
I

9
I iri*

flr

* \

ę...

*

t

t

A.
I
f i

nflglapy menaP įpiattfa ANTROJI DALIS / 1972 METAI

RUGSĖJO MEN. 16 D. / SEPTENBER 16, 1972
PART TWO NR. 218 (37)

r

L

Šiame numery
ASMENYS, LAIPTAI IR GRANDYS.
OKUPUOTOS LIETUVOS KULTŪRININKŲ 

LAIŠKAS LAISVIESIEMS LIETUVIAMS 
ČIURLIONIO PALIKIMO REIKALU.

Iš SENOSIOS PENNSYLVANUOS: ĄŽUOLAI, 
SOTINĘ ŠAKNIS VILKA VISKYJE.

NOVALIS IR JO “HIMNAI NAKČIAI”.
FRAGMENTAI Iš NOVALIO “HIMNŲ NAK

ČIAI”.
STAISYS BARZDUKAS APIE ANTROJO JAU

NIMO KONGRESO EGZAMINUS.
KUN. PUAUS DAMBRAUSKO 80 METŲ SU

KAKČIAU
VIENUOLIKTAS TARPTAUTINIS KALBININ

KŲ KONGRESAS.

ČIURLIONIS
GYVENS!
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Ašmenys, laiptai ir grandys
Mokslinė logika sunkiai pri-1 tiališką kerštą dėl jo dukters su

taikoma menams. Ir tai žino! vedžioj mo, ne vien paties Joe, bet 
kiekvienas. Bet kyla klausimas: ir {kaitin os publikos prieš pa- 
argi logika taip kartais gali me- našius suvedžiojimus liko ne tik 
nuošė tapti nelogiška? Ir kodėl? išteisintas, bet ir kone paplotas 
Juk kas menuose nelogiška, kai per petį, kaip anas menininkas, 
kam gali atrodyti tokiu žaviu kū-! Bravo! Joe! Bet kiek girdėjau, 
riniu, kad jis gali 
džiugaus žiūrovo 
pasigėrėjimą, net 
taip toks žiūrovo 
paveikslų, romanų ar muzikos 
kūrinių kūrybinės slinkties pasta
to menininką j keisčiausias situ
acijas.

Gal taip atsitinka todėl, kad 
kas vienam yra progresas, kitam 
tai yra regresas? Toks pvz. “reg
resas” istorijoje, kaip renesanso, 
neoklasizmo, neoralizmo grįžte
lėjimai gal kartu buvo savotiš
ku ir progresu ir regresu. O gal 
tik progresui reikalingais girgž
dančiais laipteliais, be kurių me
nas nejuda į priekį, bet į inflia
ciją.

Pasitaiko menuose keistų situ-j 
acijų. Štai teko nugirsti anekdo
tą, kad kažkoks menininkas ne
užrašinėjo datų ant savo darbų. 
Jis pradžioje tapė gamtą, ją stu
dijavo, vėliau persimetė į pusiau 
abstraktą, išdrąsėjo ir surengė 
paskutiniųjų paveikslų parodą.

Pasisekimas buvo pusėtinas. 
Išpardavė. Už kelių dienų, pa
kviestas vėl kitur paveikslus iš
statyti, jis sugraibė savo pirmuo
sius darbus ir vėl pasirodė vie
šumoje. Jam buvo labai netikėti
na, jog vienas kritikas paplojo per 
petį ir pasakė: “Padarei milži
nišką progresą!”

— Progresą? — šyptelėjo me
nininkas. — Bet tai mano patys 
pirmieji darbai! Tai čia progre
sas, regresas ar absurdas? Moks
le šūvis Mėnulin ir į Saturną lai
komas jau vėlesniu išsivystimu. 
Negi kas išdrįstų sakyti, kad pir
mąja beždžioniukės trojektorija 
padaryta daugiau progreso, negu 
išlipimu Mėnulin?

Pasitaiko ir kitokių “suintere
suoto” žiūrovo kuriozų. Filme 
“Joe” tėvas už, aišku, gan bes-

sukelti net 
ar skaitytojo 
aiktelėjimą. Ir 
nesupratimas

I 
I

Redakcijos pastaba. Šis, 
mus pasiekęs, čia spausdinamas 
raštas yra okupuotos Lietuvos kul
tūrininkų, ypač jaunųjų meninin
kų, bendras kreipimasis į laisvo
jo pasaulio lietuvius ryšium su 
artėjančia M. K. Čiurlionio 100 
metų gimimo sukaktim (1975) 
ir su maskviniais kliudymais iš
saugoti šio genialaus mūsų dai
lininko palikimą.

Viso pasaulio lietuviai su di
deliu dvasiniu pakilimu ruošiasi 
sutikti savo tautos genijaus, di
džiojo Meninipko, o kartu ir vie
no šviesiausių žmonijos protų— 
M.K. Čiurlionio 100-sias metines. 
Štai neseniai ir Lietuvos spau
doje pasirodė žinutė: Rytų Vo
kietijos leidykla “Veriag der 
Kunst” ruošiasi išleisti monogra
fiją apie M. K. Čiurlionį. Tačiau 
— tiktai vokiečių kalba. Be to — 
tiktai ketvirtadalis iliustracijų te
bus spalvotos. Jau greit su
kaks metai, kai Lietuvoje su
darytas komitetas, turintis pasi-

jaunieji nematė tame jokio me-. 
no ir reikalo grįžti į laukines! 
keršto aistras.

Ir taip filmo meninė logika 
skilo į dvi priešingas (gal “gene
racijų?”) grupes. Skilo ant inte
reso ašmenų.

Tokios kritiškos grupės neiš-1 
vengiamai gyvenime egzistuoja.' 
Jos savimi suinteresuotos. Entu- Į 
ziastiškos. Dar blogiau: besigi
nant “progresistam” ir “regresis- 
tam”, kiekvienas iš jų dar turi 
timptelėti, dar daugiau pasaldin
ti ar pasūdinti savo argumentus, 
kad tik neįkristų “priešo” gru
pėm

“Progresisitai”, mūsuose ap-| 
kaltinti netautiškumu, pradeda 
ieškoti ir gal atras tautinę ^va
šią abstrakčiame kube, apskriti
me ir kitur. Puolamas muzikas 
gal įrodys, kad ne tik armonikė
lės polka gali būti tautiška? Bus 
tokių, kurie nieko tautiško ten I 
neatras. Literatūroj pvz. sakoma, 
kad mūsų monologai yra per aiš
kūs, atsimenama, kad neaišku
me yra menas ir kad apie neaiš
kiuosius menininkus tiek ginčija
masi, tiek studijų prirašoma.

Bet jei neaiškumų mūsų pub
lika nesupranta, ką daro mūsų 
autorius? Nagi, jis pradžioj ar ga
le ima ir publikai pasako dėl ko 
ir kaip, galų gale, jo kenčiantis 
herojus blaškosi, kenčia, taip sa
kant, lyg prispirtas, jis imą ir j 
pats veikale įrašo savo teoremos 
gaires. Gal to ir nereikia? O tik, tos kokybiškos spalvotos visų M. 
mūsų sąlygos (kitokia logika, ki-'K. Čiurlionio kūrinių reprodukci- 
ti diktatai ir visuomenės išpru-! jos? Juk didysis menininkas tapė 
simo lygis) gal nejučiom palen-jant prasto popieriaus neilgaam- 

-,n ,.a-s (ja>ajs įr jo paveiksiai spar
čiai sensta! Jei šimtmečio proga 
nebus susirūpinta aukštos koky
bės reproduckijomis, sekančio ju
biliejaus paveikslai gali ir nebe
sulaukti... Ar verta pasitenkinti

M. K. Čiurlionis (1975-1911)

neaiškiomis restauracijos gali
mybėmis? Pagaliau — jeigu ko
kia stichinė nelaimė arba — ka
ras? Čiurlionis tėra tiktai vienas!

Lietuvos laikraščiai (“Tiesa”, 
“Literatūra ir menas”, “Gimtasis 
kraštas” ir kt.) bei įstaigos (Kul
tūros ministerija ir kt.) dažnai 
gauna piliečių laiškus, kuriuose 
klausiama: kas daroma M. K. 
Čiurlionio kūrybai išsaugoti ir 
pagerbti? Tiktai “vidinio spaudi
mo” rezultatai kol kas menki...

Istorijos verpetuose įpratome 
būti atsargūs, nepatiklūs, rūstūs. 
Sakoma, jog mes — lėti, nepa
slankūs šiauriečiai. Sakoma, jog 
mes — kultūriškai atsilikę nuo 
pasaulio. Tiktai — nežinia kie
no kaltė, kad nepajėgiam paro
dyt pasauliui ktt galim: ar mū
sų lietuviškas nepaslankumas tu
rįs būti pririštas prie gėdos stul-1 
po, ar tai tik įvairios konjunk- 
tūriškos kliūtys? Keista, bet daž-; 
nas tautietis labiau tikisi pama- j 
tysiąs paminklą Gediminui, Ku-I 
dirkai, Basanavičiui, Baranaus-Į 
kui, Maironiui, Čiurlioniui — ne i 
Lietuvoje, ne Vilniaus centrinė-1 
se (ar nuošaliose) aikštėse, bet 
kur nors Čikagoje!..

Taip, — mes sakome tiesą: no
rėtume po daugelio metų nuvyk
ti į senąją gerąją Čikagą, tapu
sią motina daugeliui lietuvių, ir 
bent ten pamatyti, ką gali lietu
vis, pamatyti kaip jis myli savo 
gimtąjį kraštą, — tokį mažytį ir 
tyrą kaip ašara ant Dievo vei
do...

■ Ne, mes nesame išdavikai, tau-
■ tos priešai! Mes norime Gedimi
no Vilniuje, Maironio Kaune, Ba
ranausko Anykščiuose. Tačiau 
patirtis ne kartą įrodė: kai inicia
tyvos imasi 
gyvenantys 
sambrūzdis 
valdininkų

i mo iš užsienio, — kaip pas mus 
būtų tylu...

•
Mes turime atminti ir atsime- 

' name: Lietuvoje gyveno daug 
žymių žmonių, karštai mylėju
sių Tėvynę ir atidavusių jai vis
ką. Mes norime juos pagerbti,ne
paisydami jokių sąlygų ir sunku
mų, — ekonominių ar kitokių. 
Tik žmogus, gerbiantis, praeitį, 
yra žmogus. Tik žmogus, mylin
tis savo gimtąją žemę, yra žmo
gus. Tik žmogus, tikintis savai
siais žmonėmis, savąja tauta, sie
kiantis jai šviesesnės ateities, yra 
žmogus.

Ateitis neįmanoma be kultū
ros, be dvasinio gyvenimo, be to, 
kas yra aukščiau už pinigus, val
džią ir visas konjunktūras. Mes 
tikime savo tauta, jos gyvybingu
mu, kurį įrodė istorija. Mes ti
kime aukštesniais idealais, gėriu 
ir grožiu, pagaliau — pačiu Die
vu. Mes tikime taip pat ir tuo, 
kad viso pasaulio lietuviai pada
rys visa, kas įmanoma, kad būtų 
išsaugotas ir tinkamai pagerbtas 
mūsų mažos, bet kūrybingos ir 
taip mums brangios tautos kul-

svetimose padangėse 
mūsų broliai, kyla 
ir bukagalviškiausių 
tarpe. O be spaudi-

lietu-
sąvą-

tikrai

i ruošti jubiliejui. Tačiau iki šiol 
vis dar nieko negirdėti apie tai, 
kad pagaliau vieną kartą 
vių tauta tinkamai pagerbs 
jį ČIURLIONĮ!

Kur konkursas sukurti
vertam genialiojo menininko pa
minklui? Kur bent pažadai, kad 
pagaliau bus lietuvių kalba išleis
ta išsami monografija apie M.K. 
Čiurlionio kūrybą bei atspausdin- 

| tos KOKyD.sKos spalvotos tusų 1V1. 
i , 1 *. . * 1

kia jo ranką?
Štai, sakykim, džiaugiamės, su

laukę naują romano laureatą. 
Ypač gal, todėl, kad veikale mi
nimas pasąmonės srautas, pasi-

(Nukelta į 2 psl.)

M. K. Čiurlionis (1975-1911) Jūros sonata. Allegro.

tūrinis palikimas, kad bus pada
ryta visa — Lietuvoje ir kitur, — 
kad mūsų tauta su lietuvišku 
kantrumu ir darbštumu paro
dytų pasauliui savo dvasinę galią 
ir grožį.

Mes turime atminti ir atsime
name: Lietuva turi senas kultū
rines tradicijas, tiktai jos buvo

amžiais daugelio godžių kaimy
nų slopintos... Per trumpą atgi
mimo dvidešimtmetį spėta pada
ryti šuolį pirmyn (nors mes ir 
neneigiame praeities trūkumų). 
Negalima nubraukti ir dabarti
nių Lietuvos kultūros pasiekimų. 
Tačiau...

Mes turime atmihti ir atsime

name: kadaise Lietuvos medalis- 
tika buvo plačiai žinoma. Buvo 
ir sąlygos plisti garsiesiems Rim
šos medaliams. Gal ir dabar, — 
viliamės, — pasklis po pasaulį 
lietuvių sukurti tikrai verti Čiur
lionio bei Rimšos tradicijų jubi
liejiniai M.K. Čiurlionio meda
liai.

Gal ir mus, — Lietuvoje, — 
viliamės — pasiseks pasaulinio 
garso leidyklose išleisti M.K.Čiur- 
lionio paveikslų reprodukcijų ap
lankai. Gal kada nors nebereikės 
jaudintis, kad dar ne visų pa
veikslų spalvos pakankamai ko
kybiškai užfiksuotos amžiams?

Čiurlionis — gyvas, ir gyvens 
amžinai, nes jo dvasia — mu
myse, — Čiurlionio tautoj. Mes 
niekada neleisim išblėsti jo įžieb
tai Amžinajai Meno ugnelei.

Prof. Vladas Jakubėnas apie 
muziką Balį Dvarioną

Ateinančio šeštadienio “Drau
go” kultūriniame priede spaus
dinsime prof. Vilado Jakubėno 
straipsnį apie Lietuvoje neseniai 
mirusį mūsų kompozitorių, pia
nistą ir muzikos pedagogą prof. 
Balį Dvarioną. Jis buvo bendra
amžis su prof. VI. Jakubėnu. Abu
du kompozitorius gyvenime jun
gė ilgametė pažintis ir susirašinė
jimas laiškais iki pastarųjų die
nų.
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Veidai ir vaizdai senojoj Pennsyž. nijoj (V)

VLADAS RAMOJUS

Mažai gal kam bežinoma, kad 
Lietuvos nepriklausomybės me
tais kai kurie JAV gimę lietuviai 
klierikai iš čia buvo siunčiami 
mokytis Lietuvos kunigų semi
narijose. Ypač tie, kurie papulda
vo į lietuviškąjį Marianapolj pas 
šviesios atminties lietuvį marijo
ną kun. J. Navicką. Tas gabes
niuosius tuoj nukreipdavo į Lie
tuvą. Iš tų-Lietuvos kunigų se- 
ųiin a rijose besimokiusių busimų
jų kunigų senosios Pennsylvani
jos anglių kasyklų rajone sura
dome du brolius dvynukus Joną 
ir Stasį Lukšius. Jonas, stambus, 
tarsi ąžuolas, primenąs tvirtą 
Lietuvos artoją, klebonauja nedi
delėje St. Clair lietuvių parapi
joje, kuri savo laiku svetimtaučių 
klebonų buvo visai nugyvendin- 
ta. Tuo tarpu Stasys, savo ūgiu 
bei kūno sudėjimu žymiai ma- 
Žesnis, daugiau primenąs akade
miką, jau aštuoneri metai yra 
Tamaąua liet parapijos klebonas 
ir rengiasi statyti naują bažny
čią su lietuvių dailininkų talka. 
Iš išvaizdos niekad nepasaky
tum, kad jie būtų dvynukai. Tik 
ilgiau su jais pabuvus bei išsi
kalbėjus, aiškiai pajunti, kad jų 
Šaknis yra sotinusi Lietuvos že
mė. 1

Pirmiausia aplankėm kun. Jo
ną Lukšį St. Clair miestelyje, 
kurs vos už septynių mylių nuo 
Senadoriaus, plačiu ratu supa
mas kalnų. Netikėtu sutapimu, 
tos dienos vietiniai laikraščiai ra
šė apie mūšų lankomą kleboną. 
Mat, vagys, įsėlinę į kleboniją, 
pavogė visą praėjusio sekmadie
nio rinkliavą — apie 700 dol. 
Nedideliam miesteliui tai neeili
nė naujiena, todėl tą žinią vie
tos gyventojai plačiai komenta
vo. Klebonas, mus priėmęs su 
tikru lietuvišku nuoširdumu bei 
atvirumu, pasakojo, kad už va
gių darbus jautrūs parapiečiai at
silygins dvigubai, aukodami baž
nyčiai žymiai daugiau, negu kad 
šiaip aukoja. Be likimas jį kaž
kaip netyčia kartas nuo karto 
vis suvedąs su kriminalistais. Sa
vo laiku jis buvo kalėjimo kapė- 
lionas Philadelphijoj. Už krimi
nalinius nusikaltimus policija su
ėmė vieną juoduką, teismas jį 
nuteisė, ir juodukas buvo užda
rytas už grotų. Kalėjimo vadovy
bė nustebo, kad naujojo kalinio 
dokumentuose visur figūravo ka
lėjimo kapeliono pavardė — 
John Luksys. Iš kur kriminalis
tas pasirinko jo vardą bei pavar
dę, kun. Jonui Lukšiui ir šian
dien neaišku.

— Aš jau pagadintas lietuvis. 
Mano brolis Stasys daug geresnis. 
Jis vis būna lietuvių parapijose. 
O mane vyskupas kelerius metus 
išlaikė kalėjimo kapeliono parei
gose, šešerius metus dirbau pas 
juodukus, vienerius metus pas 
portorikiečius. Atgal pas lietu
vius sugrąžino tik tada, kai kiti 
jau visai nugyvendino parapiją. 
Žinot, kai į lietuvių parapiją vys
kupas paskiria svetimtautį klebo
ną, tai rinkliavos pusiau suma
žėja, — pilnas sąmojaus, gražia 
lietuvių kalba pasakojo kun. Jo
nas Lukšys, vis pasidairydamas 
į šalis, tarsi horizonte ieškoda
mas tolimojo Vilkaviškio bokš
tų-

— Sakot, parapija buvo nugy
venta. Tai kaip jums sekasi gan 
gerai tvarkytis, kad net sekma
dienio rinkliava siekė 700 dol?

