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Pasikalbėjimas su Jurgiu 
Jankum apie "Užkandį".

Tesuspindi, tesudega širdis mana

Kertinė parašte
Stalino dvasia grįžta tautosakon

Jonas Aistis, vienas didžiausių lietuvių poetų, mirė Wash- 
ingtone birželio 13 d., eidamas 69-tuosius savo amžiaus metus. 
Poetas eilę pastarųjų metų buvo kamuojamas sunkios vidurių 
vėžio ligos, pergyveno kelias pavojingas operacijas, vis atsigau- 
damas ir grįždamas darban. Šiemet vėl buvo būtina nauja ope
racija, reikėjo vėl gulti ligoninėn, kurioje po trijų savaičių 
poetas minė. Laidojimo koplyčioje pašarvotą rašytoją lankė, 
reiškė Šeimai užuojautą ir palydėjo j kapus visa Washingtono 
lietuvių kolonija, į šermenis susirinkę kolegos rašytojai ir Aisčio 
poezijos gerbėjai iš artimesnių ir tolimesnių kolonijų. Birželio 
15 dienos vakare koplyčioje atsisveikinimo žodį tarė Lietuvos 
atstovas Washingtone Juozas Rajeckas ir rašytojas Antanas 
Vaičiulaitis; maldai ir giesmei už velionio sielą vadovavo kun. 
V. T. Žiūraitis, O.P. Birželio 16 d. velionio karstas buvo nu
neštas į šventosios šeimos bažnyčią, kur joje kun. Leonardas 
Andriekus, O.F.M., asistuojant kun. V. T. Žiūraičiui, O.P., at
našavo už velionį šv. mišias ir pasakė pamokslą. Iš bažnyčios 
Jonas Aistis šeimos, giminių, bičiulių ir gausaus jo kūrybos ger
bėjų būrio buvo palydėtas amžinam poilsiui į Prisikėlimo ka
pines. Prie kapo duobės jautriu žodžiu velionį atsisveikino Lie
tuvių rašytojų draugijos pirmininkas poetas Leonardas Andrie
kus, užberdamas lietuviškos šilainės saują ant poeto karsto. 
Išeivija ir visa lietuvių tauta atsiskyrė su didžiuoju savo poetu, 
tačiau jo poezijos magiškas žodis pasiliko gyvas amžinai. Su juo 
kalbamės ir šiame puslapyje, lenkdami galvą Jono Aisčio kapui.

Gegužės 7-12 d. Vilniuje buvo 
susibūrę ”80 su viršum folkralis- 
tų, muzikologų, kompozitorių, 
dėstytojų, metodistų, atlikėjų, re
daktorių iš Maskvos, Leningrado, 
Minsko, Rygos, Talino, Tbilisio, 
Jerevano, Gorkio, Taškento, Al
ma Atos, Jakutsko, Vilniaus”, ir 
t. L (Literatūra ir Menas, geg. 
19). Toji tautosakininkų armija 
uoliai nagrinėjusi “aktualiausias 
šiuolaikinės muzikinės folkloris- 
■tikos problemas”. Kaip matyti iš 
jau paskelbtų ■ straipsnelių, kon
ferencijoje skaityta įdomių prane
šimų. Daug komplimentų susilau
kė Lietuvos folkloristai. Vilnius 
buvo parinktas posėdžio vieta, 
nes norėta “susipažinti su Lietu
vos kataloguotojų patyrimu ir tuo 
pagrindu pradėti nagrinėti ben
drus metodologinius katalogavi
mo klausimus”.

Viskas būtų labai gražu, jei, 
tautosakiškai kalbant, po tais 
įvairiaspalviais folkloriniais žie
deliais nesislapstytų riebūs kirmi
nėliai. Ir šiame posėdyje, kaip ir 
visos sovietuos kultūriniame gy
venime, skambėjo labai jau ne- 
liaudies daina — rusifikacijos ir 
restalinizacijos gaidos.Pavyzdžiui, 

pagrindiniame pranešime labai 
įspūdingai titulingas pareigūnas, 
“TSRS Kompozitorių sąjungos 
liaudies muzikinės kūrybos są
jungines komisijos pirmininko 
pavaduotojas”, Lev Lebedianskij, 
pacitavo Brežnevo tvirtinimą, 
kad “mūsų šalyje susiformavo ir 
suklestėjo vieninga savo dvasia ir 
savo principiniu turiniu tarybi
nė socialistinė kultūra”. Ir paci
tavęs dabartini neklaidingą carą, 
kaip Lebedinskio pirmtakai cituo
davo Staliną, jisai sviedė susirin
kusiems folkloristams priekaištą:

“Sis svarbus teiginys apie isto
rinio nacionalinių kultūrų suar
tėjimo... progresyvumą, — užfik
suotas partijos programoje bei 
akcentuotas TSKP CK nutarime 
‘Dėl literatūros ir meno kritikos’, 
— folkloristikos moksle, deja, dar 
nesusilaukė reikiamo atgarsio”.

Lebedinskio priekaištas reiškia 
didelį komplimentą mūsų tauto
sakos darbuotojams, kurių di
džioji dalis ištikimai arė lietuviš
ko folkloro vagą ir praturtino

mūsų tautosakinį žinyną, nenu- 
grimzdami į marksiatiniairleninis- 
tiinį primityvizmą. Bet drauge 
šiame priekaište slypi ir grėsmė 
lietuvių tautosakos ateities plėto
tei. Lebedinskij pabrėžė, kad at
eities folkloristika turi vykdyti 
“lenininę nacionalinių kultūrų 
suartėjimo politiką, reiškiančią 
pirmiausia nepakantumą visoms 
nacionalinio uždarumo for
moms”. Brežnevo žodžiais, tą 
“suartėjimą” (sbliženije) seks 
“susiliejimas” (slijenije). O ta
me naujame mišinyje-Aiejinyje 
aiškiai dominuos “didžiojo brolio 
nacija”. Taigi, lietuvių tautosa
kininkams įsakoma būt savo kul
tūros rusinimo talkininkais.

Itin įdomūs Lebedinskio kon
kretūs pasiūlymai “suartėjimui” 
skatinti. Pasak jo, “muzikologai 
folkloristai ne tik privalo tapti 
internacionalinę socialistinių na
cijų suartėjimo idėją įkūnijančių 
kūrinių iniciatoriais, bet ir aprū
pinti jų autorius atitinkama mu
zikine folklorine medžiaga”. Dar 
svarbiau, folkloristams būtina įsi
savinti “visą istoriškai naują liau
dies kūrybą ir ypač tą jos dalį, 
kuri itematiškai ir meniškai su
sijusi su socialistine tikrove”. Šis 
sakinys, šis nurodymas kurti “šio- 
laildnį” pseudo-folklorą, grąžina 
tautosakos mokslą į Stalino lai
kus.

Kaip estų tautosakininkas Felix 
J. Oinas primena savo straipsny
je “Folkloras ir politika Sovietų 
Sąjungoje” (Slavic Review, 1973 
m. kovo n r.), Stalino laikais So- 
vietijoje pasirodė nauja folkloro 
rūšis: tarybinės “bylinas” ir “no- 
virnos”. Jų didvyriai buvo Stali
nas, Vorošilovas etc. Vienoje bū
dingoje “novinoje”:

Stalinas vaikštinėjo v menės 
vidury, 

Baltosiom rankom
mosikuodamas, 

Juodąsias garbanas
purtydamas, 

ir sugalvojo jis mintį galiūnę. 
Sušaukė jis draugus-

bendrininkus...
Pradėjo dygti ir “tarybinės” 

pasakos. Naujojo, sintetinio folk- 
(Nukelta j 2 psl.)

DIENOS
Kur nubėgote, o jaunos dienosi
Lyg mergaičių krykšdamas būrys?..
Kam paliekate ilgėtis vieną
Ir pravertas nežinion duris?
Jūs nubėgat ir negrįžtat niekad...
Tu, jaunyste, niekad negrįžai!
Tik gyvenimo žieduose lieka 
Prasiskintos brydės įstrižai.
Ten ramunių bąla debesėliai
Ir pakrikę šypsosi žiedai —
Ten drugeliai ir, tarytum gėlės,
Žydi jų suknelės ir veidai...
Ir nešauksiu — bėkite, kol jaunos! 
Senka džiaugsmas, senka it versmė — 
Dargana nulyja ir nuplauna
Džiaugsmo varsą — šaukt nėra prasmės...
Nėr prasmės — ar nerimas neskalso, 
Ar neaugo, bešaukiant kasdien?
Nėr prasmės, nes miršta mano balsas, 
Neprašaukęs džiaugsmo jų vis vien.
Ten jūs bėgat jaunos ir džiaugsmingos, 
Čia senatvė slenka pamažu,
O širdin aštrus erškėtis sminga,
Kad nutolsta linksma ir gražu.
Ir taip mano jaunos dienos skrieja — 
Girdis laimė krykčianti smagiai,
Bet apreibsta — viskas susilieja:
Gėlės, jų suknelės ir drugiai.

ŠILAINĖ
Vėlekos peizažą ūkana apvilko, 
O norėjau, troškau visą jį apimt — 
Buvo atsimerkęs žydro lino šilkas, 
Buvo praregėjęs ilgesio akim.
Atmenu aš kartą, o seniai tai buvo, 
Kai vyresnį brolį leido iš namų,
Kai mama šilainę škaplieriuosna siuvo, 
Kai ramino, guodė žodžiu neramiu: —
Argi daug šilainės škaplieriun paimsi?
Argi ten, už marių, bus tau jos gana?
Bet prie širdžiai jausi ir jau bus tau linksma: 
Tu su ja atminsi brolį ir mane...
Taip ir aš norėjau pasiimt šilainės
Arba lino žiedą iš peizažo to,
Kažin kur mūs dienos šunkeliais nueina — 
Ūkanų prarytos nepasikartos.
O jas taip norėjau škaplieriun įsiūti 
Ir nešiot lig karsto prie gyvos širdies... 
Užpustys daržely sniegas žalią rūtą, 
O plentu vežimas naktį nudardės.
Betgi tu paliksi, tu, pilka šilaine, 
Škaplieriun motulės andai įsiūta!

Nuotrauka Vytauto Maželio

Bu tavim atminsiu žiogrelius ir dainą,
Ir jauniausią sesę, laistančią rūtas...

MAL DU PAY8
Kada ima per Mušrotą spinduliai švaistytis
Ir sužydi kalnai kruvini,
Tu Monblanu ir Beldonės grandimi dantyta 
Pas mane kas vakarą eini.
Tu eini gražiai ir, pilnatį paėmus rankon,
Šėmą šiaurės vėsumą neši —
Sudreba skliautai ir žvaigždės pusiausvyros netenka, 
Rods, susverdi visatos ašis...
Aš matau, kaip tu žengi viršum visų viršūnių
Ir viršum pasaulio šio plataus:
Mėnesiena, žvaigždės, tartum pieva ir ramunės,
Ir tave ja brendančią matau.
Iš miglų, iš pasakų, iš senų senų legendų
Tavo laimės poringę pinu.
Tau, žinau, nūnai varge ir ūkanoj paskendus,
Laukt pabosta giedresnių dienų...
Man iš tolo matos, o kaip tu graži iš tolo —
Nai tokios neteko dar matyt!..
Ašara ištrykšta, juokias vakaras, upeliai, olos — 
Tau iš rankų sprūsta pilnatis.
Ir aš lieku vienas.., o tavęs nė aido...
O tave gal skriaudžia, skriaudžia ten visi?!
Vakaras nuėjo, užsidengęs veidą —
Likom: aš, naktis ir ilgesys.

SERENADA
Kai nublykšta skliautai ir dar vien tik vakarė 
Kaip sidabro drugelis plasnoja viena,

Sušiurena platano šakelės nukarę
Ir iš tolo atplaukusi meilės daina...

Ilgesingi nemarūs troškimai atbunda, 
Tartum žvilgsnio gražaus ir gelmė ir gėla — 
O kad vakaras virstų į milžiną skundą 
Ir taip nuolat kuždėtų vakarė tyla...

O kad prieteliaus toly paskendusiam lange 
Suplasnotų sidabro drugelis žvaįnus — 
Prakalbėtų visa tad nublyškus padangė, 
Atminimų vėjelis padvelktų švelnus...

