyvių chorve
džių, nutarė repertuarą sudaryti 
iš mažiau komplikuotų kūrinių, 
kad tuo būtų bandoma sutraukti 
Dainų šventėn kiek galima dau
giau chorų. Dėl' šitokio komisijos 
sprendimo, žinau, bus irgi nepa
tenkinti!, nes niekam dar nepa
vyko 100 proc. visų patenkinti. 
Taipgi netenka užmiršti, kad ne
labai lygaus pajėgumo masinio 
mėgėjų chorų subėgimo proga tik 
su vienos repeticijos perspekty
vomis vargu ar galima norėti me
ninių aukštumų pasiekimo. No
rint gi pasiekti ko nors mandres- 
nio, kad ir jūsų minėto keletas 
stipresnių chorų atskiro — sudė
tingesnio repertuaro paruošime, 
tektų kitos šventės rengimo dar
bus pradėti, tuoj šiai šventei pa
sibaigus ir kokiu nors būdu, bent 
tą sudėtingesnį repertuarą atlie
kančiai chorų grupei iškombi- 
nuoti dvi dienas repeticijoms.

Lituanistinių mokyklų cho
rams, jaučiant jų paugėjimą, ir 
repertuaras šį kartą buvo parink
tas gausesnis ir sudėtingesnis.

— Lietuviškoji visuomenė jus 
pažįsta ne vien tik kaip chorve
dį ir dirigentą, bet ir kaip violon
čelistą. Sakykit, ar nekilo kartais 
mintis surengti čia Amerikoje ir 
mūsų lietuviškosios kamerinės 
muzikos festivalį. Muzikos pasau
lyje juk šitokie festivaliai visur 
yra kasmetinė būtinybė. jeigu 
turime dainų ir šokių festivalius, 
teatro festivalius, kodėl negalė
tume turėti ir kamerinės muzi
kos festivalius, kur galėtų pla
čiau pasireikšti ir vyresnieji ir 
jaunesnieji mūsų šios muzikos 
rūšies kompozitoriai,. instrumen
talistai, solistai. Kaip Jūs galvo
jate, ar būtų įmanoma šitai re
alizuoti?

— Labai mėgstu kamerinę mu
ziką. fr Jūsų čia iškelto užmany
mo įvykdymas yra maloniai šir
dį glostanti svajonė. Tačiau apie 
tai pagalvojus,, tuojau iškyla trys 
pagrindinės. kliūtys: neturim pa
kankamai tos rūšies lietuvių 
kompozitorių kūrimų; labai sto
kojant rimtesnio pasiruošimo sty
ginių instrumentalistų, be kurių

1.
Tu sukilai prieš savo sūnų 
Ir padarei didžiausią klaidą,
Ir nedovanotiną nuodėmę.

Tėvas gali būti nuskriaustas,
Tėvas gali būti paneigtas,
Sūnus gali įžeisti tėvą —
Tačiau nėra pasiteisinimo
Tėvo maištavimui,
Tėvo atsižadėjimui sūnaus.

Vaisius gali atitrūkti nuo medžio,
Nelikdamas svetimas savo kilmei;
Tačiau vargas medžiui, nepripažįstančiam savo vaisiaus, 
Jo išsiginančiam,
Jį išduodančiam.
Bebesidominčiam jo likimu!

Kryžius, ant kurio tėvas prikaltas
Iagi laikų pabaigos,
Yra jo atsakingumas už sūnaus likimą,
Tėvas atsako už sūnaus pašaukimą,
Jis yra kūrėjas, ir jokia jėga,
Maištas ar neigimas,
Paklydimas
Ar nedėkingumas,
Joks abejingumas ir joks atsimetimas
Jo neatpalaiduos nuo savo vaisiaus.
Tėvas, palinkęs prie mirusio sūnaus,
Bežiūrįs į jį sustingusį,
Ir grabinėdamas jo šaltą pažaliavimą
(Tai yra didžiausias šaltis, apglobiąs
Pražūtį to, kuris dar tebėra žalias),
Tėvas, kuris nesirūpino sūnaus auklėjimu,
Kuris jam nepagelbėjo,
Kuris neįžiebė jo sieloje vilties,
Kuris jo neišlaikė, neparėmė, negiobojo,
Kuris nesaugojo ir nemaitino sūnaus širdyje vilties,
Tas tėvas nevertas tėvystės malonės,
Nes nuo jo atsimetė ir jo nepripažino.

2.

Tėvystėje žmogus pasiteisina
Ir pakyla
Tėvystėje žmogus pakartoja
Dievišką kūrimo atvejį.
Tėvystėje žmogus išsišlovina
Ir įsikūnija.

Vargas medžiui be vaisių!
Bet dar labiau apgailėtinas medis, nekenčiąs savo vaisių,
Ir jų neglobojąs
Nuo vėjų ir nuo vag'ių rankų!

Vargas medžiui, kuris nesigailėdamas leidžia
Atplėšti tai, kas gimė
Iš jo paties apvaisinamos galios!

Vargas tėvui tesirūpinančiam savo išsigelbėjimu 
Ir negalvojančiam apie pavojus,
Tykojančius šiose žemiškose kelionėse 
Būtybę, nesiprasomai atėjusią j šį pasaulį 
Ir išstatytą visiems pavojam ir pagundom 
Ir visom silpnybėm, pradedant pirmaprade silpnybe.

Vargas tėvui, kuris nemato gaisro
Sūnaus paslėptam žvilgsnyje
Ir leidžia liespsnom įsigalėti ir jį sudeginti.

Tiesa, tėvo galia
Neturi gerai aprėžtų ribų
Ir neįveikiamų sienų.

Tiesa, kad tėvo priemonės
Nedidelės ir jo galia sūnui
Tėra tik maža virvė,
Negalinti atlaikyti aukštosios jūros traukos.

Bet, kad ir taip, kad tėvas būtų išaukštintas
Ir kad ant jo nekristų pasmerkimas,
Reikia, kad visos jėgos būtų panaudotos
Ir kad jis stropiai budėtų
Sūnui apginti ir jį apsaugoti.

3

Nėra gailestingumo tėvo šykštumui,
Tėvo atsargumui ir savanaudiškumui
Santykyje su į pavojų patekusiu sūnum.
Nėra atleidimo už tėvo užsimiršimo
Nuodėmę valandoje, kai sūnus
Kenčia, kovoja ir yra pavojuje.

Nėra atleidimo tėvo abejingumui —
Tėvo abejingumas yra meilės paneigimas
Ir atsakomybės nusikratymas.

Abejingas, vienišas ir bergždžias,
Nevaisingas, negalįs išlikti laike
Ir mirštąs su savo mirtimi,
Kuris tuščiom rankom sugrįš į savo pradžią,
Abejingas tas, kuris negali pabėgti nuo vienatvės,
Tas, kuris nestebėjo naujų veidų,
Jam skolingų už gyvybę.

Tėviškų namų durys
Esti atviros.
Žvakių šviesos pabrėžia tamsybių tirštį.

I sūnaus kūną žiūrėjo tėvo neviltis.
Ant prarasto sūnaus nusileido tėvo sąžinė.
Tėvo veide nedvelkia gyvybės atodūsis:
Jo akys išsekusios
Nuo ugnies, kuri ryja tuštumą
Netraškėdama, nevirpėdama,
Nejudėdama, užšalusi ugnis.

Tėvo sieloje įsišaknijo neviltis
Ir jis nebeabejoja Žmogaus apleidimu,
Ir kad jo gyvenimas nebeturi prasmės.

Išvertė P. Gaučys

Augusto Federico Schmidt, vienas žymiausių dabarties bra
zilų poetų. Jis yra ypatingai pamėgęs didžiąsias pasaulio ir 
biblines temas. Jo kūryba persunkta giliu liūdesiu.

P. G.

būtų sunkoka kamerinius ansam
blius sudaryti; pagaliau nėra pa
slaptis, kad ir šios rūšies muzika 
besidominčių klausytojų mūsuo
se nebus pakankamai gausu. Tu
rint, kaip daugeliui žinoma, čia 
Chicagoje trio, turim paruošę ir 
pilnam koncertui programą, bet 
kai pagalvojam apie koncerto su
rengimą, kad ir lietuviais gau
sioje Chicagoje, ima baimė, kad 
po koncerto, deficitą belyginant, 
netektų ilgokai duoną be sviesto 
valgyti.

Kad kompozitoriai kurtų to
kios rūšies muzikos kūrinius, rei
kia dviejų pagrindinių sąlygų: 
kad būtų jie grojami koncertuo
se ir kad turėtumėm tokiems 
koncertams klausytojų. Minėtoms

dviems sąlygoms susidaryti nėra 
daug vilčių.

— Po anksčiau buvusių Dai
nų švenčių spaudoje buvo nusi
skundimų, kad dešimtūkstantinė 
publika ne visada jautėsi iškil
mingoje šventėje: per daug bu
vo joje vaikštinėjimo ir kalbų, 
kas trukdė ir kitiems klausytis 
ir choristams dainuoti. Manau 
būtų ne pro šalį iš anksto publi
ką perspėti, kas, kur ir kaip tin
ka, kas netinka. Gal jūsų žodis 
šia prasme čia praverstų.

— Už netvarką publikoje pir
moje eilėje kalti tie klausytojai, 
kurie, nesistengdami tinkamai 
salėje elgtis, skriaudžia tvarkin- 
guosius, Tačiau gana dažnai pa

tys tokių gausių susibūrimų ren
gėjai, perkraudami karštyje varg
stančius klausytojus nebūtinai 
reikalingomis ilgomis kalbomis, 
sudaro netvarką iššaukiančias są
lygas.

Šios Dainų šventės rengėjai, už
jausdami tiek programos atlikė
jus, tiek pat ir publiką, nutarė 
iš šventės programos kalbas iš
mesti. Kaip jau anksčiau spaudo
je teko minėti, kalbos bus tik dvi: 
šventės atidarymo ir šventės už
baigimo kalbos. Tikėkime, kad ir 
tos bus trumpos. Rūpindamiesi 
klausytojų palankesnėmis sąlygo
mis, rengėjai laukia ir iš jų nuo
širdaus kooperavimo, stengiantis 

' tvarkingai ir drausmingai užsi-

I laikyti programos metu. Bus ma
lonu ir patiems ir kultūringas į- 
spūdis svetimtaučiams svečiams, 
o taip pat bus tinkamai pagerb
tas mūsų chorų daugelio valan
dų darbas ir pastangos. Bus per
traukos pasikalbėjimams bei pa
sivaikščiojimams. Tėvai, atėję į 
šventę su mažamečiais vaikais, 
nuoširdžiai prašomi nepaleisti jų 
vienų be priežiūros bėgioti po sa
lę.

Tikėdamiesi iš publikos susi
laukti nuoširdumo ir geros va
lios, iš anksto už tai dėkojame.

<
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Gyvenime nenoriu būti akmeniu,
(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

Nelengvai pasiekiamas 
menininkas

New York. — Dailininkas 
Vytautas Kazys Jonynas, šiais 
metais minįs kūrybos 40 metų su
kaktį, nėra lengvai pasiekiamas. 
Jei jis ne studijoj, ne taip toli nuo 
namų, Queens miesto daly (tai 
vis New Yorko ribos), tai, labai 
galimas dalykas, jis kur nors iš
vykęs, gal būt, į kurios nors kop
lyčios, jo dekoruotos, pašventini
mo iškilmes, ar į jam skirtų pri
ėmimų, ar į pasimatyma su stu- 
detais ir pan.

Tai ir suprantama, nes mūsiš
kio menininko vardas jau ne
blogai žinomas šiame krašte. Ne
stebina ir vis nauji užsakymai, 
pasitarimai, posėdžiai. Vis dėlto 
prof. Jonynas su šių eilučių au
torium praleido bent keturias va
landas ir pasikalbėjime palietė vi
są eilę klausimų, liečiančių su
kaktuvininko kūrybą ir jo pažiū
ras. Žemiau pateikiame to po
kalbio antrąją — paskutinę dali.

Laimingas sutapimas pokariniam 
Freiburge

Dail. Jonynas, papasakojęs, 
kaip jis 1930-siais, Vytauto D. 
metais, Kaune buvo laimėjęs pla
kato premiją, kaip jis 1931 m. 
vykęs studijų tęsti. į Paryžių, vė
liau ten pat, parodoje, laimėjo du 
aukso medalius, kaip jis vėliau 
dėstė bei vadovavo Kauno Taiko
mosios dailės institutui, iliustravo 
Donelaičio “Metus” ir atkreipė 
latvių dėmesį, 1944 m. jiems iš
pirkus visus jo parodos Rygoje 
darbus.

Rytų atšiauriam vėjui papūtus, 
Jonynas 1944 m,-atsidūrė Vokie
tijoje. Hanau lietuvių stovykloje 
jis buvo suorganizavęs bei vado
vavo pabaltiečių skyriui.