-— Aš truputį kitaip darau, — 
tęsia klebonas, — aš nieko nei* 
mu už krikštus, vestuves ar lai
dotuves. Tai Bažnyčios pareiga 
patarnauti. Bet žmonės, kurie iš
gali, yisada atsilygina, net dvi*

Lietuvių parapijos bažnyčia St. 'Clair, j kurią norint patekti, reikia pa
lipti net 25 laiptus. (Lietuvių foto archyvas)

rėjo savosios parapinės mokyklos. 
, Tad lietuviškam pulsui perduo
ti jaunosioms kartoms nebuvo 
švietimo įstaigos. Tai turėjo at
likti susipratę tėvai, klebonai, or
ganizacijos. Kun. J. Lukšys 
džiaugėsi, kad to lietuviško pul
so taktas jo parapijoje dar stip
rus ir kad jį visomis išgalėmis 
stengsis išlaikyti tol, kol čia kle
bonaus.

Po bažnyčia esanti parapijos 
salė, kur parapiečiai susirenka su
sirinkimams bei minėjimams, pa
puošta Lietuvos trispalve, įvai
riais lietuviškais herbais bei in
signijomis. Jei pačioje bažnyčio
je dar garbina Dievą lietuvių kal
ba, tai susirinkę į salę, prisime
na ir gyvąją lietuvių tautą, nors 
daugumas parapiečių atstovauja 
II, III ir IV Amerikos lietuvių kar 
toms.

Apžiūrėjus bažnyčią bei apy
linkę, lietuvišką paprotį sekant, 
mums su kun. A. Keziu kleboni
joje buvo paruošta vakarienė. 
Prie stalo patarnavo gražiai at
rodanti inteligentė. Mes manėm, 
kad tai amerikietė, ir kalbinom 
ją angliškai. Bet klebonas pata
rė kalbėti lietuviškai. Tai buvo 
II kartos lenkaitė Marija Zardec- 
kienė, ištekėjusi už II kartos lie
tuvio dantų gydytojo Zardecko. 
Vyro padedama, gerai išmokusi 
lietuvių kalbą. Dabar vyras mi
ręs, ji šeimininkauja klebonijoje 
ir su klebonu vėl turi progos pa
sikalbėti lietuviškai. Jos du sū
nūs jau baigę universitetus, o 
tretysis dar studijuoja.

gubai ar trigubai. Ateityje visai 
nebedarysiu sekmadieniais rink-, 
liavų. Jei kas‘norės paaukoti, at
neš į kleboniją. Tik tokiu būdu 
Dievas padės parapijai išsilaiky
ti. Bažnyčia turi tarnauti visiems 
.tikintiesiems, o ne pagal pinigus 
juos vertinti. Toji tiesa buvo man 
kalama ir Vilkaviškyje...

St. Clair lietuvių Sv. Kazimie
ro bažnyčia iškilusi kalne. No
rint į ją patekti pef priekines dū
ris, reikia palipti net 25 laiptus. 
Tai nelengva ypač senesnio am
žiaus angliakasiams—pensinin
kams. Kun. J. Lukšys, prieš po
rą metų atkeltas į šią parapiją, 
pamatė, kad senesnio amžiaus 
žmonės bažnyčios nebelanko. 
Suprato kame reikalas. Tad, nie
ko nelaukęs, pravedė naują ke
lią į kalną, kurs atbėga tiesiai 
prie užpakalinių bažnyčios du
rų. Dabar vaikai ar anūkai savo 
tėvus bei senelius automobiliais 
atveža tiesiai prie bažnyčios du
rų ir jie, kaip ponai, įeina į sa
vąją bažnytėlę pagarbinti Dievo. 
Todėl šiuo metu St. Clair liet, 
šv. Kazimiero parapijai vėl pri
klauso 210 šeimų ir jos visos 
bent iš vienos pusės turi būti lie
tuvių kilmės. Maždaug pusė visų 
parapiečių dar ir šiandien išpa
žintį atlieka lietuviškai, sekma
dieniais lietuviškai paskaitoma 
Evangelija ir pasakomas pamoks
las, o per vakarines pamaldas vi
sa bažnyčia gieda lietuviškai.

Įdomu, kad ši nedidelė para
pija, kaip ir praėjusį kartą ap
rašyta Maizeville, niekad netu

Tamaąua lietuvių parapijos mokyklos klasės, papuoštos Lietuvos trispalve ^Lietuvių foto archyvas).

— Ar jie save laiko lenkais, ar 
lietuviais? — paklausėm.

— Kaip save gali laikyti len
kais lietuvio tėvo sūnūsl — pasi
didžiuodama atsakė Marija.

Saulei leidžiantis iš St. Clair 
išvažiavom pilni gražių įspūdžių 
ir lietuviškos šilumos, kurios ten 
suradom. Ir, sakyčiau, todėl, kad 
St. Clair ąžuolas šaknis yra soti
nęs Vilkaviškyje.

Kai po poros dienų vykom į 
Tamaąua miestelį pas kun. Jono 
Lukšio brolį kun. Stasį, besidar
buojantį tame pačiame anglių 
kasyklų rajone, pravažiavom gar
sųjį Lakewood parką, kur kas 
metai vyksta Pennsylvanijos lie
tuvių rengiamos Lietuvių dienos. 
Apie tas dienas su pasididžiavi
mu mums kalbėdavo sutikti ang
liakasiai ir jų jaunimas visose pa
rapijose, kur tik lankėmės. Girdi, 
seniau per Žolinę sustodavęs 
darbas anglių kasyklose, įmonė
se, užsidarydavusios krautuvės ir 
visi lietuviai vykdavę į tas Lie
tuvių dienas. Lietuviams solidari
zuodavę ir kitų tautų žmonės. 
Tada ten suūždavo net 40 — 
50,000 minios. Vėliau Lietuvių 
dienos buvo perkeltos į artimiau
sią sekmadienį. Prieš rašydamas 
šiuos įspūdžius, “Draugo” dien
raštyje perskaičiau koresponden- . 
ciją, kad ir šiais metais Pennsyl-1 
vanijos Lietuvių dienoje dalyva
vo 15,000 žmonių, kad buvo pa
sikviesti lietuviai dainininkai bei 
taut. šokių šokėjai iš New Yorko 
bei New Jersey ir, programai pa
sibaigus, 15,000 minia sugiedo
jusi Lietuvos himną. Tadgi ten 
dar suplaukia panašios minios 
lietuvių, kaip kad Chicagoje per 
taut. šokių šventę, kuria mes 
taip didžiuojamės. Šiais metais 
Pennsylvanijos Lietuvių dienos

Regina Gurauskaitė - Student, 
Tamaąua lietuvių choro vadovė 

(Liet, foto arch.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius 

2858 West 63rd Street
VaL: kasdien 10—12 vai. Ir 7—» v 
rak. Bežtadlenlala 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Oflao telefonas PR 8-3229
Rez. teleef. U’Albrook 5-5078

Kun. Jonnas Lukšys, JAV gi'.nęa 
lietuvis, baigęs Vilkaviškio kunigų 
seminariją, dabartinis St. Clair lie
tuvių parapijos klebonas.

(Liet, foto arch.)

Tamaąua liet, parapijos klebonas 
kun. Stasys Lukšys, kunigų semi
nariją baigęs Vilkaviškyje

(Liet, foto arch.)

pirmininkas buvo ne kas kitas, o 
tik ką aprašytas St. Clair liet, pa
rapijos klebonas kun. Jonas Luk
šys. '

Atvykus į Tamaąua, prieš mus 
išsitiesė gana modernus miestu
kas, su eile didžiųjų krautuvių, 
bažnyčių. Tik sunkiai sekėsi su
rasti liet. Šv. Petro ir Povilo baž
nyčią, nors ir turėjom tikrą ad
resą. Ją suradom kiek nuošaliau 
nuo pagrindinių gatvių, tokią ne
didelę, kuklią, be vitražų, prisi
glaudusią prie sruvenančio kal
nų upelio. Šalia bažnyčios yra ir 
mokykla su vos 84 mokiniais. O 
dar neseniai būdavo jų iki 150. 
Mokyklos klasėse nuotaika lietu
vio širdžiai tikrai maloni, nes jos 
papuoštos Lietuvos vėliavomis. 
Tame tolimame Pennsylvanijos

(Nukelta į 3 psl.)

REZID. TEL. 239-4683
DR. K. G. 8ALUKAS
Akušerija ir moterų iijfo 
Ginekologini Chirurgija 

6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LC 5-6446 

Priima ligonius pautai susitarimą 
ei neat.illepla, skambinti 374-8012

~0R. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGO.' 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos lr California 
Valandos l*Mtal susi tar imą: 

Pirmad.. antrad. ketvirtad. nūs 
6 iki 7:20 vai. vakaro, 

fležtad. nuo 2 iki 2:80 va) 
Credlad. lr penktad uždaryta 

OkMO teier 476-4042
Kesin tel tVAIbrook 5-3041

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEITON

OTKMTU IR SLAPUMO TAKI 
CHIRURGIJA

Tel. — 695-O53K
■OX VA1JLEY MEDICAL CENTU •

860 Sumini t Street
Ronte 58 — Elgin illlr-rt.

Remkite tuos biznierius, ku-; 
riti skalbiasi dlenr. "Draugą”, i

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)

sakymuose girdisi žodžiai “egzis
tencializmas”, “filosofija” litera
tūroj ir kiti apibūdinimai, kurie 
visuomenei gal net sunkiai įkan
dami. Kas juos išaiškins ir vi
suomenei juodu ant balto pri
statys? Jei to nepadarys pavargę 
geriausi kritikai, tai gal patys ra
šytojai tarp savęs galėtų užvesti 
kalbą? Kas nors ilgesniais straps- 
niais turėtų apie šias meno plo
nybes pakalbėti, gal net pasigin
čyti. Iš to būtų naudos visiems.

Didesnėse tautose paprastai 
nuo vienos plonybės, srovės ar 
stiliaus lipama į kitą stilių, nuo j 
vienos balutės šokama į srovę, i

rel ,>ftw H1 4-5841 <WB

0R. PETER T BRAZI?
'VT>YTOJAS (H CHIRURG*

2484 Wm»t 71M Street

ai pirm t iki ’ popit>
mtr penkt 1-5 trefl t-n
• njrltji

Dr. Ant. Rudoko kabinete perfimt

OR. EDMUND E CIARi
OPTOMETRISTAS

709 West 51st Stre»
Tel. GR 6-9400

Vai pagal susitarimą pirmad < 
etv. t—4 ir 7—9; antrad lr penia.' 
0—4 teArad 10— J vai

Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8 69611
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBt — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rezid. Tel. — GI 8-0873
OR. W. M. EISIM - EISINAS
AKUŠERIJA IR MO1ER0 LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-267< 
Valandos pagal susitarimą Jei na 

atsiliepia, skambinti: MI 3-0001

Tel. — BE 3-5398
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos

8907 Weet 108rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rezid. — PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKSEVIČIUS
J O K 8 A

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 68rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt 
nuo 12 iki 8 vai. ir nuo 5 iki 2 

vai. vak. Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Oft. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 West 63rd Street

VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 4 
iki $ vai. Trečiad. ir SeStad. uždaryta

ofiso tr buto tel. OLymplc 9-138'

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7 Trečiad. u 
ieitad. tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IB KRAUJO 

SPECIALYBE 
6546 South Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 
Skambinti _ 585-2525

TeL ofiso lr buto OLympic S-4159
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50tb Avenue, Cicero

Kasdien I 8 vai ir 6-8 vai vak 
lAskyrus trečiadienius 

šeštadieniai* 12 Iki 4 vai popiet

Tel REliance 5-1811
JR. VVALTER J. KIRSTU*

(Lietu vi» gydytojas
ŪDYTOJAS (R CHIRUKi.'

3925 West 59th Street
nJ pirmad antrad ketvirtaa i 

>enktad nuo lt 4 va) p p G B 
ai. vak fteAtad 12—2 vai p p. h 
rečlad uždaryta

’ DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 
2 v. popiet. Trečiad. ir šeštad. nuo 

10 v. ryto ilki 1 v. popiet.
Ofiso telef. RE 7-1168 
Rezid. telef. — 239-2919

Perskaitę "Draugą", duo 
nite ii kitiems pasiskaityti

Arba laiptas po laipto, nežiūrint, 
jog vienas purvinas, kitas šva
resnis, trečias gal girgždantis (bet 
laiptas!), vis tiek lipama ir lipa
ma, kol neužkopiama į geresnį 
aukštą. Ar nereikėtų mūsų meno 
(plačiausia prasme) specialis
tams gerai apžiūrėti ir lietuviško 
meno pastato, patikrinti, kiek dar 
laiptų mums trūksta, kiek jų tie
siog nėra, kuriuos reiktų papildy
ti? Šokti iš aukšto į aukštą, be 
visų srovinių laiptelių, kai kam 
per drąsu. Pagaliau ir visuome
nė gali čia sunkiau susigaudyti. 
Kas menininkui logiška, visuo
menei gal bus tada nelogiška. 
Bet iš antros pusės, kas atrodys 
nelogiška kūrybos poslinkiuose, 
gal bus kaip tik pati žavingiausia 
kūryba. P. Min.

0R. NINA KRAUCEl
KRIA UČEIION AITt 

(M'RI.M IR MOTFR1 f .lGO 
6182 S Kedzb t ve

re) W A 5-2670 neatsllienu* skan 
blnt 171 0225 Valando. pagal su* 
tarimą

0R. MARIJA LINAS
<K. SERIJA (R MOTERŲ IJGO 

2817 Wes1 71sl Street 
Telef HEmioch 6-354*

(Ofiso lr rezidencijos > 
valandų* pagal susitarimą

Ofiso IIE 4-1818 Rez. PR 6-9801

0R. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ. 
kPFClAI.VHt VIDAUS LIGO- 

2454 WeM 71«t Street
(7 lat lr Campbell Avė. kampas) 

Pirmad .į antrad., ketvirtad. lr venk 
nuo 8 vai. popiet iki 7 vai. vai 
Ketvirtad. ir Šeštad nuo 9 v. ryt' 

Ik! 11 vai ryto — tik susitarus

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akla. Pritaiko akinius ir 

“contact ienaee” 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS: 
SPEClALYBC VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
Tel. Oflao PR 8-7800 Namą 925-7697 

Valandos tik pagal eusltartmą.
Trečiadieniais uždaryta

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ij Prostata 

CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS!
Adresas; 4255 W. 63rd Street

Ofiso tel. REllance 5-4416 
Res. GRovehill 9-0617 

Valandos: pirm, ir ket nuo 12 vai 
tk| 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak 
intr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai p.p 
tr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.6
Bendra praktika tr chirurgija 

Ofisas 2750 W. 7 Įsi Street
TEL. — 995-8996

Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12 
ryto, 2—( vai vak. šeštad. 1 ik! 
4 v. vak. Treč. tr sekmad. uždaryta 

Resid. tel. VVA 5-8099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos
Ofise. Ir rea, 9659 W. 59th M.

Tel. PRospect 8-1998
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. u 

penkt nuo 2 Ikkl 4 vai. lr nuo 6 Iki I 
v. v. Sefttad 2-4 vai. popiet tr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Narni) GI 8-6195
DR. V. TUMASONIS
’ P I R U R G A t

8454 We»l 7 Įsi Street
vai otrm antrad ketv tr penkta.
1-4 Ir 6-8 Treč tr SeStad uždaryt*

TEL. PRospect 6-94OO

OR. ONA VAŠKEVIČIŲ!
(V46KAS)

JYT1YTOJA (R CMTRURGJ 
6648 South Albany Avenue 

A' pirm, antrd., ketv 8—S vi.. 
ak penktad Ir SeStad 2-4 popk 

’r kitu laiku pagal susirarlmą

tel ofiso PR 5-644*

OR F C WINSKUMM
iYDYTO.IAS IR CHTRURG* 

3107 West 71st Streer 
Valandos i * vai popiet 

Treč ir »*Stad peni susitari,,..

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2441. Marmi 636-4850 

ketv *—6 6—2.
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Romantiškasis mėlynosios gėlės poetas
200 metų sukaktį nuo Novalio gimimo minint
200 metu sukaki

A. TYRUOL1S
4 1 vųf’/V*

Novalis (iš tikrųjų Leopold 
Fridrich von Hardenberg), žymu
sis ankstyvojo romantizmo poetas, 
gimė pirmojo Lietuvos - Lenki
jos padalijimo metais — 1772 
gegužės 3d., tad lygiai prieš 200 
metų. Jo gimtinė buvo viena se
na viduramžių pilis netoli Qued- 
linburgo. Novaiio protėviai sa
ve kadaise vadinę de Novai i 
(naujakuriai), ir pats poetas sla- 
pyvardę pasirinko pagal vieno 
giminaičių dvaro pavadinimą. 
Gimė antruoju vienuolikos vai
kų šeimoje. Novalio tėvas turėjo 
barono titulą, ėjo druskos kasyk
lų viršininko pareigas Weissen- 
felse. Pats Novalis buvo silpnos 
sveikatos, ir vienu metu, dar 
vaiku būdamas, vos nenumirė. 
Namie buvo auklėjamas griežtai 
pietistiškai. Jenoje studijavo fi
losofiją, gilinosi į Kantą, klausė 
Šilerio istorinių ir Fichtės filo
sofinių paskaitų. Ypač buvo pa
milęs Šilerį. Vėliau studijavo 
teisę ir kalnų inžinerijos mokslą. 
Jo literatūrinei veiklai žymios 
įtakos turėjo L. Tieckas ir Fr. 
Schlegelis. Pažintis su 13 metų 
Sofija von Kuehn turėjo lemia
mos reikšmės ne tik Novalio kū
rybai, bet ir likusiam jo gyveni
mui. Buvo su ja susižiedavęs, bet 
netrukus jos neteko, jai mirus 
džiova po 15-jo jos gimtadienio. 
Sužadėtinės mirtis Novalį pavei
kė taip, kaip Dantę Beatričės 
mirtis: abu savo mylimąsias iš
kėlė į nepasiekiamo idealinio 
pasaulio aukštumas. Magiškoji 
vaizduotė abu 
transcendentinio 
rovės.