O kad tujen tada, rodos, lange rymotum, 
Atsidėjus klausytum vakarės tylos,
Tai sidabro drugeliais tavęsp nuplasnotų 
Šitie žodžiai, pilni nematytos gėlos!..

f

POETO MIRTIS

Tu ateini galop, mano sesuo! Tai ką gi —
Pašelk, pasiausk mano svajonių pelenuosi 
Jau nebaisi man tavo atšiauri viešnagė, 
Ir be manęs šilai ir marios mėlynuos...

Ir naktį žvaigždės degs, kaip jos prieš amžius degė, 
Ir vieversėlių giesmė plūduriuos linuos — 
Virpės lapeliai, nugirdę audrą žvagią, (
O debesėliai plauks ir sidabru lynos...

Ateik, ateik arčiau ir, savo juodą skraistę 
Plačiai praskleidusi, švelniai apgobk mane 
Ir leiski pažiūrėt į gęstančią pašvaistę,

Į mirštančių spalvų konvulsijas ir skaistį: 
Tesuspindi, tesudega širdis mana —
Ji visą mano amžių buvo kruvina...
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Ginčas dėl Bažnyčios-III

Ar yra Vatikano susirinkimas klaidingų
Kertinė paraštė

lietuvių 
Kosto 

“Lietuvių 
■” (1963

pranašų auka ?
A. RUBIKAS

štai

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

Ką jis priėmė?

Anas, jau minėtas autorius, 
kaip aiškina Vatikano susirinkimą:

“II Vatikano susirinkimas priėmė 
eilę siūlomų pakeitimų, liečiančių 
Bažnyčios veikimo formas, kryptis ir 

priemones. Vis dėlto pranašystės 
apie žadamus laimėjimus nepasi
tvirtino. Naujumai neatnešė lauk

tų vaisių. Klaidingieji pranašai, 
matydami neigiamus jų siūlytų pa
keitimų rezultatus, nesimuša j krū
tinę, neprisipažįsta suklydę, kaltina 
tariamus keitimų trukdytojus ir rei
kalauja naujų, ir tai jau ne formos, 
bet esmės pakeitimų”. (Ladas Tu- 
laba, “Bažnyčia ir nūdienis neri
mas”, Tėviškės Žiburiai, 1972.VIII. 

24).

Kaip matyti, autorius laiko Vati
kano susirinkimą nesėkme Bažny
čios ĮĮyvenime. Jo nuomone, tai įvy
kę dėl to, kad tuos pakeitimus, ku
riuos Vatikano susirinkimas priėmė, 
buvo siūlę klaidingi pranašai. Čia 

ir esanti Vatikano susirinkimo ne
sėkmės priežastis. Jis ne tik neatne- 

šęs laukiamų vaisių, bet priešin
gai: neigiamus rezultatus. Autoriaus 
nuomone, tie klaidingi pranašai tu
rėtų muštis į krūtinę ir prisipažin
ti suklydę.

Dabar pažiūrėkime, ką visa 
reiškia?

Autorius sako: “II Vatikano 
sirinkimas priėmė eilę siūlomų
keitimų”. Tuo jis Vatikano susirin
kimui priskiria priėmėjo arba pa
tvirtintojo vaidmenį. Bet čia ir pri
einam prie svarbaus dalyko. Klau

simas, kuris čia iškyla ir dėl kurio 
reikia pasisakyti, nėra tie klaidingi 
pranašai, o jų santykis su Vatikano 
susirinkimu, tai yra, kiek įtakos jie 
turėjo Vatikano susirinkimui? Šis 
klausimas liečia visus, kurie tiki 
Bažnyčią bei jos neklaidingumą.

mone juos jau buvo galima skelbti 
dėl dviejų priežasčių: 1) jie buvo 
reikalingi, naudingi Bažnyčios gy
venimui (šiaip jie būtų likę atmes
ti), ir 2) susirinkimo tėvų bei po
piežiaus įsitikinimu jie atitiko Baž
nyčios Steigėjo mintį, kurio vardu 
viso pasaulio vyskupai buvo susi
rinkę, ir kurio šviesos meldė. Ant
raip tie nutarimai nebūtų praėję 
Vatikano susirinkime.

ta!

su- 
pa-

i

Ką sako susirinkimo Istorija?

Kaip susirinkimo Istorija rodo, 
pakeitimų, “liečiančių Bažnyčios 
veikimo formas, kryptis, priemones”, 
siūlė kone visi Bažnyčios sluoksniai: 
kunigai, pasauliečiai, vyrai, moterys. 
Tų siūlymų suplaukė daugybės. 
Aišku, ne visi jie buvo vienodos ver
tės, ne visų jų autoriai pakanka

mai orientavosi bažnytiniam gyve
nime. Tuos siūlymus reikėjo sijoti, 
klasifikuoti. Bet tam Vatikano su
sirinkimas ir buvo sušauktas.

Vatikano susirinkimas taip dirbo. 
Atitinkamos jo komisijos redagavo 
tekstus. Šie būdavo išdalinami su
sirinkimo tėvams — vyskupams ir 
diskutuojami pilnaties posėdžiuose 
susirinkimo aulėje.

Vatikano susirinkimo tėvai ieško
jo antgamtinės tiesos. Jie čia buvo 
susirinkę ne kaip kokios valstybės 
piliečiai į seimą, o kaip Kristaus kū
no — Bažnyčios sąnariai, jos repre
zentantai. Jų susirinkimo tikslas 
buvo sužinoti Kristaus mintį, re
miantis jo pažadu: Štai aš esu su 
jumis visas dienas ligi pasaulio pa
baigos. Dėl to susirinkimo tėvai 
meldėsi į šv. Dvasią, dėl to popie
žius procesijose iškilmingai nešda
vo Evangelijų knygą. Kiekvienas 
nuosprendis susirinkime turėjo ati
tikti Viešpaties mokslą.

Nebuvo temų, kurias susirinki
mas buvo nutaręs svarstyti, ir nė
ra paskelbtų pakeitimų, kurie ne
būt perėję per vyskupų ir popie

žiaus rankas. Susirinkimo aulėje 
nuolat girdėjosi naujos pataisos, 
nauji pasiūlymai, daromi pačių su
sirinkimo tėvų. Po to eidavo balsa
vimai. Ir vėl iš naujo buvo taisomi 
tekstai, kol jie įgavo galutinę for

mą. Dabar susirinkimo tėvų nuo-

Sv. Dvasios vardu

Kieno vardu kalba Vatikano su
sirinkimas, matyti kad ir iš pagrin
dinio jo dokumento — dogminės 
konstitucijos “Bažnyčia” įžanginių 
žodžių: “Kadangi Kristus yra tau
tų šviesa, šis šventasis Sinodas, su
sirinkęs šventojoje Dvasioje ir 
skelbdamas evangeliją visai kūrini
ja), karštai trokšta, kad visi žmo
nės būtų apšviesti jo spinduliais”.

‘-'aigi susirinkimas kalba Kristaus 
bei Jo atsiųstos šv. Dvasios vardu.

O baigiasi susirinkimo dokumen
tai tokiais popiežiaus žodžiais: Visa 
tai, kas čia pasakyta, patiko susi
rinkimo tėvams. O Mes, kartu su 
garbingaisiais tėvais, Mums Kris
taus suteikta apaštaline galia rem
damiesi, visa tai, kas bendrai buvo 
nutarta, šventosios Dvasios vardu 
patvirtinam ir įsakom paskelbti di
desnei Dievo garbei.

Po to eina toks popiežiaus para
šas: Aš, Paulius, Katalikų Bažny
čios vyskupas (Ego PAULUS Ca- 
thoiicae Ecelesiae Episcopus); kar-_ 
tu su tėvų parašais.

Iš to matyti: 1) Vatikano susi
rinkimas buvo įsitikinęs, kad kalba 
šv. Dvasios vardu, ir 2) kad jo 
nuosprendžiai tarnauja didesnei 
Dievo garbei.

Taigi, sykį Vatikano susirinkimo 
priimti, tie nuosprendžiai ar pakei
timai šiandien kalba į mus paties 
aukščiausiojo Bažnyčios autoriteto, 
jos visuotinio susirinkimo, tai yra 
vyskupų ir popiežiaus vardu, — o 
tuo pačiu, pagal Katalikų Bažny
čios tikėjimą, šventosios Dvasios 
vardu.

Kam dabar tikėti?

Atidarydamąs antrąją susirinki
mo sesiją Paulius VI pareiškė, “kad 

tiesos Dvasia šiame susirinkime su
teiks daugiau šviesos mokančios 
Bažnyčios gretoms ir įkvėps aiš
kesnę Bažnyčios prigimties sampra
tą”. O uždarydamas Vatikano susi
rinkimą bei apžvelgdamas susirinki
mo rezultatus popiežius kalbėjo 
apie “džiaugsmo bei vilties atsinau
jinimą, kuris buvo susirinkimo tiks
las”!

Bet anas mūsų autorius apgailes
tauja, kad klaidingi pranašai da
bar nesimuša į krūtinę ir neprisi
pažįsta suklydę. Pagal jį dabar tu
rėtų prisipažinti suklydęs ir pats 
popiežius, nes ir jis iš susirinkimo 
tikėjosi daugiau šviesos, aiškesnių 
dalykų bei atsinaujinimo.

Bet tai dar ne viskas! Pgal aną 
autorių išeina, kad tiesos Dvasia 
mokančios Bažnyčios gretoms Vati
kano susirinkime (vyskupams ir po
piežiui) aiškesnių dalykų neįkvė
pė, o priešingai, šie nepastebėjo ar 
neapsižiūrėjo, jog jų susirinkime 
priimti pakeitimai buvo klaidingų 
pranašų siūlyti, “kurių saugotis”, 
kaip anas autorius minėtam straips
ny pabrėžia, “įsakė Kristus”. Kai au
torius rašo, kad II Vatikano susi
rinkimo priimtus pakeitimus buvo 
pasiūlę klaidingi pranašai, w tai jis 
popiežių ir vyskupus padaro klai
dingų pranašų bendradarbiais, sa
vo autoritetu patvirtinusiais klai
dingųjų pranašų siūlytus pakei

timus, Tada išeina, kad vyskupai
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loro lipdytojai buvo puikiai ap
mokami, apdovanojami ordinais. 
Pasak oficialaus 1952 m. leidinio, 
“partijos vadovybe’ nukreipė pro
duktyviuosius talentus į visai
liaudžiai reikalingų ir socializmo 
statybą remiančių darbų kūri
mą”. Lygiagrečiai, partija prave
dė “raganų medžiokles” prieš 
“kosmopolitinius” folkloristus.

Po Stalino mirties ir “asme
nybės kulto” pasmerkimo, sovie
tų folkloristai pasmerkė visas tas 
tarybines “novinas”, “bylinas”, 
pasakas bei raudas kaip “pseu- 
do-folikllorą”. A. N. Nechajevo 
žodžiais, būdingais postai lininei 
erai: “Jau minėtosios 'ir kitos pa
sakos (su sovietinėmis temomis) 
neturi nieko bendro su tarybiniu 
folkloru, nes jos yra individua
lios kūrybos gaminiai... Jos, pa
prasčiausiai, tėra nesėkmingi li
teratūriniai tvėrimai”.

Iš Lebedinskio kalbos Vilniuje 
atrodo, kad Maskva bus nutarusi 
vėl atgaivinti “pseudo-folkloro” 
gamybą. Tai reiškia, kad sovie
tų folkloristams vėl ateina saus
ros metai. Trečiojo dešimtmečio 
antroje pusėje turėję pasmeikti 
savo ankstesniuosius darbus, pri
versti ‘‘išpažinti” ir atmesti savo 
“klaidas” Zdancv.o siautėjimo 
laikais, paragavę didesnės, nors 
ribotos, laisvės po Stalino minties, 
jie vėl griežčiau {rikiuojami 
Maskvos ideologinį aparate.

Sovietiškdjo “piseudo - folkloro’

I

pavyzdžių pasitaikė ir 
tautosakos (leidiniuose.
Korsako redaguotoje 
tautosakos apybraižoje' 
m.) randama tokių “liaudies” su
kurtų šedevrų:“Kolektyvuos glau
džiai susibūrę: / Neatskirsi širdies 
nuo širdies. / Laimė, džiaugsmas 
vien klesti, bujoja, / Skamba dai
nos gražios ateities”. Daugumai 
lietuvių foilklorį9tų tokia “kūry
ba” buvo kokti, bet neišvengia
ma duoklė, įgalinanti išleisti 
stambius tikros tautosakos tomus. 
Ar naujoji partijos politika pra
ves prie masinio “nūdienės” pseu- 
do-tautosakos gaminimo, turėtų 
parodyti netolima ateitis.