Vis dėlto, pats našiausias jo 
darbo tarpsnis — Vokietijoje pra
dėjus pokario dienas — buvo piet
vakarių Vokietijos Freiburgo 
(Breisgau) mieste. ,

Jonyans pasakoja:
— Laimingai sutapo, kad Vo

kietijoj sutikau buvusį Kauno 
profesorių (1934 - 1938 m.) Ray- 
mond Schmittleiną, kuris anuo
met Vokietijos prancūzų zonoje 
turėjo aukštą švietimo komisijos 
pirmininko postą. Jis nepaprastai 
rėmė lietuvius dailininkus ir iš 
viso — meno kūrybą. (Jo rūpes
čiu septyni lietuviai dailininkai 
studijavo Paryžiuje).

Taip, tas laimingas sutapimas, 
apie kurį paminėjo dail. Jonynas, 
bus prisidėjęs, kad 1946- 1950 
Jonyno įkurtas, bei jo vadovautas 
Taikomosios dailės Institutas bu
vo virtęs svarbiu meno kultūros 
židiniu, o pats penkerių metų 
tarpsnis Freiburge gali būti lai
komas našių tųąrio kūrybos lai
kotarpiu. Jei kalbama apie Jony
no kūrybą per 40 jnetų, negali
ma nutylėti “Freiburgo laikotar
pio.”

Tai, iš tikrųjų, kūrėjų telkinys...

Ir vėl nauja sukaktis... Prieš 
25 metus tame Freiburgo mieste, 
iš tikrųjų, veržlieji lietuviai kūrė
jai, nors ir nelengvose materia
linėse sąlygose (jos buvo aiškiai 
menkesnės už amerikiečių zono
je, Vokietijoje, buvusias) sukūrė 
gražų lietuviškos kultūros telkinį. 
Tiesa, anuomet tos pačios zonos 
Tuebingenas galėjo pasigirti gau
sia lietuviška studentija, dr. Tri
mako įkurtu Lietuvos konsulatu, 
gana gyva rašytojų veikla, tačiau 
vis vien nuo 1944 - 45 m. Frci- 
burgas lietuvių judrumu, veikla 
kultūroje, galės būti laikomas 
pirmaujančiu.

Jei ne Jonynas, jei ne jo įkurta 
Taik. meno mokykla (Ecole dės 
Arts et Metiers), subūrusi visą ei
lę dailininkų, tai gal apie Frei- 
burgą netektų kalbėti nei dabar, 
nei kitais panašiais atvejais...

o tik žmogumi
Dar apie prof. V. K. Jonyną jo kūrybos 40-čio proga. — 
Jis prieš varžtus kūryboje, nenori nieki pamėgdžioti — 
25 metai nuo Freiburgo kultūrinės veiklos, 20 metų V. K. 
Jonyno kūrybos JAV-se — Apie ieškojimus mene ir apie 

menininkus svetimoje žemėje.

VYTAUTAS ALSEIKA 
New York

Mokykla, knygos, prof. Maceina intensyviai kūrusius — V. Petra
vičių, T. Valių ir kt.Žinoma, jei ne prof. Schmitt- 

lein, tai gal, lietuvių kūrybai 
Freiburge būtų buvusios sunkės; 
nės sąlygos. Tačiau Jonyno su juo 
pažintis, atrodo, bus nulėmusi* 
bent nemftža dalimi, tos Mokyk
los ar instituto atsirajdįmą.

Ir ji, niekas noabeięja, buvo iš
augėsi į riiųtų mųkąJo įstaigą. Ji
turėjo, studijas: audinių,. Rerami- 

fkpš,; įtaikomosios gra liktoj ‘dekora
cinės tapybos, (dekoravimo. Vado
vybę* ir' mok\ ni.> oi rsųaąjp suda
rė lietuviai, gi pačių rotutių mo
kėsi 60 proc.

Jonynas pasakoja: Toji mokyk
la per ketverius metus buvo pa
rengusi labai didelį skaičių jau
nosios dailininkų kartos — kiek 
aš atmenu, rodos, apie 129.

Vėliau, 1947 m. tame pačiame 
Freiburge buvo įsteigtas Lietuvių 
dailės institutas- skirstęs premi
jas dailininkams.

Buvo rengiamos gausios paro
dos, 1946 - 1949 m. išleista net 
14 puošnių meno knygų, kaip sų 
Jonyno iliustracijomis Goethęs’ 
“Jauno Vert erto' kančios^; P. Mė- 
rimee “Lokys”, A. Vaičaičio sep
tynios' litografijos,’ G* Xrivic£įė* 

‘nės "Dainos" (sti V; •FritMV'iČlauš 
lipo raižiniais). Nuo 1950 mį 
Freiburge buvo įsikūręs prof. A. 
Maceipa, anuomet talkininkavęs 
vokiečių leidykloms, rengiant en-1 
cikJopeįinę medžiagą apie lietuj 
vių rašytojų kūrybą.

Parodos Romoje ir Paryžiuje

Taip prieš 25 metus Freiburge 
buvo susitelkęs pats lietuvių dai
lininkų elitas. Pakaks čia pami
nėti Meno mokyklos dėstytojus, 
be Jonyno, vadovo, dar — A. Gal
diką, V. Kasiulį, A. ir A. Tamo
šaičius, A. Muraitį, V. Vizgirdą, 
A. Valešką, T. Zikarą, E. Mar
čiulionienę, ten gyvenusius ir

K. Jonynus Duobkasių scena “Hamlete” (medžio raižinys)

Ir vėl kaip tik Jonyno nema
žos iniciatyvos dėka anuomet 
Freiburgo laikotarpy įvyko daug 
lietuvių dailininkų darbų paro
dų. Pątięg Jonyno paroda buvo su
rengta 1949 m. Paryžiuje, su estų 
Wiiralt ir Petravičium Romoje 
l$49i m., Jonynas sų A. Galdiku 
buvo surengęs parodas Freiburge 
(1946), Tuebingene (1947), Ba- 
den - Badene, Konstanzoje, 
Frankfurte, Kitzingene (1947) ir 
Ritur.

Parama lietuviams rašytojams 
Freiburge

Beje, Freiburge buvo įsikūrusių 
ne tik dailininkų, bet ir rašytojų. 
Dail. Jonynas nurodo: “Freibur
go meno m-je anuomet buvo 
prisiglaudę keletas žymių lietuvių 
rašytojų, kaip Kaupas, Nagys, Ka
tiliškis, Nyka-Niliūnas ir Blekai- 
tis — jie ten rado savo kūrybai 
bei fizinei egzistencijai žmoniš- 
keSneš sąlygai.”
0 Bėję*, ne kur kitur, kaip Frei
burge Johynas sukūrė ir pašto 
ŽęrikPlrs Vokietijos prancūzų zo
nai. Jie Buvo atkreipę nemažą dė- 
me-į, labai teigiamai įvertinti. 
Kiek- vėliau, atrodo, skaitytojams 
biis' proga pateikti vieno vokiečio 
atsiliepimą apie tuos nepapras
tuosius pdšto ženklus.

Aišku, tame Freiburge Jonyno 
veikla buvo jau šakota. Už ją jis 
buvo gavęs- Vlįko garbės premi
ja.

Salia darbo Mokykloje, Jony
nas buvo padaręs eilę darbų vo
kiečių meno žurnalui “Kunst- 
werk”, jis dėstė grafiką vokiečių 
Mainzo meno ir statybos mokyk
loje, pagaliau, paskutiniais Euro
poje metais — 1950-51 — jis bu
vo meno reikalų tarėju prancūzų 
zonos Aukštajame komisariate.

Prieš Jonynui išvykstant, 1951

. metais, į JAV, jis nurodė: “Dar 
I pabaigiau iliustruoti spalvotos li
tografijos technika J. W. Goethės 
“Mainzo apgulimą , kuris, pran- 

| cūzų kalba, impozantišku leidi
niu mane išlydi į Naująjį Pasau
lį.”

“Kišenėje laikiau 22 angliškus 
žodžius...”

Taigi 1951 metais, prieš 20 me
tų (vėl kita sukaktis...), dail. V. 
K. Jonynas pasiekė JAV krantus. 
Jis buvo paklaustas, kas jam rū
pėjo pirmoje eilėje, atvykus į šį 
kraštą?

— Atvykus į šį kraštą — pa-1 
sakoja Jonynas — man rūpėjo j 
pirmoje eilėje duonos kąsnis. Jį1 
reikėjo užsidirbti sau ir nedidelei 
šeimai. Tai nebuvo lengva, ypa
tingai nežinant nei vieno žodžio 
angliškai.

Nežiūrint to, aš po trijų mėne
sių gyvenimo Amerikoj pradėjau 
dėstyti meną vienoje meno mo
kykloje, susirašęs 22 angliškus žo
džius ir įsidėjęs juos į kišenę... Ta
čiau studentų tarpe aš radau sep
tynis kalbančius prancūziškai, 
penkis — vokiškai ir net du — 
kalbančius rusiškai. Tokiu būdu, 
pralaužiau ledus, o po metų man 
jau nebuvo reikalinga nei tie 22 
žodžiai kišenėje, nei svetimos kal
bos.

Jonynas toliau laužė ledus 
Amerikoje

— Kaip vyko kūrybos darbas 
šiame krašte? Toliau laužėte le
dus, įsijungėt į pedagoginį dar
bą?

Jonynas, kiek žinome, jau 1952 
m. dėstė Catan-Rose meno insti
tute New Yorke, nuo 1956 m. 
(prieš 15 metų...) jis pradėjo dės
tyti meno dalykus Fordhamo uni
versitete New Yorke, iš šio svar
baus, menininkams, didmiesčio 
jau niekur kitur nesikeldamas pa
stoviai gyventi. Apie tų ledų lau
žymą Jonynas pasakoja:

— Kiekvienas menininkas ga
li siųsti savo kūrinius į dailinin
kų organizacijų parodas. Ir aš 
pamėginau savo laimę... Pasiun
čiau į tokią pirmą parodą, Libra- 
ry of Congress, Washingtone, sa
vo “Sv. Antaną”, Ir... šioji įstai
ga, renkanti ir meno kūrinius, ne 
tik knygas, tą mano darbą nupir
ko.

1952 m., metus man pagyve
nus šiame krašte, “American Ar- 
tist”, žinomas ir didelis meno 
žurnalas JAV, įsidėjo platų 
straipsnį apie mane, be to, ir ma
no darbų devynias iliustracijas.

Pralaužęs pirmuosius ledus, 
pradėjau dalyvauti įvairiose meno 

'organizacijose ir dalyvavau įvai
riose meno parodose.

Ir taip, mano grafikos darbai 
keliavo po Pietų Ameriką, Euro
pą bei kitus kraštus. Ir, dar ne
būdamas JAV piliečiu, kaip dai
lininkas atstovavau šiam kraštui.

(Žinoma, Jonyno darbai buvo 
eksponuojami ir JAV miestų pa
rodose. Iš ankstyvesnio laikotar
pio pažymėtinas Jonyno dalyva
vimas visos Amerikos grafikų 
parodbje Washingtone ir Roches- 
tery, N.Y., 1952 m., vėliau sekė 
parodos New Yorke ir kt. mies
tuose.)

“Pripuolamai patekau į
bažnytinį meną...”

Jonynas šiame krašte pasižy
mėjo ypač darbais bažnytiniame 
mene, bažnyčių bei koplyčių de
koravime. Kaip toji jo kūrybos 
kryptis atsirado?

— J bažnytinį meną patekau 
— pažymėjo dail. Jonynas — la
bai pripuolamai. Vienas vengras 
turėjo vitražų studiją, bet... ne
mokėjo piešti. Jis prašė mano tal
kos padaryti jam vitražus. Ir taip 
nemokamai padirbėjęs pas jį še
šis mėnesius, išmokau, palygin
ti gerai, šio amato.

V. K. Jonynas Detalė iš skulptūros “Kankinys” lietuvių koplyčioje, Vatikane. Nuotr. V. Maželio

Žinoma, pradėjau gauti užsa
kymus ir pradėjau vykdyti dar
bus, pats juos jau techniškai iš- 
pildydamas.

Taip ir gimė šita studija, kuri 
šiandien yra išpuošusi daugybę 
bažnyčių, koplyčių ir įvairių vie
šų pastatų Amerikoje — iš viso 
jau per 200. Jei manęs paklaus
tumėt pilno sąrašo, tai aš tikrai 
be užrašų negalėčiau ir pasaky
ti, kur ir kiek tokių mano darbų 
yra.

“Laiptais prikopiau prie 
Vatikano Bazilikos”

Dail. Jonynas čia papasakojo, 
kaip jis dekoravo Vatikano pavil
joną pasaulinėje parodoje New 
Yorke (1964-65 m.), vėliau — 
koplyčią Washingtone ir Lietu
vių koplyčią šv. Petro Baziliko
je Vatikane.

— Pirmiausia, aš kontraktą su 
Vatikanu sudariau per ameriko
niškus kanalus. Man dekoravus 
vieną bažnyčią, mano darbas 
daug kam patiko. Vienos vysku
pijos architektūros skyriaus virši
ninkas Costello, tuo metu, apie 
1963 m., buvo Vatikano paviljo
no, New Yorko parodoje, pirmi
ninkas. Jis anuomet parinko tris 
žinomas studijas šiame krašte, 
kad jos pakonkuruotų dėl dekora
vimo darbų Vatikano paviljone. 
Laimė atiteko man...