Šis idealizmas 
abiems būti ir praktiškais: kaip 
Dantė po Beatričės mirties vedė 
ir turėjo šeimą, taip ir Novalis 
buvo antrą kartą susižiedavęs, 
tik jo paties mirtis džiova 1801 
kovo 25 d. sukliudė to plano re
alizavimą.

Novalį ypač išgarsino du kū
riniai: “Himnai nakčiai” ir frag
mentinis romanas “Henrikas iš 
Ofterdingo”. Prie to dar šliejasi 
“Dvasinės giesmės” ir traktatas 
“Krikščionybė ar Europa”. Goe- 
thė, pamatęs Novalio gabumus, 
pranašavo jam vokiečių literatū
ros “imperatoriaus” titulą. Iš tie
sų Novalio kūryba gretinama su 
himnine Hoelderlino ir anksty
vąją Goethės poezija.

“Himnai nakčiai” buvo vienin-

priartino prie 
pasaulio tik-

betgi netrukdė

telis Novalio kūrinys, išspaus
dintas jam dar gyvam esant. Jis 
pasirodė 1800m. “Athenaeume”. 
1901 m. buvo rastas to kūrinio 
rankraštis, kuris kai kuo skiriasi 
nuo “Athenaeumo” versijos. 
Rankrašty daugiau eiliuoto teks
to, bet dabar literatūros kritikai 
labiau vertina pataisytąjį ir 
spausdintąjį tekstą. Iš jo imti ir 
čia duodami vertimo fragmentai. 
“Himnus nakčiai” pirmą kartą į 
lietuvių kalbą buvo išvertęs poe
tas Balys Sruoga ir 1924 ats
pausdinęs “Gairėse”. Deja, to 
vertimo nėra Sruogos raštuose, 
išleistuose Vilniuje 1957m., nors 
ten duotas lygiagretis Heinės kū
rinys “Šiaurės jūra” (I t.).

“Himnų nakčiai” akstinas — 
Novalio sužadėtinės mirtis. Tai 
poeto išsivadavimas iš lemiamos 
krizės, jo atgimimas kūrybinei 
veiklai. Kaip Dantė “Naujuoju 
gyvenimu” buvo užsimojęs pa
kilti į “Dieviškosios komedijos” 
aukštumas, taip Novalio “Him
nai nakčiai” turėjo būti lyg ir į- 
žangą į daugiatomį veikalą; 
“Henriką iš Ofterdingo” (šio vei
kalo “mėlynosios gėlės”, tai yra 
aukščiausios kūrybinės išraiškos, 
simbolis atsiskleidžia Matildoje, 
kuri yra ne kas kita, kaip Nova- 
lid sužadėtinė Sofija),

NOVALIS „HIMNAI NAKČIAI"

Novalis — Leopold Friedrich von Hardenberg (1772-1801)

“Himnus nakčiai” sudaro 6 
atskirų, nevienodo ilgio himnų 
sekvencija. Pagal tai sudaryta ir 
veikalo kompozicija: per žemiš
kąją šviesą, miegą, mirtį pakyla
ma į dangiškąją šviesą, kuri yra 
Kristus. Kaip Goethės Faustui 
pasiekti dangiškąsias sferas tar
pininkauja Margareta, taip No- 
valiui tokia tarpininke yra Sofi
ja, kuri galutinėj išvadoj virsta 
dangiškąja Sofija (Išmintim), 
kaip Dantės Beatričė virto dan
giškąja Teologija (Tikėjimu).

Pirmuosiuose keturiuose him
nuose Novalis apgieda savo vie
nišos sielos būseną. Iš gilaus 
skausmo poetas pagaliau išsiva
duoja, pasiekdamas anapusinio 
pasaulio sritis magiškuoju įsi
jautimu. Pirmajame himne dar 
apgiedama šviesa ir jos palaima, 
bet naktis poetui daros my Ūmes
nį nes ji yra visų daiktų kūrėja 
ir giihdytoja. Tik iš nakties vis
kas atsiskleidžia dienai. Antra
jame himne netgi primenama, 
kad naktis turi raktus į dangaus 
sritis (tai vėliau patvirtina Kris
taus prisikėlimas iš nakties ir 
mirties į naują šviesą). Trečia
jame himne Novalis, magiškos 
ekstazės pagautas, turi “pasima
tymą” su savo sužadėtine prie 
jos kapo. Tai buvęs “vienintelis 
sapnas”, t.y. virtęs tikrove. Iš vi
so Novalio tikslas buvo “roman- 
tizuoti” — iš sapno, pasakos, 
fantazijos pasidaryti tikrovę (kai 
tarp abiejų pasaulių nublunksta 
riba), iš riboto reiškinio padaryti 
begalybės įspūdį. Ketvirtasis 
himnas baigiamas eiliuotu in
tarpu “Einu į Anapus”, kuris y- 
ra raktas visų “Himnų nakčiai” 
kompozicijai. Tai 7 strofų kūri
nėlis (pagal religinį 7 žvakitj 
žvakidės simbolį), kur 4 pirmo
sios strofos taikomos Sofijai, o li
kusios (pradedant “O, trauk, 
Mylimasis”) — Kristui. Penkta
jame himne apgiedama religinė 
žmogaus evoliucija, pradedant 
antikiniu pasauliu ir baigiant 
Kristaus gerąja naujiena, kuria 
buvo išpręsta mirties paslaptis. 
Antikinis pasaulis kaip tik ir žlu
gęs, kad neįstengęs tos mįslės iš
spręsti. Šeštasis ir paskutinysis

himnas, Schegelio klaidingai pa
vadintas “Mirties ilgesys” (Iš. 
tikrųjų tai “Grįžimas pas Tė
vą”), apgieda šio pasaulio lygs- 
tamumą ir busimojo gyvenimo 
užtikrinimą. Kaip Novalio pasta
bos rodo, turėjo būti dar vienas 
himnas tarp ketvirtojo ir penk
tojo, bet gal dėl laiko stokos jis 
nebebuvo išbaigtas.

“Himnai nakčiai”, kaip paste
bi literatūros kritikas L. Signer, 
yra bandymas naujai pergyventi 
krikščionybę. Atsiremdamas į 
tradicinę krikščionybę, Novalis 
šiais himnais kuria asmeninę 
“nakties religiją.” Poetiniu atž
vilgiu kiekvienas himnas turi sa
vo ritminį ypatumą, priderintą 
prie turinio. Per visą kūrinį nu
skamba lyg anapusinio pasaulio 
melodija. Kūrinio simbolika vie
tom susijusi su viduramžių mis-

tinės erotikos proveržiais.
“Hirrmai nakčiai” turi ryšio ir 

su Novalio traktatu “Krikščio
nybė ar Europa”. Abiejuose kū
riniuose pastebima ne tik 7 da
lių kompozicija, bet ir poeto pas
tangos krikščionybę naujai per
gyventi. Traktatas irgi turėjo būti 
atspausdintas “Athenaeume”, 
bet dėl Novalio meilės viduram
žiams, nepadalytai krikščiony
bei, aštrios kritikos raciona
lizmui, kurs pagimdė naujųjų 
laikų ateizmą, tas raštas kone i- 
ki praeito amžiaus pabaigos bu
vo ignoruojamas. Europa, sako 
Novalis, arba žus, arba ją išgel
bės tikėjimo vienybė, naujoji 
krikščionybė, kaip matoma Baž
nyčia, popiežiaus vadovaujama. 
Ta proga Goethė prasitarė: “No
valis savo metui padarė malo
numą ir tapo kataliku”.

(Fragmentai)

Kas iš gyvųjų, jusnimis apdovanotų, nemy
lės labiau už visus stebuklus tos džiaugsmingos 
šviesos — jos skaidrių spindulių ir bangų, ma
lonaus jos buvimo, tos žadinančios dienos? 
Lyg gyvybės giliausiąją sielą geria ją judrio
sios žvaigždės ir plaukia šokdamos jos mėly
nom bangom — geria ją spindulingas, amži
nai ramus akmuo, mąslus, žindantis auga
las ir laukinis, degantis, įvairiopas žvėris — 
o labiausiai tas šaunus praeivis su svajingom 
akim, su grakščia eisena ir su jautriai sudė
tom, skambančiom lūpom. Lyg žemiškos pri
gimties karalius šaukia ji visa, kas gyva, su
mezga ir atleidžia neribotus ryšius, ant kiekvie
nos šios žemės būtybės užkabina savo dangiš
ką paveikslą — Vien jos buvimas apreiškia 
pasaulio viešpatijų nuostabumą.

Į šalį gręžtuos, į šventą, neišsakomą, pa
slaptingą Naktį. Toli glūdi pasaulis — lyg 
paskendęs giliam kape — kokia nyki ir t>ie- 
niša jo vieta. Sielos stygom slenka gilus liū
desys. Su rasos lašais aš noriu kristi į kapą 
ir susimaišyti su pelenais. — Atsiminimų to
lumos, jaunystės troškimai, vaikystės svajonės, 
viso ilgo gyvenimo trumpi džiaugsmai ir pra
rastos viltys grįžta pilkuos drabužiuos, lyg va
karo rūkas po saulės laidos. Kitose erdvėse 
šviesa įrengė linksmas palapines. Argi ji ne
begrįžtų pas savo vaikus, kurie laukia jos su 
visa savo nekaltybe?

Kas iš karto sutvinksi taip paslaptingai po 
širdim ir sugeria minkštą liūdesio orą? Ar ir 
mes tau patinkam, tamsioji Naktie? Ką lai
kai tu po savo apsiaustu, kas nematoma galia 
sakomo mus sujudina — džiugiai nusigandęs 
tavo rankos, iš aguonų ryšelio. Tu pakeli sun
kius sielos sparnus. Kažkas tamsaus ir neap
sakomo mus sujudina — džiugiai nusigandęs 
regiu rimtą veidą, kurs tykiai ir dievotai len
kias į mane, ir po begaliniai susipynusiom 
garbanom parodo man mielą motinos jaunys
tę. Kokia'suvargus ir vaikiška dabar man at
rodo Šviesa — koks džiugus ir palaimingas 
dienos atsisveikinimas. — Tai dėl to tik, kad 
Naktis nuo tavęs nugręžia tau tarnaujančius, 
tu sėji erdvių tolybėse tuos šviesiuosius rutu
lius, kad jie skelbtų, tau pasitraukus, tavo vi
sagalybę — tavo grįžimą. Dangiškiau, nei tos 
spindinčios žvaigždės anose tolybėse, mums at
rodo begalinės akys, kurias Naktis mumyse at
veria. Jos mato toliau, nei blankiausios anoj 
begalinėj minioj — be Šviesos pagalbos jos 
permato mylinčios sielos gelmes — kas aukš
tesniąją erdvę neapsakomos palaimos pripil
do. Garbė pasaulio Karalienei, šventųjų pasau
lių didžiajai skelbėjai, palaimingosios meilės 
globėjai — ji siunčia man tave — trapi My
limoji — malonioji Nakties Saule, — aš jau 
budžiu — nes esu tavo ir savo — tu man 
Naktį pavertei gyvybe — mane žmogum pa
darei — su dvasios įkarščiu mišk mano kū
nu, kad aš eteriškai glaudžiau su tavim su- 
miščiau ir palaimos Naktis truktų amžinai.

ĄŽUOLAI, SOTINE ŠAKNIS VILKAVIŠKYJE
(Atkelta iš 2 pusi ) 

užkampyje, šalia šniokščiančių 
kalnų upelių...

Klebonijoje pasitiko klebonas 
kun. Stasys Lukšys. Pas jį ant sta
lo “Draugo” knygų katalogas, o 
mintyse visą eilė įspūdžių iš 
Lietuvos, nes ketverius metus 
mokėsi Vilkaviškio kunigų semi
narijoje. Kai 1940 m. birželyje 
raud. armija veržėsi į Lietuvą ir 
prez. A. Smetona bėgo Vokieti
jos link, prezidento automobilis

Vilkaviškyje sugedo prieš pat 
kunigų seminarijos rūmus. Klie
rikai, jų tarpe ir Stasys Lukšys, 
matė, kaip prezidentas persėdo į 
kitą automobilį ir nuvažiavo į 
vakarus.

Koks gi parapijos bei lietuvy
bės stovis pas kun. Stasį Lukšį, 
kurs, vos atvykus, tuoj atidarė 
tauriųjų gėrimų butelius, o už- 
kandžiams pasiūlė lietuviškos 
košelienos bei kugelio. Neseniai 
parapiją lankęs vietos vyskupas. 
Tad pietūs buvę paruošti iš lie-

tuvišų valgių. Dargi šiek tiek 
atlikę, tad mes, svečiai iš Chica
gos, turim taip pat lietuviškai 
pasivaišinti, prieš pradėdami 
pokalbį apie parapijos stovį. A- 
not klebono, ji mažėjanti. Para
pijai priklauso 350 šeimų. Nema
žai jų yra maišytos, bet viena 
pusė turi būti lietuvių kilmės. Ki
taip į parapiją nepriimama. Bet, 
matyt, klebonui finansiškai ge
rai sekasi, nes turi sutaupęs pi
nigų ir ruošiasi statyti naują 

(Nukelta į 8 psl.)

•A *4 <' - ;fl • , A
; ' 0

St, Clair miestelio panoramą

Einu į Anapus 
Piligrimu.
Virsta palaima 
Dygsniai skausmų.

Laiko nedaug jau, 
Laisva tuoj bus; 
Gulsiuos ant kelių 
Meilei svaigus.

Bekraštė gyvybė 
Užplūsta mane;
Žvelgiu iš viršaus 
Žemyn į tave.

Gęsta tau grožis 
Ten prie kalvos — 
Vėsiu vainiku 
Šešėlis užklos.

O, trauk, Mylimasis, 
Galingai mane.
Kad aš užmigčiau, 
Mylėčiau tave.

jaučiu, kaip jaunėju 
Mirties veikimu: 
Kraujas man virsta 
Eteriu, balzamu.

Ryžtu ir tikėjimu 
Dienom gyvenu, 
Ir mirštu naktim nuo 
Šventųjų liepsnų.

Pilnas džiaugsmo Dainius keliavo į Indos- 
taną — saldžiąja meile svaigstančia širdimi; 
ir pylė iš jos ugningas giesmes po anuo švel
niuoju dangum, ir tūkstančiai širdžių palinko 
į jį, ir linksmoji naujiena išleido tūkstančius

šakelių. Vos tik Dainius išėjo, brangioji gyvy
bė tapo gilaus žmogiško nuopuolio auka — 
jis mirė savo jaunystės metais, išplėštas iš pa
milto pasaulio, iš verkiančios Motinos ir savo 
išbaugintų draugų. Neapsakomų kančių tam
sią taurę tuštino mieloji burna — su neap
sakoma baime artėjo naujo pasaulio gimimo 
valanda. Sunkiai rungęs jis su senosios Mir
ties baime, sunkiai slėgė jį senojo pasaulio 
našta. Dar kartą pažvelgė jis maloniai į Mo
tiną — Tada pasirodė Amžinosios Meilės va
duojanti ranka — ir jis užmigo. Tik nedau
gelį dienų kabojo sunkus šydas viršum ūžian
čių marių, viršum drebančios žemės — nesu
skaitomom ašarom verkė mylimieji — Nuim
tas buvo antspaudas nuo paslapties — dan
gaus dvasios nukėlė senobinį akmenį nuo tam
siojo kapo. Angelai sėdėjo prie Miegančiojo 
— jautriai sudėti iš jo sapnų — Pabudęs su 
nauju dievišku šaunumu jis pakilo į naujai 
gimusio paasulio aukštumą — palaidojo savo 
paties ranka senąjį lavoną apleistoj oloj, ir 
savo visagale jėga uždėjo ten akmenį, kurio 
nepakels jokia galybė. Dar verkia tavo bran
gieji džiaugsmo ašarom, graudulio ir begalinės 
padėkos ašarom prie tavo kapo — su džiaugs
mo baime mato tave vis prisikeliant, ir pačius 
su tavim; mato tave verkiant su saldžiu įkarš
čiu prie Motinos palaimingos krūtinės, rimtai 
vaikštant su draugais, žodžius tariant, lyg nu
skintus nuo gyvybės medžio; mato tave sku
bant su didžiu ilgesiu į Tėvo rankas, nešant 
jauną žmoniją ir auksinės ateities nesenkan
čią taurę.

MIRTIES ILGESYS
(Grįžimas pas Tėvą)

Atgal į žemę vėl iš čia,
Šviesos palikus klonius.
Skausmai, ir smūgiai, ir kančia — 
Ženklai mielos kelionės.
Siaurutė valtis mus visus 
Greit neša į dangaus krantus.

Sveika būk, amžina Naktie, 
Būk sveikas, amžių Miege. 
Nors švietė saulė mums ryte, 
Mes nuo kančių paliegę.
Svečių palikdami džiaugsmus, 
Pas Tėvą skubam į namus.

Kas mūsų malė ir širdis,
Kai šaltis žemėj viešpatauja?
Kai paniekta jau praeitis, 
Ką reiškia mums, kas nauja? 
Bus vienišas, skaudžiai liūdės, 
Kas praeitį šventai mylės;

Tą praeitį, kurios ugnim 
Jausmai kilniai liepsnojo, 
Kai Tėvą savo išmintim 
Dar žmonės pažinojo, 
Kai savo elgesiu kilniu 
Ką kas jį siekė iš žmonių;

Tą praeitį, kai dar kiltis
Senas žiedai dabino,
Kai nė vaikų kančia, mirtis
Už dangų nebaugmo.
Už meilę mirdavo tauri
Širdis net laimės sūkury;

Tą praeitį, kai mūs tarpan 
Pats Dievas jaunas stojo, 
Mirtim ankstyva jis ir man 
Gyvybę paaukojo.
Nevengė baimės nei kančių, 
Kad tik pamiltum jį dėl jų.

Ją regi mūsų ilgesys:
Gili Naktis ją dengia.
Tos trokšties niekad laikas šis
Nutildyt neįstengia.
I Tėviškę mes turim grįžt 
Tą metą šventąjį išvyst.

Kas mus nuo to atstums?
Jau ilsis mūs brangieji.
Jų kapas — kelio galas mums.
Kančia vis nemažėja.
Ieškoti nėr jau ko daugiau — 
Gana — Pasauly vis nykiau.