Scrib.

Elena Kepalaitė Nukryžiavimas (detalė)

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801
Kam pas

8Atostogose 
liepos 8 d. 
kreiptis pas

DR. TAURA, tel. PR 8-1223

IVest <l.3rd Street
63-čios Ir California 

nuo birželio 16 d. Iki 
Reikalui esant prašome

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KCDIKIU IR VAIKU LIGV------- - - - -..—

BVILDING 
\Vestvrn Avenue

Valandos Kasdien nfin 10 v rvfo Iki 
2

SPECIALISTE
M EDICAL

7150 South

v. popiet. Trečiad. ir šeštad. nuč 
iv v. ryto Iki 1 v. popiet.
Ofiso telef. HE 7-1 KiM 
Rezid. telef. — 239-2010

ir popiežius (o kartu su jais Baž
nyčia) liko suvedžioti ar apgauti, 
pasidarę klaidingųjų pranašų au
komis.

Tai berods pirmas toks atsiliepi
mas apie Vatikano susirinkimą lie
tuviškoje spaudoje.

Dabar kyla klausimas. Juk Baž
nyčia turi neklaidingumo garantiją 
iš paties Kristaus. Taip moko Va
tikano susirinkimas. Todėl tenka 
primygtinai klausti: kokiomis garan
tijomis vadovaujasi anas autorius, 
manydamas, kad tiesa yra jo pusė
je, o ne Bažnyčios, mokančios Va
tikano susirinkime? Juk jeigu jau 
Vatikano susirinkimas būtų klaidin-

gų pranašų auka, tai kas gali ga
rantuoti, kad ir pats autorius nėra 
kokių klaidingų pranašų suklai
dintas? Jis Vatikano susirinkimą ma
tuoja savo mastu. Bet iš kur gali
ma žinoti, kad jo mastas yra teisin

gas?
Popiežius, skelbdamas susirinki

mo tėvų nuosprendžius,> argumen
tuoja, arba remiasi, Kristaus jam su
teikta apaštaline galia ir šv. Dva
sia. Bet kokiomis galiomis remiasi 
anas autorius? Jas būtų įdomu su
žinoti. Tada būtų galima jas įver
tinti ir spręsti, ar jos yra didesnės 
už Vatikano susirinkimo? Gi dabar 
autorius vietoj Vatikano susirinki-

mo siūlo pats save, daugiau nieko 

nepaaiškindamas.
Dogminė konstitucija “Bažnyčia” 

sako, kad Bažnyčiai pažadėtąją ne
klaidingumo dovaną turi ir popie
žius ir vyskupų kolegija, kuomet ji 
su Petro įpėdiniu naudoja aukš
čiausiąją mokymo galią (plg. 25). 
Taip jie ir darė Vatikano susirinki
me. Tai atmesti reiškia praktiškai 
skelbti anarchiją, nes tada nebelie
ka nieko autoritetingo, ,ko tikinty
sis, kaip Bažnyčios narys, galėtų 
bažnytiniame gyvenime laikytis.

Tiesa, tam pačiam straipsny au
torius apgailestauja, kad “klaidin
gi pranašai jau pradeda pulti ne 
tik vadinamuosius tradicininkus, bet 
ir patį Bažnyčios autoritetą bei po
piežių”. Bet kas iš tokio apgailes

tavimo, jei autorius pats griauja au
toritetą popiežiaus, kalbančio iš

kilmingu būdu ir saistančiais žo
džiais Vatikano susirinkime! Juk 
popiežius tam susirinkimui vadova
vo, jo nutarimus pasirašė ir savo au
toritetu paskelbė.

Galimas daiktas, kad popiežius 

tokias ir panašias agitacijas priris 
Vatikano susirinkimą numatė ar 
nujautė. Todėl apaštaliniam laiške, 
uždarydamas Vatikano susirinkimą, 
jis įrašė tokius žodžius: “Pavedame 
ir įsakome visiems tikintiesiems 
šventai ir pagarbiai laikytis visų si
nodinių Susirinkimo nutarimų Die
vo garbei”. Ir pridūrė: “jeigu bet 
kokie vyresnieji, sąmoningai ar ne
sąmoningai, apie jį ką kita sakytų, 
tebūnie nuo dabar tai niekinga ir 
be vertės” (II Vatikano susirinki
mo dokumentai, 3 dalis, Popiežių 
kalbos ir raštai; išleido Krikščionis 
Gyvenime 1969, psl. 189).

EOX

DR. C. K, BOBELIS 
INKSTU IR SLAPI MO TAKU 

CHIRURGIJA
Tel. — 695-0533

VALLEY MEDICAL OENTEH 
860 Summlt Street

Routo 58 — Elgin Illinois

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2238
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 7 Ist Street

Vai. pirm. ketv. 1 Iki 7 popiet, 
antrad., penkt., 1-5, treč. tr šešt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 5Ist Street 

Tel. GR 6-2400 
pagal susitari mą: ptrmad.
1—4 ir 7—9; antrad. ir penk-

Vai. 
ketv. 
tad. 10—4, šeštad. 10—8 vai.

ir

Mįslinga Šliūpo - Baranausko bičiulystės užuomina
J. JAKŠTAS

Originalius ir gyvai parašytas 
kun. St. Yilos straipsnis “Bara
nausko santykiai su aušrininkais” 
(Draugas II, 122 ir 123 nr. 1973. 
VI. 2, 9) pradėdamas trumpa už
uomina apie Baranausko bendra
vimą su Jonu Šliūpu.

Čia rašoma: “Persekiojamas 
rusų, išmestas iš universiteto, Jo
nas Šliūpas 1881-82 susirado Ba
ranauską ir pas jį slapstėsi”. 
Kiekvienoje Šliūpo parašytoje 
biografijoje (pvz. iir LE) galima 
skaityti, kad jis 1881-82 ramiai 
sau studijavo Maskvos universi
tete antrus metus iki vasaros ato
stogų. Baigdamas mokslo metus, 
sumanė panaudoti atostogas Ma
žajai Lietuvai aplankyti. Tam 
reikalui, prieš išvykdamas iš 
Maškvos, išsirūpino užsieninį pa
są ir, sugrįžęs į Lietuvą, tuojau 
leidosi į Prūsiją. Kelionės tikslas 
jam buvo, kaip pats vėliau rašė, 
“susipažinti su Prūsų Lietuva ir 
ištirti, ar mes “Aušros” (reikia 
suprati maskviškio studentų leisto 
laikraštuko -to pavadinimo) ne
galėtume ’užrubežyje spausdinti”.

Šliūpas važiavo per Kauną ir ja-kas) Baranauskas tikrai negalėjo 
me sustojo, tikėdamasis gauti iš 
kunigų seminarijos Daukanto 
Lietuvos istoriją ir ją išspausdinti. 
Kai seminarijos vadovybė jam 
rankraščio nedavė, tada jis, apsi
stojęs pas Baranauską, rankraš
tį pensirašinėjo. Tai vienintelis 
kartas, Ikur Šliūpas gyveno pas 
Baranauską visai viešai, nesislaps
tydamas ir net su valdžios gautu 
:pasu. Antro pasaulinio karo me
tu (apie 1942) parašytoje dar 
rankraštyje esančioje autobiogra
fijoje sakosi išgyvenęs pas Bara
nauską 10 dienų. Tuo tarpu lie
tuviškuose raštuose (išleistuose 
1890) rašoma, kad išbuvęs “ke
letą medelių”. Jo prisipažinimu, 
Kaune jis gyvenęs tol, kol jo ribo
to laiko pasas leido ir turėjo sku
bėti pllaulkti į Tilžę.

Antras su istorine tikrove pra
silenkiantis tvirtinimas: “Kai Ba
ranauskas 1892 m. vyko į užsie
ni, Šliūpui užleido savo butą; jį 
palankiai apibūdino ir bažnyti- 
neT vadovybei”. 1892 m. (jei Čia 

nėra korektūros klaidos kipšiu-

užleisti Šliūpui buto, mes jis jau 
nuo 1884 metų gyveno Ameriko-

(Nukelta j 5 pusi.)

DR. REGINALD CIENKUS
TEL. — 788-3080

GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKAS
6230 VV. Cerniak Rd., Berwyn, Iii.
Pirmad., Antrad., Ketv. ir Penktad. 
9 vaL ryto iki 12 vai. dieną, lr nuo 

2 vai. popiet iki 8 vai. vakaro.
Šeštadieniais 8:30 - 12 vai. dieną 

Kinergency tel. — 788 - 8981

PR 8-3229
DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS

Valandos pagal susitarimą 
2858 VVest 63rd Street

DR. K. G. BALUKAS 
DR. FANG C. LU

Akušerija lr moterų ligos 
Ginekologini Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 3-6446 

8007 W. 83 PI., Justice, 01.-599-0500 
Priima ligonius pagal susitarimą 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8013.

Ofiso HE 1-1818. Rez. Pl< 0-0801

DR. J, MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 7ist Street 
(7l-os Ir Campbell Avė. kninpns) 
Pirmad., antrad.. ketvirtad ir penkt 
nuo 3 vai. popiet Iki 7 v. vak. Šeštad 
nuo 9 v. ryto iki 11 vai. ryto — tik 
susitarus.

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akla Pritaiko nklnlus lr 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

I Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING i 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

i

Tel.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
5159 South Damen Avė.

. Ofiso PR 0-7800; Namą 025-7007 
Valandos tik pagal susitarimą.

Trečiadieniais uždaryta.

Rezid. Tel. - GI 8-0873
DR. W. M. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 

atsiliepia, skambinti: MI 8-0001

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 VV. 68rd Street 

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

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

TEL. — BE 8-5803

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
8907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 
Ofiso tel. PR 8-2220

Namų — rezid. — PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKS A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. lr penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rezid. GRovehill 0-0017

Valandos: pirm, ir ketv. nuo 12 vai. 
Iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 Iki 8 v. vak., 
antr. ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p p. 

ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chlrnrgija 
Ofisas 2750 W. 7Ist Street 

TEL. — 025-8200
Valandos: 2—8 v. v., penkt. 10—12 
ryto ir 2—8 vai. vak Šeštad. 1 iki 
4 vai. vak. Treč. lr sekmad. uždaryta. 

Rezid. tel. WA 5-3000

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir «

iki 8 vai. Trečiad. tr šeštad. uždaryta.
Visi telefonai 053-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-13 Lr 4-7 Trečiad. lr 
šeštad. tik susltarua

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero

Kasdien 1-8 vai. lr 6-8 vai. vak. 
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.

TeL REllance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 13-4 vai. p. p. 6-8 
vai. vak. šeštad. 12—2 vai. p. p. ir 
trečiad. uždaryta.

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIŪNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6182 So. Kedzie Avė.

Tel. WA 5-2670, neatsiliepus skam
binti 471-0396 Valanda, nagai ™t 
tarim*

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas lr rez. 2652 W. 50th St. 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 

penkt nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 Iki 8 
v. v., šeštad. 2-4 vai. popiet Lr kitu 
laiku pagal susitarimą.
Ofiso tel. HE 4-2123. Namu GI 8-0105

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Vai: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 
2-4 ir 6-8. Treč. lr šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penktad. tr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal Busltarimą.
Tel. Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street
Valandos: 1—6 vai. popiet 

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141; namų 636-4860
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—6 lr 6—8, 
penktad. 2—5. fiešt. pagal susitarimą.

Perskaitę “Draugą”, duokite 
Jj kitiems pasiskaityti.
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Joną Aistį 
atsisveikinant

J. Rajecko, Lietuvos atstovo, kalba, 
atsisveikinant su poetu Jonu Aisčiu, 
1973. VI. 15 d. Washingtone, D. C.

Susirinkome atiduoti paskutinę pagarbą poetui Jonui 
Aisčiui.

Šia proga prisiminkime keletą biografinių duomenų. Ve
lionis, baigęs Kauno Aušros gimnaziją, tęsė studijas Lietu
vos universitete. Ketverius metus jis studijavo Grenoblyje. 
Porą metų Nicoje ir Paryžiuje, bibliotekose, gilino studijas, 
šešerius metus mokytojavo Marianapolyje, o nuo 1952 metų 
dirbo Laisvosios Europos Komiteto ir Kongreso Bibliote
kos tarnybje. Tai jo gyvenimo tik paprastoji pusė, panaši į 
visų kitų, kurie gyvename ir dirbame.