Tai buvo mano pirmasis di
delis skulptūros darbas šiame
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(rašte — 27 (pėdų aukščio barel
jefinė skulptūra', kurią ‘ matė, 
neperdedant, gal kokie 25 mili
jonai tos parodos lankytojų... Po 
to sekė ir kiti darbai, dalinai ir 
lietuvių remiami, kaip koplyčia 
Washingtone.

Atlikęs tą darbą, atrodo, ra
dau gražaus pritarimo. Ir taip, 
nelyginant laiptais, žengdamas 
nuo vieno ant kito, prikopiau ir 
prie paties Vatikano Bazilikos 
Romoje. Jau žinoma, kad koply
čios Bazilikoje dekoravimas bu
vo didelis darbas. Esu ten pada
ręs aštuonis nemažus bareljefus, 
vaizduojančius Mindaugo krikš
tą, Vytautą D., Jogailą, šv. Ka
zimierą, Kauno ir Vilniaus pa
noramas, Kražius ir eilę kitų, su 
Lietuva surištų, istorinių siužetų.

“Su dideliu užsidegimu 6 metai 
1 skulptūroje”

Paklaustas, kodėl jį taip domi
na skulptūra, ypač pastaruoju 
metu, Jonynas ryškina:

—- Siame krašte ja labiau do
miuos jau šešeri metai... kaip mi
nėjau, aš skulptūrą studijavau 
Paryžiuje. Nebuvo man progos 
reikštis šioj srity, bet tai nereiš
kė, kad mane šioji šaka nedo
mino. Atsiradus progai Ameriko
je, aš ir daugiau į šią sritį įsi
gilinau ir dirbu joje su dideliu 
užsidegimu.

5U%
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$100.00 Minlmuiii

Aiškina apie savo skulptūros 
pasaulį...

Jonynas toliau dėstė:
— Mano skulptūros pasaulis

yra dvilypis. Vienos skulptūros 
yra daugiau iliustratyvinio pobū
džio, jose vyrauja siužetas. Kitos, 
kurias darau daugiausia pats 
sau, yra kūrybinės skulptūros, 
kur siužetas vaidina antraeilį 
vaidmenį, o forma, erdvė, rit
mas ir dinamika, taipgi sugesty
vios formos ir tų formų erdvinis 
santykis vienos su kita sudaro ba
zę mano asmeninės skulptūros 
kūryboje.

Aš neatsisakau visiškai gam
tos. Gamta man yra įkvėpimo 
šaltinis, bet aš nepasidarau jos 
vergu... Aš noriu, kaip muzikas, 
būti dirigentu — ir pasiimti iš 
gamtos tai, kas mane įkvepia* 
tai, kas man įdomu ir pažvelgti 
į dalyką iš tokio taško, kur gal 
ne kiekvienas pažvelgia, noriu 
duoti skulptūroms šilumą ir kal
bą, — kalbą, kuri gal nebus 
lengvai suprantama, bet sava, o- 
riginali kalba.

Naujos skulptūros Brooklyne, 
Australijoje...

V. K. Jonynas toliau pasakojo 
apie jo sukurtas naujas skulptū
ras:

— Šiuo keliu beeidamas, šiuo 
metu turiu didelį užsakymą N.

(Nukelta į 5 pusi.)
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Nr. 143 (25) — psl. 5 DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS. TJTEKKT0KK šeštadienis, 1971 m. birželio mėn. 19 3.

Noriu būti ne akmeniu, 
bet žmogumi

(Atkelta iš 4 pusi.)
Yorke — Brooklyno universitete 
statau skulptūrų 25 pėdų aukš
čio. Ji bus pastatyta specialioje 
aikštėje ir bus baigta 1972 m. pa
vasarį.

Nemanau, kad tai bus mano 
paskutinis bandymas... Ir lauksi
me reakcijos... Jau man pranešta, 
kad Australijoje, Sydney mieste, 
užbaigta kita didelė skluptūra. Ji 
— 26 pėdų aukščio.

Kodėl nepamėginti kų nors 
sunkesnio?

— Ir taip — aiškina dailinin
kas sukaktuvininkas — iš smul
kios grafikos, i.š pašto ženklų aš 
keliauju j kitas šakas.

Kodėl aš tai darau? Dėl vieno 
paprasto principo: nemanau, kad 
dailininkų ir kūrėją turi valdyti 
medžiaga. Manau, kad dailinin
kas turi pats apvaldyti medžiagą. 
Tai gal nėra lengva, bet kas yra 
lengva — tą jau visi kiti vykdo. 
O kodėl gi man nepamėginti 
šiame amžiuje ką nors sunkes
nio?

“Modernizmu neturime 
atbaidyti kūrėjo...”

Dail. Jonyną paklausėme: sa
koma, kad Tamsta po Merimee 
“Lokio” iliustracijų buvai pasu
kęs vadinamo modernizmo ke
liu... Kaip aiškinat tą posūkį jū
sų kūryboje, kuris dar labiau iš
ryškėjo jau JAV-se bekuriant? Ar 
tai daugiau naujojo gyvenimo 
poveikis Tamstos kūrybai, nau
jiems ieškojimams?

— Žodis “modernizmas” — pa
sakoja dail. Jonynas — nemany
čiau, kad jis visiškai atitinka są
voką. Man rodos, kad kiekvienas 
laikas, kiekviena epocha, kiekvie
nas žmogus, gyvendamas savo 
laike, privalo kvėpuoti to laiko 
oru.

Kiekvienas žmogus, nely
ginant kaip augalas, gyvendamas 
skirtinguose klimatuose, prisiima 
tam tikra prasme skirtingus as
pektus.

Nenoriu nieko pamėgdžioti. 
Nenoriu pamėgdžioti jokių meno 
šakų, tačiau kai kurios šakos ar
ba jų filosofinės sistemos man 
daugiau įdomios, kitos gi manęs 
visai nedomina... Nemanau, kad 
modernizmu mes turėtumėm at
baidyti kūrėją. Juo labiau netu
rėtumėm atbaidyti žiūrovo, arba 
žmogaus, kuris ne tik galvoja, 
bet ir —- jaučia. Žmogus, gyven
damas laike, negali nesikeisti. 
Kiekvienas laikas, taip kaip ir u- 
pės tekėjimas, atneša savas prob
lemas ir veikia į mus. Gyvenime 
nenoriu būti akmeniu, o tik žmo, 
gumi.

Kūrėjas ieško kiekvieną 
valandą...

Dail. Jonynas toliau štai ką 
pasakė apie naujus ieškojimus, a- 
pie varžtus kūrėjams:

— Nenoriu matyti jokių varž
tų, jokių sienų ir jokių sąlygoji
mų. Manau, kad kiekvienam kū
rėjui yra svarbu turėti kūrybinio 
žodžio laisvė ir ta laisve naudo
tis. Manyčiau, kad būtų bepras
miška, jeigu aš, atvažiavęs į A- 
meriką, palikčiau tas pats, koks 
gyvenau Lietuvoj, ir užmirščiau, 
kad keliavau per žemę, nešda
mas ant pečių 40 mėtų kūrybi
nio darbo naštą.

Aš manau, kad kiekvienas kū
rėjas ieško kiekvieną dieną ir 
kiekvieną valandą. Norėčiau, 
kad aš ieškočiau visą savo gyve
nimą...

Ar aš rasiu ir ar žiūrovui ir 
mano kritikams atrodys, kad aš 
radau — to nežinau. Bet, aš tik
rai ieškosiu.

“Mes surandame skirtingą 
dangų, saulę...”

— Tamsta jau 25 metus kuri

[Vakaruose, šiapus Lietuvos sie
nų. Kaip vertinate kūrėjų darbą 
išeivijoje?

— Tai baisiai skaudus klausi
mas — atsakė dail. V. K. Jony
nas. Esu įsitikinęs, kad tikram 
kūrėjui tikros žemės arba savo 
gimtosios žemės drėgmė, pavasa
rio vėjas, debesuotas dangus ir 
saulė yra būtina ir natūrali kas
dieninė duona.

Tačiau, šito neturėdami, kaip 
dailininkai, mes vis tiek negali
me pasimesti, mes surandame 
kad ir svetimą dangų, mes su-1 
randame kad ir skirtingą saulę iri 
mes susikuriame savo atskirą pa
saulį, kuriame užsidarome tary
tum kevale, ieškodami pateisini
mo savo kūrybinei egzistencijai, 
baigė dail. Jonynas, kurio' kūry
bos 40 m. sukaktis minima Va
karuose.

Kūrėjo darbai Lietuvoje ir 
pasaulyje

Kalbant apie dail. V. K. Jony
no 40 metų kūrybą, negalima 
nepaminėti ir jo darbų, kuriuos 
įsigijo įvairūs muziejai, meno 
institucijos ne tik nepr. Lietuvo
je, bet ir kitur, Vakarų pasauly.

Jo kūrinių turi įsigiję, buv. Vy
tauto D. kultūros muziejus Kau
ne (per 40), Lietuvos valst. bib
lioteka (34), Vilniaus, Rygos ir 
Talino meno muziejai, Weimaro 
Goethės muziejus (4 darbai, 
Hambrugo Kunsthalle (9), Ant
verpeno graviūrų kabinetas (4), 
Amsterdamo, Olandijoje, miesto 
muziejus (7), Library of Cong- 
ress, Washingtone, New Yorko 
viešoji biblioteka(4), Metropoli
tan muziejus New Yorke (2), 
Maine universiteto Carnegie me
no sk. Orono, Maine, Philadel-
phia meno muziejus, Pa;, ir 
Brooklyno meno muziejus, New 
Yorke.

Menininko atZymėjiamai

Be šiose skiltyse Jau minėto V. 
K. Jonyno atžymėjimo dviem 
aukso medaliais Paryžiaus pasau
linėje parodoje 1937 m., jis dar 
buvo gavęs dovanas, atžymėji- 
mus: Audubon Artists garbės me
dalį bei dovaną, 1957 ir 1958 
m., Philadel phia Print Club do
vaną, 1958 m., Springfield meno 
lygos dovaną už geriausią lito
grafiją, 1958 m., Connecticut 
Dailiųjų menų akademijos dova
ną už darbus litografijoje ir gra
fikoje, 1959 m., dovaną, Society 
of Etchers Californijoje, 1959 m.

V. K. Jonynas yra gavęs Pran
cūzijos vyriausybės Garbės legio
no, karininko laipsnio, ordiną ir 
yra narys šių meno organizaci
jų JAV-se ir pasauly: The Inter
national Graphic Artist Society, 
American Graphic Artist Socie
ty, American Watercolor Society, 
Audubon Artists Society ir Pain- 
ters and Sculptors Society, Ne\v 
Jersey.

Meno pasauly užsidaręs, Jony
nas nevengia ir lietus ių organi
zacijų. Prieš eilę metų jis yra bu
vęs ir JAV Liet. Bendruomenės
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Danos Stankaitytės rečitalis 
Orchestra Hali, Chicagoje

Spalvos — Šiluma — Meistriškumas

BALYS CHOMSKIS

Tarpe senų laiškų randu prieš 
20 metų parašytą, apdūlėjusį, 
vos išskaitomą popieriaus gaba
liuką: “Ateik sekmadienį į mano 
mokinių koncertą, kuris įvyks 
lietuvių auditorijoj Bričporte. Iš 
kepurės aš ištrauksiu Tau gam
tos ‘stebuklą’. Būtinai”. Pasira
šo Jonas Būtėnas, užmiršdamas 
pažymėti koncerto datą.

Žinodamas Būtėno muzikinę 
uoslę, susidomėjau jo fakirišku 
pažadu: išgirsti gamtos “stebuk
lą”. Tuomet pirmą kartą pama
tau Daną Stankaitytę, atletinės 
išvaizdos jauną merginą, apdo
vanotą natūralaus, reto grožio 
balsu, dainuojančią violos temb
ru, kurį dainavimo mokytojas ža
dėjo paversti gražiausiu smuiku.
Deja, netrukus Dana įstoja į Alo
duos Dičiūtės dainavimo studiją, 
pradeda rimtai mokytis, žengda
ma gana sparčiai pirmyn. Nuo 
“Carmen” Mikaelos dainavimo 
menas tampa jos gyvenimo liki
mu, gal būt, savos buities sąskai
tom Kažko netenka, kažką įsigy
ja nepalankiose aplinkybėse di
deliam išeivijos kultūrom labui.

Birželio 12 d. Danos Stankai
tytės koncerte su pianistu Alvydu 
Vasaičiu Orchestra Hali, Chica- 
goie, išsip’ldo ios brandumo pil
natis. i’ kurio .atsispindi darbas ir zlnos 
talentas, žmogus ir meninmkas. 
Rečitalio programos muzika bu
vo vedama vokališkai dramos 
forma, pradedant nuo elegantiš
ko baroko — Marcelio “II mio 
be! foco” ir Glucko “O dėl mio

nininkų koncertuose iš viso ne
teko girdėti.