Saldus be galo šiurpulys 
Slaptingai mus užlieja.
Girdžiu, kaip mūsų liūdesys
Iš tolo ataidėjo.
Brangieji sako mums: Eime,
Ir kviečia ilgesio dvelkme.

Pas Sužadėtinę einu,
Pas Jėzų numylėtą.
Tiems brėkšta vakaras, kurių
Mylėta ir liūdėta.
Iš pančių Sapnas išrakins,
Ant Tėvo keltu pasodins. t

Vertė A. TYRU O LIS
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Antrojo jaunimo kongreso egzaminai
(Tęsinys iš pereito n-rio)

Saujelė, dalis, dauguma
Gyvenimas mėgsta rutiną:taip 

radom, taip ir paliksim! Rūpina
mės Lietuvos laisve, dirbam tau
tinius darbus — ko gi daugiau 
bereikia? Tačiau aplink apsidai
rę, lyg ir nustebę pamatom, kad 
■ne viskas mūsų pačių namuose 
gerai. Jaunimo kongreso proga 
rutininę mūsų ramybę sudrumstė 
Aidai atviru žvilgsniu į dabarties 
tikrovę. “Nors ir neturint statis
tinių duomenų, aiškūs yra du 
faktai. Ir šiandien turime jauni
mo, kuris nė kiek nėra mažiau 
lietuviškas, kaip prieš 25 metus. 
Tačiau dabar tokio lietuvybėn j- 
augusio jaunimo teturim saujelę. 
Vis vien ši saujelė liudija, kad ir 
svetur galima išauklėti lietuvišką 
jaunimą. Bet nemaža dalis yra 
taip visiškai nutautę, lyg būtų 
nė neturėję lietuvių tėvų. Dau
guma — ‘pusiniai’, kurie graibo
mi ir lietuviškai, bet stokoja ir 
lietuviško susipratimo, ir patrio
tiško nusistatymo. Retkarčiais jie 
pasimaišo ir lietuviuose — tai ir 
viskas” (1971 Nr. 10).

Jaunimo kongreso rengėjams 
Aidų straipnis iš naujo priminė, 
kurlink kongreso žvilgsnis turi 
krypti. Kuo remtis: saujele? dali
mi? dauguma? Teisingas spren
dimas buvo padarytas iš pat pra
džios: kongresui reikia lietuvių 
jaunimo elito, nors jo tik saujelė, 
taip pat reikia daugumos, nes tai 
busimoji lietuvių bendruomenė 
svetur. Tad kongreso rengėjai 
skelbia minti, kad “teigiamas da
lykas jau yra pats kongreso ren
gimo darbas”, ir kviečia i šį dar
bą visų kraštų visą juanimą. 
Kongreso kom'iteto pirm. Romas 
Sakadolskis Tėviškės Žiburiams 
duotame pasikalbėjime džiaugia
si, kad visame pasauly jaunimas 
gyvena savo kongreso rūpesčiais: 
svarsto, planuoja, ruošiasi. Į įvai
rius darbus vien Chicagoje yra 
įsitraukę apie tris šimtus žmonių. 
Kitose Amerikos vietovėse — 
antra tiek, kituose kraštuose — 
trečia tiek. Tad bendra suma — 
visas tūkstantis su kaupu (IV. 
20). Programos komisijos pirm, 
dr. Algis Norvilas Laiškuose Lie
tuviams išryškina kongresinių 
darbų reikšmę tarporganizaciniam 
jaunimo jungimui ir bendravimui. 
^Turiu pasakyti, kad bendradar
biavimas su įvairių organizacijų 
jaunimu buvo vienas maloniau
sių šio darbo patyrimų. Ne kar
tą stebėdavausi, kiek daug Chi- į 
cagoje jaunų žmonių, kurių dar 
nebuvau sutikęs, nors Chicagoje 
jau gyvenu daug metų. Dabar 
esu tvirčiau įsitikinęs, negu bet 
kada anksčiau, kad reikia rasti 
būdą įvairių organizacijų jauni
mą su vienas kitu suvesti. Bijau, 
kad mes dažnai užsidarome savo 
organizacijose, lyg kokiuose ge
tuose. Nenorime kitų matyti ir, 
dar blogiau, manome, kad mūsų 
organizacija sutampa su lietuvy
be. Jaunam žmogui tai nėra svei
ka patirtis. Būtų daug geriau jam 
matyti, kad jis nėra vienas, kad 
yra ir kitų, kurie rūpinasi tais 
pačiais dalykais” (1972 Nr.6).

Su atstovais ar be atstovų?
Apsisprendus, kad kongresui 

turi rūpėti visas lietuvių jauni
mas, reikėjo taip pat išspręsti 
klausimą, kas jaunimo kongreso 
vardu kalbės. J pirmąjį 1966 įvy
kusį kongresą buvo kviečiami ir 
įsileidžiami visi. Šie “visi” taip 
pat kongreso vardu kalbėjo: 
svarstė jaunimą liečiančius klau
simus, darė jaunimą liečiančius 
nutarimus ir kt. Bet, kai reikėjo 
nutarimus vykdyti, tų “visų” jau 
nebebuvo. O spaudoj pasirodė ir 
priekaištų dėl “mitinginio” kon
greso pobūdžio. Jaunimo vardu 
priimti bei paskelbti nutarimai 
nesąs jaunimo balsas, bet vyres
niųjų mintys ir kt. Todėl antrojo 
kongreso rengėjai nenorėjo pa
kartoti pirmojo kongreso “palai-

dos balos” istorijos. J šį kongre
są taip pat kviečiamas ir įsilei
džiamas visas jaunimas, tačiau jo 
vardu nutarimus gali daryti tie, 
kurie 1. nustatyta tvarka yra jo 
išrinkti, 2. prisiima pareigas bei 
atsakomybę. Šitaip po ilgesnių 
svarstymų kongreso komiteto nu
tarimu atsirado antrojo jaunimo 
kongreso atstovai.

Atstovų rinkimus organizuo
jant, turėta labai gerų minčių. 
Visų pirma norėta, kad rinki
muose dalyvautų ko daugiausia 
jaunimo. Jis turėjo būti 
visose vietovėse suregistruotas. 
Su registracijos vykdymu turėjo 
būti populiarinama ir demokra
tinių rinkimų mints. Turėjo bū
ti šaukiami priešrinkiminiai su
sirinkimai su pranešimais, disku
sijomis ir kt. Prašyta, bendruome
nių apylinkių talkos. Deja, geri 
norai atsimušė į nepalankią gy
venimo tikrovę: daug kur atsto
vų rinkimai netapo platesnę 
reikšmę turinčiu jaunimo judė
jimu. Geriau buvo tose vietovė
se, kur atsirado žmonių su visuo
menine iniciatyva, su demokrati
ne nuovoka. Bet atstovai, nors 
ir su sunkumais bei pavėlavimais, 
buvo išrinkti visame pasauly. Jie 
sudarė visų kongreso darbų atra
mą.

Šioj vietoj įdomu pastebėti, kad 
kongreso atstovų rinkimai taip 
pat susilaukt kritikos mūsų spau
doje. Pvz. Aidai tvirtino: “Jei

kongresas pats sudaro savo tiks
lą, žinoma, visiškai nesvarbu, kas 
bus jo atstovai. LB apylinkėse 
buvo pravesti formalūs at
stovų rinkimai. Bet lygiu p a- 
grindu atstovai galėjo būti iš
rinkti ir loteriniu būdu” (sic!). 
Arba: “Bet jei iš kongreso lau
kiama paties jaunimo išdisku
tuoto ir sutarto nusistatymo lie
tuviškosios ateities klausimais, 
tai, priešingai, atstovais reikėjo 
rinkti pačius šviesiausius ir bran
džiausiai jaučiančius lietuvišką
sias jaunimo problemas. Tuščia 
būtų laukti rimtų diskusijų ir at
sakingų sprendimų iš tų, ku
riems nė patys klausimai nėra 
aiškūs. Nežinant, ko iš renkamų
jų atstovų laukiama, rinkimuose 
buvo daugiausia vadovaujamasi 
vadinamuoju populiarumu ir ri- 
bojamasi studentiniu jaunimu” 
(1972 Nr. 3).

Toks vyreniojo žmogaus rū
pestis. Bet jo patarimas “reikėjo 
rinkti” labiau tiktų kokiam nors 
autoritetiniam režimui, o demok
ratiniai rinkimai daugiausia re
miasi “vadinamuoju populiaru
mu”, ir su tuo, nori ar nenori, 
reikia skaitytis. Aidai siūlė atsto
vų atsisakyti: “Šitoji kongreso da

Žvilgsnis, įvykiui praėjus
STASYS BARZDUKAS

lyvių klasifikavimo nenormaly- 
bė dar nevėlu būtų atitaisyti pa
skelbiant, kad kongrese dalyvau
ja visas lietuvių jaunimas be jo
kio teisių apribojimo vienokiais 
ar kitokiais motyvais”.

Kongresas po pirmojo kongre
so pamokų, kai atstovų neturėji
mas nedavė tęstinumo, atstovus 
turėti norėjo. Atstovavimo reika
lą įtikinamai gynė jo rengėjai. 
Štai kelios citatos iš ilgesnio prog
ramos komisijos pirm. dr. Algio 
Norvilo pasisakymo Laiškuose 
Lietuviams: “Taip, kongresas yra 
skiriamas visam jaunimui. Bet 
būkime atviri — jis nėra rengia
mas visam jaunimui. Lietuvių 
jaunimo yra daug tūkstančių, 
tad visiems surengti kongresą, sa
kyčiau, yra fiziškai neįmanoma. 
Konkrečiai pažvelkime į šį kong
resą. Kongreso atidarymo paskai
tų salėse galima sutalpinti tik 
keletą šimtų asmenų, kas bus 
viršaus, jau turės stovėti už du
rų. Stovykla dėl praktiškų sume
timų rengiama tik penkiems šim
tams asmenų. Kas pasivėluos už
siregistruoti, nebus į stovyklą į- 
leidžiamas. Dėl tų pačių priežas
čių ir studijų dienose atstovų 
skaičius ribojamas 250. Tad ką 
reiškia skirti kongresą visam jau
nimui? Ar skirti tiems, kurie no
ri ir gali fiziškai dalyvauti? Ma
no supratimu, kongresas tegali 
būti skiriamas visam lietuvių 
jaunimui tiktai idėjine prasme.

Lietuviškasis išeivijos jaunimas kveptelia po šokio... Nuotr. V. Maželio

lis viso jaunomo kongresas, nes 
jis visus jungia bendriems tauti
niams idealams, nežiūrint, ar 
kongreso metu tas jaunas žmo
gus būtų čia, Chicagoje, ar likęs 
tolimoje Australijoje. Ir kaip sau 
nori, geriausia šio bendrumo iš
raiška vis dėlto yra demokrati
niai atstovų rinkimai, nes tai su
teikia progą visiems išreikšti sa
vo balsą. Tik tokiu būdu mes ga
lime jaunus žmones suartinti su 
idėjiniu kongreso uždaviniu. 
Taip, tuos rinkimus galima kri
tikuoti, tačiau jų demokratinio 
principo negalima atsisakyti” 
(1972 Nr. 6).

Neįtikina dr. A. Norvilo ir 
priekaištas dėl kongreso dalyvių 
skirstymo į rinktuosius bei ne
rinktuosius. “Esu ir aš girdėjęs, 
kad atstovų išrinkimas gali su
daryti visokių nemalonumų. Ne
išrinktieji gali kongrese nedaly
vauti, tarp išrinktųjų ir neiš
rinktųjų gali atsirasti nesantaika 
ir t. t. Man atrodo, kad tai tik
ras prasimanymas. Kiek aš jau
nimą pažįstu, jis prie demokra
tiško gyvenimo, ypač anglosak
siškame pasaulyje, yra visiškai 
pripratęs. Jam rinkimai yra kas
dieniškas įvykis. Atminkime, kad 

Amerikoje jaunimas rinkimuose 
jau gali dalyvauti nuo 18 metų. 
Čia visi renkami: nuo krašto 
prezidento iki biologijos klasės 
seniūno. Vieni laimi, kiti pralai
mi, ir dėl to pasaulis nesugriūva” 
(1972 Nr.6).

Pagaliau dr. A. Norvilo nuo
monė ir dėl atstovų pajėgumo: 
“Taip jau yra su demokratiškais 
rinkimais — pasitaiko visokių iš
rinkti. Tad peržvelgus atstovus, 
galima iš karto pamatyti, kad jie 
nėra kažkoks išeivijos elitas, bet 
jie nėra nė šiaip sau nuo gatvės 
surinktas jaunimas. Tai yra tik
ras išeivijos jaunimo skerspjūvis, 
margas ir įdomus. Jų tarpe ran
dame studentų, mokytojų, tar
nautojų, daktarų ir t. t. Čia kaip 
tik ir yra atstovų stiprybė: jie 
jaunimui tikrai atstovauja, atsto
vaudami jų interesams, nuotai
koms ir idealams” (1972 Nr. 6).

Kongresas ir tautinių 
šokių šventė

Abu šie didieji renginiai — 
bendruomeninių darbų dalis. 
Tik jaunimo kongresas yra dau
giau susijęs su PLB valdyba, tau
tinių šokių šventė — su JAV bei 
Kanados lietuvių bendruomenė
mis. Kadangi ir vienur, ir kitur 
dalyvauja didžiąja dalimi tas pats 
mūsų jaunimas, tad buvo tikslu 
abu šiuos renginius derinti. To
dėl PLB valdybos iniciatyva 1969 
sausio 11 Toronte buvo sukvies
tas PLB, JAV LB ir Kanados LB 
vadovybių pasitarimas, kuriame 
buvo susitarta: “a) II-jį pasau
lio lietuvių jaunimo kongresą 
jungti su ketvirtąja' tautinių šo
kių švente, rėngtina 1972 m.

1
(šokių šventės data buvo atkel
ta vieneriais metais anksčiau,nor
maliai ji turėjo įvykti 1973 — 
mano pastaba, St. B.), b) pra
šyti JAV ir Kanados LB valdy
bas iki 1969 m. liepos mėn. pa
baigos ištirti laiko bei vietos są
lygas ( buvo balsų kongresą ir 
tautinių šokių šventę rengti 
Chicagoj arba Toronte), c) jau
nimo kongresą rengti bendro
mis PLB, JAV LB ir Kanados LB 
jėgomis” (Pas. Liet., 1969 bal.— 
geg-)- (

Kaip matyti iš čia paskelbto 
susitarimo, buvo norėta eiti ben
dro darbo keliu: jaunimo kong
resas turėjo papildyti tautinių 
šokių šventę, tautinių šokių 
šventė — jaunimo kongresą. Bet 
sudarytasis tautinių šokių šven
tės komitetas pažiūrėjo į reikalą 
kitaip: tautinių šokių šventė tu
rėjo būti atskiras renginys. 1971 I 
liepos 10 buvo pasiektas toks 
susitarimas: “1. 1972 m. įvyksta' 
ir jaunimo kongresas, ir Į 
tautinių šokių šventė. 2. Abu j 
renginiai organizuojami sava-1 
rankiškia ir lygiagrečiai. 3. Lai
komasi tarpusavio bendradarbia
vimo bei tarpusavio talkos prin
cipo. Tais atvejais, kai abu ren

giniai tarpusavy susisiekia, ren
gėjai pasitaria dėl jų susiderini
mo”.

Kai kuriais atvejais šio suside
rinimo buvo pasiekta, pvz. jau
nimo kongreso ir tautinių šokių 
šventės pamaldos 1972 liepos 2 
buvo surengtos bendros. Bet kai 
kuriais atvejais nebuvo pasiekta, 
pvz. kongreso jaunimas tautinių 
šokių šventės parade dalyvauti | 
negalėjo.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjunga

Jau pats faktas, kad 1966 įvy- į 

ko atskiras pirmasis pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresas, prilei
do taip pat mintį, kad turėtų bū
ti galimi ir atskiri organizaci
niai pasaulio lietuvių jaunimo 
ryšiai. Iš tikrųjų pirmojo jauni
mo kongreso nutarimuose kalba
ma ir apie antrojo jaunimo kong
reso šaukimą. Kalbama apie stei
gimą jaunimo židinių, kurie tu
rėtų sudaryti “geresnes realias są
lygas jaunimui burtis, bręsti ir I 
veikti”. • Kalbama apie steigimą 
pasaulio lietuvių studentų są
jungos, kuri išspręstų “bendros 
studentų organizacijos svarbumo 
reikalą”. Pasaulio lietuvių sąjun
gos atstovybė turėjo artimai ben
dradarbiauti su PLB valdyba 
(plačiau apie tai žr. Pas. Liet. 
1966 rugsėjo—spalio n-ry).

Bet lietuvių institucijos ir ben
druomenių vadovybės, nors kon
greso ir prašomos, jaunimo ži
dinių “vietovėse, kur tik įmano
ma”, nesteigė. JAV, Kanados, 
Australijos ir Vokietijos lietuvių 
studentų sąjungos, taip pat kong
reso prašomos, nieko nedarė, kad 
pasaulio lietuvių studentų sąjun
gos atstovybė būtų suorganizuo
ta. Tik PLB valdyba įvykdė 
kongreso nutarimą: “Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas bu
vo pirmasis žingsnis į lietuvių 
jaunimo bendravimą ir bendra
darbiavimą. Todėl pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresai turi ir 
toliau būti viąta, reguliariai tel
kianti'ir jungianti jaunimą bend
ram tautiniam darbui ir sieki
mams. Kongresų šaukimo inicia
tyvos-ir toliau prašoma imtis 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba”.

PLB valdyba ėmėsi ne tik ini
ciatyvos jaunimo kongresą šauk
ti. Daugiau: ji taip pat rūpinosi 
ir sąlygų Sudarymu. Bendram (Nukelta į 7 pusi.)
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Prie kryžiaus Nuotr. V. Maželio

darbui tai buvo būtina. Tai at
virai pripažino programos komi
sijos pirm. dr. A. Norvilas:“Dirb- 
damas šio kongreso komitete,įsi
tikinau, kad vis dėlto jaunimo 
kongresų be vyresnių pagalbos 
nebūtų galima suruošti. Jiems 
už tai priklauso didžiausia padė
ka” (LL, 1972 Nr. 6). Bendro 
darbo momentas taip pat išryš
kintas bei pabrėžtas ir antrojo 
jaunimo kongreso nutarimuose 
jaunimo susiorganizvimo reika
lu: “Jaunimo Kongresas steigia 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gą (PLJS), kuri veiks Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) rėmuose, jungs lietuvių 
jaunimo organizacijas bei paski
rus asmenis ir rūpinsis bendru 
jaunimo veiklos planavimd bei 
derinimu”. Atkreiptinas dėmesys

į nutarimų žodį “rėmuose”, jis 
rodo, kad jaunimas nori dirbti 
ne už Bendruomenės, bet pačio
je Bendruomenėje.
Bėkim, bėkim — dangus griūva!