Šaunioji velionio Jono Aisčio gyvenimo pusė yra jojo 
kūryba, poezija, literatūros studijos bei visuomeniniais klau
simais kūriniai. Nuo 1932 metų jis jau spinduliuoja savo 
kūryba; 1937 metais gavo valstybinę premiją už poezijos 
kūrinį "Užgesę chimeros akys”. Po to, kaip pirmaeilis mūsų 
poetas, jis vis kilo savo kūryba, darbais. Ir tai ligi pasku
tinio savo gyvenimo atodūsio.

Jo mirtis — didžiulis nuostolis Lietuvai. Jono Aisčio 
lyra nutilo. Jo žodžiais tariant, — "gyvenimas tai kaip gra
ži kelionė”, o pagal jo eilėraštį "Poeto mirtis —

"Tesuspindi, tesudega širdis mana — 
Ji visą mano amžių buvo kruvina.”

Rašytojo Antano Vaičiulaičio žodis 
prie poeto Jono Aisčio karsto

Kai mes anomis dienomis nakčia stovėdavome Lietuvos 
laukuose ir kai per dangų nukrisdavo žvaigždė, tardavome: 
mirė žmogus.

Iš tikrųjų didelė ir vaiski turėjo nukristi žvaigždė per 
Lietuvos padangę trečiadienį, švento Antano dieną, kada 
savo kelius šioje žemėje baigė Jonas.

Net jei ir gražiausiais žodžiais kalbėtum, vargiai be- 
aprėptum jo poezijos grožį ir gelmę. Pagaliau čia mums, sos
tinės gyventojams, nėra daug ko kalbėti apie jo lyrikos svo
rį-. buvome laimingi, čia jo paties balsą girdėdami gražiau
siuose jo posmuose, patys iš jo lūpų pagavom, kokia mūsų 
kalba menininko rankose yra kilni, įvairi ir spalvinga.

Vis dėlto norėtum tarti: Jono lyrika jau yra virtusi 
tautos giesme, jos vainiku ir papuošimu, — jis mūsų žemės 
dalią ir žmogaus likimą išsakė mūsų širdžiai tokiais arti
mais, savais ir brangiais žodžiais.

O kitas ženklas: Jono kūryba yra viena tų versmių, iš 
kurių semiasi ir kiti pooetai. štai kodėl Aisčio lyrika, būdama 
tokia gaivi, žavi ir naująsias kartas.

Mes čia gyvenome, kalbėjome, susitikdavome, dirbome. 
Ir nūn atsisveikiname. Sunku visiem, kad jau daugiau nesu
sitiksime, tik Tavo kūrybos galia ir grožybė švies lietuvių 
tautai ligi tolimųjų genčių.

Nuo visų mūsų, nuo visų, kuriems brangi lietuvio kū
ryba, nuo visų lietuviškų draugijų, organizacijų, akademijų, 
institutų, kuriems Jonas Aaistis priklausė ir dirbo:

— Viešpaties ramybė Tavo sielai, kai dabar Tu gali 
matyti "su šypsena skaisčia / Ateinantį iš tolo Atpirkėją.” 

Tegul lengva Tau būna svečioji žemė.

Nuotrauka Jono Dėdino
■ .. ,- v.

T. Leonardo Andriekaus atsisveikinimo žodžiai bažnyčioje

Šiandien, kai mes čia graudžiai išlydime didį ir brangų mūsų poetą Joną Aistį už mirties 
vartų, rodos, kiekvienas žmogaus žodis praranda savo jėgą.

Ką mes šią valandą besakytume apie jo gyvenimą, kūrybą ir reikšmę tautai — visa tai 
panirtų atsiskyrimo liūdesy.

Ši laidotuvių diena ir mums, ir visai mūsų tautai yra tikra Imago mortis, kurioje mes 
aiškiau regime žemiškos buities trapumą ir dvasinių lobių vertę.

Ne metas mums šioje šventovėje telkti dėmesį į Jono Aisčio biografinę praeitį ir į jo poe
zijos posmų grožį.

Tai jau atliko ir dar atliks istorikai bei literatūros žinovai.
Mūsų uždavinys šiandien — atiduoti Jonui Aisčiui priderančią pagarbą,giliu susitelkimu 

ir nuoširdžia malda už jo sielą.
Kadangi dabargi žemiško atsisskyrimo liūdnybėje iš tiesų kiekvienas žmogaus žodis atro

do praradęs savo jėgą, atsiremkime Dievo žodžiu.
Kai šį pirmadienį Joną aplankiau ligoninėje, jau esantį visiškai mirties glėby, jis su nuo

stabia krikščioniška rezignacija dar pajėgė ištarti: Tegul būna Dievo valia!
Tai "Tėve mūsų” maldos posmas toks gilus bei prasmingas mums visiems, Jono Ais

čio artimiesiems, žengiantiems to paties žemiško likimo taku už mirties vartų.

Šiandien, brangieji, mes esame gyvi liudininkai dide
lio gyvenimo, didelės kūrybos, d i d e lio skausmo 
ir taip pat didelio tikėjimo bei Viešpaties planų savo
tiško išsiskleidimo.

Dievo valia buvo, kad Jonas Aistis — Kossu Aleksand
ravičius prieš IfO metų staiga įžengtų į mūsų literatūrą kaip 
legendarinis talentas ir pragystų lietuviško Jobo balsu,

Dievo valia buvo, kad Jonas Aistis nuostabiai naujai iš
giedotų žmogaus ir visos tautos lyriškiausias būsenas, at
verdamas naujo poetinio grožio ir graudulio šaltinius.

Dievo valia buvo, kad Jonas Aistis daugiau negu kiti 
mūsų poetai pakeltų kūrybinės širdgėlos, atlikdamas ypa
tingo poeto misiją, bepuoselėdamas savo poezijos posmus ir 
žengdamas su gyvenimo tikrove, taip sakant, su širdim ran
koje.

Dievo valia buvo, kad Jonas Aistis, palyginti, anksti už
baigtų gyvenimo kelionę didžiuose skausmuose ir atsigultų 
į šio karsto poilsį toli nuo tėvynės.

Mes visi jaučiamės bejėgiai suprasti Viešpaties planų 
gelmę ir suvokti jų paslaptingą turinį.

Bet mūsų žmogiškoji stiprybė gal ir bus tame, kad vis 
dėlto esame pajėgūs tiems Viešpaties planams nusilenkti, 
nors jie ir kažkaip būtų skaudūs, bei nuolankiai tarti: "Te
gul būna Dievo valia”

Tokios kilnios rezignacijos norėjo Kristus, kai jis mokė 
savuosius "Tėve mūsų” maldos.

Tegul būna Dievo valia ir Jcmo Aisčio atėjime ir iške
liavime!

Bet tegul būna taip pat ir Dievui garbė už poetinį talen
tą, kurį Jono asmeny padovanojo lietuvių tautai.

Šis žmogus savo sopulinga giesme atgaivino mūsų li
teratūrą ir praturtino mūsų dvasią.

Tegul Viešpats tad už kūrybinį nerimą ir savo poetinės 
misijos supratimą suteikia Jono Aisčio sielai amžiną ramy
bę dieviškos poezijos šaly.

O mus, kurie jaučiamės įveikti atsiskyrimo liūdesio, te
gul gaivina šie Kristaus žodžiai, girdėti gedulingų Mišių 
evangelijoj:

"Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas”.
Jonas Aistis tikėjo Kristų,
Jonas Aistis krikščioniškai gyveno —
Mes šiandien ne visą jį laidojame.
Dar pasilieka mūsų brangaus Jono siela, dar pasilieka 

jo kūryba, dar pasiliekame ir mes su viltimi susitikti jį lai
mingą už mirties vartų.

Ir prie kapo duobės, beriant Lietuvos 
žemės saujg ant poeto karsto

Nieko kito nebeturime Tau kaip lietuvių rašytojų drau
gijos Sudie ir šį žiupsnelį žemės iš Lietuvos — Tavo šilainę, 
be kurios, sakei, negalėsiąs būti ramus.

Argi daug šilainės škaplieriun paimsi?
Argi ten už marių tau jos bus gana?

Gana bus, Jonai, gana...
Ir koks kraupus buvo poeto tremties nujautimas, kai 

anais šviesiais mūsų tėvynės metais Tu jau rašei:

Taip ir aš norėčiau pasiimt šilainės
Arba lino žiedą iš peizažo to...

Betgi tu paliksi, tu, pilka šilaine, 
škaplieriun'motulės andai įsiūta!

Tegul ši Lietuvos žemės sauja Tau lengvins čia poilsį 
ir kuždės apie peizažą, kurį apvilko ūkanos.

Ši Lietuvos žemė tegul būna Tau švenčiausia relikvija, 
kaip graudžiausiom savo tautos poetui.

Iš tikrųjų nieko kito nebeturime Tau duoti.
Priimk šį Lietuvos žemės žiupsnį, priimk tą savo nu

mylėtą šilainę...
1973. VI. 16

Antroji Baltų studijų konferencija Skandinavijoje
Tikrai tarptautinio masto 

antroji Baltų studijų konferen
cija įvyko Stockholme š. m. bir
želio 8-11 dienomis. Kaip specia
liame spaudos komunikate skel
bia Baltų studijų institutas 
Skandinavijoje, iš viso buvo 70 
paskaitų, kurias pateikė moksli
ninkai iš 12 kraštų: JAV, Ka
nados, Anglijos, Škotijos, Pran
cūzijos, Vokietijos, Italijos, Švei
carijos, Švedijos, Vengrijos, 
Austrijos ir Suomijos.. Džiugu, 
kad buvo net 15 delegatų visai 
iš kitų, ne Baltų tautų, kurie vis 
dėlto yra susidomėję šios sri
ties studijomis,, ir tai rodo, kad 
interesavimasis Baltijos valsty
bėmis plinta plačiau negu Baltų 
akademiniai sluoksniai.

Atidaryta švedų sostinės centre

Konferencija buvo atidaryta 
Sheraton viešbutyje pačiame 
Stockholmo miesto centre. Apie 
160 žmonių išklausė Baltų moks
linio instituto pirmininko dr. 

Bruno Kalninš atidaromąją kal
bą. Jis dėkojoo Švedijos vyriau
sybei ir Stockhplmo miestui už 
dosnią finansinę paramą. Apgai
lestavo, kad dėl politinių aplin
kybių į konferenciją negalėjo at- 
atvykti mokslininkai iš pačių 
Baltijos valstybių.

Švedų švietimo ir kultūros mi
nisterijos Tarptautinio sekreto
riato galva Ilmar Bekeris oficia
liai pasveikino delegatus ir sve
čius, pabrėždamas Baltijos re
giono mokslinių studijų svarbą 
apskritai ir jų naudingumą Šve
dijai. Jis pažymėjo, kad jeigu 
Europa pergyvena politinio ski
limo laikotarpį, tai moksliniai 
santykiai tarp Rytų ir Vakarų 
yra didelės svarbos. Kalbą už
baigė, primindamas Švedijos 
teigiamą laikymąsi Baltijos imi
grantų atžvilgiu ir apskritai at
žvilgiu įvairių emigrantų, kurie 
gyvai palaiko tautines tradici
jas.

Baltų studijų sąjunga 
pralenkia Skandinavų draugiją

Baltų studijų ugdymo sąjun
gos prezidentas prof. Edgar An- 
derson atidarymo kalboje išryš
kino įspūdingą Baltų studijų au
gimą JAV-se. Savo trumpo vei
kimo laikotarpyje Baltų studijų 
ugdymo sąjunga jau pralenkė 
veikimą daug senesnės JAV-se 
Skandinavų studijų draugijos, 
įsteigtos 1910 m. ir turinčios tik
tai pusę tiek narių, kiek turi 
Baltų studijų ugdymo sąjunga, 
nors JAV-se yra apie 2.5 mil. iš 
Skandinavijos kilusių gyventojų.

Pirmosios dienos pabaigoje 
Stockholmo miesto meras Evald 
Johannesson suruošė ištaigingą 
banketą konferencijos daly
viams. Savo kalboje meras pasi
džiaugė moksline konferencijos 
verte ir pasveikino dalyvius ir 
svečius, jų garbei pakeldamas 
tostą. Dr. Kalninš merui dėkojo 
už vaišingumą, dr. E. Anderson 
išreiškė padėką užsieniečių sve

čių vardu. Banketas reikšmin
gas dar ir tuo, kad tai buvo pir
mas kartas po II Pasaulinio ka
ro, kad Stockholmo miestas su
ruošė oficialų priėmimą baltie- 
čiams.