Antroje rečitalio dalyje Dana 
dainuoja romanine dvasia Vla
do Jakubėno “Spindulėlį vakarų” 
ir “Ežerėlį” (žodžiai Fausto Kir- 
šos), atskleisdama lyg dar negir
dėtų, banguojančių melodijos li
nijų ir idilinių detalių. Jeronimo 
Kačinsko triptikas: Pa lantis (žo
džiai Kotrynos Gtrjgaįtytės), Ne
rimas (žodžiai Leonardo And- 
riekaus). Aušra (žodžiai Kazio 
Bradūno) yra dar šviežas, įdo
mus minties ir jausmų ansamb
lis, kuriame gerai pagauti poetų 
balsai. Stankaitytė inlerpretuoja 
triptiką kontrastų forma: kontep- 
liacija, dramatine išraiška ir rim
ties svajingumu. Gerai skambėjo 
Hagemanno “Do Not Go, My 
Love” ir Horsmano “The Bird 
of the Wilderness”, suvilioję dai
nininkę ir Rabindranath Tagorės 
poeziją įtraukti į programą.

Verdi arija iš “Kaukių baliaus” 
buvo kažkas naujo iš visu ios ope
rinių pasirodymų. Balso techni
ka, dramatinė išraiška, laisvos 
viršūnės, puikus žemas registras 
ir kantilena — tai jos dainavimo 
artistinė pilnatis. Taip įspūdingo 
dydžio rečitalis baigiamas Verdi 
“La Force” ir Kamavičiaus “Gra- 

arijomis. Girdėjome reči
talį, kurį greit nepamiršime. Al
vydas Vasaitis koncerte buvo ne 
tik puikus akompaniatorius, bet 
ir nuoširdus, išradingas Danos 
Stankaitytės bendradarbis.

NAUJI LEIDINIAI
• THE MAKIAN, June 15171.

Marijonų leidžiamas iliustruotas 
religinės kultūros žurnalas, reda
guojamas kun. A. Miciūno,
MIC. Išeina 5 kartus metuose.
Kaina 2.00 dol. Adr.: 4545 W.
63rd St., Chicago, III. 60629.

Vedamajame H. Peisson per
spėja apie narkotikų pavojus.
Konvertite rašytoja W. Mooth 
rašo apie Dievo gailestingumą.
Airis P. O’Donnel informuoja a- ., ... „ ....... , , ... vtlaite, Emilija fckopa.te Linasaurines Arijos katalikus. T , i A .pię
A Čarli iškelia tėvo reikšmę šei 
moję. Christoferių dvasioje duo
dama medžiagos prieš negimu
sių žudymą. D. L. Murray rašo 
apie madon įėjusį “moterų išlais-

torių kolektyvas: Dalia Gra- 
jauskaitė, Aida Kezy ė, Dan
guolė Juozapavičiūtė. Redakci
jos adresas: Moksleivių Balsas, 
18 Arkell St., Hamilton 15, Ont., 
Canada.

Toliušis, 7418 S. Claremont 
Avė., Chicago, Iii. 60636. Admi
nistruoja A. Grentas, 6840 S. 
Campbell (Ave., • Chicago, III. 
60629. Metiriė prenumerata 5 
dol.

• AKIRAČIAI, 1971 m. kovo 
mėn, Nr. 3. Atviro žodžio mėn- 
rašt’s. Šio numerio redakcija: 
D. Bielskus, K. Drunga, G. Pro- 
euta, L. Mookūr.as, dr. T. Re- 
rneikis, Z. Rekašius. Adresas:

■ 6821 S. Map'evvood Avė. Chi-

• AŠTUNTOJI DIENA, 1971
m. Nr. 2. Cicero Vysk. M. Va
lančiaus moksleivių ateitininkui .. ,. ,
kuopos 'aikraštėlis Redakcija: I ca*°; 6f29- Metl”ė
žibutė Paulėnai ė Loieta Rad- i merata 6 d°L

Lauraitis ir Jonas Kuprys. Ad
resas: Aštuntoji Diena, 108 S. 
49th Court, Cicero, III. 60650.

IŠ MODELINIU NAMU BALDAI
Galima pirkti dalimis ir iSmokėtinai 

30% iki 50% nuolaida 
SOUTHWEST FURNITUKE CO.

'<200 S. įvestom Tel. GR 6-1421 
........................................................................... it

• SKAUTŲ AIDAS. 1971 m. 
gegužės mėn. Nr. 5. Leidžia LSS 

vinimą”. A. Baliūnas informuoja Tarybos pirmija. Vyr. red, J.
apie invalidą (viena amputuotai------------------- —----- ---- -----
koja) teisėją, beisbolo žaidiką. i — — . , , —...........

Paminimas sidabrinis kunigys- BROLIAI JURGIS, GERALDAS IR GREGORIJUS ŠARKOS

New Yorko apygardos vicepirmi- ,
ninku ir taipgi Pasaulio lietuvių °o*ce aroor . 
dailininkų ir architektų s-gos vi- į Schuberto “Der Hirt auf dem 
cepirmininku. Yra rašęs nepr. [ Felsen” (Alvydas Vasaitis ir klar- 
I.ietuves ir išeivijos spaudoje, ne- net'stas Joseph Frantik) atsklei- 
pamesdamas plunksnos ir dabar. ; CĮjia Ūanos Stankaitytės

pretacini talentą: spalvingumas,
MEDŽIAGŲ MOLEKULE 

KRDVfiSE
Pasinaudodami radijo tele

skopais, mokslininkai tolimosio 
se erdvėse surado amoniak-' 
molekules. Sustiprinus šios ū 
š’es tyrimus, paSku ipėmis sa
vaitėmis erdvėse surasta kok 
tuzinas kitų molekulių, jų tarpe 
ir vandens, anglies viendeginio, 
formaldehidą, metilio alkoholio 
ir kitų. Tie radiniai sustiprina 
mintį, kad galima gyvybė ir už 
žemės ribų.

š'li ma, meistriškumas. Nepraras
dama dramatinio balso charak
terio, dainininkė išdainuoja ro
mantinį lyrizmą su intensyviu, 
spalviniu jausmu, bet be dirbti
nio patoso ir egza^ ic-'j A- pasiek
dama menmlo natūralumo.

Iš Strausso “Allerseelen” ir 
“Caecilie” pradeda veržtis drama
tiniai akcentai, pasigirsta dau
giau balso ir Wagnerio “Dich 
Theure Halle” suskamba pirmą 
kartą pilna forte. Tokios rečitalio 
vokalinės režisūros lietuvių dai-

EUROPOS KOMPOZITORIAI
Apie dabarties Europos kom- 

pozi orius informuoja H. Stu- 
ckenschmidt veikale “Tvventhi- 
eth-Century Composers: Ger-

inter- many and Central Europe”. Iš
leido Holt, Rinehart & Winston, 
256 psl., 10.95 dol.

tės jubiliejus marijonų: kun. J. 
Budzeikos, kun. J. Duobos ir 
kun. E. Budreekio. Laikraštinin
ke E. Bell pasakoja apie bend
rus šeimos užsiėmimus vasarą. 
Informuojama apie arkv. Matu
laičio beatifikacijos bylą. Keliau
toja G. Brendel rašo apie Snie
ginės Marijos šventovę. Komen
tuojamas Įeit. Wm. C. Case elge
sys ryšium su My Lai žudynė
mis. A. Hamburg perspėja, kaip 
saugotis nelaimingų atsitikimų. 
Ch. Jakubovvski rašo apie sociali
nį draudimą. Kun. J. Prunskis 
duoda eilės naujųjų knygų ap
žvalgą. Gale — religinio gyve
nimo apžvalga. Žurnalas gau
siai iliustruotas ir daro gerą įspū
dį.

• RYTMEČIO ŽARA. Moks
leivių metraštis 1970—1971 
mokslo metai. Kristijono Done
laičio aukštesnioji lituanistinė 
mokykla, Chicago, UI. Didelio 
formato ouošms 'e’dinys, gero
ms V. Noreikos nuotraukomis 
primenąs albumą o rašiniais li
teratūrinėmis temomis, apybrai
žomis ir eilėraščiais — almana
chą. Leidinys 102 psl. šitokio | 
pobūdžn mūsų mokyklų metų 
užbaigos leidiniai, be abejo, tu
ri ne vien tik pedagoginę reikš
mę šiai dienai, bet ir lieka kaip 
istor'nis šaltinis.

• PLUNKSNA. 1971 m. Ro- 
chesterio Lietuvių Bendruome
nės lituanistinės mokyklos vien
kartinis leidinys (jau penktas 
"”meris). Leidinį iliustravo Ni- 
x>'ė Draugelienė. Kiti redakcinio 
kolektyvo nariai; Ramunė Kro-j 
kytė ir Bronius ,<rokys. gi penk- j 
te,ii numeri atspausdino rot" o-1 
ritun Vaidevutis K. Draugelis. \ 
Puslapius užpildo mokyklos mo- ■ 
kinių plunksnos bandymai.

• ŽVILGSNIAI ATEITIN.
Hamiltono (Kanadoje) Vyskupo 
Va'ančiaus šeštadierėnės mokyk 
les le'd’nvs. La’kreš'ė’is, kuria
me paberta našiu mrkin’ų raši- 
u’ų b ' ės į-r^r’-cs pava
džių, Leidinys techniškai gražia’ 
'•u vaikytos, snausd’ tos smi s- j 
tm/ėje, išradingai ’liustruotas 
Ta’’au redakcija per ma*ai krei 
pė dėmesio į rašiniu kalbos gry
numą bei rašybos taisyklingu
mą. Kuris nors iš mokytojų tu
rėjo, prieš spausdinant, žvilgte
rėti į rankraščius, kad neliktų 
tokios dvejetuko vertos klaidos: 
išspauzdinima (reikia išspaus
dinimą), pagrystas (reikia — 
pagristas), ateityr (reikia — 
ateitin, netrukdytų (reikia — 
netrukdytų) ir pan.

• MOKSLEIVIŲ BALSAS, 
1971 m. Nr. 1 (11). Hamiltono 
moksleivių ateitininkų kuopos 
neperiodinis laikraštėlis. Redak-

R I G H T O N
SAVINOS AND LOAN ASSOČ1ATION

HOME

LOANS

INSŪRED

SAVINGS

Servlng the blthuantan Communlty 
B7 yea.ra wlth personai attention

4071 Archer Avė. (West of Callfornia Avė.)
Chicago. Illinois 60632 TeL LA 3-6248

SVEIKINA ATVYKSTANČIUS į 4-T£ DAINŲ ŠVENTĘ 
LIEPOS 4 D. IR KVIEČIA LANKYTES JŲ RESTORANUOSE:

SHARKO’S — Vilk Park, Illinois
1 mylia į vakarus nuo 83 Rd. ant Roosevelt Rd.

Telef. — 629-9050
SHARKO’S WEST, 6301 W. 63rd Street

Telef. — LUdlow 6-3636
SHARKO’S EAST, 7840 S. Westem Avė.

Telef. — PRospect 6-6644
Visuose restoranuose puikios vėdinamos salės tinkamos 

vestuvėms ir kitokiems parengimams. Skanus valgis, vietos ir 
užsienio gėrimai. t

Savininkai — Jurgis, Geraldas ir Gregorljus šarkos

Greičiausias, taupingiausias ir paprasčiausias 
kelias siųsti

DOVANAS
savo giminėms j Lietuvę ir USSR 

yra nupirkti jiems
PREFERENTIAL SPEGIAL RUBLE CERTIFICATES

- SPECIALIŲ RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS — 
kuriuos galima pakeisti į pirmos rūšies prekes 

specialiose Vneshposyltorg’o užsienių valiutos krautuvėse. 
KOKYBE YRA AUKŠTA — KAINOS ŽEMOS

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės į bet kurią 
mūsų prisijungusių firmų:

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENGY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

TEL. — (212) 281-7729

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 tVaJnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

TEL. — (215) 925-8455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th Street, New York, N. Y. 10036 

TEL. — (212) 245-7905 
AR TIESIOGINIAI Į:

PODAROGIFTS, INC.
D E M E S I 0 į NAUJAS ACiRESAS:

240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001
TEL: (212) 685 -4537

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane

ANTROJI BANGA
Apie šį romaną raš«

“O. Nendrė lengvu stil’umi mum pristato Lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tiki v tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiantį aukštų idealų, -illai religingą, suprantantį so
cialinius reikalus” (Darbininkas *970, 73 nr.)

“O. Nendrės pasakojimas apie vii yra subtilus ir patrauk 
lūs. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be 
sąs tarp gyvų žmonių” (Tėviškės Aidai 1970 42 nr.).

Knyga gaunama “DRAUGE" ir pas platintojus
Kaina $3.50.
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• LAIŠKAI LJETUVNAMS,
1971 m. gegužės mėn. Nr. 5. 
Lietuvių jėzuitų leidžiamas reli
ginės ir tautinės kultu os mėne
sinis žurnalas. Redaktorius Juo
zas Vaišnys, SJ. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 2345 
W. 58 h Street, Chicago, Iii. 
60626. Metinė prenumerata 5 
dol. '

Šatrijos Raganos raštų iš
trauka ir redaktoriaus vedama
sis prisimena ir pagerbia mūsų 
motinas. Feliksas Jucevičius to
liau tęsia savo svars'ymus apie 
meną. Naujų, krištolinio tyru
mo ir porcelianinio trapumo 
puikių eilėraščių pluoštą duoda 
Danguolė Sadūnaitė. Dabartinio 
mūsų jaunimo charakteristiką 
konkurse an'rą premiją laimė
jusiu straipsniu pateikia Vacys 
Kuprys. Apie pupos pasakos 
teologiją intriguojančiai kalba i 
kun. V. Bagdanavičius. Du nau
ji jaunos poetės Živilės Bilaišy- 
tės eilėraščiai rodo jos poezijos 
labai sodrų ir daug žadantį bren 
dimą. Įdomūs, aktualūs ir ap
žvalginiai žurnalo skyriai: šei
ma, Knygos, Tėvynėje, Kalba, 
Filmai Atgarsiai.