Kongreso nutarimai pasisakė 
ne tik už esmę. Juose kai kas ir 
sukonkretinta: kad bendravimo 
ir bendradarbiavimo būdus PLJS 
sutars- su PLB valdyba, kad’ kraš- 

■ tų LB vajdybos prašomos priim
ti kraštų jaunimo sąjungos vie
netų pirmininkus pilnateisiais 
kraštų. LB valdybų nariais, kad 
sąjungos valdyba turi pasirūpin
ti sąjungos statuto paruošimu ir 
pateikimu tvirtinti jaunimo 
kongreso atstovams. Vadinas, 
jaunimo sąjungos pobūdis ir vie
ta Bendruomenės rėmuose turės
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Lietuvos mokytojų mokytojas
Kun. Pijaus Dambrausko 80 metų sukakčiai

J. VAIŠNORA, MICYra įsigalėjęs paprotys pagerb
ti iškilesniuosius mūsų tautos 
žmones tik tada, kai jie, baigę 
žemiškąją kelionę, nukeliauja į 
amžinybę. Tik tada aprašomas 
jų gyvenimas, iškeliami nuveik
tieji darbai. O kodėl tam tikro
mis neeilinėmis progomis nepa
minėti tokių asmenų, kol dar jie 
yra gyvi, kol dar galime juos re
gėti “veidas į veidą”? Gal viena 
iš priežasčių yra takių asmenų 
kuklumas(vis tas lietuviškas kuk
lumas!), nenoras, kad apie juos 
būtų kalbama, rašoma. Gražu, 
kai vengiama panegirikos, dirb
tinio jų darbų iškėlimo. Tačiau, 
paliekant salia asmeniškus pagy-K todėl dėl savo aiškios lietuviš. 
rimus, nėra gera nutylėti žmo-| 
gaus per ilgesnį gyvenimą nu-1 
veiktuosius darbus, kurie gali bū
ti pavyzdžiu ir pa-'katinimu jau
nosioms kartoms. Vyresniųjų nu-1 
veikte ji darbai yra knyga, iš ku-; 
rio.1 gal: ir turi mokytis sekan-i 
čios kartos.

Tokių motyvų skatinamas, no
riu bent trumpai paminėti kuni
go prof. Pijaus Dambrausko ryš
kesniuosius gyvenimo ir jo veik
los bruožus, naudodamasis jo 80 
metų amžiaus proga. Tiesa, ilges
nis ar trumpesnis žmogaus am
žius nėra jo nuopelnas, o tik Die
vo Apvaizdos dovana. Tad ne 
už ilgą amžių žmogus pagerbia
mas, o už turinį, kurį į metų eilę 
yra įdėjęs.

Šių eilučių autorius yra buvęs 
kun. P. Dambrausko mokinys, 
vėliau jo pedagoginiame darbe 
bendradarbis, pagaliau konfrat- 
ras, kunigas. Tad tikiuosi, kad 
gerbiamas Jubiliatas atleis man/ 
kad nepaisiau jo, sakyčiau, peri 
didelio kuklumo ir nuolankumo į 
bei jo noro, kad apie jį ir jo dar-1 
bus nebūtų nei kalbama, nei ra
šoma. Kam užvožti po indu ži
bintas?

Kun. Pijus Dambrauskas yra 
gimęs 1892 m. rugsėjo 13 d. Ož
kabalių (ne Basanavičiaus) kai-' 
me, Vilkaviškio apskr. mūsų tau
tinio atgimimo pradžioje. “Auš-- 
ros” pralaužtieji ledai jau buvo 
padarę įtakos,ypač Suvalkijos lie
tuviškajai daliai. Tautinė sąmo
nė Suvalkijoje jau buvo sustiprė 
jusi ir atsikračiusi lenkiškos įta
kos, kuri liaudyje niekada nebu-| 
vo stipri, Todėl ir jaunas Pijus 
Dambrauskas, pasimokęs Bar- 
dauskų pradžios mokykloje, Vil-

kaviškio gimnazijoje, 1909m. 
tojo į Seinų kunigų seminariją 
kąip sąmoningas, apsisprendęs Į 
lietuvis, atsinešdamas gilų religi
nį iš tėvų paveldėtą palikimą.Se
minarijoje jis drauge su kitais są
moningais klierikais lietuviais 

i stojo į kovą su jau atgyvenusia, 
bet gana stipria lenkiška dvasia, j 
Tačiau, kai kiti kartais pasikarš-1 
čiavę toje kovoje pralaimėdavo i 

—turėdavo palikti seminariją,, 
Dambrauskas mokėjo išlaikyti 

I taktą, esamų sąlygų supratimą |

is-

I kos linijos nenukentėjo (išskyrus 
patirtus nemalonumus 
kiškų” ir “lietuviškų”

- (žiū. M. Krupavičiaus 
' inai, 169 - 170 p.)
' Kai I pasauk karo pradžioje Sei- 
I nų seminarija buvo evakuota į 
I Rusiją, 1915 m. Dambrauskas 
Minske gavo iš savo vyskupo Ka
roso kunigo šventimus ir tuojau 
'įstojo į Petrapilio dvasinę akade
miją, kurią 1918m. baigė, gau
damas teologijos kandidato 
laips. (pilno akademijos baigimo 
diplomą), bestudijuodamas Pet
rapilyje neramiais karo ir revo
liucijų laikais, kun.Dambrauskas 
įsijungė į lietuvių kultūrinį gy
venimą labai aktyviai. Jis ir“Atei 
ties Spindulių” administratorius, 
ir įtakingo bei stipraus katalikų 
savaitraščio “Vado” redaktorius 
iki pat to laikraščio uždarymo, 
jau įsigalėjus bolševikams. Petra
pilio lietuvių katalikų 1915-1918 
metų veikloje Dambrauskas bu- 

I vo vienas iš veikliausių ir darbš- 
Į čiausių asmenybių.

■
Grįžęs į Lietuvą, kun. Damb

rauskas tuojau atranda antrąjį 
savo pašaukimą: imasi pedagogi
nio darbo, kuriam pašventė pa
jėgiausius ir brandžiausius savo 
gyvenimo metus (1919-1949). 

'Jis 1919 m. Kudirkos Naumie- 
I čio “Žiburio” progimnazijos di- 
I rektorius, 1921 m. Marijampolės 
Mokytojų seminarijos kapelio
nas ir inspektorius, 1923—1929 
tos pat seminarijos direktorius, 
1929-1938 Vilkaviškio kunigų se
minarijos profesorius, 1938-40m. 

| vėl Marijampolės Mokytojų semi
narijos inspektorius, 1940-41 m. 

j Šiaulių gimnazijos rusų kalbos 
i mokytojas, 1941-44 m. vėl Mari-

dėl “len- 
spurgų 

atsimini-

V. K. Jonynas Aušros Vartų vitražas Mergelės Marijos Gimimo
lietuvių parapijos bažnyčioje, Chicagoj (Marųuette Parke)

Nuotr. J. Kažemėko

-
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Kun. Pijus Dambrauskas

jampolės Mokytojų seminarijos į 
inspektorius, 1946—1948m. Vo-1 
kietijoje Nuertingeno ir Schvvae- 
bisch Gmundo gimnazijų direk-. 
torius ir mokytojas, 1948—49m. I 
Ibague (Kolumbijoje) kunigų se
minarijos profesorius. Likusius j 
gyvenimo metus pašventė grynai j 
kunigiškam pastoraciniam dar
bui Baltimorėje, Worcesteryje, 
Chicagoje. Būdinga tai, kad kun. 
Dambrauskas, tiek metų dirbda
mas “nekunigišką” darbą, visuo
met jautėsi ir reiškėsi ir kaip ku
nigas —kapelionas, tikybos dės
tytojas, mokinių dvasios vadas.

Kas šiandien suskaitys, kiek 
mokytojų, kiek kunigų jis yra 
mokęs, formavęs, išleidęs į gyve
nimą, juoba, kad dar, šalia mo-; 
kytojų seminarijos, gimnazijos 
(kur irgi turėdavo pamokų ypač 
lietuvių kalbos ir literatūros),; 
yra keletą metų vadovavęs spe- i 
cialiems kursams, kuriuose bai
gusieji gimnaziją ruošdavosi bū
ti mokytojais. Jis buvo ne vieni 
mokytojas — pedagogas iŠ Dievo 
malonės, bet ir auklėtojas tiesio
gine to žodžio prasme. Daug yra 
mokytojų, bet ne visi jie yra auk
lėtojai. Kun. Dambrauskas šias 
dvi savybes savyje sujungė ir to
dėl jo įtaka auklėtiniams buvo 
labai didelė.

Kai kurias iš tų kun. Damb
rausko kaip mokytojo ir auklėto
jo savybių čia bent apgraibomis 
suminėsiu.

Per ilgus pedagoginio darbo me
tus kun. Dambrauskas yra dėstęs klausyti. Kaip mokytojas ir auk- 
daug dalykų, pradedant tikybą, į lėtojas 1 mokinius žiūrėjo ne iš 
baigiant specialiomis atskirų d'a- aukšto, laikydapiaj juos tarsi nie

ko neišmanančiais, o beveik sau 
lygiais. Kartais pamokydamas 
ar įspėdamas deramai elgtis, ne
vartojo suvalkiečiam įprasto sar
kazmo, o tik kąr a' o š ’nia i- 
ronija pasakydavo trumpą frazę, 
kuri, lyg akmenyje 'škrita, Jkda 
vo mokinių atmintyje visam gy 
venimui ir veikdavo daugiau ne
gu ilgi pamokslai. Pamenu, kaip 
karią mes, jau septintokai. kaž’ 
patriukšmavome. Jeina į klasę 
kun. Dambrauskas ir sako:“Vai- 
kai, jei nepajėgiate* būti vyrais 
tai bent nuduokite vyrus...” To 
mums pakako.Panašių pedagogi
nių ‘‘perliukų” Damb ausko mo 
kiniai ir Šiandien atsimena, juos 
net rinkdavo ir užsirašę saugoda
vo, lyg kokius išminties aforiz
mus.

Kun P. Dambrausko kaip pe-

Dambrauską gerbdavo ir mylė- 
davo.Paprastai mokiniai mėgsta 
pagauti mokytojų kurią nors silp
nybę, ją išnaudoti, mokytojui 
prikergti kokią nors pravardę. 
Dambrauskas mokiniams buvo 
toks autoritetas, kad atrodė, jog 
būtų nedovanotinas nusikalti
mas jį kuo nors užgauti, jo nepa- |

dagogo teigiamą vaidmenį auk
lėjimo ir švietimo darbe pripa
žįsta net šiandieniniai komunis
tai, buvę jo mokiniai Marijampo
lės Mokytojų seminarijoje. Jie sa
vo atsiminimuose liudija, kad 
kun Dambrauskas, nors ir “krik
demas “klerikalas”, buvęs teigia
mas pedagogas. Esą, “jam buvęs

i svetimas kraštutinis klerikalinis 
| fanatizmas. P. Dambrauskas bu- 
I vęs reiklus, išsilavinęs dėstytojas, 
turėjęs neeilinių pedagogo gabu
mų. Tuo pačiu P. Dambrausko 

į vaidmuo seminarijos istorijoje 
prieštaringas: nepriimtina ir ža- 

i linga veikla auklėjimo srityje, vi
suomeninė veikla ir tam tikras 
teigiamas vaidmuo keliant mo-

Sulaukusiam gražaus 80 metų 
amžiaus teatlygina Viešpats gau
siai dar čia žemėje, kol jam bus 
suteiktas amžinasis atlyginimas. 
“Opera eorum suluuntur illos” 
(Jų darbai seka juos ir amžiny
bėje), sako Šv. Rašto autorius. 
Kun. prof. Pijaus Dambrausko 
darbai yra žmonės, suformuoti 
jo kaip auklėtojo ir kunigo ilgų 

kymo lygį, gerinant dalykinį — j metų darbu, kuriam jis pašventė 
metodini seminaristų paruoši-; visą savo gyvenimą, 
mą”. (V. Vilūnas, Kapsuko O., ------- --------
Sukackienės nedagoginė mokyk
la, 1969, 14p.j.

į Kai 1969m. Marijampolės Mo
kytojų seminarija minėjo 50 me
tų gyvavimo sukaktį, kun. P.
Dambrausko mokiniai pasiuntė ninkui Kaziui Šimoniui neseniai 
savo direktoriui ir mokytojui šil
tų sveikinimų, pabrėždami, kad 
jie einą jo nurodytais keliais i’r 
vaduojasi savo gyvenime skelb
taisiais dėsniais. Tai yra pats gra
žiausias mokytojui ir pedagogui 
pagerbimas, kada jis mato, kad 
rūpestingai sėtoji į mokinių pro
tus ir širdis sėkla atnešė teigiamų 
vaisių, kurių nesunaikino nė il
gų metų komunistinis prievarta
vimas.

Be to, kun. Dambrauskas va- 
i dovavo “Maldos” bendrovei, ku
ri išleido 10 maldaknygių 
250,000 tiražo labai gražia lie
tuvių kalba.

Manau, kad atsrėsiu kun P. 
Dambrausko mokinių, kolegų 
mokytojų, jo mokinių kunigų ir 
draugų bei prietelių, pabirusių 
•po platų pasauli, bet išsaugoju
sių iš jo gautąjį dvasinį turtą, ku
ris ne vienam liko gyvenimo kel
rodžiu, mintis ir jausmus, jei jų 
visų vardu pareikšiu ne tik svei
kinimo bei linkėjimo žodžius, 
bet ir padėką už tai, ką jis vi
siems yra davęs. O jis atidavė ki
tiems didelę savęs dalį.

Dail*ninkui K. Šimoniai
85 metai

Lietuvoje gyvenančiam daili-

sukako 85 m. amžiaus. Šimonis 
tapybos mok Įsi Kaune pas T. 
Daugirdą,nuo 1919 m “Saulės” 
gimnazijoje ir mokytojų semi
narijoje dėstė piešimą, braižy
bą, nuo 1934 m. — Kauno Meno 
mokykloje, vėliau Dni’čs institu
te. K. Šimonis prieš 13 metų iš
ėjo į 'pensiją. Jo p"’-odos buvo 
re",'T'amos ne ‘ik L’etuvoie. bet 
ir užsienyie S’monio kūrinių ga
lima rasti Paryžiaus, Liuksem
burgo galerijose ir kitur. Iš'eis- 
ta K. Šimonio autobiografinė 
knyga “Gyvenimo nuotrupas”.

i ' (E.)

lykų metodikomis. O tačiau vi
sada jis buvo ne atsitiktinis, ne 
“bėdos” mokytojas. Kiekvienam 
dalykui jis, rodos, buvo iš anksto 
pasiruošęs. Jo pamokos visada į- 

I domios, gilios, perduodamos mo
kiniams su pedagoginiu sumanu
mu ir dėstomojo dalyko meile, 
įsigytąjį mokslą papildydavo spe
cialiomis studijomis jau priva
čiai, gausiai naudodamasis pa
sauline literatūrą, kuri jam, mo
kant svetimas kalbas, buvo leng
vai prieinama. Net ir mokinių 
paprastai nemėgiami dalykai, 
kai juos imdavo dėstyti kun. 
Dambrauskas, sukeldavo moki
niuose tuo dalyku ne tik susido
mėjimą, bet ir pamėgimą.

Kun. Dambrauskas iš kitų mo
kytojų išsiskyrė tuo, kad jam rū
pėjo ne tik mokinių .galvas pri
krauti žiniomis, bet ir Formuoti 

I asmenybes Jis jautė atsakomybę 
už busimuosius liaudies švietėjus 

į ir tos atsakomybės mokė kitus, 
j Mokslo žinios, jo supratimu, tu- 
[ ri ne tik praturtinti protą, bet ir 
' ugdyti valią, atsakomybės ir sa

vo pašaukimo supratimą. Todėl 
I apie jo dėstomuosius dalykus mo
kiniai negalėjo pasakyti, kam jie 
man gyvenime bus reikalingi. 

Į Kun. Dambrauskas su meile ir 
atsidėjimu ruošė Lietuvai liau
dies švietėjus — mokytojus.

Kitas jo kaip pedagogo bruo
žas — jis veikė savo mokinius ne 
vien žodžiu, bet ir visa savo as
menybe, pavyzdžiu. Visada, ro
dos, labai rimtas, šaltas, o tačiau, 
su juo arčiau susidūrus, tuojau 
pajunti, kad jis turi jautrią, mo
kinius suprantančią širdį.Kai mo
kiniai turėdavo painesnių proble
mų, kai padarydavo kokį moki
nišką nusikaltimą, eidavo pas tą 
“rimtąjį” direktorių ar inspekto
rių, žinodami, kad Jis juos supras, 
pamokys, kur reikia užtars, reika
le padės. Neturtingus mokinius 
jis šelpdavo, remdavo, gelbėdavo, 
bet visada tyliai, be reklamos, i 
.Viešuma ir kairė turėjo nežinoti, 
ką daro dešinė. O ta dešinė bu
vo dosni. Kiek jis mokinių yra 
šelpęs, tur būt, šiandien nė pats 
neatsimena. Sau nereiklus, ki
tiems yra išdalinęs savo uždar
bio ir pajamų dalį, kitiems pas
kolinęs be sugrąžinimo.