Bendrosios ir specialios sesi jos.

Konferencijoje rytais vyko 
pilnaties sesijos su bendro po
būdžio paskaitomis., o popietė
mis buvo specialios sesijos — is
torijos, specialių klausimų, po
litinių mokslų, lingvistikos ir 
literatūros temomis.

Tarp įdomesnių paskaitų buvo 
ir prof. Toivo Miljan: “Baltijos 
jūra — uždara ar laisva?. Jis 
pabrėžė, kad Sovietų Sąjungos 
filosofijos ir įstatymdavystės 
praktika rodo, jog Sovietai sie
kia dabar esamą laisvąją Balti
jos jūrą paversti uždara, pada
rant ją tik sovietine jūra, išple
čiant Sovietų įtaką ir valdžią iki 
pat Šiaurės jūros vartų. Tik dar 
iki šiol Sovietų Sąjunga nedrįso 

savo teisininkų planus bandyti 
pravesti politinės ir diplommati- 
nės akcijos keliu.

Britų prekyba su Baltijos 
valstybėmis

Londono universiteto prof. dr. 
Kirby skaitė paskaitą: “Britų 
prekybos su Baltijos valstybė
mis politika 1920-1924 m.” Jau 
tuo metu britai galvojo, kad 
Baltijos valstybės daugiau pri
klausys Sovietų Sąjungos įtakos 
sferai ir dėl to labai nerangiai 
terėmė prekybą su Baltijos kraš
tais. Prelegentas taip pat anali
zavo įvairius neaiškius ir abejo
tinos vertės britų spekuliantų 
bandymus išnaudoti Baltijos 
valstybių silpnumą, kai joms 
taip labai reikėjo užsienio kapi
talų ir investavimų

Škotijos lietuviai ir revoliucija

Glasgowo universiteto prof. 
dr. James White skaitė paskai
tą: “Škotijos lietuviai ir Rusų 

revoliucija.” Dr. VVhite yra ško
tas, bet jis kalba ir lietuviškai. 
Betirdamas senųjų ateivių lietu
vių bendruomenę Škotijoje, jis 
susekė sąjūdį tarp kairiųjų lie
tuvių, kurie iš Škotijos vyko į 
Rusijos civilinio karo frontą 
kautis bolševikų pusėje. Buvo 
net trys paskaitos apie baltų da
lyvavimą rusų revoliucijoje, 
apie latvių šaulius, patekusius 
bolševikų avangardam Autoriui 
neatvykus, jo studiją skaitė A. 
Lejinš. Filosofijos licenciatas U. 
Germanis kalbėjo apie vadinamą 
Jaroslavo sukilimą 1918 m. lie
pos mėnesį, kada latvių raudo
nieji šauliai atliko pagrindinį 
vaidmenį, nugalint baltuosius.. 
A. Lėtins, menų magistras, skai
tė studiją apie latvių socialde
mokratų partijos taktiką laike 
1905 m. revoliucijos Latvijoje. 
Remdamasis anų laikų doku
mentais, jis įrodė, kad buvo 
priešiški santykiai tarp latvių 
socialistų partijos ir tarp rusų 
partijos; tuo metu latvių revo
liucinis sąjūdis buvo nepriklau
somas nuo rusų revoliucijos.

Apie dabartinę Baltijos 
valstybių padėtį

Sv. Olavo kolegijos profeso

rius D. Millert savo studijoje iš
ryškino socialinę - psichologinę 
perspektyvą, lyginant įvairių es
tų išeivių grupių tautinį sąmo
ningumą su klasinėmis grupė
mis Estijoje. Švedijos laikrašti
ninkas A. Kueng, civilinės eko
nomikos specialistas, kalbėjo 
apie Baltijos valstybių dabarti
nę padėltį. jis panaudojo me
džiagą, neseniai Švedijoje jo 
paties išleistos knygos: “Kas da
rosi Baltijos valstybėse”. Pažy
mėjo, kad ten išplėstas švieti
mas, tačiau pablogėjusi švietimo 
kokybė, ypač istorijos dėstyme. 
Baltijos valstybėse atimtos žmo
nėms pagrindinės teisės, vyksta 
masinė rusų imigracija, trūksta 
maisto ir butų.

Specialios paskaitos
Buvo visa eilė specialių pa

skaitų. Pvz. Flinders universite
to Pietų Australijoje prof. dr. T. 
G. Gennel skaitė paskaitą tema: 
“Ar yra įnagininko linksnis lat
vių kalboje?" Kalifornijos uni
versiteto prof. Julės F. Levin 
skaitė paskaitą apie nosinių gar
sų taisykles ir realizmą lietuvių 
kalboje. Budapešto universiteto 
prof. Viltuos Voigt informavo

(Nukelta j 5 pusi.).
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Pasišnekėjimas su Jurgiu Jankum 
apie „Užkandį"

Mielas Kazy,

Tu mane visiškai netikėtai užver
tei krūva klausimų ir, tur būt, ne
supyksi, jeigu ne j visus tesugebė
siu atsakyti. Kai kurie klausimai to
kie dideli, kad mane gąsdinte gąs
dina. Štai, kad ir tuodu: “Kaip ver

tini šiandieninę lietuvių poeziją?“ 
arba... “jūsų nuomonė apie šiandie
ninę lietuvių literatūros novelę, ro
maną ir dramą.” Leisk palikti juos 
neatsakytus. Juk žinai kaip yra, kai 
žmogus, greitomis permetęs knygą, 
rašo kritiką, ar, švelniau tariant, 
reiškia savo nuomonę, tai prižaba- 
roja tokių nebūtų negirdėtų daly
kų, kad net iš šalies žiūrinčiam vei
dai rausta, o čia klausi ne apie kny
gą, bet apie visą laikotarpio litera

tūrą. Tam reikėtų rūpestingai per
versti jau perskaitytus veikalus, per
skaityti dar neskaitytus ir pamėgin
ti pasverti. Su mano apatinės gir
napusės greitumu, atsakymo sulauk
tum gal apie ateinančių metų vi
durį. Aišku, kad Pats to nenori. Ir 
aš nenoriu. Tai gal užteks, jei pa
sakysiu, jog smagu, kad yra poezi
ja ir grožinė proza. Smagu, kad yra 
ir tokių, kurie verčia dėmesio ver
tas vagas, smagu, kad yra ir tokių, 
kurie šokinėja po literatūros žalu
mas, lyg pavasarį iš tvarto tamsu
mos ištrūkę kumeliukai. Dabar jų 
šokinėjimas dar be jokios tvarkos, 
bet teikia vilčių, kad ateityje bus 
kam ir rimtas vagas versti.

Tai tiek, Kazy, dėl tų bend
rųjų dalykų, o dabar, jeigu nori, 
galime pasišnekėti ir apie tuos, ku
rie arčiau mano namų. O kai ku
rie net ir pačiuose namuose.

Klausi, kaip atsirado ką tik iš 
spaudos išėjęs pasakojimų rinkinys 
Užkandis? Ne, jo neužsakė nei “Atei
ties” leidykla, nei kas kitas. Jeigu ir 
būtų užsakę, vargu ar kas būtų iš 
to išėję, nes pagal užsakymą ne
moku rašyti. Užsakymas varžo ir 
darbo kryptį ir sprendimus. Rašy

damas pagal užsakymą, jausčiaus 
kaip labai trumpai supančiotas ark
lys: rodos privalėtom bėgti, bet ko
jos šuoliui neprasiskiria. Nebuvo 
knyga rašoma ir pagal kokį nors 
planą. Iš tikrųjų, toji knyga buvo 
krūvon sumesta gal prieš kokį pen
kiolika metų, tik leidėjo vis neat
sirado. Gal ir gerai — tada ji bū
tų išėjusi kiek kitokia ir, mano gal
va (jeigu toji galva gali ką spręs
ti), ir meniškai būtų kiek silpnes

nė.

Per metų metus tų visokių pri
rašinėtų popiergalių susirinko ge
ra krūva. Net periodinei spaudai jų 
ilgai nesiuntinėjau. Nusiunti — 
dingsta rankraštis, kartais dingsta ir 
laikraštis, taip ir pasilieki be nieko. 
Pats, būdamas redaktorius, tą juk 
gerai žinai. Tik kai žmona išėjo 

pensijon ir apsiprato su namų vie
numa, kartą sutarėm, jog ką galuti
nai paruošiu, ji perrašys. Tada pa
dėjau visus naujus darbus į šalį, 
ėmiau raustis po “senienas”, jas 
braukyti, svyrančias vietas paremti, 
ieškoti brandesnių sprendimų. Kai 
kur tų “pataisymų” susikrovė tiek, 
kad ne tik žmona juose paklysda
vo, kaip pamiškės tankumyne, bet 
net ir man pačiam ją iš ten išpai
nioti pasidarydavo sunku. Abiem at
rodė sveikiau ir lengviau kai kuriuos 
visiškai iš naujo perrašyti. Vienas 
kitas geros atminties skaitytojas gal 
atsimins kurį pasakojimą kada nors 
skaitęs kuriam laikrašty, bet ne to
kį, kaip knygoj. Taip jau, Kazy, yra, 
kol raštas neišspausdintas knygoj, 
man vis tebėra nebaigtas. Rimtai 
padirbėję gerą pusmetį, mudu sudė
jom 300 puslapių knygą, rodos, ne
blogai paskaitomų pasakojimų. 
Parašiau vienam leidėjui, po mėne
sio gavau atsaką, jog romaną gal 
ir spausdintų, bet pasakojimų tai 
ne— neužsimoka. Parašiau kitam— 

nė garso, trečiam — nė garso, lyg 
laiškai kur tvane būtų nuskendę. 

Susitikau Kęstutį Keblj. Jis manęs 

anksčiau buvo prašęs “Ateities” lei
dyklai “Pušies”, tai jam ir pasakiau, 
kad turiu spaudai parengtą pasakoji
mų rinkinį. Taip leidėjas ir užkliu

vo ant visiškai nejučia įmestos meš
kerės. Tik 300 puslapių knyga jam 
atrodė per didelė, tai dalį perkėliau 
į kitą rinkinį, kuris gal vėl kada nors 
kaip nors įgis spausdintą veidą. Aps
kritai, rinkdamas pasakojimus krū
von, vengiau tų, kurie neseniai yra 
buvę periodikoje. Dėjau tik tuos, ku
rie skaitytojų turėtų būti jau pa
miršti, o kai kurie, kaip minėjau, 
įgiję naują veidą, todėl geros atmin
ties skaitytojui turėtų padvelkti 
šviežumu. Turėtų..., bet ar visada 
taip būna, kaip žmogus galvoji?

Ar kuris pasakojimas iš to viso 
“Užkandžio” yra man pačiam la
biau mielas, o kiti mažiau? Atvirai 
pasakysiu, kad nežinau. Nors griež
to proto ir rimto veido žmonėms 
toks prisipažinimas gali atrodyti 
juokingas ar besvyrąs į absurdo pu
sę, bet taip tikrai yra. Kai pirmą 
sykį pasakojau, kūrinėly užslėpta 
problema ar problemėlė, matyti, pa
kankamai dilgino, kad tesėjau, nes 
rašymo (ne kūrybinis) darbas ma
ne tikrai atbulą nuo, stalo stumia. 
Kai taisiau — taip pat kiekviena
me radau ką nors prasmingą, ant
raip niekada nebūčiau rinkinin dė
jęs. Kaip čia mėginsi siūlyti kitam, 
kas pačiam iš rankų krinta. Išdės
tęs eilėn, nesvėriau ir vieno su kitu 
nelyginau. Kai rašiau, kiekvienas 
buvo mielas ir kiekvienas “arčiau 
prie širdies”, o dabar, knygai išėjus, 
man jie jau prisimirštas praeities 
nuotykis. Tegu juos jau sveria ir 
vieną su kito lygina skaitytojas. Vie
nam iš jų gal bus mielesnis tas, o 
kitam kitas. Kai kuriam gal nė vie
no mielo neatsiras. Ir tai gal bū
tų tik mano kaltė, nesugebėjus ras
ti tinkamo žodžio, tinkamos situa
cijos, kokios tinkamos, nors ir men
kos smulkmenos, kuri ir tam skaity
tojui sukeltų tą patį jausmą, kurį 
gyvenau rašydamas.