• LIETUVIŲ DIENOS, 1971 
m. gegužės mėn. Nr. 5. Reda
guoja Bern. Brazdžionis. Lei
džia A. F. Skirius. Redakcijos 
ir adminis'racijos adresas-. 4364; 
Sunset B'vd., Hollywood Calif.' 
90029. Metinė prenumerata 8 
dol.

Šiame naujame žurnalo nume
ryje straipsniais ir iliustracijo
mis kreipiamas dėmesys į prof. 
Juozo Ereto parašytąją mono
grafiją “Kazys Pakštas’’, į bū
simą artėjančią Dainų šven+ę, į 
Lietuvoj nužudytą kalbininką 
prof. Joną Kazlauską, j Lietuvą 
dabartinių Lietuvos poetų pos
muose, j Lietuvos baleto is'ori
nę raidą, į premijuotąjį V. Vo- 
lerto romaną ir kt.

• LIETUVIŲ JAUNIMO IN
FORMACIJOS BIULETENIS, 
1971 m. Nr. 3 Tai dinamiškas, 
iliustruotas ir patraukliai reda
guojamas, visą lietuvišką jauni
mą apjungiantis leidinys, kuk
liai metrikoj pasivadinęs “Lais
vojo pasaulio lietuvių jaunimo 
informacijos laikraštukas”. Lei 
džia LJIC, P. O. Box 8992, Bos
ton, Mass. 02114, (617) 268- 
5575. Redaktorius G. Karosas.

LJIC biuletenis siunčiamas vi
sam laisvojo pasaulio jaunimui 
nemokamai, atsiuntus savo pil
ną adresą: vardas, pavardė, ad
resas, zipas, telefonas, gimimo 
data.

Leidinį pavarčius, reikia tik 
džiaugtis mūsų jaunimo užmo
jais, sakysim, kad ir suorgani
zuoti viso laisvojo pasaulio lie
tuvių jaunimo kompiuterinę 
kartoteką, kad, reikalui kilus, 
galima būtų greit susižinoti ir 
lietuviško jaunimo vardu paju
dėti. Anot redakcijos: “Jeigu 
pasikartotų toks žiaurus įvykis, 
kaip Kudirkos ar Bražinskų bei 
Simokaičių reikalai, tai, turėda
mi tokią sistemą, galėtume su
sisiekti su viso laisvojo pasau
lio lietuvių jaunimu daug grei
čiau ir efektingiau, negu ligi 
šiol”.

Šiame paties jaunimo suorga
nizuotame informacijos centre 
gražiai apsijungę visų mūsų stu
dentų organizacijų veiklusis ele
mentas, ir jų pastangoms reikia 
palinkėti gero vėjo.

Tačiau aktyvusis mūsų jauni
mas reikalingas ir visos visuo
menės paramos, Net ir tokio

puikaus informacinio biuletenio 
išleidimas reikalingas pinigo. O 
jo studentai patys kažin kiek 
ne ri. Tad redakcija, padėko
jusi jau b’uleteniji aukojusiems, 
dėl ateities šitaip bvkštauja ir 
pati reikalą aiškina:

“Kas toliau, jei neatsiras dau
giau aukotojų, jei L.B. ne s engs 
daugiau išlaidų apmokėti, jei 
Altą, Lietuvių fondas ir kitos 
lietuvių labdaros organizacijos 
neprisidės, tai šis tobulėjantis 
informacijos centras užsidarys. 
Tur būt, įstengtumėm išleisti 
dar paskutinį atsisveikinimo nu
merį ir reikėtų tarti ‘Sudie’! 
Girdėjome kai kieno nuomonę, 
kad šis Centras nepriklauso nė 
vienai ‘įsipilietinusiai’ organiza
cijai, kaip Lietuvių studentų są
junga, Lietuvių Bendruomenė 
ar Altą ir t. t. Tad kaip neofi
cialus organas neturįs teisės 
laukti taip pat oficialių įstaig'ų 
paramos; esą svarbesnių išlai
dų... Čia tad ir yra nesusiprati
mas: LJIC tikslas yra apjungti 
visą laisvąjį lietuvių jaunimą, 
vistiek, ar jie studentai, ar pri
klauso kuriai organizacijai, ar 
pakankamai subrendę skaityti 
mūsų biuletenį. Mes tik norim 
juos sujungti, nes tikimės, kad 
po kurio laiko jie gali pradėti 
domėtis jaunimo veikla, kultū
ra, suvažiavimais. Mes norim 
skatinti jaunimą, kol jis dar tik
rai jaunas, sudaryti ryšius ir ti
kėtis, kad tie ryšiai nenutruks, 
kai jis išsikels į kitą vietą ar 
išeis į universitetą. Jei tai pa
vyks, tai būsime laimėję. Atsi
minkim, kad didžiausias nuosto
lis, kai jaunimas nutausta, pra
dėjęs studento gyvenimą. Per 
tuos kelerius metus, jeigu nie
kas nepasistengia su jais susi
rišti ir jų palaikyti, jie dažniau
siai nutolsta nuo lietuvių gyve
nimo visiškai”.

• LAISVES ŠAUKSMAS. 
Moksleivių metraštis 1970-1971. 
Chicagos aukštesniosios li'uanis 
t’kos mokyklos Tėvų komiteto 
leidinys. Redagavo Arvydas Ig- 
natonis ir Vilija Kerelytė. Re
dakcinė komisija: Jūratė Ast
rauskaitė, Ofelija Barškėtytė, 
Vytautas Jasinevičius, Vytautas 
Mockaitis, Aloyzas Pakalniškis, 
Loreta Stončiūtė. Metraščio glo
bėjas — mokyklos direktorius 
Juozas Masilionis. Leidinys di
desnio formato, gausiai nuo
traukomis ir piešiniais iliustruo
tas, 135 psl., tiražas 800 egz., 
kaina 2.50 dol.

Tai jau dvyliktas šios mokyk
los tokios rūšies leidinys, kas
met mokslo metų pabaigoje iš
leidžiamas vis kitu vardu. Šie
metinis pavadintas “Laisvės 
šauksmu”, turint minty Bra
žinskų, Sirnokaičių ir Simo Ku
dirkos pastangas prasiveržti į 
laisvę.

Mokyklos veiklą, mokytojus 
ir mokinius vaizduojančios nuo
traukos užima daugiau negu pu
sę visų leidinio puslapių. Leidi
nys tada darosi labiau panašus 
į mokyklos albumą. O vis dėlto 
norėtųsi, kad tokioj impozantiš
koj 'knygoj ne paveikslas, bet 
žodis — raštas būtų pats didy
sis puslapių svoris, žinoma, vi
sai suprantama ir šio almana
cho - albumo sunuotraukinimo 
tendencija; lengviau puslapius 
užpildyti, gal net lengviau leidi
nį išplatinti, nes, nuotraukosna 
pakliuvę, greičiau knygą ir nu
pirks. Daug sunkiau būtų tiek 
puslapių užpildyti gerais moki
nių raštais. Tačiau nepamirština 
ir tai, kad darbo sunkumas, daž-

Baltijos valstybių studijos
i A įkeltu iš 2 psl. i

gaus psichologijos perspektyvos, 
tai reiškia laisvę įvertinti mūsų 
istorijos reiškinius ir jos akto
rius, nesibijant socialinių repre- 

' Sijų, tai reiškia laisvę svarstyti
,___ pasiglemžti politinį j socialinio vystymosi ir tautos gy-
veikimą ir politinių štampų dė-
nes resursus

partinių ar grupinių) dividendų. .. .. ........ .f, . , , . ■ lioiimą. Norėtųsi, kadMusuose s s r is ;inys labai gerai 1
pažįstamas. Kai kam atrodo, kad 
lietuvių tarpe šis reiškinys stip
resnis nei kitų baltiečių tarpe., 
Kaip ten bebūtų, latvių laikraš- ’

j ty Laiks profesorius Andersonas 
aiškino, kad lietuvių tarpe tiek 
maža akademinio jaunimo rašo 
baltų ar lietuviškųjų studijų te- 

: momis dėl to, kad bijo ką nors 
i pasakyti, nes juos tuoj užkapo- 
I siaiiti vyresniųjų kritika.Jauni a- 
! kademikai galvoja apie daugelį 
dalykų kitaip nei vyresnieji po
litikai, bet vyresnieji neleidžia 

j naujai generacijai, parafrazuo
jant vokiečių isteriką Ranke, pa- 

l čiai iš naujo pasižiūrėti į savo 
| tautos istoriją ir jos vystymąsi, 
i Jinai turi priimti vyresniosios 
' žvilgio normas ir išvadas. Dide
le dalim taip iš tikrųjų yra. 
Jeigu pirma perskaitęs Laiks pas
tabas nenorėjau patikėti, paskai
tęs porą rezenzijų, pasirodžiusių 
mūsų spaudoje apie istorines ar 
literatūrines studijas, turėjau su
tikti.

Mokslo žmonėm nuo šios 
“vergijos” emigrantiniam moks
lo supolitizavimui reikia išsiva
duoti. Neaiškinsiu priežasčių, iš 
kur tas supolitizavimas yra atsi
radęs. jis egzistuoja. Mūsų rašy
tojai prieš tą supolitizavimą yra 
kovoję įvairiais atsišaukimais 
prieš nuosmukį, įvairiais edito- 
rialais laikraščiuose; ir šiandien 
jie nesibijo pasisakyti prieš viską 
norintį užgožti ir visus visuome-

rašytojai
panašiai pakovotų ne tik už kul
tūros ar poezijos, bet ir už moks

venimo alternatyvas ir kituose 
rėmuose, ne tik tuose, kuriuos 
sukūrė ir sudarė tautos neprik
lausomybę stačiusi ar jai vadova-

lo nepriklausomybęDeja, taip nė- vus*> uz j 4 su ginklu kovojusi 
generacija.

Baltų studijoms skatinti drau-
1 ra; jie patys dažnai į mūsų dar
bą žiūri kaip į politiką kitom 
priemonėm, vis tebekalba apie 
mus kaip “pristatinėjančius” Lie
tuvą, tartum mes būtume pa
šaukti scenoje lenciūgėlio šokti 
UNRRA valdininkams, tebetrak- 
tuoja mūsų istorinę ar politinę 
analizę kaip “lietuvišką propa
gandą”. Šis žvilgis matyti ir pa
žiūroje — Jūsų daugumai gal 
dar nežinomoje, man gi jau ge
rokai pažįstamoje ir kelis kart 
girdėtoje — girdi, jei nusirašo
ma novelė — tai literatūrinė 
vagystė; jei nusirašoma iš istori
nio veikalo apie Lietuvą, tai nie
ko, tai vis tiek pat ta pati po-

gija yra pasirinkusi ne politikos 
tarnaitės, bet mosklo magistrės 
kelią. Mokslo žmogui jisai vie
nintelis, ypač kad anapus raudo
nosios sienos dirbančių mokslo 
vyrų studijinis gyvenimas yra 
taip nežmoniškai nupolitizuotas, 
kad Vakaruose mes, kad ir su 
mažesniais šaltinių ir duomenų 
kiekiais, paliekame pagrindiniai 
nepavergtos realybės ir nesuklas
totos istorijos rašytojai.

Baltų studijoms skatinti drau
gija, žinoma, tebemina pirmuo
sius žingsnius. Jos, tos Draugijos, 
tyko įvairios kliūtys ir pavojai.