Dėl tokių jo savybių, mokiniai
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Univer-
Ithaca

Council
Mardi Bronius Murinnas - Kopos (akvarelė)

Iš atidaromos dailininko parodos rūgs. 23-24 d. New Yorke, Kultūros židinio patalpose

Lietuvių kalbos ir 
kalbotyros kursai 

Chicagos universitetuose 
Illinois Universiteto, Chicago 

Circle rudens ketvirtį, kuris prasi
deda rugsėjo 25 d., lietuvių kal
bos kursai bus skaitomi pirmadie
niais, antradieniais, ketvirtadie-

fornia Avė., Chicago, III. 60629. 
Administratorius: A. Orentas, 
6840 So. Campbell Avė., Chica
go. II!., 60629. Metinė prenume
rata 5 dol. Nors leidinys' dau- 
giairia skirtas praktiška jai ir ide
ologinei skautijos veiklai, bet 
o:/rūksta ir bendrojo pobūdžio 
skaitinių, pvz. apie mūsų pavar
des. nic nuotykius jūroje, ne
trūksta ir jaunųjų kūrybos ban
dymų

niais ir penktadieniais: 101-pradi- 
nis 10 v. ryto, 104-vidurinis 11 v. 
ryto, o 331-lietuvių kalbos istori
ja nuo 13 iki 14:30 antradieniais 
ir penktadieniais.

Visus kursus d ėsi y s dr. Janina 
Reklaitienė.

Chicagos Universitete numaty
ta dėstyti 2 kursai: Baltų slavų 
lyginamoji kalbotyra — dr. Pet-- 
ras Jonikas ir vienas iš pradinių 
lietuvių kalbos kursų — lektorius 
Romas Kinka.

GĖLĖS
banketam* laidotuvėms 

Ir kitokiom* proiroina 

BEVERLY HILLS GĖLYNYČIA 
r 143 U H3r<l street Chicatro, lllinol»>* 
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• JOURNAL OF BALTIC 
STUDIES, Volume III, Number 
I, Spring 1972. Leidžia Asso
ciation for the Advancement of 
Baltic Studies, Ine. Redaktorius: 
Arvids Ziedonis, Jr., Muhlenberg 
Co'.lege. Redakcinė kolegija: 
Olavi Arens, Columbia 
sity, Andrevv Exergailis, 
College; Janis Kreslinš, 
of Foreign Relations;
Valgemae, Lehman College, Ci
ty University of New York; 
Bronius Vaškelis, Lafayette Col- 
įlege. Viršelį piešė Sigurd Grava. 
Redakcijos adresas: Arvids Zie
donis, Jr., Editor Journal of 
Baltic Studies, Muhlenberg Col
lege, Allentoįvn, Pa. 18104. 
Žurnalas išleidžiamas keturis 
kartus metuose. Metinė prenu
merata 8.00 dol. Administraci
jos adresas: Janis Gaigulis, Ex- 
ecutiv Director 
366 - 86th St., 
11209.

‘Journal of 
leidinys 

bet jis yra tąsa anksčiau 
“Bulletin of Baltic Stu- 

kurio vardą nutarta pa- 
šį pavasarį AABS trečio-

Scv’ets Attitudes Toward Pre- 
.''’/vie. Lal/ian Writers.

Apžva'ginėje žurnalo dalyje 
recenzuojamos išėjusios baltiškų
jų temų knygos, teikiama baltiš
kųjų leidinių, pasirodžiusių įvai- 
-Į'-'mis ka'bcmis, b.blicdgrafija, 
duodama dokumentinė ir kroni
kinė AABS veiklos medžiaga, iš
anksto pristatoma dar rašomos 
baltiškųjų studijų temos ir pa
baigoje trumpais aprašais supa
žindinamas skaitytojas su visa 
eile AABS narių. Vis dėlto ir pa
grindinėje ir apžvalginėje žurnalo 
dalyje norėtųsi matyti kiek dides
nės lietuviškojo įnašo dalies. Jau
čiamas lyg ir trūkumas lietuvių 
redakcijoj ir bendradarbiuose. 
Gal čia ir vėl kaltas tik lietuviš
kasis nerangumas?

44

vardu 
kartą, 
leisto 
dies”, 
keisti 
joj konferencijo Toronte, Kana
doje. Žurnalas dabar yra lyg ir 
AABS organas. Kaip žinome, AA 
BS (Association for the Advan
cement of Baltic Studies) buvo 
bendromis latvių, estų ir lietu
vių, daugiausia jau pokario me
tais Vakaruose išsimokslinusių, 
pastangomis įsteigta 1968 m. Šis 
bendras baltiečių šviesuolių-aka- 
demikų sambūris lig šiol jau su
organizavo plataus atgarsio tu
rėjusias tris baltiškųjų studijų 
konferencijas: Marylando uni
versitete, San Jose Statė College, 
Kalifornijoj, ir Toronto universi
tete, Kanadoj. Sambūris atlieka 
be galo didelį baltiškųjų studijų 
kūrimo ir jų pasaulyje populia
rinimo darbą. Jau vien tik šitokio 
pobūdžio, kaip čia minimo žur
nalo išleidimas keturis kartus 
metuose yra neeilinis įnašas. O 
pats darbas, jame apsijungus vi
sų trijų Baltijos kraštų laisvie
siems intelektualams, įgauna kur 
kas platesnę apimtį ir didesnį 
svorį pasauliniuos horizontuos.

Tik ką išėjęs naujasis, pakeis
tojo vardo žurnalo numeris da
ro labai malonų įspūdį tiek pus
lapių sutvarkymu, tiek šriftų pa
rinkimu, tiek reikšmingos ir ge
rai apdorotos medžiagos sukau
simu. Visur darbas atliktas ap
galvotai ir neatkištinai.

Pirmiausia atmušta Ivar Ivask 
(Oklahomos univeersiteto pro
fesoriaus ir “Books Abroad” žur
nalo redaktoriaus) paskaita, skai
tyta šiemetinėje ABBS konferen
cijoje, Toronte: “Baltic Litera- 
tures in Exile: Balance of a 
Quarter Century”. Tai akylaus 
žvilgsnio studija, kurioje daug 
kur lietuvių literatūros gyvas
tingumas išeivijoje paskaitinin
kui kelia nuostabą ir laikomas 
sektinu pavyzdžiu latviams ir 
estams. Benediktas V. Mačiuika 
(University of Connecticut) 
spausdina savo pranešimą, pa
darytą antrojoje baltiškųjų stu
dijų konferencijoje: “The Role 
of the Baltic Republics in the 
Economy of USSR”. O toliau ei
na: Rein Taagepera (University 
of California) Ineąuality Indices 
for Baltic Farm Size Distribu- 
tion, 1929 - 1940 Victor Terras 
(Brown University) Some Ob- 
servations on Estonian and Rus- 
sian Versiification; Rolfs Ekma- 
nis (Arisona Statė University),

of the AABS, 
Brooklyn, N.Y.

... . .. 
ž ž š.

Baltic Studies 
pasirodo pirmą

S . ®

“Journal of Baltic Studies” viršelis

lournal 
of 

baltic 
studies

• BOOKS ABROAD, Volume 
46, Number 3, Summer 1972. 
An Intemational Literary Quar- 
terly. Redaguoja Ivar Ivask, 
1000 Asp Avė., Room 214, Nor- 
man, Oklahoma 73069. Redakci
nėje kolegijoje randame ir lietu
vio proif. Rimvydo Šilbajorio pa
vardę. Žurnalo metinė prenume
rata 8 dol. Administracijos adre
sas: Books Abroad, 1005 Asp Avė. 
Norman, Okla. 73069.

Gero redaktoriaus rankose pa
staraisiais metais šis tarptautinio 
pobūdžio literatūros raidai skir
tasis žurnalas iškopė į vienus iš 
puikiausių šios rūšies periodinių 
leidinių. Didelio formato, iliust
ruotas nuotraukomis, vinjetėmis, 
akylai parinktu ir suderintu šrif
tu savo puslapiais jis daro stip
riai estetišką įspūdį. O kai nuo 
viso to ir turinys neatsilieka, tai

Nuo
19 14 Metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000 00

skaityti tokį žurnalą literatūros 
mylėtojui yra vienas malonumas.

Pagrindinė nauj'o numerio te- grožinės literatūros 
ma yra Absurdo teatras. Pasauli- Čiančių naujų knygų, 
nei jo situacijai bei raidai nu- tų visomis literatūrinėmis 
šviesti žurnale duodami net pen- šaulio 
ki straipsniai. Įdomu pirmiausia į Lietuvių 
yra tai, kad vienas straipsnis, pa
rašytas Mardi Valgemae, yra 
skirtas baltiečių Absurdo teatrui 
tiek išeivijoje, tiek tėvynėse. 
Straipsnio antraštė: Death of a 
Sea Guli. The Absurd in Finno- 
Baltic Drama. Rašte, žvelgiant 
į estų, suomių, latvių ir lietuvių 
Absurdo teatrą, lietuviams skiria- m«ose”, Londonas 1971 (Rimvy- 
ma daugiausia dėmesio ir vietos, j Šilbajoris). Ispanų literatūros 
Minima ir nagrinėjama šių 
sų dramaturgų kūryba įrašančių 
Lietuvoje — Kazio Sajos, Juozo 
Grušo ir Juozo Glinskio, kurian
čių išeivijoje — Antano Škėmos, 
Kosto Ostrausko ir Algirdo 
Lansdbergio. Įvadinių žurnalo 
puslapių nuotraukose randame ir 
mūsiškio Kosto Ostraukso nuot
rauką (Ged. Naujokaitis), o to
liau ir jo “Pypkės” pastatymo 
1964 metais Chicagoje puslapi
nę nuotrauką (Alg. Kezys, SJ).

Paprastai vis linkstama many
ti, kad visa, kas naujo atsiranda 
mene ar literatūroj, tai pirmiau
sia gimsta kur nors Paryžiuje, gal 
New Yorke ar kur nors kitur 
“tolimuos vakaruos”. Tačiau 
straipsnyje apie baltiečių absur
do teatrą matome, kad šio teat
ro lopšys kaip tik yra labiau ry
tų ir vidurio Europa: lenkas Sta- 
nislaw Ignacy Witkiewcz sukū
rė čia Absurdo teatrą dvidešimt 
metų prieš Ionesco, Becket ir 
Genet. Ar nepanašu tai ir į mū
sų M. K. Čiurlionio atvejį, kai 
pradedama ieškoti abstrakčiojo 
meno pradininkų?

Žurnalo komentarų puslapiuo
se, be kita ko, plačiau apsistoja- 
ma prie naujo Solženicino roma
no “1914 metų rugpjūtis” (kny
ga tik ką išėjo ir anglų kalba), 
rašoma apie Ezra Pound.

Daugiau negu pusę 
“Books Abroad” puslapių užima 

ir ją lie- 
išleis- 

pa- 
recenzijos. 

skirtuose 
recenzuo- 

“Lie-

kalbomis, 
literatūrai 

puslapiuose šį kartą 
jama: Albertas Zalatorius 
tuvių apsakymo raida ir poeti
ka*, Vilnius 1971 (Viktorija 
Skrupskelytė), Justinas Marcinke
vičius “Katėdra”, Vilnius 1971 
(Algirdas Landsbergis) ir Petro- 
n, ė Orintaitė “Liepalotų medy-

visų nuotraūkomis iliustruotu 
niu (156 psl.). Viršelį 
įvykiui pritaikytas dail. 
Ienos Stankūnienės medžio raiži
nys. Leidinys pasiliks ne vien 
tik kaip tam tikro laikotarpio lie
tuvių veiklos Chicagoje albumas, 
bet ir kaip akivaizdi dokumenti
nė medžiaga.

• SKAUTŲ AIDAS, 1972 m. 
rugsėjo mėn. Nr. 7. Vyr. redak
torius: J. Toliušis, 7220 So. Cali-

. uhj uuuajui it; . uiciaiuiuT
mū-! puslapiuos kiekyiename žurnalo 

numeryje randame taipgi mūsų 
prof. Birut® Ciplijauskaitės pa
vardę. Ir šį kartą ji recenzuoja 
net tris knygas: Cedric Busette 
“Obra dramatica de Garcia Lor- 
ca”, Pedro Šalinas “Poesia”, Ma
nuel Alvar “Estudios y ensayos 
de literatūra, contemporanea”.

iI

• MŪSŲ ŽINIOS, 1972 m. 
rugsėjo 10 d. Chicagos lietuvių 
jėzuitų veiklos biuletenis. Ry- 

j šium su Jaunimo centro naujų
jų statybų užbaigimu ir praplės
tosios dalies atidarymu, šis biule
tenis išleistas stambiu ir gausiai

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615
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E. Northport, New York. 11731 
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Cormos Parcels txoress Corp
Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

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

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite dideli kiekį jvainų aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis

COSMOS PARCELS EXPRES5 CORP. 
affiliated with PODAROGIFTS INC. 

priima užsakymus dovanu pažymėjimams, automobiliams,
dytuvams televizijų aparatams, radijo translstoriams, magne
tofonams (tapė recorders) ir daug kitiems dalykams, taip pat 
BUTAMS savo giminėms ir draugam* gyvenantiems Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje

informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 MADISON AVENUE

Floor 2lst

sal-

NEW YORK, N. Y. 10022
Tel.: (212) 758* 1150/1

✓

III
MIDLAND 
SAVINGS

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

reikmenys fotografams

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef PRospect 6-8998

i

1-2750 
0-1571 
5-6760

VVAGNER & SONS
Typewrlters Adding Machines 

Checkwriters 
Nuomoja Parduoda—Taiso
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 50 m. patikimas patarnavimas 
NAUJOJE VIETOJE

5610 S. Pulaski Rd. Tel. 581-4111

LIETUVIO BATŲ TAISYMO 
DIRBTUVE 
4612 S. Paulina St.

(Town of Lake)
Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm, ir 

ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak.
Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 

Darbas garantuotos.

STASYS ŠAKINIS 
Tel. — YArds 7-9107

I

IŽELIS

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

Virginia 7-7258 - 59

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

SKYRIAI :
NEW YORK, N. Y. 10003, 39 Second Avenue 
NEW YORK, N. Y. 10011, 135 W. 14th Street
BOSTON, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue
BOSTON, Mass. 02127, 389 West Broadway
BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue
CHICAGO, UI. 60622, 2222 West Chicago Avenue
CHICAGO, Iii. 60608, 3333 S. Halsted Street 
CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 Stote Road

į IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue
į GRAND RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge St N. W.
i HAMTRAMCK. Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avenue
i HARTFORD, Conn. 06114. 200 Franklin Avenue 

LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St
; LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.
I NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevani
j NEWARK, N. ). 07106, 698 Sanford Avenue
į PASSAIC, N. J., 176 Market Street
Į PATERSON. N. J.. 99 Main Street
į PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street
j PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street
I SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street
! VVATERBURY, Conn., 905 Ban)- Street
: VVARREN, Mich. 48092, 29200 De Ouindre, % Block 

of 12 Mile Road
; W0ODHAVEN, N. Y. 11421, 94 - 08 Jamaica Avė.
1 WORCESTER, Mass. 01610, 169 Milbury Streei
■ YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street 

IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Springfield Avenue

Tel.: AL 4-5456
CH 3-2583

LI 2-1767 
268-0068

TL 6-2674
BR 8-6966

WA 5-2737 
884-1738

ES 2-4685 
GL 8-2256 

365-5255 
246-9274

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

373-8783
GR 2-6387 

274-6400
PO 3-4818

HU 
fi 
PL

North
TeI.t 751-6760/1 

Tel.: 441-4712 
SW 8-2868 
RI 3-0440 

374-6446

CRANE SAVINGS 
INO LOAN ASSOCIATION 

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

2 Years Savings 
Certificates

(Minimum $5.000)

Vestuvės: spalvota ir juoda balta ■ gali vykti ir j kitus miest is 
Portretūra
Meno darbų nuotraukos ir kiti foto pa'arnavima1

Telef. — HY 7-4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11237

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0632 

PHONE: 254-4470

Ali accounts com
pounded daily — 
Passook Savings 

paid ųuarterlly

Mokamas ui
'v Certtficato 

Minimom
PINIGAI ĮNEŠTI na is D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami sausio ir Hepoe mėn. 81 d. 
_____ PIRMAD. tr KETVIRTAD............ » v. r. » v. v.

VALANDOS ANTRAD. Ir PENKTAD................. • r. r. iki 1 v. r.
UiBTAD. f T r Ud lt » d - Traited. atdaryto.
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Bolonijos universiteto (Italijoje) centrinis pastatas, kuriame vyko tarptautinis kalbininkų kongresas

Antrojo jaunimo kongreso egzaminai
Ii v Iii

(Atkelta iš 4 pusi.)

BOLOGNA — FLORENCIJA, rotušėje — Palazzo Vecchio — 
1972. VIII. 28 - IX. 2. į įvyko iškilmingas uždaromasis

Maždaug kas penkeri metai posėdis. Čia netrūko ir sveikini- 
yra rengiami tarptautiniai kalbi
ninkų kongresai. Juos rengia 
Nuolatinis tarptautinis kalbinin
kų komitetas (pagal jo “prancū
zišką” sutrumpinimą žinomas 
OIPL vardu: Committee Interna- 
tional Permanent dės Linguis- 
tes. 1967 m .toks kongresas įvy- . miesto garsenybes — katedrą, 
ko Bukarešte, Rumunijoje į joję esančią garsiąją nevisai baig- 
(Drauge tuomet buvo apie tai IMichelangelo pietą; teko nu
rašyta). ' tyti ir 1966 m. potvynių suga-

Šiemet kongresą organizavo dintų meno turtų... 
dviejų senų Italijos universitetų 
(Bolonijos ir Florencijos) kalbi- skirtas teorinei, aprašomajai kai-| 
ninkai, remiami Italijos vyriau
sybės. Pirmąsias 5 dienas kongre
sas posėdžiavo Bolonijoje, o pas
kutinę — Florencijoje.

Iš 76 kraštų dalyvavo kongre
se apie 1500 kalbininkų. Kongre
so paskaitos šį kartą rengimo 
komiteto buvo atrinktos, tai jų 
buvo mažiau negu prieš' 5 metus 
Bukarešte. Pagal sąskaitinį pra
nešimą buvo perskaityta 280 pa
skaitų. Daug kalbininkų daly
vavo po kiekvienos paskaitos vy
kusiose diskusijose. Paskaitų san
traukos buvo išspausdintos prieš 
kongresą. Pilnos paskaitos bus iš
spausdintos kongreso darbuose.

Trečiadienį (VIII. 30) paskai
tų nebuvo, o visi kongreso daly
viai dalyvavo ekskursijose (au
tobusais) į seną Ravennos mies
tą, kuris yra kadaise buvęs svar
bus Romos imperijos uostas, o 
trumpą laiką — net visos impe
rijos sostinė. Ravenoje yra išli
kusios dvi senos katedros, pasta
tytos 6 amžiuje, ir kitų senų pa
minklų.