Klausi, ką pasirinkčiau rašyti, jei
gu turėčiau kūrybai geriausias sąly
gas ir pasirinktinį užsakymą nove
lėms, romanui, dramai ar komedi
jai? Hmm... Man nepatinka tas “jei
gu” ir dar labiau nepatinka “užsa
kymas”, nors ir “pasirinktinis”. Ga
li būti, kad nerašyčiau nieko, nebent 
užsakytojas pasirinktų tą, ką jau 
rašau ar esu parašęs. O rašyti, esu 
rašęs visų tų minėtų žanrų po 
truputį, gal visų jų dar ir rašy
siu, jeigu iš kur nors ateis mintis 
ar širdis pajus reikalą. Kai dėl dar
bo sąlygų, tai, ačiū Dievui, ir da
bar turiu neblogas: pašiūrės stogas 
dar nevarva, pensijos duonai ir bul
vėms, užtenka, popierius (mokyklinis, 
ne rašytojiškas) pigus, o be to, žmo
nos asmenyje dar ir labai paslankią 
sekretorę turiu. Ko bereikia. Nebent 
tik nuolatinio leidėjo ir skaitytojų, 
kad leidėjui užsimokėtų investuoti 
kapitalą. Tiesa, nuo kai kurių už
manymų reikia ir tokiose sąlygose 
atsisakyti. Kai ateina mintis, kuriai 
paversti kūriniu reikėtų nuvažiuoti 
į kitos miestus ar net kitus kraštus, 
išsišnekėti su ten esančiais žmonė
mis, o gal jų artumoje ir kokį mė
nesį ar kitą padirbėti, pažinti ap
linką, į ją įsigyventi, pajusti vieti
nės aplinkos pulsavimą, — tokią 
mintį, nors ir labai nenoromis, rei
kia padėti į šalį. Kartais ir didesnį 
darbą dėl panašių priežasčių rei
kia palikti tik įpusėtą ar nebaigtą. 
Bet kai nėra kur dėti tų darbų, 
kuriuos galima padaryti be didelių 
išlaidų, tai ne taip skaudu ir dėl 
tų, prie kurių neleidžia prieiti ki
šenė.

Nežinau, kodėl Pats tarp kitų 
klausimų įspraudė! ir vieną visiškai 
neužkandinj. Tai tą, apie Rocheste- 
rio literatūros vakarus. Rašai “Sa
kyk, kur čia tos paslapties raktas? 
Ar tikrai Rochesteryje yra susitel
kusi išimtinai aukšto kultūrinio ly
gio lietuvija? Ar ten kuriuo nors 

būdu šviesią literatūrinę publiką 

prisiauginote?”
Trumpai norėčiau pasakyti, kad 

nei viena, nei kita. Tokiu klausimu 
nejučia sukeli norą kiek pariesti no
sį prieš kitos ir “mandrįu”, aukštų 
žodžių ir sunkiai suprantamų tuš
čiavidurių sąvokų sriautu, kaip 
dažnai pašnekama apie pačiam ra
šančiam neaiškius dalykus, sukurti 
kokią gana apvalią, bet nieko ne
reiškiančią “teoriją”, kokiom prie
monėm ir kokiais būdais čia pasi
sekė iškelti paviršiun žmogaus pa
sąmonėje nugrimzdusias pačias gra
žiausias ir turiningiausias vertybes. 
Žinoma, ir pasigirti, kad Rocheste
ryje tai kieno nors nuopelnu jau 
yra ir padaryta. Tokią pagundą, mie
las Kazy, noriu ir palikti pagundų 
liūne nuskandintą. Iš tikrųjų čia 
eaame labai paprastai, “nesofistikuo- 
tai” nusiteikę, o taip nusiteikusiems 
visiškai nesunku pasisakyti, kas iš 
tikrųjų kuriam patinka ir kas ne
patinka, nors momento mada ar 
įsisenėjusios nuotaikos ir visiškai ko 
kito reikalautų.

Teisybė, tie įsisenėję įpratimai vie
no rašytojo literatūros vakarų pra
džiai buvo šiokia tokia kliūtis. Man 
pačiam tokie vakarai seniai rūpėjo. 
Vis galvojau, kodėl nepasėdėti porą 
valandų su vienu rašytoju šiltoje 
ir atvirumo pilnoje atmosferoje? 
Penkių šešių rašytojų, kelių so
listų ir instrumentalistų vakarai 
man visada nešė savotišku cirko 
kvapu. Visko po truputį, kad leng
viau būtų nučiuožti paviršium. To
kie vakarai gal yra naudingi kam 
nors uždirbti pinigą, nes linkę sutelk 
ti didesnę masę žmonių, bet kultū
rinė jų vertė man visada atrodė 
menkesnė net už abejotinę. Tai lyg 
savotiški triukšmingi atlaidai, ku
riuose tikrai nuoširdžiai maldai tėra 
labai maža vietos.

O, jau daug metelių prabėgo, kai 
panūdau surengti tokį vieno rašy
tojo vakarą. Pasišnekėjau su Braz
džioniu (su juo jau seniau ne kartą 
buvom vieno rašytojo vakarų tema 
šnekučiavę), ir jis be jokio svyra
vimo sutiko. Tada pašnekinau vieną 
kitą esamų valdybų bei sambūrių 
žmogų, bet jie visi atšoko, kaip nuo 
pakaitintos geležies. “Vieno rašyto
jo! Ir dar Brazdžionio! Ar tu ma
nai, kad mums galvoje nebegerai?” 
Jeigu nebūčiau su Brazdžioniu jau 
susišnekėjęs, taip viskas būtų ir pa
sibaigę, bet, gelbėdamas savo paties 
žodį, ėmiausi rengti vienas pats, be 
jokių organizacijų ir sambūrių. At
simenu, atsirado pora gerų talki
ninkų: Martyna Žmuidzinienė ir 
Vlada Sabalienė. Jodvi pasišovė ra
šytojui surengti vakarienę ir apva
žinėjo didelę dalį pažįstamų, kvies
damos į vakarienę ir, žinoma, į patį 
literatūros vakarą. Kokios nuomonės 
vyravo draugų tarpe, noriu papasa
koti porą smulkmenų. Vienas, ge
rai apsišvietęs akademikas, priėjo ir 
tiesiai išdrožė: “Niekada negalvo

jau, kad būtom toks asilas. Aš gi 
Brazdžionį ir mėgstu ir gerbiu. Pats 
prisidėčiau prie parengimo ir prie 
pagerbimo. Bet kas taip rengia? Rei
kėjo išmokyti vaikus padeklamuoti 
jo eilėraščių, solistai, choras padai
nuotų pagal jo eilėraščius sukur
tų dainų, porą-trejetą eilėraščių 
paskaitytų pats Brazdžionis. Tai bū
tų vakaras! O dabar....” — numo
jo ranka. Bet aš nenumojau. Atsi
menu, paskutinę dieną žmona ren
giasi priimti svečią namuose, o mu
du su sūnum išsišlavėm salę, tvar- 
komės kėdes. Pro duris pasirodė ki
tas šviesus ir lietuviškam reikalui 
tikrai pasišventęs vyras. “Tai gerai, 
kad atėjai”, sakau. “Padėsi nors kė
des sustatyti”. O jis: “Žinai, tiesiai 
į akis pasakysiu: durnius esi. Ką 
blogo Brazdžionis tau padarė, kad 
nori jį nužudyti. Kas gali Brazdžio
nį porą valandų išklausyti? Aš iš
klausysiu, tau, nori nenori, reikės 
išklausyti, o visi kiti išsivaikščios”. 

Bet niekas neišsivaikščiojo. Nė vie

nas net iš kėdės nepajudėjo, o tas, 
kuris prieš kelias valandas buvo dur
nium išvadinęs, priėjo ir, su aša
romis akyse, pasisiūlė, jeigu man ga
lai su galais nesueitų, padėti išly
ginti skirtumą.

Po vakaro tikėjausi, kad Brazdžio
nis valdyboms ir sambūriams bus 
atvertęs naujo veikimo puslapį. Ti
kėjimas nepasitvirtino. Po to per ei
lę metų veltui siūliau kviestis vie
ną ar kitą rašytoją, bet jiems vis 
atrodė per smulkus reikalas. Girdi, 
tegu kviečiasi studentai, ar kas nors 
kitas. Taip studentai vieną sykį ir 
pasikvietė A. Landsbergį. Tik, kai 
atsirado daugiau jau čia mokslus 
ėjusių akademikų, pasisekė prie L. 
B. suorganizuoti vienetą, kuris rū
pintųsi “smulkiais”, pinigo nene- 
šančiais kultūriniais parengimais, ir 
nuo tada reikalas tikrai pasistūmėjo. 
Nors iš pradžių buvo priešingų 
balsų, kam čia dar nauja “organi
zacija”, kai visus darbus gerai atlie
ka ir esamos, bet netrukus ir tie 
suprato, kad čia pasišauta darbui, 
kurio niekas kitas nedirbo ir gal nie
kada nebūtų dirbęs. Žinoma, į to

kius “smulkius” parengimus nesusi
renka žmonių šimtais. Jų gal nie
kada ir nesusirinks. Ateina tie, ku
rie mėgsta savo literatūrą, kurie su

pranta jos misiją tautos gyvenime, 
kurie nori arčiau ir giliau pažinti 
dar tebegyvą kūrėją. Ir ne vien li
teratūros, bet ir kitų sričių. Mes 
rengiam ir koncertus (taip pat vie
no žmogaus), ir paskaitas, ir meno 
parodas.

Grįžtant prie vieno rašytojo lite
ratūros vakarų, norėčiau užtikrinti, 
kad kiekvienoje vietoje, kur yra di
desnis skaičius lietuvių, jų tarpe 
yra pakankamai žmonių, besido
minčių savo literatūra ir savais ra
šytojais, tik nėra žmogaus ar keleto 
žmonių, kurie ne tik ryžtųsi, bet 
ir užsispirtų juos suburti. Man ir 
šiandien gaila, kad tokio puikaus ir 
taip gerai parengto Brazdžionio va
karo niekas niekur kitur net nepa
mėgino pakartoti. Girdėjau, kažin 
kas rengė Chicagoje, bet (taip atrodė 
iš spaudos) jį ten taip apdaigstė 
deklamatoriais ir dainininkais, kad 
pats rašytojas kaip ir negavo lūpų 
praverti. Panašiai, o gal dar blogiau 
šiemet atsitiko su Spaliu, kurį net 
per Atlantą persiskraidino pažiūrė
ti, kaip čia tautiniai šokiai šokami 
ir kaip mokama jo raštų ištraukas 
paskaityti. Be Brazdžionio, puikias 
programas turi parengę Santvaras, 
Nagys, Pūkelevičiūtė, Bradūnas,Vai
čiulaitis, Almenas, Andriekus, gal 
ir dar vienas kitas. Kiekvienas jų 
yra kitoks, kiekvienas kitaip atsi
skleidžia, kiekvienas savo būty ran
da praskleisti tokių kampelių, ku
rie ne tik prirakina klausytojus kė
dėse, bet ir ilgam palieka gyvą ra
šytojo artumą. Taigi, matai, mielas 
Kazy, kad čia nebuvo jokių stebuk
lų. Viskas paprasta, kasdieniška. 
Tik truputį nuovokos, truputį nuola
tinio rūpestingumo ir šiek tiek dar
bo. Bet to pastarojo, iš tikrųjų, tik
rai nedaug. Pasikviesti vieną rašy
toją ir juo pasirūpinti, tai ne ope
rą pastatyti, ar kokį šaunų baliu
ką suruošti. Tiems tai tikrai reikia 
darbo.