25 metai nuo Martyno 
Jankaus mirties

Aušrininkas, pasišventęs lietu
viškų knygų leidėjas ir lietuvybės 
skleidėjas Mažojoje Lietuvoje 
Martynas Jankus mirė 1946 m. 
gegužės 23 d. Flensburge, Šlez- 
vige-Holšteine, Vokietijoje. 1884- 
1885 m. buvo žymimas atsakin
guoju Aušros laikraščio redakto
riumi. Sustojus Aušrai, Jankus 
leido Garsą, vėliau Naują Aušrą, 
Lietuvišką Darbininką, Ūkininko 
Priedelių, Saulėtaką, net pradėjo

leisti dienraštį Dienos Laps. Visi 
tie laikraščiai teegzistavo tik 

■ trumpą laiką. Yra parašęs visą ei
lę knygelių, davęs dainų rinkinių, 
leidęs kalendorius. Išleido net 36 
religinio turinio knygeles. Jis bu- 

: vo vienas iš steigėjų didelės kul
tūrinės reikšmės turėjusios Biru
tės draugijos. Keletą metų jai va
dovavo (1889-2). Daug lietuviš
kiems reikalams patarnavo jo į- 

i sisteigtoji spaustuvė. Už lietuvišką 
veiklą buvo 9 kartus vokiečių ka- 

| lintas ir daug kartų baustas.

litinė propaganda, vis tiek “tė- Apie jos pasisekimą todėl istori- 
vynės labui." Šis reiškinys paro- ja savo sprendimą parašys dar 
do, kaip giliai mūsų inteligenti-l ne šiandien. Pozityvaus mode- 
jon yra įsiskverbusi ir priimama ruotų lietuvių įnašo dėka, ko- 
mokslo supolitizavimo sąvoka. j ordinuoto su latvių ir estų pana- 

Washingtono universiteto is- ^om*s mokslo jėgomis, jos dar- 
torijos profesorius ir pagrindinio ’’a‘ ^ra *r ^us naudingi ir verti 
Amerikoje sovietinių ir rytų eu- VIS4 Paramos-
europos studijų žurnalo Slavic ............... -.
Revievv redaktorius Donald W.! ........ rnicvim nurimti
Treadgold, žmogus žinomas sa- TAIbTMD DARBAI
vo simpatijomis sovietų pavergto- Staliaus, dažymu Ir visus kitus 
sioms tautoms, savo įdomioje kai- darbus atlieka lietuvis — labai 
boję baltų studijų suvažiavimo Prielnama kaina.
metu teisingai pasakė ir paragi-!
no: kaip piliečiai, dalyvaukite _ ■_______ ___________

nusistatymus ir padėkite savo pa- PETE’S AUTO KEP AIR
vergtiem kraštam, bet — ir da- Taisau motorus, stabdžius, 
, & ... Transmisijas Starterius, Alternato-bar cituoju, bet aiskus polltl- rlus, Motor Tune-up. Ir kitus pa- 
1 i i . t taisymus. PETRAS PlšNVS, sav.,kos nuo mokslo atskyrimas yra oai i -15 South Domėn Avenue — 
sąlyga tokios rūšies mokslinių
baltų studijų pasisekimui kurio, 
aš esu įsitinęs, mes visi norime.” Joe WentZ Ford, IllC. 
Išsivaduoti iš mokslo supolitiza- AuthOrized Sales & Service

Call

nai būna kaip tik proporcingas 
po to gautojo rezultato vertei.
Tad ir tokių puikių almanachų 
leidimo atveju nereikėtų eiti 
vien pačiu lengviausiuoju keliu.
Ypač kad Chicagos, kaip, pate- ________________ __
tiškai kalbant, laisvojo pasaulio vim» nereiškia atsisakyti laisvės FOR YOUR BEST DEAL 
lietuvių sostinės, pati pagrindi-'ar nepriklausomybės idėjų ar
nė aukštesnioji lituanistikos mo-' tikslų. Tai reiškia studijuoti. gy
dykla yra ir turi būti pavyzdys 
visoms kitoms — noblesse obli- 
ge.

Iš tikrųjų, daugeliu atvejų 
šioji aukštesnioji Chicagos li
tuanistikos mokykla tokiu geru 
pavyzdžiu ir yra. Net jau dvy
liktasis kasmetinio šitokio leidi
nio paruošimas savaime nėra ei
linis darbas. O užuomina apie 
fotografijas ir rašinius yra tik 
noras matyti puslapiuos palai
mingą pusiausvyrą tarp vaizdi
nių priemonių ir rašto, siekiant 
gal ir nepasiekiamo tobulumo.

• VYTURĖLIS. Marąuette 
Parko lituanistinė mokykla,
Chicago, 1971 m. Išileido šios 
mokyklos tėvų komitetas. Tai 
kasmetinis ir jau tradicinis, aš
tuntą kartą pasirodąs, šios mū
sų didžiosios, kasdien normalių 
pamokų tvarkaraštyje lietuvių 
kalbos pamokas turinčios litua
nistinės mokyklos mokslo metų 
pabaigos leidinys. “Vyturėlyje” 
spausdinami pačių mokinių raši
nėliai, eilėraščiai ir kit. Gausio
se nuotraukose atsispindi ištisų 
metų mokyklos veikla, šiemeti
nis "Vyturėlis” yra 64 psl., gra
žiai Morkūno spaustuvėje at
spausdintas. Leidinys sudaro 
lyg ir vienerių mokslo metų mo
kyklinės monografijos įspūdį, 
kurios puslapius vartant, kiek
vienam yra malonu mokinių raš
tą ir jų mintis pasekti, o nema
žai ir šiaip pasiinformuoti. Pvz. 
iš Redakcijos žodžio sužinome, 
kad “Šiemet mokykloje įvyko 
dvejos varžybos. Pirmosiose 
varžybose dalyvavo mažesnis 
mokinių skaičius, nes jos parei
kalavo didesnių sugebėjimų — 
individualios kūrybos. Mes ra
šėme, kiek sugebėjome. Tai yra 
mūsų nuoširdus lietuviškas žo
dis. Laimėtojos buvo pinigais ir 
knygomis apdovanotos... Šiais 
metais Marąuette Parko litua
nistinį mokykla paskelbė varžy
bas parašyti ir rašinį ‘Vyturė
lis’. Buvo gauta 10 rašinių. Lai
mėjo mokinės, kurių dar
bus čia ir spausdiname”.

DENGIAME STOGUS

445-5000
venimą, koks jis yra šiandien, 
tai reiškia žvilgį į istoriją iš 
šiandienos ir šiandieninio žmo-

MARQUETTE PHOTO 

SUPPLY
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

3314 West 63rd Street
Chicago, Dlinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

WAGNER & SONS
Typetvrltera — Adding Machines — 

Checkwriters
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virg 50 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE 
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Mannfacturers

ALUMINIJAUS RYNOS (Gutters) 
vandens nubegimui.
Nerūdija ir nereikia dažyti.

TVOROS: įvairiausio alu- 
minijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.

STOGELIAI
DURYS - LANGAI: įvairių spalvų
ir kainų.

Naujausi žieminiai balto emalio 
ir "stainless Steel" langai.

Apkalame aluminijum medines 
namo dalis.

KOSTAS BUTKUS
Telef. — PRospect 8-2781

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

Tel. VIrginia 7-7258 - 59

y?

* Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus;
* Portretūra
* Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — HY 7 - 4677
4.22 MENAIIAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11237

Muziejaus retenybe

PASKUTINIAI NEPRIKLAUSOMOS UETUVOS LAIKU PRISIMINIMAI 1 
.... Dar turime pardavimui baigiančių pranykti lietuvlakų monetų.
5 litų — J. Basanavičius, 10 litų —• Vytautas Didysis, 10 litų — prez. 
A. Smetona ir kitos, Kainoraštis pareikalavus.

P. ZABLOCKIS, 2338 Ontario St„ Vanoouver, B. O., OANADA

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

5H% 5 %o

Mokamas už Vienų Me
tų Gerti ficatų sųskaitae

M luini um $5,000.00
Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 
investavimo sąskaitas.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

vr.T PIRMAD. ir KETVIRTAI)........... 9 v. r. Iki 9 v. v.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD............ 9 v. r. Iki 5 v. v.

SESTAD 9 v r Iki II » d —- Treėlad uždaryta.

I' Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.
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Išeivijos lietuvių poezijos 
antologija jau pradėta rinkti 
"Draugo" spaustuvėje

1945— 1971 metų laikotarpį 
apimančią laisvojo pasaulio lie
tuvių poezijos antologiją leidžia 
“Ateities” leidykla. Antologija 
bus apie 650 psl. Joje tilps dau
giau kaip 25 metų rinktinė išei
vijos poetų kūryba. Turinyje bus 
apie 60 autorių, pradedant vy
riausiais, kaip Mykolu Vaitkum, 
Kleofu Jurgelioniu ir kt, o bai
giant pačiais jaunaisiais, jau čia 
gimusiais. Tai bus imponuojan
tis leidinys, vienoje vietoje sutel
kęs visa, kas geriausio čionykš
čių mūsų poetų yra sukurta per 
ketvirtį šimtmečio. Antologijai 
platų studijinį įvadą rašo dr. 
Vik. Skrupskelytė, mūsų jauno
sios kartos Oberlin (Ohio) kole
gijos profesorė, įžvalgi ne vieno 
literatūrinio nagrinėjimo autorė. 
Antologiją redaguoja Kazys Bra- 
dūnas. Šių metų pabaigoje tiki
masi antologiją jau atiduoti į 
skaitytojų rankas.

Vytauto Mačernio 5 O-tas 
gimtadienis prisimintas ir

Lietuvoje

Draugų liudijimais ir paties 
poeto pasisakymais remiantis, li
gi pat pastarųjų metų Lietuvoje 
1944 m. fronto maišatyje žuvu
sio Vytauto Mačernio .gimimo 
data buvo laikoma 1920 m. bir
želio 6 d. Tačiau praėjusiais me
tais, ir Lietuvoje išleidus jo poe
zijos pomirtinę knygą, jau buvo 
nurodoma, kad poetas gimęs 19- 

, 21 m., birželio 5 d. Turint gal
voj pirmąją datą, Vytauto Ma- 

. čemio 50-tas gimtadienis jau bu- 
‘ vo mūsų laikraštyje plačiau pa

minėtas 1970 m. Gi laikantis da
bar nurodomos antrosios datos, 
pakartotinai jo 50-tą gimtadienį 
dar paminėjome ir šių metų pa
vasarį dr. R. Šilbajorio straipsniu. 

Nepraeita tylomis pro 50-tąjį
, Vytauto Mačernio gimtadienį ir 

šiandieninėje Lietuvoje. “Litera
tūros ir meno” savaitraštyje (VI. 
12) poeto gimtadienį primena 
gyvenime buvęs artimas Mačer
nio jaunystės dienų bičiulis po
etas Eugenijus Matuzevičius. 
Laikraščio puslapyje yra įdėta ir 
toji visur įprastinė Mačernio 
nuotrauka, o straipsnyje "Vizijų 
ir nerimo poetas”, b« kita ko, ra
šoma:

“Visame Vytauto Mačernio li
kime, jo poezijoje — tragiška 
pasaulėjauta (bet ne pesimistinė, 
nes tada nebūtų buvę vis naujų 
ir naujų poetinių ir filosofinių 
pastangų skverbtis į žmogaus bū
ties suvokimo gelmes). Visas joj 

„ mąstymas pasižymi žmogaus iri 
poeto didvyriškumu (kai nesi
traukiama, nepabėgama nuo ‘ 
problemos, o norima ją ligi galo, 
suvokti).Tai juk iš dalies prime
na meninį Beethoveno didvy
riškumą, kai metamas iššūkis 
likimui...

...Žemaitijoje, Šamelėje, me
džiais apaugusiame kalnelyje, y- 
ra kapo kauburėlis, po kurio ve
lėna ilsisi Vytautas Mačernis, 
mums palikęs savo poetinį met
raštį, savo ieškančios, t abejojan
čios ir vėl vizijų šviesa nušvin
tančios širdies istoriją.”

Poezijos premija Eugenijui 
Matuzevičiui

Jau septinti metai, kai oku
puotoje Lietuvoje kelias dienas 
yra švenčiami vadinami “Poezi
jos pavasariai”. Jie su tam tikro
mis iškilmėmis atidaromi Kaune 

\ ir po kelių dienų baigiami Vil
niuje. Šiemet “Poezijos pavasaris” 
buvo pradėtas birželio 3 d. ir 
baigtas birželio 6 d. Vilniaus u- 
niversitete, poeto Sarbievijaus 
kieme. Tomis dienomis visur 
vyksta poezijos vakarai, patys

poetai važinėja po miestus ir 
kaimus, skaitydami savo poeziją. 
Tomis dienomis paskiriama ir 
premija už geriausią metų poe
zijos knygą. Šiemet ji teko poe
tui Eugenijui Matuzevičiui už 
naują jo eilėraščių rinkinį “Pauk
ščių takas”. Matuzevičius yra 
čionykštės mūsų žemininkų kar
tos bendraamžis, kartu su jais 
studijavęs Kauno ir Vilniaus u- 
niversitetuoše. Jis buvo taipgi 
1944 metais žuvusio poeto Vy
tauto Mačernio artimas draugas.

Draudžiamos spaudos 
bendradarbis

Šiemet sueina 30 metų nuo 
mirties kun. Prano Urbanavi
čiaus, Prūsuose leidžiamų Ap
žvalgos, šviesos, Varpo, o vė
liau Šaltinio, Vilties ir kitų laik
raščių bendradarbio. Už lietu
višką veiklą buvo atleistas iš 
Mintaujos gimnazijos kapelio
no pareigų. 1917 metais buvo 
išrinktas, į Lietuvos tarybą, bet 
atsisakė kitų naudai. Padėjo J. 
Jablonskiui redaguoti Juškos 
žodyną, organizavo knygnešius. 
Yra išleista visa eilė jo religi
nių knygų. Žinomas taipgi Ku- 
pano slapyvardžiu. Daugelio bu
vo pamėgta jo išverstoji “Fabi- 
jola”.