Šeštadienį visas kongresas spe
cialiu traukiniu nuvyko į garsųjį 
Florencijos miestą, kurio senoje

mo kalbų — Florencijos burmist
ras, Italijos švietimo ministerio 
atstovas, Bolonijos ir Florencijos 
universitetų rektoriai ir pan. Po 
paskutinio posėdžio buvo iškil
mingi pietūs, o po jų kongreso 
dalyviai turėjo progos apžiūrėti

Sis kongresas buvo daugiau

botyrai ir sociolingvistikai. Tik 
keliuose referatuose, liečiančiuo
se istorinę kalbotyrą, buvo mini

I norės — ginčysis, norės —už- PLB valdyba. Taip ir prisimeni 
ims priešingą poziciją”. Taip; vaikų pasaką: Nuėjo katinas į 
“turės” būti, nes jie viską žino, į kopūstų daržą. Ėmė ir užkrito 
nors kol kas dar nėra nei jauni-; ant katino uodegos vandens la- 

laimėjimas. Jis turėtų didelės, gal mo sąjungos statuto, nei putari-įšas nuo kopūsto lapo. Pašoko iš-
.. ... ,. net istorines reikšmės pačiam> muose numatyt0 susitarimo su! (Nukelta j 8 psl.)
išryškėti per abipusius pa- j hetuvių tautos charakteriui for-;

Tad muoti. Gana mums užmušinėti 
mindaugus dė laikymosi pilyse 
smulkių kunigaikščių”. t

Atvirai kalbant, tikroji mūsų 
bėda — ne “smulkieji mūsų ku-; 
nigaikščiai”. Reikia ir jų. Visos 
tautos jų turi. Tikroji bėda — tai 
pati šių “kunigaikščių” nuotaika 
bei laikysena. Jų visuomeninio 
darbo pajėgumas dažniausiai ri
botas, bet ambicija didesnė už 
juos pačius. Jie pilni įtarinėjimų 
ir kaltinimų kitiems. Jei tik rei
kta -rjie net savaip iškreips ki
tų siekimus ir mintis. Pvz. jauni
mo kongreso' nutarimas, kad 
PLJS veiks Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės rėmuose, jų inter-l 
pretacijoj jau virsta “Sumany- i 
mu organizuotis atskirai”. Dėl 
to ir nutarimui jie prikiša “nu
krypimą” nuo pagrindinio jauni
mo kongreso tikslo, kuris buvęs 
skelbiamas visuomenei. Jiems 
vaidenasi kitų būtinai jau pikti 
ketinimai: “negi galvojama apie 
kūrimą? O gal tokia bendruome
nė uždaruose Kento posėdžiuose | 
jau ir įkurta?” Jie iš adatos bū
tinai priskaldys vežimą: “Vadi
nasi, įkūrėme naują, jau iš eilės 1 
ketvirtą, veiksnį, kuris savaran- ‘ 
kiškai veiks ir pagal savo nuo
žiūrą bendradarbiaus su jau esan
čiais veiksniais, įskaitant PLB 

į — dirbs darniai,

Sitarimus bei susitarimus, 
gėrai daro visi t."e, 'kūlte bendro
jo lkb° vardan jau ateirfa j Šio 

: bendrojo darbo talką. Pvz. Drau- 
I go 1972 rugp. 30 n'-rio vedama-

ma jr lietuvių kalba. (Nema
žai lietuvių kalbos‘'faktų buvo 
čia rašančiojo referate, nors pats 
referatas daugiau lietė indoeu- I 
ropiečių kalbų žodžių dairybosI 
klausimus). '

Pagal iš anksto paskelbtus da
lyvių sąrašus turėjo dalyvauti 
vienas lietuvis kalbininkas iš Vil
niaus, bet jis neatvyko... Rusų 
buvo nemažai, tik visi pastebėjo, i 
kad beveik visi rusai buvo jau 
pažengu-io amžiaus, nė vienė 
jauno ruso kalbininko nesimatė.

Kongresas buvo gerai suorga
nizuotas, paskaitos vyko sename 

| Bolonijos universitete, kuris ta
čiau viduje yra puikiai sumoder
nintas. Už penkių metų vėl bus 
šaukiamas XII-tas kongresas, bet 
dar nebuvo nutarta, kur jis įvyks. I

I
Antanas Klimas

i

Lietuvis atominės fizikos 
konferencijoje

Dr. Adolfas Jucys, Vilniaus 
universiteto profesorius ir Lie
tuvos Mokslų akademijos narys, 
kuris yra vienas iš žymiausių 
atominės fizikos teoretikų, daly
vavo trečiojoje Tarptautinėje 
atominės fizikos konferencijoje, 
Boulder, Colorado.

Rugpiūčio 8 d. jis skaitė toje 
konferencijoje paskaitą: “Ab 
initio apskaičiavimai atominės 
energijos spektro”.

Grįždamas namo, sustojo Wa- 
shington, D.C., kur buvo Natio
nal Bureau of Standards atomi
nės fizikos skyriaus svečias. Šia
me skyriuje dirba Amerikos ato
minės fizikos eksperimentalistai 
ir teoretikai. Šia jis padarė il
gesnį pranešimą apie savo bend
radarbių vėliausius teoretinius 
darbus šioje srityje.

Vilniaus universiteto ir Na-

k 77 „ '
: šis, laikydamas svarbiausiu k'dhg-
reso nutarimu jaunimo susiorgį- 
hiža vimo rėikalą? kartu šitaip 
įtaigoja mūsų Visuomenę: Jtorig- 
reto priimtas nutarimai, kad 
PLJS įsijungia į PI.B, “ne tiktai 

j labai iškelia mū'.iį Bcridrudne- 
j ries prestižą, bėt ir įpareigoja Vy- 
rėšnjąją kartą rūpiritii, kad iiftū- 

!joji jatinimo organizacija' būtų 
visų tiek morališkai, tiek mate
riališkai remiama”, (b. kv..“Pa- 
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga”). Dar toliau eina J. Kupri
nio Draugo 1972 rugp. 28 n-ry 
įdėtas straipsnis “Lietuvos vyčiai 
ir pasaulio jaunimas skina nau
ją kelią”. Tas kelias —tai žioras 
dirbti Bendruomenės rėmuose, 
nes, bendrai dirbdami, būkime 
stipresni ir lengviau pasieksime 
savo tikslus. T. Kuprinis likimi- 
nį lietuvių išeivijos kelią norėtų 
pakreipti šia linkme: “Lietuviai 
yra konservatyvūs, dažnai užsi
spyrėliai ir priešginos. Tas daug 
ką trukdo... (Bet) jau turime di
delių laimėjimų, kaip milijono 
fondą, liet, enciklopediją. Visuo
tinis susijungimas apie LB vėlia
vą būtų dar vienas didžiausias1 valdybą. Norės

FILMŲ ĮVAIRUMAI
Mėlynbarzdis Richard Burton

STASĖ SEMĖNIENĖ

Edward Dmytryk sumanė pa-tional Bureau of Standards
mokslininkai pažįsta vieni kitus statyti komediją, kaip jis plačiai 
iš spausdintų darbų. Tačiau šis ir garsiai spaudoje reklamavo, 
vizitas dr. A. Juciui davė pro-1 paimdamas “Mėlynbarzdžio” 
gos arčiau susipažinti su Bureau pasakojimą ir pristatydamas ek-
darbais. Kadangi Lietuvoje eks
perimentinė atominė fizika nė
ra išplėsta, tai čia jis turėjo pro
gos pamatyti pačius modemiš 
kiaušius instrumentus ir ką su 
jais galima padaryti.

Studija apie Balio Sruogos 
dramaturgiją

Š. m. spalio 16 d. sueina 25 
metai, kai Vilniuje, vokiečių ka- 
ceto iškankintas ir bolševikinės 
okupacijos sąlygų nepakelda
mas, mirė žymusis mūsų drama
turgas, poetas ir Vilniaus uni
versiteto profesorius Balys 
Sruoga, šiuo metu plačią studi
ją apie Balio Sruogos dramatur
giją baigia rašyti Miunchene, 
Vokietijoje, gyvenantis dr. Jo
nas Grinius. To užmojo vieną 
dalį paskaitos forma dr. J. Gri
nius jau skaitė praėjusios vasa
ros Europos lietuvių studijų die
nose.

HIGH RATES
PflID QUARTERLY

— AT —

7
’ Annum

Windsafo “Aušros ” kvartetas, vadovaujamas V. TautkevVienėH,. 
,‘tropial rengiasi išvykai į Chicagą. Iš kairės: R. Oerškutė, D. Kozu- 
ijtė, K. Fuidaitė, A. Tautkevfčiūtė ir N- Giedriūnaitė.

Nuotr. J. Vaičiūno

Passbook 
Accounts

Per Annum 

$1000 nr rnor» 
čertifieafe*. 

1 vear mir
■ ~ f v aiį

rane modemiška versija. Stebėda
ma filmą “Bluebeard”, publika, 
ir perspėta, neranda čia tos “ko
medijos.”

Filme apimtasis laikotarpis y- 
ra tarp abiejų pasaulinių karų, 
vieta — Vokietija. I-jo pasauk 
karo herojus baronas Kurt von 
Sepper (Richard Burton) gyve- 

i na didžiuliame name, paskendęs 
piniguose, mėgsta savo džiaugs
mui ir “sportui” žudyti gyvulė
lius ir turi mėlynai juodą barz
delę, kuri jam taip netikra, lyg 
būtų prilipyta.

Filme nepamiršta įvelti žydų 
geto, kurį šturmuoja mums pa- 
žistami karingieji tipai su ženk
lais ant rankovių. Mėlynbarzdis 
nužudo septynias savo gražias ir 
jaunas žmonas ir vieną seną — 
savo motiną. Mėlynbarzdis pa
sako savo paskutinei žaviai žmo
nai — amerikietei naktinio klu
bo dainininkei (Joey Heather-

ton), kodėl jis nužudo savo žmo
nas. Nesąmonių nesinori kartoti.

Tema, kuri suriša atskirus 
mirties epizodus, yra žiaurumas. 
Moterys —-gražuolės, kurias Mė
lynbarzdis veda, yra puskvailės. 
Viena dainuoja nuolatos, kaip 
pakvaišus, kita1 — tinginė, vėl 
kita... tešneka tik apie savo bu
vusius mylimuosius, ketvirta... 
ir taip toliau " vėl visokių niekų 
kiekviena pilna.e

Turtuolių žmonos — aukos y- 
ra visa eilė žymiausių “žvaigž
džių” — dabartiniai pasaulio 
sekso simboliai, tačiau netinka
mų kostiumų ir plaukų šukuose
nų paverstos bevėik biauriom. 
Netgi Raųuel Welch ar Virna Li- 
si atrodo blogai.

•. atrodo btogiu.
Būdamos sekso simboliais, šios 

moterys dar yta, tur būt, pasau
lyje blogiausios aktorės, jei iš vi
so jas galima vadinti aktorėm. 
O baisus dialogas joms taipgi 
nieko nepadeda.

Filmas taip kvailas, kad net 
ir pagrindinio vientiso pasakoji
mo siūlo nerasi.

.U'.

Per

BRIGHTON
SAVINGS & LOAN ASS’N

HIGHEST RESERVES

4071 Archer Avenue 
Chicago, III. 60632
TEL. — LA 3 - 8248

MES TEBEMOKA?/
6 % už 2 Mėty 

Certifikatus
(Minimum $5.000)

5%% už 1 METŲ CERTIFIKATUS (Minimum $1.000) 

1447 So. 49lh Court
Cicero, III. 60650
TEI-------- 656-6830

Joseph F. Grihauskas. 
Bxeeutive Secretary

Open Mon. 9-8: Tues Tburs. Fn. 9-5; Sat. 9-1; Closed Wed

| SAINT

ANTHON Y
SAVINGS

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

-TĖVAS IR SŪNUS-
TRY8 MODERNIOS KOPLYČIOS

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

UKŠT* AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
ĄIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MA&NOMS VIETA <
REpublic 7-8600 REpablIe 7-86011

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

L a 1 d o t u v I v Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios 
4330 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir U 3-9652
4605-07 South Uermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

Gera komedija turi aiškų tiks
lą, kurį stebėtojai be jokios abe
jonės tuoj pagauna. Siame filme 
publika gali pasijuokti tik iš ne
išmanėliško kvailumo.

$5000 or more 
Certificates 

2 year min.

Per Annum 

Investment 
Bonus 

Certificate*

Filme nesigailėta prikišti žy
mių vardų, o tokiai Heatherton 

— paskutinei Mėlynbarzdžio 
žmonai suteikta ir ilgesnė rolė. 
Deja, toji dama visai anos rolės 
neverta. Pavadinti jos vaidybą 
mėgėjiška galima tik iš pasigailė
jimo. Ar tai iš viso vaidyba? Di
delis klausimas.

Vto » MHb VVF.
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Kodėl Burton sutiko tokioje 
ro’ėje savo vardą gadinti? Ir jis 
tada prilygsta čia savo kompani- 
jonėms. Dar tokios blogos Ri
chard Burton reprezentacijos 
nesame lig šiol matę. Filmas kla
sifikuotas R — ne jaunesniems 
17 metų. Nors filmuota Vengri
joje, bet viskas yra tik prastas 
Hollywpodo filmas. I

HISTORY OF LITHUANIA
nauja anglų kalba knyga 

Lietuvos jaunimui ir ameri 
kondensuotai aprašyta lietuvių

Ką tik išėjo iš spaudos
History of Lithuania" skirta 

kiečiams Šioje knygoje 
tautos istorija nuo seniausių amžių iki mūsų laikų; turi 
142 psl., 38 iliustracijas ir 4 žemėlapius. Knygos autorius 
yra prel. dr. J. B KONČIUS; išleido J. A. V. Lietuvių 
Bendruomenė. Knygos kaina 2 dol. Gaunama “Drauge’’. 
1.545 M 63 st., Chicago, St. 60629.
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ANTROJO JAUNIMO KONGRESO EGZAMINAI
(Atkelta iš 7 pusi.)

siigandęs katinėlis aukštyn, pra
dėjo bėgti ir rėkti: “Bėkim, bė
kim — dangus griūva”! Bėga ka
tinas, paskui jį šeškas, kiškis, la
pė, vilkas. Tik meška paprašė 
parodyti tą vietą, kur “dangus 
griūti” pradėjo. Dabar visiems 
paaiškėjo, kad tik vandens lašas 
juos išgąsdino. Baimės didelės a- 
kys ir ilgos kojos.

Ar neprisimena ši pasakos 
baimė jaunimo kongreso įtarinė
jimų? Man rodos, taikliai taip 
pat yra atsakęs dr. A. Norvilas 
į Laiškų Lietuviams klausimą 
“a>r jaunimas yra vieningesnės 
nuomonės už vyresniuosius”: 
“Manau, kad ne tiek vieningesnis, 
kiek lankstesnis. Jaunimas dar 
neįpratęs užsispirti kraštutinu
muose. Be to, šiais laikais užsi
spyrę stačiokai nė vieno nežavi” 
(1972 Nr. 6).

Ką kongresas jau davė, ką 
turėtų duoti?

Jaunimo kongresas visų pirma 
iškėlė lietuvių jaunimo reikalą 
visuotiniu mastu. Buvo sujusta 
keturiuose žemynuose: ne tik 
Siaurės, bet ir Pietų Amerikoj, 
Europoj, Australijoj. Deja, rau
donoji uždanga neleido pasiekti 
ok. Lietuvos jaunimo. Vietoj jo 
kalbėjo pavergėjų garsintuvai, 
kongresą plūsdami, menkindami, 
duodami iškreiptą jo vaizdą. Tai 
rodo, kad buvo nueita teisingu 
keliu.

Kongresas pareikalavo dvejų 
metų įtempto darbo, į kurį įsi
traukė dešimtys ir šimtai lietu
vių jaunuolių. Tai buvo gera vi
suomeninio ir tautinio darbo 
mokykla, nes veikti išmokstama
tik veikiant. Veikloje reiškėsi vi- į 
sų mūsų organizacijų jaunimas, 
mokėdamas rasti bendrą kalbą ir 
derinti skirtybes. Tai yra sveikos i 
tautinės gyvybės didžiai vertinga 
apraiška.

Kongrese deramą vietą turėjo 
lietuvių kalba. Ji buvo oficialiai 
paskelbta kongreso kalba, nes 
buvo vienintelė, kuria galėjo su
sikalbėti visų keturiolikos kraš
tų kongrese dalyvavęs jaunimas. 
Ne vienam būtų buvę lengviau 
reikštis gyvenamojo savo krašto 
kalba, bet tokie turėjo derintis 
prie bendrojo dėsnio, juo labiau, 
kad pvz, angliškai kalbantis 
nebūtų buvęs suprastas vokiškai, 
ispaniškai, portugališkai ar 
prancūziškai kalbančių ir at
virkščiai. Gaila, dvi kongreso sa
vaitės buvo per trumpas laikas 
sėkmingesnei lietuvių kalbos 
praktikai.

Natūralu 
sirinkusiam 
minti. Šiuo
mezgamos pažintys, sudaromos 
draugystės ir kt. Tai labai svarbi 
jaunimo kongreso dalis. Nemaža 
kongreso jaunimo dalis taip pat 
šoko tautinių šokių šventės pro
gramoj, kita dalis buvo žiūrovai. 
Tautinių šokių šventė jiems 
padarė didelį įspūdį. Tačiau jau
nimo kongresui to buvo per ma
ža. Jam rūpėjo taip pat lietuviš
ko gyvenimo klausimai ir prob
lemos. Tad atidarymas kongresą, 
jo komiteto pirm. Romas Saka- 
dolskis pabrėžė, kad 
programoje pirmenybė 
jaunom kultūrinėm, 
nėm ir visuomeninėm 
Jų buvo kruopščiai 
suprantama kodėl,
yra grindžiamas jaunimu, jis jau
nimui ruošiamas. Jaunimas, jo 
pasiekimai, trūkumai ir siekiai 
turi būti kongreso centre”.