Užbaigai Pats vėl nori grįžti prie 
užkandinės šnektos ir prašai, kad 
“užsklandai ką nors tiesiogiai Už
kandžio skaitytojams” pasakyčiau. 
Žinai, Kazy, apie tai nebuvau pa
galvojęs. Paprastai skaitytojam apie 
knygą šneka recenzentai, kada nors 
vėliau kritikai. O gal, iš tikrųjų, 
ir autorius ką nors galėtų pasaky
ti, nes juk ir skaitytojas domisi kū
rybos procesu, kurio joks recenzen
tas nei kritikas negali atskleisti. 
Kiekviena knyga, kiekvienas pasako
jimas atsiranda visiškai skirtingu 
būdu, prie kurio suvokimo priartė
ti tegali tik pats autorius. Sakau 
priartėti, nes dažnai ir pats auto
rius ne visada supranta, iš kur jo 

veikalas yra atsiradęs. Bent aš pats

f

Rašytojas Jurgis Jankus, neseniai išėjusio apysakų rinkinio 
“Užkandis” autorius

dažnai to nežinau. Be jokios priežas
ties, be jokio skatulio iš kažin kur 
ateina mintys, idėjos, vyksmas, ir 
negali atsikratyti, kol nesuguldai j

popieriaus lapus. Tokių yra ir šio
je knygoje. Paminėti galėčiau Ne 
dėl savęs ir Užkandis. Kai kurių 
kitų pats gemalas yra gavęs pra
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džią tikram gyvenimo nuotyky(Mer- 
gaitė), bet pati istorija toliau nieko 
bendra su tikrais gyvenimo įvykiais 
neturi. Viskas yra atėję iš neži
nios. Nė viename knygos pasakoji
me nėra tikros gyvenime įvykusios 
istorijos, nors skaitytojui ji atrody
tų ir kažin kaip tikra.

Ne viskas yra išlikę atminty, bet 
dar galėčiau, nors ir kiek apgrai
bomis, papasakoti ir visos knygos ir 
kiekvieno pasakojimo istorijas, tik 
tada reikėtų parašyti kitą tokio pat 
didumo knygą, o tam nei Pats vie
tos, nei aš laiko turime. Gal tada 
žodį kitą ne apie pačią knygą, bet 
apie jai artimus dalykus.

Kai kas iš kritikų mano raštų 
stilių yra pavadinę pilku, mokykli
niu, iš šviesių skaitytojų esu girdė
jęs, kad jis sultingas, kaip gerai pri
sirpęs vaisius. Esą skaitai, net ir 
jauti, kaip sultys per pirštus varva. 
Prisipažinsiu, kad aš pats apie sti
lius labai menkai ką išmanau, tik 
mėginu raštyti taip, kad skaitan
čiam nereikėtų laužyti galvos, ką 
norėjau jam pasakyti Kas be ko, ra
šiau ir aš kitaip. Bent mėginau ra
šyti. Tik Kazys Binkis savo “Mūsų 
Dienose” išspausdinęs mano, dar 
gimnazisto, apysakaitę, paprašė ra
šyti daugiau, bet ir pamokė: “Ra
šai gerai, naujai, spalvingai, tik ne
mušk visą laiką sunkiąja artilerija. 
Ja tik žmonėms ausis užtrenksi, ir 
jie nieko nebeišgirs, ką nori pasakyr 
ti, o, atrodo, kad ne tik nori, bet 
ir turi ką pasakyti. Sunkiąją artile
riją palik tiems, kurie daugiau nieko 
ir negali”. Dar padavė bene Hasen- 
kleverio komediją apie vestuves dan
guje, paakindmas, kad taip rašyti 
niekam būtų nesarmata.

(Nukelta į 5 pusi.)
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k(Atkelta iš 4 pusi.)
Binkio pastaba įkrito giliai, gal 

net per giliai, nes ilgam sulaikė nuo 

rašymo. Ir ne tiek nuo paties ra
šymo, bet nuo mėginimo parašytą 
kam nors parodyti, kad nors ir tam 
pačiam Binkiui.Pirmiausia įnikau ge
nėti savo šakotą, palyginimų pa
lyginimais, metaforomis ir visokio
mis figūromis į rūkus nuskandintą 
sakinį. Nebuvo lengva. Vis lindo no
ras kiekvieną, kad ir paprasčiausią 
mintį pasakyti kaip nors įmantriau. 
Koks, rodos, čia iš tavęs rašytojas, 
jeigu šneki paprastai. Taip paprastai 
juk moka šnekėti kiekvienas beraš
tis. Ir vis dėlto nemečiau. Iš kažin 
kur šovė mintis, jog sakinį reikia 
padaryti tokį, kaip stiklinį, kad juo 
pasakyta mintis būtų matyte mato
ma. Kai, rodos, pasiekiau tokio sa
kinio, atsirado kita bėda: ką tikrai 
vertą tuo sakiniu pasakyti. Ką mė
ginau, viskas atrodė tuščia, nereikš
minga, kam nors klausyti neverta. 
Bene dešimt metų praėjo, kol iš
drįsau pirmą knygą parodyti leidė
jui. Prisipažinsiu, kad tos šimtapro
centinės drąsos ir dabar dar neat- 
gaunu. Prie sakinio, prie minties 
kartais išsėdžiu mėnesiais, o skai

tytojas ją pralekia per kelias sekun
des. Kartais dar pasako: “Kad tai 
aš galėčiau taip lengvai rašyti; 
“Pabandytum”, pats vienas 

voju.

»>

pagal-

•
Iš tikrųjų tas lengvumas padaro 

ir bėdos. Jau nebe eiliniai skaity
tojai, bet jiems patarimus pasiren
gę duoti kritikai ir recenzentai, per 
lengvai bėgdami, daug dalykų pra
žiūri ir autoriui nebūtų nusikalti
mų priverčia. Tokių avėjų yra bu
vę nemaža, bet čia noriu priminti 
vieną iš charakteringesniųjų. Sykį 
Dr. A. Baltinis pasisakė, kad para
šęs piktą Paklydusių paukščių re
cenziją. Kai išsišnekėjom (recenzi
jos nebuvau skaitęs), kas knygoje 
jam taip skaudžiai užkliuvę, nuomo
nės išsiskyrė. Man atrodė, kad kny

goje buvo visiškai kitokia mintis, 
negu jis susidarė įspūdį, ir toji min
tis, rodos, buvo gana stipriai pa
brėžta. Turėjom susiieškoti knygą, 
susirasti tas vietas, prie kurių rei
kėjo kiek stabterėti, o gal net ir kiek 
giliau susimąstyti, persiskaitėm, ir 
tada Baltinis visiškai nuoširdžiai ir 
atvirai maždaug tap pasakė: “Kitą 
sykį, Jankau, apie tave piktai taip 
greitai nerašysiu. Matai, kai vakare 
knygą paėmiau, tai tik išaušus iš I kur 
rankų padėjau ir parašiau. O da- i mokslo šaka ir jau keletas poe- 

bar matau, kad reikėjo dar gerai |zijos rinkinių ir prozos veikalų 
pasivartyti”. Tą pavyzdį čia suminiu, j yra tiesiai iš latvių ir lietuvių 

tik norėdamas pabrėžti, kad recen-| kalbų išversti į vengrų. Tik 
žentai bei kritikai yra tokie pat klys-' estiškos studijos dar nesu si 1 au
tą žmonės ir pačiam skaitytojui ver
ta pakontroliuoti ir recenzento min
tis. Žinau, kad gyvename . greito 
skaitymo amžių, bet tas dar ne
reiškia, kad toji amžiaus dvasia yra 
teisinga. Juk perskaityti knygą per 
keliasdešimt minučių ir bandyti apie 

ją šnekėti su autoritetu, mano gal
va, yra tas pats, kaip lėktuvu per
lėkti Ameriką iš New Yorko j Los 
Angeles ir tvirtinti, kad jau esi iš
tyręs tą Amerikos ruožą.

Vaizdai iš Baltų studijų konferencijos birželio 8-11 d. Stockholme, Švedijoj. Viršuje: delegatai ir svečiai 
konferencijos atidarymo posėdyje Sheraton viešbutyje; prieky kairėje — sostinės Stockholmno vicebunnis- 
trė ponia Eva Remens. Viduryje: dr. Bruno Kalninė skaito savo paskaitą ‘‘Kaip bus valdoma Latvija?”; 
Apačioje: Stockholmo miesto burmistras Evald Johannesson sveikina konferencijos delegatus ir svečius 
surengtame jiems priėmime miesto rotušėje.

Mįslinga Šliūpo - Baranausk o bičiulystės užuomina
(Atkelta iš 2 pusi.)

I je jr 1892 m., baigęs medicinos 
mokslus,buvo gydytoju Shenamdo- 
ahe ir garsiu, nat triukšmingu lie
tuvių veikėju (apie tai galima pa- 
skaiityti ir A. Kučo Shenandoahe 
šv. Jurgio parapijos istorijoje). 
Su Baranausku jis laida tikrai jo
kios bičiulystės neturėjo. (Tiesa, 
čia kaltas “korektūros klaidu 

į kipšiukas”. Kun. St. Ylos rankraš- 
i yje yra 1882 m. Red.).

Labai nuostabius yra
I Baranauskui skirtų eilėraščių pa
minėjimas. Niekur neteko skai
tyti, kad Šliūpas būtų rašęs eilė
raščius. Tiesa, vienoje savo au
tobiografijoje jis rašo, kad, gim
nazistu būdamas, atostogų motu 
bandęs versti eilėmis Iliadą Bet 
tuojau įsitikinęs, jog ne jam “ant 
Pagazo sparnų lakstyti” ir darbą 
metęs. Prof. Vad. Biržiška, apsi
ėmęs rašyti Šliūpo biografiją 
1950 m., pirmiausia rinko tam 
reikalingą medžiagą. J>:s t©susku- _ 
bo smulkiai suregistruoti Šliūpo1 ■ 
raštus iki 1897 m. Tonu s-’iraš?1 j. 
namini jokio šl’ūpo eilėraščio. O

Šliūpo

Trr

Antroji Baltų studijų konferencija Skandinavijoje

apie

(Atkelta iš 3 pusi.)

Baltų studijas Vengrijoje, 
auga susidomėjimas šia

kusios tokio susidomėjimo. Prof. 
Voigt visus kvietė dalyvauti bū
simame lingvistikos kongrese, 
kuris įvyks 1976 m. Vengrijoje.

eilės Baranauskui turėjusios būti jautrus visuomeniniams ir kultū- 
parašytos iki 1897 m. kada jis ta-1 
po vyskupu. Šliūpas jau 1890 m. 
išleistuose Lietuviškuose raštuose 
neigiamai atsiliepė aip’e Bara
nauską, kaip teisingai km., Yla 
pastebėjo. Tad kaip jis galėjo 
liaupsinti jį eilėraščiais.

.Šiaip ar taip, du kun. Ylos 
net su antraštėmis paminėti, Ba- 
ranatuikui skinti Šliūpo eilttraščiai 
yra stebinantis io atradimas ir 
reikalingas platesnio paaiškini
mo. Reikia tikėtis, kad visuomet

300 METŲ NUO MISSISIPĖS 
ATRADIMO

Misionierius jėzuitas Jacųues 
Marųuette ir kanadietis tyrinėto
jas Louis joliet 1673 m. išvyko, 
ieškoti didžiosios upės, apie ku
rią girdėta, kad ji teka kažkur 
vakaruose.

Jie keliavo Green Bay, Fox i 
upės, Wisconsin sritimis ir tų 
metų liepos 17d. pasiekė auikš-! 
tutinę Missisipę. Nukeliaudami iki Į 
Arkansas upės, jie patyrė, kad 
Mjssipė įteka į Meksikos įlanką. 
Tą sritį jie paskelbė Prancūzijos 
nuosavybe.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

riniams dalykams kunigas pa
telks “Draugo” skaitytojams pa
aiškinimą, liečiantį eilėraščius ii 
aplamai Barana<Ttko ir Šliūpo bi
čiulystės vaiizdelj.

(A MODELINIŲ) NAMŲ) BALOM 
36% iki 50% nuolaida

,aliniu pilki .dalim h u įŽnioKetin. 
MM T.inVEM F< RMTl'RE < »>. 
<21111 S. We«*t»Tn — Tel <JK H-l l?l

WAGNER & SOiiS

Typewritcrs, Adding 
u riteri

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS*

VlrA 50ni. patikimai* patarnavime 
5610 South Fu lanki Romi 

Phone — 581-411J

KOSTAS BUTKUS
Tel. P R 8-2781 (778 2781)

TVOROS, LANGAI, DURYS

STOGELIAI, RINOS.
APKALIMAI (Siding).

I
čia 
bei 
pa

MARQUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAM? 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illlnols, 60629

Tel. PRospect 6-8998

Ne kartą esu pagalvojęs, gal rei
kėtų grįžti j jaunystės pilną rū- 
kelių sakinį. Gal tada ir Faustas 
Kirša nebūtų išbaręs. Sykį, perskai
tęs “Velnio balą”, tokį papeikimą at
skaitė: “Kam tu, Jankau, taip leng
vai rašai. Žmogus negali niekur su

stoti ir išmąstyti svarbių ir giliai 
prasmingų vietų. Vis turi, kaip vai
kigalis, kelnes pasiraitęs, ligi galo 
bėgti.” Gal ir teisybė. Gal ir per 
daug “susistiklinau”, bet į “sunkio
sios artilerijos” laikus vis nesiryžtu 
grįžti. Ir “Užkandy” tos “artilerijos” 
skaitytojas vargu ar ir pėdsakus su
ras. Vis tiek norėčiau, kad jis skai
tytų, sustodamas ir pamąstydamas. 
Aš pats taip rašiau.