Milijonas parašų
Šiemet sueina 50 m. nuo die

nos, kai JAV lietuviai 1921. V. 
30 prezidentui Hardingui įteikė 
milijoną parašų, prašydami pri
pažinti? Lietuvą de jure. Para
šų rinkimą nutarė 1918 m. 
New Yorke įvykęs bendras lie
tuvių katalikų ir tautininkų sei
mas, išrinkęs specialų tam už
daviniui vykdomąjį komitetą. 
Parašai buvo susiūti į 138 kny
gas. JAV pripažino Lietuvą de 
jure 1922 m. liepos 27 d.

Nuotrauka Algirdo Grigaičio

Algirdo Grigaičio nuotrauką paroda

jis pateikia keliolika gamtos 
vaizdų, kuriuos būtų galima pa
vadinti realistiniais, bet kuriuose 
jaučiasi ir “pirmosios meilės” j- 
taka, būtent palinkimas į ekspe- 
rimentistams rezervuotos techni
kos vartojimą, pabrėžiant tamsų
jį koloritą, tai ryškinant linijas 
padidintu kontrastu ir pan. Pa
laipsniui Grigaitis atsipalaiduoja 
nuo bet kokio vaizdo suabstrak- 
tinimo ir pastato parodos žiūro
vą prieš nuogą dokumentinę tik
rovę. Tai trečioji grupė nuotrau
kų — foto essay apie Meksikos 
žmogaus buitį, portretai, miesto 
ir gamtos vaizdai, padaryti tikro
viškai, daugiau dėmesio pašven
čiant gyvenimiško momento už
fiksavimui, negu formos išryški
nimui. Šiuose vaizduose Grigaitis 
filosofuoja, bandydamas veido 
išraiškoje, ar aplinkos tuštumo
je, ar sustingusiame momente 

j įžvelgti visą žmoniją slegiančias 
nuotaikas arba išgyvenimus. 
Kruopščiai ieškant, galima šio
se fotografijose atrasti paslėptą 
gyvenimo simboliką — lėlių 
nuotraukos kalba apie nuskriaus
tą ir visų apleistą žmogų, griovi
mui pasmerktas namukas apie 
visa ko pabaigą ir t.t. Tačiau šio

žiūrovo nuomone, tai parodos 
silpnesnioji vieta. Jaučiamas no
ras pasakyti daugiau, negu patys 
vaizdai pajėgia. Sudėjus gamto
vaizdį su gamtovaizdžiu, portre
tą su portretu, abstraktiniai Gri
gaičio sprendimai yra stipresni 
negu realistiniai. Ir žiūrovo akis 
vėl sustoja prie solarizuotų por
tretų, ypač Nr. 16, 43, 33, 45, 
prie aiškaus mosto grafiškos e- 
mulsijos vaizdų — Nr. 30, 50. 
Tai tvirtos rankos ir įtikinantys 
vaizdai.

Paroda kruopščiai apipavida
linta, nuotraukos skoningai iš
dėstytos. Rengėjas — Santara — 
Šviesa. Parodą verta pamatyti 
kiekvienam foto entuziastui, ku
ris čia susipažins su judrios vaiz
duotės mūsų foto menininku, 
atskleidusiu savo vidujinį pasau
lį šioje neeilinėje fotografijų pa
rodoje. Paroda vyks Čiurlionio 
galerijoje iki birželio 20 d.

GĖLĖS
Vestuvėms. banketams, laidotuvėm* 

Ir kitokioms progom* 
GURAUSKŲ 

Be veri.v Hills Oėlinyčia 
2443 W. ftSrvl Street. Chlcago. nilnois 
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Vytautas Mačernis

Algirdo Grigaičio foto nuot
raukų paroda buvo atidaryta 
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, 
birželio 12 d. Parodoje išstatyta 
130 nuotraukų, kurių 14 spal
votos. Tai paskutiniųjų trejų me
ti! derlius, įvairus savo tematika 
ir margas išpildymo technika.

Algirdas Grigaitis jau anks
čiau buvo žinomas kaip eksperi
mentinės nuotraukos puoselėto
jas. Iš parodoje išstatytų darbų 
matyti, kad šio savo kelio jis 
ir dabar nepameta. Čia randame 
jam būdingų solarizuotų nuo
traukų bei kristalizuotos emulsi
jos vaizdų. Čia kabo puikiai iš
didintos spalvotos abstrakcijos — 
skaldyto stiklo ir įvairiaspalvės 
šviesos fragmentai. Tai “senasis” 
Grigaičio veidas, matytas anks
tyvesnėse parodose ir spaudos 
puslapiuose. Net ir patys anksty
viausi šip žanro darbai eina anks
čiau pramintu taku, brandinda
mi senąją idėją naujais posūkiais

i nių fotografijų — gamtovaiz
džiuose, foto essay apie žmogaus 
buitį, portretuose. Į grynąjį realiz-

, . v. . . . mą Grigaitis pereina atsargiai,ir aki pagaunančiais niuansais.
Naujasis parodos autoriaus vei- nePers°kdamas staiga iš vieno 

das pasirodo visoje eilėje realisti- į kitą, bet palaipsniui. Parodoje

ALGIMANTAS KEZYS, S.J. MKEIB&EVANS
FUNERAL HOME

Dabar yra pats geriausias laikas 
įsigyti nuosavus namus, 
pasinaudojant mūsų 
sumažintu nuošimčiu 
ant preferuotų 
paskolų.

«

Lietuvių kultūros 
institutas

Šiemet sueina 30 m. nuo to 
laiko, kai 1941. IX. Am. Liet. 
katalikų federacijos rūpesčiu 
buvo įsteigtas Lietuvių kultūros 
institutas, pakvietus jam vado
vauti prof. K. Pakštą. Liet. kal
bos ir literatūros sekcijai vado
vavo prof. A. Sennas, Lietuvos 
istorijos sekcijai —■ prof. J. 
Stanton - Stankevičius. Institu
tas išleido prof. K. Pakšto: The 
Lithuanian Situation, The Bal- 
toscandian Confederation, Lith- 
uania and Worid War II. Kiti 
kult. instituto leidiniai: A. Vai
čiulaičio Outline of Lithuanian 
Literature, A. Senno The Lith
uanian Language. Savo veikalo 
įžangoje prof. Sennas rašė: 
“Lietuviai didžiuojasi savo kalba. 
Tai stipriausia apraiška pajė
gios ir modernios tautos, kuri 
žygiuoja moderniosios kultūros 
priešakyje. Šitokia tauta nusi-

pelno, kad būtų išsaugota nuo 
sunaikinimo. Jos išsaugojimas 

; bus laimėjimas žmonijai ir kul
tūrai”.

įsidėmėtinas ir prof. K. Pakš
to posakis leidinyje apie Lietu
vą ir II Pasaulinį karą: Kai pa
saulis švenčia tikrai pelnytą 

| pergalę, lietuvius tebekankina 
sunkus klausimas: Argi išlais
vinimas reikš išnaikinimą?"

Instituto vadovas prof. K. 
Pakštas daug dirbo, palaikyda
mas ryšius su kitų tautų moks
lo ir politikos vadovaujančiais 
asmenimis, laikydamas paskai
tas universitetuose ir kitur. Su
sidarius sunkumų finansuoti in
stituto veiklą, jį globoti pasi
ėmė prel. Juras, daug dėmesio 
skirdamas organizavimui Ame
rikos lietuvių archyvo Alkos.

150 m. nuo Napoleono I 
mirties

Napoleonas I Bonapar tas mi
rė 1821 m. gegužės 5 d. šv. Ele
nos saloj, taigi šiemet sueina 
150 m. nuo jo mirties. Anuo me
tu pavergtoje Lietuvoje daug 
kas tikėjosi, kad žygiuodamas į 
Rusiją Napoleonas atneš laisvę. 
Napoleonas Lietuvoje yra ilgiau 
buvojęs Vilkaviškyje ir Vilniu
je, net buvo sudaręs atskirą 
Lietuvos vyriausybę, bet jos pa
grindinis uždavinys buvo orga
nizuoti karių dalinius ir tiekimą 
Napoleono kariuomenei. Apie 
Napoleoną ir jo laikus yra pa
rašę nemažai studijų ir lietu
viai.

Juozas F. C'ibsuskM 
Vedėjas

Darbo Valandos - 
Kasdien nuo 9:00 iki 5:0(1; 
Pirmadieniais nuo 9:00 iki 
8:00: Šeštadieniais nuo 9:00 
iki 1:00; Tfe C i a d i e n i a I s 
uždaryta.

ai n t 
thony

avings
1447 South 49th Court / Cicero, Illinois 60650/Phone 656-6330

VOKU MOKEI BflCK
(PLŪS INTEREST)

TANDARD 
EDERA
SAVINOS AND LOAN ASSOC1ATION OF CHICACO 

j 4192 Archer Avenue at Sacramento • Chlcago, llllnoli 60632 • 847-1140
ASSETS OVER $149,500,000. RESERVES OVER $13,500,000. j

I OFFICE HOURS|
Monday, Tuesday, Thursday & Frlday 9 a.m to 8 p.m. 

Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wed„ no business transactod

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
4330 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7 1741-2

MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS IR SŪNUS—

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 7lst St. Telef. GRovehili 6-2345 6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AUKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
2314 W. 28rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAJayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, 1LL. Tel. OLympie 2-1003

LEONARD BUKAUSKAS IR SONUS
649 East 162nd Street, South Holland 

10821 South Michigan Avenue, Chlcago 
TEL. — CO 4-2228
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Diskusijos studentų ateitininkų kursuos, Dainavoje. . Nuotr. A. Norvilo

REDAGUOJA JŪRATE JASAITYTfi, 6922 S. OAKEEY AVĖ., CHICAGO, ILEEINOIS 60686

STUDENTU ATEITININKU SĄJUNGĄ GYVA
Įspūdžiai iš SAS kursų Dainavoje gegužės 28-31 d.

Studentų ateitininkų sąjungos 
kursus pradėjome penktadienį, 
gegužės mėn. 28 d, Dainavoje. 
Suvažiavo jaunimas iš įvairių 
vietovių: Chicagos, New Yorko, 
Detroito, Toronto, Cleveiando ir 
Philadelphijos. Kursuose susirin
kome pasiklausyti įdomių paskai
tininkų. Kursų pagrindinė tema 
sukosi apie žmogaus laisvę.

Jurgis Oniūnas, dabartinis SAS 
pirmininkas, atidarė suvažiavi
mą, pasveikindamas visus atvy
kusius ir pristatė pirmą paskaiti
ninką dr. Algį Norvilą. Dr. Al
gis Norvilą kalbėjo mums apie 
pagrindines laisvės sąvokas. Mes 
gyvename pereinamąjį žmonijos 
laisvės laikotarpį. Senovėje griež
tasis mokslas sugebėjo išlaisvin
ti žmogų. Susižavėjimas gamta 
ir tikslingumu, kuriuo gamta 
reiškiasi, norėjo tą mokslą vis
kam pritaikyti. Žmogus laikomas 
gamtos dalimi. Jį reikėjo išaiš
kinti tais pačiais griežtais princi
pais kaip ir gamtą. Evoliucija lei
do įstatyti žmogų į gamtos rėmus. 
Pirmas radikalus klausimas iš
kilo, kai susidūrė senoviška, tra
dicinė žmogaus sampratos pra
džia su moksliškuoju aiškinimu. 
Bet pagal moksliškąjį aiškinimą 
žmogus nėra laisvas. Žmogus 
veikia pagal nuspręstus veiks
mus, nulemtas kokios nors prie
žasties. 'lai vyko industrinės re
voliucijos ir racionėlizmo bangų 
poveikyje. Ateitininkai atsirado, 
kai ši moksliškoji pasaulėžiūra 
buvo pačiam žydėjime, ir išėjo 
prieš šią pasaulėžiūrą opozicijom 
“Žmogus priklauso nuo Kūrėjo ir 
iš to išplaukia, kad žmogus yra 
laisvas.” Tai viena iš pagrindinių 
tezių.

Laisvės gynėjai pradėjo teigti, 
kad žmogus yra laisvas ir stip
riai pasisako prieš bet kokį de
terminizmą. Tuo tarpu, krikš
čioniškai žiūlrint, žmogus yra 
laisvas, kai jis atkreipia savo kas
dieninį gyvenimą į vertybes. 
Kaip mes at-kai turime į šias 
skirtingai interpretuojamas lais
ves reaguoti? Trumpai: mes bū
sime laisvi, jeigu mes atsiliepsi
me į mūsų konkrečios problemos

i \
Studentų ateitininkų kursų paskaiti
ninkas Juozas Kazlas.

Nuotr. A. Norvilo

aplinkumą. Tarp paskaitų stu
dentai, būreliais pasiskirstę, da
linosi mintimis diskusijose. Bet 
rimties žodžius sekė ir linksmy
bės: kai kurie maudėsi, kiti 
džiaugėsi po ilgesnio laiko susi
tikę — nes tolimesnių miestų 
kuopų nariai tik kelis kartus per 
metus turi progą susitikti, o tre
ti juokus pasakojo.