Buvo skaityta nemaža paskaitų 
ir pranešimų, surengta daug 
svarstybų, veikė keliolika įvairių 
rūšių parodų, duota kultūrinių 
renginių. Tai didelis mokslinis ir 
meninis krūvis. Ne čia vieta jam 
plačiau apžvelgti, juo labiau, kad patenkinti dalyvių savo 
Drauge jau buvo šitai iš dalies ir parapijiniu pobūdžiu”. _ B|lt
padaryta. Kongreso rengėjai nori kai kurių “pokalbių problemati- Draugo 1967 rugsėjo 19 n-ry įdė- atsakyti: ateitis priklausys 
visą šį turtą sudėti į kongreso j ka lietė labai konkrečius uždą- tame straipsny “Nepašalintos to, kokie žmonės ja rūpinsis. Jei N Vedegytė-Palubinskienė

reikia, ir jie visų daugiausia ro
dys išliekamą kongreso reikšmę. 
Reikia sutikti su pirm. R. Saka- 
dolskio teigimu, kad “didieji dar
bai mūsų lauks jaunimo kongre
sui pasibaigus”: “Mūsų uždavi
nys bus uždegti visus kongresinė
mis idėjomis, patiems aktyviai 
dalyvauti ir kitus angažuoti kon
greso nutarimų vykdymui. Nuo 
mūsų priklausys jaunimo kong
reso sėkmingumas, kuris bus ma
tuojamas mūsų pačių atliktais 
darbais”. Be abejo, krypo žvilgs
nis į jaunimą, į bendradarbius.

Bet skaitai šiuos žodžius, ir 
beveik graudu daros. Tų darbų 
tiek daug ir tokių didelių, o jėgų 
taip maža. Ir atmosfera tokia ne
palanki: “įkinkę kelis žmones, 
pliekiame botagu ir botkočiu, 
duodame nurodymus, o, jų triū
są vertindami, nuteisiame, ne
žiūrėdami į faktus, aplinką, dar
bo są’yga ” (V. Volertas,
“Džiaugsmai, rūpesčiai ir nuo- 

Ivargi's’. Draugas. VIII. 10). Iš 
kitos pusės, guodžia siekimų su- 
’ratimas, pastangų verfinjjnas, 

širdies šiluma. -Štai kelios nuot
rupos: “Gyvoji kongreso dvasia” 
(Darbininkas, VUI.4), “jaunimo 
kongresas buvo didelis žygis, ver
tas įdėtų pastangų” (Tėv. Žibu
riai, VII.27), “dvejų metų pas
tangos išjudino abejingą jauni
mą” (Akiračiai, birželis), “Jauni
mo kongresas —džiaugsminga 
viso pasaulio lietuvių šventė” 
(Mūsų Lietuva, VII. 13), “Tikrai, 
IV-oji tautinių šokių šventė, ku
rioje dalyvavo 2,000 šokėjų, ir 
II-sis pasaulio liet jaunimo kong
resas, sutraukęs 250 atstovų tarp 
18-30 metų amžiaus iš 14 kraš-

moji dalis, ir bendrai jo progra
ma, yra skirtina tokiems klausi
mams”. Reikšmingiausią prie
kaištą Akiračiai daro dėl studi
jų dienų uždarumo Kento uni
versitete: “Teks apribejimas pa
matyti kongreso delegatus (ku
rių nebuvo įmanoma atskirti 
Chicagos lietuvių masėje, tuo la
biau, kad tik maža jų dalis daly
vavo atidarymo programoje), pa
žinti jų aspiracijas, intelektuali
nius sugebėjimus, politinius po
linkius —nesiderina su atviros 
visuomenės reikalavimais. Yra 
suprantamas rengėjų noras
jungti vyresniųjų dalyvavimą
sva - tymuose, bet nesuprantamas: 
ir nepateisinamas draudimas 
".audai stebėti... Tie, kurie iš- 

drįso pasiūlyti kongreso rengė
jams užtrenkti spaudai duris, tu-' 
retų rasti pilietinės drąsos viešai 
prisipažinti. Duris į Lietuvą iš-, 
eivijos spaudai užtrenkė sveti
mieji. Nėra jokio reikalo išeivi-, 
jc.je mums patiems juos pamėg
ti? oti”. Priekaištas su pagrindu

Pro domo su
; į • ' ' '

A. a. Juozas J. Bačiūnas, PLB 
valdybos buv. pirmininkas, savo 
kadencijos metu įvykusį pirmąjį 
jaunimo kongresą palydėjo šiais 
žodžiais: “Čia buvo tikras sąskry
dis, nes į Chicagą suvažiavo ne 
tik traukiniais, busais ar automo
biliais šimtai jaunuolių, bet dar 
iš kitų septyniolikos kraštų lai
vais suplaukė, lėktuvais suskrido 
gausūs būriai lietuviško jaunimo. 
Ir tai buvo didžiausias, iškilmin
giausias, dvasiškai jautriausias 
lietuviškas sąskrydis, kokį tik lig 
šiol esu matęs Amerikoje per pa-

Angliakasys, kurio uošviai girdėjo kun. Alg. Kezio pamokslą, ui! ke
liasdešimt mylių pasakoja savo' į pūdžius Elenutei Bradūnaitei prie 
senųjų kasyklų. (Lietuvių foto archyvas)

buvo i kongresą su- 
jaunimui pasilinks- 
būdu bendraujamą,

kongreso 
duodama 
akademi- 

jėgom.
ieškota. Ir 
“Kongresas

Serenada

(Urugvajaus Žinios, VIII.20) ir 
kt.

Ko jaunimo kongresas nedavė?

Čia reikėtų, tur būt, kalbėti a- 
pie jo trū .tunus. Ne esminius, 
kurių nebuvo. Bet apie kai kurias 
silnnas jo vietas, kurios be ren
gėjų noro atsirado. Apie kai ku
riuos taktikos bei kurtuazijos 
slystelėjimus, kurių galėjo nebū
ti. Akiračiai 1972 birž. nr. kong
reso svarstybose pasigedo dau
giau “to žemiau 30 m. jaunimo, 
kuriam šis kongresas skirtas”.

rugsėjis—spalis).
kongresui jo kritikai kažkodėl 
etatė kitokius, daug griežtesnius, 
reikalavimus nei kitiems lietuvių 
uvažiavlmams. Pačiam a. a. J. 

Bačiūnui darbas su lietuvių jau
nimu buvo dvasinė atsnara ir 
atgaiva prieš' tuos įtarinėjimus, 
priekaištus. kaltinimus, išpra- 
vardžiavimus, nuteisimus bei 

Kai kurios svarstybos “negalėjo niekinimus, kurių jis, š: darbą 
lėkštu bedirbdamas, patyrė ir dėl kurių 

Trečia,I"n metų

kad šv. Dvasia jungia įvairiomis 
kalbomis pasaulyje kalbančius ti
kinčiuosius, jis pradėjo kalbėti 
lietuviškai. Taip kalbėjo kelias 

minutes. Po to paprašė pakelti 
rankas visus tuos, kurie lietuviš
kus jo žodžius suprato. Į viršų 
pakilo dešimtys rankų, visą baž
nyčią užliejo tam tikras nuosta
bos bei pasitenkinimo jausmas, 
kad jaunas kunigas taip gražiai 
išprovokavo lietuvius.

Po poros dienų, jau kelios de
šimtys mylių nuo Tamaąuaos, 
lankėm senas, apleistas anglių 
kasyklas. Kun. A. Kezys su E. 
Bradūnaite darė nuotraukas, o 
aš sėdėjau automobilyje ir tvar
kiau užrašus. Kur buvęs nebu
vęs, prisistatė jaunas, gražiai nu
augęs angliakasys su vaškuotais 
ūsais. Išsikalbėjus, kad aš esąs 
iš Chicagos, jis ėmė pasakoti 
nuostabią naujieną.

— Sekmadienį mano uošviai, 
lietuviai, buvo Tamaųuaos baž
nyčioje. Ten jaunas lietuvis ku
nigas iš Chicagos laikė Mišias, 

| lietuviškai kalbėjo ir prašė vi
sus, kurie lietuviškai supranta, 
pakelti rankas. Ir mano uošviai 
kėlė rankas. Jie yra lietuviai!

Man buvo nuostabu, kad, Chi- 
I cagos mastu imant, toks menkas 
i da ykas taip plačiai jau skamba 
po senąją Pennsylvaniją, pasiil
gusią jaunos lietuviškos gyvy
bės.

Angliakasiui atsakiau: — Žiū
rėk, ten jaunas vyrukas fotogra
fuoja senas jų kasyklas. Tai 
tas pats kunigas, kurį paties uoš
viai girdėjo lietuviškai kalbant. 
Ir ta jauna mergaitė lietuviškai 
kalba neblogiau už kunigą. (

Angliakasys su vaškuotais ū- 
sais tuojau nuskubėjo pas kun. 
A. Kezį ir E. Bradūnaitę, ir be
matant tarp jų įsižiebė nuoširdi 
draugystė.

Toliau tvarkydamas užrašus, 
galvojau: kad čia dažniau atva
žiuotų mūsų gražusis jaunimas, 
jie tikrai dar prikeltų senąją 

Į Pennsy'vanijos Lietuvą, ne abai 
turtingų, bet nuoširdžių lietuvių 

' kraštą. Jdomu, ar ateityje kas 
šgirs š'uos mūrų trijų keliautojų 
žodžius?

dirbo kasyklose po žeme, bet... 
žuvo lėktuvo avarijoje.

“Choras mums labiausiai pa
deda išlaikyti lietuvybę, —pa
sakojo simpatinga vargonininkė. 
“Tiesa, seselės mokykloje pamo
ko vaikus giedoti lietuviškų gies
mių. Bet mes kai susirenkam į 
repeticijas, kalbam tik lietuviš
kai, ir tai mums tarsi lituanisti
nės pamokos. Nors į chorą at
eina ir tokių, kurie lietuviškai 
nemoka, bet, pas mus pabuvę, 
pradeda suprasti”.

— Koks stebuklas čia apsireiš-
■ kė, kad dar drįstat dainuoti ir 
pasaulietinį repertuarą?

— Tas stebuklas apsireiškė 
New Yorke 1965 m., kai ten įvy
ko didžioji Lietuvių diena. Iki to 
laiko mūsų choras dar laikėsi. 
Mus pakvietė vykti į Nevv Yorką. 
Visi choristai įsigijo taut. rūbus, 
gerai išmoko repertuarą. O kai 
nuvažiavom į Nevv Yorką, kai 
pamatėm daugelio tūkstančio lie
tuvių minią, kai toji minia cho-' 
rams smarkiai plojo ir laibai šil
tai sutiko, sugrįžę atgal Pennsyl- 
vanijon, nutarėm neišsiskirstyti, 
bet chorą kaip galima ilgiau iš
laikyti. Praėjo septyneri metai 
nuo anos Lietuvių dienos New 
Yorke, ir mes vis dar laikomės. 
Dainuojam Pennsylvanijos Lie
tuvių dienoje, pasirodom parapi
jos parengimuose, o choristai, 
kur atsitiktinai suradę lietuviš
kų dainų gaidas, vis neša man. 
Gaidų jau susidarė didelis rinki
nys, —su užsidegimu lietuviš
kai pasakojo Amerikos lietuvaitė 
muzikė Regina Gurauskaitė-Stu- 
dent.

Sekantį sekmadienį klebonas 
kun. Stasys Lukšys pakvietė kun. 
A. Kezį parapijos bažnyčioje at
laikyti sumą ir pasakyti pamoks
lą abiem kalbom. Jauną jėzuitą 
prie altoriaus atlydėjo procesija 
ir choro giedami himnai. Žmo
nės, ir seni ir jauni, sužiuro į nau
jojo kunigo veidą. Tarškėjo ir 

I mūsų -j Eienute Bradūnaite įra-
■ šymo aparatai, nes mums buvo 

a-rbu už .tšy i choro giesmes. >
Pamokslą apie šv. Dvasią kun. 

iA. Kezys sakė angliškai, pradžio
je pabrėžęs, kad jis yra lietuvis 

tokius .as buvo angliakasis, visą amžių I jėzuitas iš Chicagos. Išryškinęs,

ĄŽUOLAI. SOTIMI 5AKHIS VILKAVIŠKYJE
(Atkelta iš 3 psl.) 

bažnyčią. Mums parodė jos pla
nus. Bus meniška, graži švento
vė. Dekoravimui bei vitražams 
numatęs kviesti dail. V. K. Jony
ną ar dail. Elskų. Klausė mūsų 
patarimo, kuria. įspūdingesnis. 
Mūsų akyse abti tie vyrai yra di
li .11 d :’in'.a ..l cbūna k''hu
no va”a, kurį; Iš jų pasirinkti.

kt n. 6 a v. J Ur.šys savo šak
nų nebūtų maitinęs Lietuvos žė

riu . ;>č n. a> jis kviestų lietu
vį dailinirtką? Juk daugelis Ame- 

' :j r musių klebonų

reikalus seniai yra užmiršę...
Didžiausias klebono pasidi

džiavimas tai parapijos choras, 
kuris gieda ne tik bažnytinį, bet 
ir pasaulietinį repertuarą. Tai 
vienintelis toks choras visoje Al- 
lnntov/no vyskupijoje, apiman
čioje senąjį anglių kasyklų rajo- 
n • a"ie Senadorių, kur yra apie 
12 lietuviškų parapijų. Čia pat 

i sus t kojn ir choro 
vadovę bei vargonininkę Reginą 

\irąu"':ai‘ę-Student. Ji vietos 
ie uvaLė, gimusi Tamaqua. Te

l'l

(Bus daugiau)

I ► 
kaujamą PLB valdybą, solidari- pi bendrasis labas, kurie 
z&vusią su juo.

Dirbau pirmajam 
kongresui; dabar dirbau ir ant
rajam. Dirbo kai kurie PLB val
dybos nariai. Dirbo kiti vyresnie
ji. Dirbo pats jaunimas. Lietuvių 
visuomenė šio darbo prasme "ir 
reikalingumu tikėjo, tad suauko
jo didelius pinigus, rėmė mora
liai. Kongresas turėjo lietuvių 
spaudos ir radijo talką. Kongreso 
darbai dar nebaigti, tik pradėti. 
Bet ir vėl įtarinėjimai, priekaiš
tai, nepasitikėjimas, kaltinimai, 
tarpusavio susiniekinimas. Girdi, 

1 “šaunios buvo vestuvės”, bet po 
“praėjusio pokylio ... likę vieni 
tėvai ... rimtais veidais galvoja, 
kaip čia vėl vilką į darnią vagą 
grąžinti”. Of “negerai” — viskas. 
Jaunimo kongresas išmušė gyve- 

, nimą “iš darnios vagos”. Net vi- 
, , sų trijų PLB valdybų keturioli-

Nuotr. V. Maželio , , « , „ . , ,, kos metų nuopelnas , kad kong-į 
reras įsteigė “atskirą” jaunimo' 

staruosius kelias d šimtis metų, sąjungą. PLB jaunimo sekcija 
kai man daugiau nei dešimtimis “jokios veiklos neparodė ir jau
kalų yra tekę dalyvauti viso- nimo kongresui jokios reikšmės 
kiuęse lietuviškuose seimuose ar neturėjo”. Jaunimo sąjunga PLB 
suvaž’avimuose” (Pas. Liet.,1966 rėmuose veikti negalės. Jaunimo 

Bet jaunimo organizacijų ji nejungs. Su PLB 
valdyba ji nebendraus ir neben
dradarbiaus. Ir t. t. ir t. t. Ir iš- Į 
vada: “Bet argi tokiam 
PLB valdybos iniciatyva 
kongresas organizuotas ir 
tikslui vyresnieji karia 
kongresui šimtatūkstantinę 
mą?” (A. Rinktinas, 
pokongresiniai 
Tėv. Žiburiai, VIII.31).

Ir pranašo dovanos neturint, 
no kongreso pasisakė nesunku į pastatytąjį klausimą

nuo

jaunimo
I tarpusavio susipratimo bei pa
kantos, tokie ir bendrą kalbą ras. 
O jei į priekį bus iškišti įtarinė
jimai, nepasitikėjimas, intrigos, 
neapykanta ir kaltinimai — nei 
bendros kalbos, nei bendro dar
bo nebus. Štai kodėl mums taip 
aktualu turėti žmonių senajam 
dėsniui “salus populi suprema 
lėx esto” vykdyti!

Baigdamas šiuos taip pat kri
tiškus apmąstymus, noriu ir aš, Į 
kaip ir a. a. Juozas J. Bačiūnas, Į 
pasidžiaugti savų jaunimu. Ga-I 
dina jį laikai ir aplinka, bet jis

f

tikslui 
buvo 

ar tam 
sudėjo 

su- 
“Kritiški 

apmąstymai”, i

ieškos dar labai daug turi dvasinių ver- 
i tybių. Rengdamas savo kongresą, 
i jis rodė daug sugebėjimo, darbš
tumo, pasiaukojimo ir net entu
ziazmo. Kildavo taip pat nuomo
nių skirtumų. Kartais ir. aštrių. 
Bet prie bendrų sprendimų jau
nimas visados prieidavo demok
ratinėmis priemonėmis. Mažuma 
paklusdavo daugumos valiai, kitų dalyvių man sukeltos ova- 
Tie, kurie šios dvasios neturėjo, ■ cijos parodė, kad yra galimi ir 
iš bendrojo darbo pasitraukė. Ir j bendra kalba, ir bendras darbas, 
niekas jų nepasigedo.

Iš manęs paties jaunimo kong-' dos egzaminus pradėjo laikyti ge- 
resas pareikalavo taip pat daug ■ rai. Dieve duok jam šiuos egza- 
laiko, daug jėgų ir. daug darbo, minus taip pat sėkmingai baigti!

Bet dirbti buvo malonu, nes 
prasminga. Jaunime radau ne
maža naujų draugų. Jungė “jau
nimo darbas ir širdis — lietu
vių tautos ateitis!” Esu jaunimo 
kongresui nuoširdžiai dėkingas 
už tą dvasinę šilumą bei atgai
vą, kurią pergyvenau uždarymo 
metu Toronte: jaunimo ir visų

Jaunimas savo kongresu bran-

Armonika (ofortas)
30 min. Čiurlionio galerijoje,darbų leidinius. Tokių leidinių i vinius”, ir “abejotina, ar pasauli- nuoskaudos”. Velionis tada gy- į bendrą darbą ateis žrhonės, ku- dailininkės parodos, atidaromos rūgs. 16 d. (Šiandien) 7 vai.

» nepaprasto” ' nio jaunimo susirinkimo atidaro- nėši pats ir gynė savo pirminin- rie turi geros valios, kuriems rū- Chicagojtų, buvo kažkas
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