Kitas paskaitininkas buvo Juo
zas Kazlas, atvykęs iš Yale Uni
versiteto, kur jis ruošiasi ten įsi
gyti daktaro laipsnį politiniuose 
moksluose. Tema — “Sovietų Są
jungos ateitis”. Didelė žmonijos 
dalis gali gyventi totalitariniame 
krašte. Šiandien pagrindinė So
vietų Sąjungos teorija vadinasi 
“convergence theory.” Stalinas 

, valdė Rusiją su slaptąja NKVD 
policija, o Chruščiovo valdžios 
laikotarpis vadinamas “thavving 
out government” Chruščiovas,

I lyginant su kitais, buvo libera
lus diktatorius. Brežnevo sistema 
taipgi gana panaši. Pačioj par
tijoje yra kiek daugiau demokra
tijos. Tačiau mes turime atsi
minti, kad jeigu partijoje yra 
kiek daugiau demokratijos, tai

Augustinas Idzelis skaito paskaitų atei
tininkų kursuos. Nuotr. A. Norvilo

nereiškia, kad valdžioje jos yra 
tiek pat. Kalbant apie mažųjų 
tautų gyvybę Sovietų Sąjungoje, 
nereikia pamiršti, kad Lietuvos 
ateitis gali būti nuspręsta Ukrai
noje.

Augustinas Idzelis svartė dr. J. 
Girniaus pareikštas idėjas apie 
tautą ir tautybę. Kraštas teikia 
tam tikras galimybes, kurios pa
sako, ką mes galime ir turime 
daryti. Kraštas determinuoja 
žmogaus padėtį. Mes čia esame 
Amerikos arba Kanados lie'u- 
viai, skirtingi nuo Lietuvos lietu
vių. Mes turime padėti kraštui 
išlaikyti mū’.ų kultūrą.

Dr. Vygantas atvyko iš New 
Yorko tiktai keliom vahmdom 
Jis ’-'ums kalbėjo ap:e la'svę ir 
nepriklausomybę Nepriklauso
mybė yra fizinis daiktas. Yra ne
priklausomumas nuo ko nors. 
Laisvė yra tam tikra vidaus būtis. 
Mes esame tiek laisvi, kiek mes 
stengėmės būti laisvi.

Kęstutis Girnius kalba apie Dostojevs
kio Didįjį Inkvizitorių studentų atei
tininkų kursuos, Dainavoje.

Nuotr. A. Norvilo
Laisvė turi ir funkcines ver

tybes. Kas yra principas? — gai
rės, kurios išreiškia’ tam tikras 
vertybes. Principo ir laisvės sąjū
dis'yra svarbus žmogui, sudarant 
savo pašau lėžijjrą. Turime būti
nai skaitytis su pasirinkimu, kaip 
kalbame apie laisvę ar principus. 
Žmogus yra laisvas reikšti gėrį. 
Be laisvės mes negalėtumėme 
būti krikščionys. Ateitininkų i- 
d'eologija duoda žmogui idėjas, 
kokiu jis gali būti, bet neįsako, 
kdks jis turi būti.

Kęstutis Girnius skaitė mums 
paskaitą apie Dostojevskio “Di
dįjį Inkvizitorių.” Ispanijoje 16 
-tame šimtmetyje mažame mies
telyje Kristus vėl pasirodė žmo
nėms. Vyriausias kardinolas Jį 
suareštavo. Tą vakarą, Kristui 
besėdint kalėjime, atėjo pas Jį 
kardinolas — vyriausias inkvizi-' 
torius ir pareiškė, kad Kristus y- 
ra jo ir bažnyčios priešas, nes 
Jis su savo atėjimu naikina Baž
nyčios santykius su žmonėmis, o ■ 
taip pat ir jos atliktus darbus. 
Kristus atsisakydamas velnio 
gundymo, girdi, padaręs didelę 
klaidą, nes žmogui negali būti 
suteikta per daug laisvės. Kad 
žmogus būtų visai laimingas, jis 
turi patikėti savo laisvę kokiam1 
ners autoritetui. Bažnyčia ir yra 
tas autoritetas. Žmogus, paves
damas savo laisvę Bažnyčiai, pa
lengvina savo sunkią naštą. 
Kristus neturi įsiveržti į jų dar
bus Kardinolui — didžiąjam in
kvizitoriui, baigus kalbėti Kristus 
jį pabučiavo ir apleido kalėjimą. 
Ar Dostojevskio laisvės sąvoka iš 
viso įmanoma? Paskaitininkas 
paaiškino, kad šitokia laisvės są
voka gražiai skamba,, bet nebū
tinai gali būti praktiškai Įvykdo
ma. Šio klausimo gvildenimas 
buvo tęsiamas da" ir atskirų bū
re. ų is .us.juse.

Penktadienį vakare, kai visi 
suvažiavo, buvo tik bendras su
sipažinimas. Vieni šoko ir dai
navo, kiti ėjo bekalbėdami pasi-

Judam, krutam!
•Pereitą savaitgali, birželio 

mėn. 12 ir 13 dienomis, Įvyko 
Paša ’lio lietuvių Bndr"om°- 
rės Jaun' o , kr-iH'.
pcsėd'ą. Sečte ve ’-csMžh'i 
rit-mia' kavo prezidiumo pirtni- 

’.o,. p č!o,'rp-, 0 į-ekmu-
dien’ - - pr'z’d'V.mo narė Joana 
Kūrai ė. Posėdis vyko sklan
džiai Tikimės neužilg? pamatyti 
šio savaitgalio posėdžiavimo va
landų vnis'us.

• Saulius M'knliukas Chica
gos studentų ateitininkų drau
govės iždininkas, PLBJK komi
teto buvo pakvies'as e.’u Kong
reso kontrolieriaus pareigas. 
Sveikiname ir linkime Sauliui 
daug laimės (ir darbo!), einant 
šias re kšmingas pareigas.

• Chicagoje visą savaitę vie
šėjo Studentų ateitininkų sąjun
gos pirmininkas Jurgis Oniū
nas. Chicagon atvažiavęs iš New 
Yorko darbo reikalais, praleido 
čia nemažai laiko, dalyvauda
mas įvairiuose, Chicagoje vyks- 
tanč'uose, jaunimo užsiriiojimuo 
se. Jurgis yra PLBJK finansų 
komiteto narys.

, • Studentų ateitininkų sąjun
gos stovykla įvyks Vermonto 
kalnuose, Neringos stovykloje, 
nuo rugpjūčio mėn. 26 d. iki 
rugsėjo mėn. 6 d. Ckagiškiai, 
norintys važiuoti stovyklon, pra- 
neški'e J. Jasaitytei (434-2163) 
iki rugpiūčio mėn. 15 d. Stovyk
los kaina — 40 dol.

Ar jūs žinote?..
kad “Dabartinės lietuvių kal
bos žodynas” yra neapsakomai 
įdomus. Kiekviename jo pusla
pyje yra daug įvairių ir skam
bių lietuviškų žodžių, žodžių, 
kurie kai 'kuriems yra net ne
girdėti.

Redakcija apsiėmė truputėlį 
praturtini skaitytojų žodyną, 
pavartė žodyno puslapius, ir 
štai kokių įdomybių surado; 
agnus — smarkus, judrus 
aikštis — užsispyrimas 
anyta — vyro motina 
baužhs — plikas, tuščias 
cipukas — viščiukas 
jdėm — tyčia

vaikščioti. Šeštadienį įvyko dide
lis laužas, Petro Sandanvičiaus 
pravestas prie ežero kranto. Stu
dentai patys puikiai paruošė 
programą. Buvo daug įvairių pa
sirodymų ir visi su dideliu en
tuziazmu prisidėjo prie dainavi
mo. Paskutinį vakarą pagerbėm 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės par
tizanus. Jūratė Jasaitytė parengė 
montažą. Keli studentai su žva
kutėm rankose perskaitė lietuvių 
poetų partizanams sukurtus eilė
raščius.

Štai ir pasibaigė mūsų pavasa
rio kursai. Vienas kitą išlydėjo
me, laukdami vasaros stovyklų, 
kai vėl galėsime susitikti ir vėl 
kartu pabendrauti, pasidalinti 
savais džiaugsmais, siekimais ir 
rūpesčiais.

Dalia Jasaitytė

rasabrauklys — naktibalda 
sklindis — paplotas, blynas” 
stičas — užsispyrėlis 
žandenos — peisai.

Įsidėmėkite, pavaitokite, pra- 
turtėkite.

PABTKA

Redakcija norėtų išreikš.i di
delį Ačiū Jurgiui Galiūnui už 
šią neapsakomai reikalingą, Įdo
mią, žavinčią mintį.

Dr. Kazickas (dešinėje), Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso finansų komi
teto pirmininkas, daro pranešimų pe
reitą savaitgalį Chicagoje įvykusiame 
Kongreso vykdomojo komiteto posėdy
je.

Dr. V. Vygantas pas studentus ateitininkus Dainavoje.
Nuotr. A. Norvilo

(Šeštadienis, 1971 m. birželio mSn. 19 ft.

ASS studijinio suvažiavimo 
stovyklos programa

Akademinio skautų 
suvažiavimas - stovykla įvyks 
birželio mėn. 26—liepos mėn. 3 
dienomis, V. Jonyno vasarvietė
je, Ches erton, Ind.

Suvažiavimo - stovyklos pro
grama yra šitokia:

šeštadienis, birželio mėn. 26 d. 
2:00 p. p. — Stovyklos atidary
mas.
7:00 v. v. — fil. dr. V. Čer
niaus paiUekesys psichologine 
tema.

Sekmadienis, b'r'elio tu n.
27 d.

30:30 v. r. — Ja-n’mo š’ųąpoziu- 
mas “M’šrios vedybos”. Mode
ratorius psichologas dr. B. Gri
galiūnas.
2:00 p. p. — ASD ir Korp! Vy
tis atskiros sueigos.
7:00 v. v. — Literatūros vaka
ras. Praveda fil. R. Vėžys.

Pirmadienis, birželio mėn.
28 d.

10:30 v. r. — Sudėtinė moksli
nė paskaita. Prelegentai fil. dr. 
S. Matas ir fil. I. Kairytė.

7:00 v. v. — 1941 m. sukilimo 
minėjimas. Praveda fil. V. Stat
kus.

Antradienis, birželio mėn.
29 d.

10:30 v. r. — “Moters išlaisvi
nimas” (Women's Lib). Gyvos 
diskusijos su opozicija.
7:00 v. v. — Nor'hvvestern uni
versiteto prof. Gordon Fordo, 
Mažvydo katekizmo į anglų kal
bą vertėjo paskaita; “nenųjų 
lietuviškų teks ų vertimai ir jų 
lin^v's inė re’kšmė".

Trečiadienis, birželio mėn.
30 d.

10:30 v. r. — Jaunimo simpoziu
mas “Religijos reikšmė šių die
nų jaunimui”.
7:00 v. v. — Moralinis šantažo 
pateisinimas (Bražinskų byla, 
etc. Moderatorius fil. A. Dundzi- 
la; referentai fil. R. Kezys 
(VLIK), V. Vaitiekūnas (VL
IK), kun. G. Kijauskas, SJ, P. 4 
Žumbakis. Diskusijos.

Ketvirtadienis, liepos mėn. 1 d. 
10:30 v. r. — “Kas yra geras 
lietuvis?” Įvadas: fil. L. Gri
niaus paruošta tema. Diskusi
jos.
7:00 v. v. ■— Politinių - visuo
meninių temų simpoziumas. Mo
deratorius fil. dr. T. Remeikis; 
dalyviai; A. Gureckas (VLIK),
B. Nainys (L. B.), fil. V- Ka- 
mantas (L. B.), fil. R. Kezys 
(VI. ’K). Diskusijos.

Penktadienis, liepos mėn. 2 d. 
10:30 v. r. — Politinių - visuo
meninių temų simpoziumas. Ket
virtadienio dalyviai.
7 :C0 v. v. — fil. dr. R. gilbajo- 
rio paskaito apie dabartinę Lie- ■ 
tuvos poeziją.
8:15 v. v. — Dramos ir muzikos 
vakaras. Praveda fil. R. Kv!kly- 
tė; dalyviai: 5>. Kielaitė - Kele- 
čienė, J. Kelečius, L. Barauskas,
B. ir B. Dabšiai, A. Vasaitis ir 
kiti,

šeštadienis, Kero? mėn. 3 d. 
10:30 v. r. — Atviras FSS pa
šnekesys - diskusijos Įvairiais , 
visuomeniniais, politiniais, orga
nizaciniais klausimais.
2:00 v. p. — Stovyklos uždary
mas.

8:00 v. v. — Stovyklos užbaigi
mo šekiai, laužas, etc.

Visi Sąjūdžio nariai bei skau
tai vyčiai ir vyr. skautės yra 
kviečiami suvažiavime - stovyk
loje dalyvauti. Visus prašome 
būtim.j registruotis, nors žadė
tume e dalyvauti tik vieną die
ną ar savaitgalį. Registruoja ma-^r 
tu pas fil. K. Ječių, 1310 Waysi- 
de Drive, Vilią Park, UI. 60181, 
kartu siunčiant 5 dol. registraci-

Dainų šventės banketo ruošinio jaunimo komitetą sudar šie asmenys: Andrius Markulis, Ramunė Butikai- | jos mokestį.
tė, Viktoras Stuopys, Jūratė Jasaitytė, Ona Gradins kienė, banketo rengimo pirmininkė, ir Vladas Žu
kauskas. Nuotr. P. Maletos ASS Vadįja
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