Bendravimo pagilinimas

Šalia paskaitų, konferencijos 
dalyviai džiaugėsi galimybe už- 
megsti ryšius, pagilinti bendra
vimą ir bendradarbiavimą. Dele
gatai labai džiaugėsi, kad Šve
dijoje gyveną Baltijos tautų 
žmonės, jų organizacijos parodė 
tokį draugiškumą, kaip konfe
rencijos delegatams, taip ir sve
čiams.

Visiems darė įspūdžio puiki 
konferencijos vieta — pilyje, 
ryškioje savo grožiu ir senumu, 
apsuptoje parkų, toli nuo mies
to triukšmo ir taršos.. Šilta pa
vasario saulutė ir maloni visiem 
teikiama popiečių kavutė su už
kandžiais padėjo sukurti drau
gišką atmosferą. Dauguma pa
skaitų buvo aukšto akademinio 
lygio, išskyrus tik labai nedau
gelį menkesnio pobūdžio.

Tai, mielas Kazy, tik tiek. Iš di
delio debesio mažas lietus. Nežinau, 
kaip Tu jauties, išleidęs naują kny
gą. Kai kas, žinau, išgyvena trium
fo valandas, bet mane visada gula 
sunkus liūdnumas. Vis negaliu at
sikratyti jausmo, kad tarp knygoje 
išrikiuotų žodžių ir to, ką rašy

damas gyvenau, yra neperžengia

mas plyšys. Tos visos istorijos, su

gulusios popierium tapo ribotos ir 

neteko daug gyvybes. Ar tie negyvi

puikų konferencijos suorganiza
vimą ir pakvietė mokslininkus 
ir svečius dalyvauti busimojoje 
— penktoje metinėje Baltų stu
dijų ugdymo draugijos konfe
rencijoje, kuri ateinančiais me
tais įvyks Chicagoje. Dr. B. Kal
ninė uždarė konferenciją, dėko
damas jos administraciniam 
personalui ir jos generaliniam 
sekretoriui I.' Rebane už rūpes
tingai pakeltą konferencijos or
ganizavimo naštą.. Dr. Kalninš 
išreiškė norą, kad trečioji tokia 
tarptautinė konferencija vėl ga
lės už dvejų ar trejų metų įvykti 
Stockholme, Haesselby pilyje. 
Kvietė visus dalyvius ir vėl su
grįžti į Stockholmą.

Baltų studijų konferencija 
Chicagoje

Uždaromasis posėdis įvyko 
birželio 11 d.. Baltų studijų ug
dymo draugijos (AABS) vice
prezidentas dr. F. Oinas padėko
jo Baltų studijų institutui už

ženklai užkurs skaitytojui tokį 
laužą, kuriuo aš degiau? Bet ir 
— ar ne per daug to norėti?...

Tavo

Jurgis Jankus

pat
vėl

Dar vienas svarbus laikraštis 
Boeterburg’s Handels och Schoe- 
farts Tidning” įdėjo ilgą Btraips- 
nį apie Baltų instituto konferen
cijos proga suruoštą meno paro
dą, kurioje buvo išstatyti H. 
Talvik ir R. Kronbergs darbai.

Pažymėtina, kad, be Švedijos 
lietuvių atstovų, į konferenciją 
buvo nuvykęs su paskaita kun. 
R. Krasauskas iš Romos bei sve
čiais vysk. A. Deksnys ir prel. 
dr. P. Celiešius. J. Pr.

A t garsiai spaudoje

Pažymėtas, kad abudu pir
maujantieji Švedijos laikraščiai 
(Dagens Hyheter ir Svenska 
DagbCadet) plačiai informavo 
apie šią konferenciją. Apie ją 
rašė ir provincijos laikraščiai, i

KANADOS PROFESORIUS 
SOCIALINĖS 

KOMUNIKACIJOS 
TARNYBOJE

Marshaltl McLuhan, Kanados 
profesorius, Ikurio teorijos apie 
elektroninių komunikacijos prie
monių galimybes jį išgarsino vi
same pasaulyje, pakviestas Vati
kano socialinės (komunikacijos 
komisijos nariu.

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

V Low Rates
V Minimum Expenses
V We pay 3 % on

escrovv accounts

6% - 2 year certificates (Min. $5,000)

- 1 year certificates (Min. $1,000) 
NUOŠIMČIAI IŠMOKAMI KAS MENESĮ___ .

Member F.8.L.I.C., Washin#ton. D.C. Equal Opportunity Lender

aint
ttionyavings

1447 S. 49th Court, Cicero, Blinois 60650 — Phone (312) 656-6330
Open Mon. 9-8; Tues., Th.urs., Frl. 9-5; Sa.t. 9-1; Cloeed W«d.

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

Tel. VIrginia 7-7258- 50

IMPFJIIAL — VALIANT

4030 Archer Avenue

I

Turime naujų ir vartotų STATION WAGON.

Seniausias CHRYSLER prekybininkas Chicagoje

.. ........ " 111 ..... ............................... —I.
Now ... A New Service From Balzekas!

AUTO RENTAI. $6 Day
NEW PLYMOUTHS: Rates start at $6 Day. 8c MUe 

For Rentals Call Mike Kool at VI 7-1515

CHRYSLER — PLYMOUTH —

BALZEKAS MOTORS
Tel. VI 7-1515

Nauji 1973 PLYMOUTH, 2 dr. DUSTER $2,376.00

Nauji 1973 CHRYSLER 4 dury — nuo $3,695.00
Daugumas automobilių turi Atr Condittoning.

Yra likę keletas naujų 1972 metu 4 dury 
PLYMOUTH tik už $1,864.00

‘ VARTOTI gerame stovyje AUTOMOBILIAI parduodami
URMO KAINA.

Philomena- sako...
DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
Išeina Ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų.

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago Taupymo Ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj Ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą. Jūs 
dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba.

Jei norite įsigyti namą, turėti 
pakankamai lėšų vaikų mokslui ar 
senatvei, laikas dabar 
pyti

! 5'/4%
00 Oay

Account*

5%
Rerular 

Paeabook
Account

6%
15,000 or 

more 
Savlnga 

Certificate 
f 2 to 10 yra)

pradėti tau-

CHICAGO HE
savinga and loan association

6245 south vvestern avenue 476 7575

58/4% 
»1.000 or 

more
SavingH

Certificate 
to 2 yra)
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• PLUNKSNA. Rochesterio,
! tas duonos plutai užsidirbti (nes N. Y. lituanistinės mokyki, vien- 
savo sveikąsias dienas buvo pa- kartinis leidinys. 1972-73 moks-

1 senatvėje pardavinėdamas ada-
I - - - -
i . 'Į
j aukojęs spaudai, neturėjo laiko'lo metai. Leidinys 28 psl. Moki- 
j susi taupyti). Dar neseniai, j aunių piešiniai, rašiniai ir kūrybos 
mūsų dienomis, gyvenimą spau
dai paaukoję miršta jos bendra
darbiai, kurių laidotuvėm ir ka
po duobei apmokėti reikia pa
rinkti aukų...

Tokie pavyzdžia’ iškalbingiau 
byloja už visas gražbylystes.”

• Moteris, 1973 m. kovo — 
balandžio mėn. Nr. 2. Lietuvių 
moterų žurnalas. Redakcinė ko
legija-: Nora Kulpavičienė, Zu- Evanstone pakvietė šį rudenį 
zana Daugvainienė, Zita Didž- dėstyti jų mokslo įstaigoje. Kun.

X

“Naujosios Vilties" viršelis, pieš
tas dail. Antano Tamošaičio

bandymai.X
• SfiJA, 1973 m. Nr. 1-2. jos” žurnalas daro neblogą jgpū- 

Tautiinės demokratinės minties dį Tik ar ine par daug jo p-usla- 
laikraštis. (Le'džia Varpininkų lei- pi ai perkrauti praeitimi, lyg tau- 
dinių fondas Redaguoja L’iudvi- titnės demokratinės minties ba
kas Šmulkštys, 2523 W. 69th St., bartyje jau nebebūtų. i
Chicaigo, Illll. 60529. Administ-'- '
moja Juozas Uii'bellis, 1649 N. { 
Broadvvay, Maltose Park, III., 
60160. “Sėja” išeiną 4 kartus . , . . , ,„ J - . . vių studentų tautininkų ikfne'.uote. Prenumerata 5 dod.! KT. A
Žurnalas iliusiruotas nuotrau
koms. Stnaiipmių antiraštės ir už
sklandos da’l. Broniaus Murino.

Šiuo nauju žurnalo numeriu 
minima 20 mietų sukaktis nuo to 
laiko, kai 1953 m. gegužės mėnesį 
pasirodė pirmasis “Sėjos” nume
ris Iš 1946 matų “Varpo” persi
spausdintu dr. K. Griniaus 
stU5aapan;u taipgi minima 53 me
tų sukaktis nuo Liaiuvos Steigia
mojo Seimo.

Pastaruoju laiku kiek labiau 
įsitempus santykiams -tarp bend
rinių mūsų organizacijų ir pačio
se organizacijose tarp jų vadovų 
bai visuomeninėje veikloje tarp 
(pavienių karštakošių veikėjų, Z. 
Daiiidka savo straipsnyje “Lai
kas įkaitusioms atvėsti”, be kita 
ko rašo: “Ar ne. pats laikas įkai
tusioms atvėsti? Ar nereikia atvė
sinti galvas ir suprasti, kad, ši
taip veikdami, nieko gero nepa
sieksime, o tik griausime visa tai, 
ką per algą laiką sunkiu darbu 
sukūrėme. Tasai be didelio rei
kalo nuolat rodomas principin
gumas ir kietas nusiteilkimas įvai
riais antraeiliais klausimais pri
valo išnykti, o ir tūlas mūsų vei
kėjas, vykdamas į susirinkimus ir 
posėdžius, turi suprasti, kad ben
drieji lietuvių tautiniai reikalai 
yra pirmoje eilėje, ir dėl jų tenka 
rodyti pakankamai -geros valios 
bei lankstumo, kad išlaikytume 
tautinę vienybę ir sėkmingai 
diibtume bendrą visų lietuvių 
darbą”.

Dr. J. Pajaujis pateikia labai 
įdomias medžiagos aipie JAV am
basadoriaus Maskvoje Williamo pažimidina su nauja latvių mi-talo- 

(1933-1936) artimą gijos tyrinėtojo H. Biezais knyga 
apie senųjų latvių dievų šeimą. O 
J. Dėl tuvis supažindina su draus
mės ir mokslo eigos nuostatais tautiniam gyvastingumu i išlai- 
šiandiantiniame Vilniaus univer-, kyti, dlovana lietuviško aukuro 
sitete. įdomūs ir margi “Lietuvis- ugnėlei kurstyti, gėlių puokštė 
kosios veiklos” ir “Spaudoje pąsi- tautinės kultūros kūrybai, 
žvalgius” skyriai. j “Retorika, patetika, tuščia

• MŪSŲ VYTIS, 1972 m.' Taį čia gražbylys-
m o 4 r -j-- j . . ,te. Jeigu lietuviškos spaudos irN-r. 3-4. Leidžia Akademinis ° . i- ■ •j * -j- n j l- n :rasto žmones toliau taip gražiaiskautų sąjūdis. Redaguoja Ramu- . p, rnė Kviklytė, 5747 S. Campbell ^db^lotų, gongu vieną dieną 

J - musų zurnauzmas -užsimotų virs
ti tilk profesija, gryna ir praktiška 
profesija, jeigu jis atsisakytų pa
šaukimo, pasiaukojimo ir tauti
nės misijias, — tada nebeliks lie
tuviškos spaudos, o be jos užmirs 
ir tautinis gyvenimas. Liks ku
riam laikui gal įtik dvikalbiai pa
rapijų, apdraudos “susivieniji
mų’ ’ir tūlų draugijų biuleteniai. 

“Vienas Amerikos lietuvių 
laikraščio steigėjas ir redaktorius 
anksčiau baigė savo gyvenimą,

• NAUJOJI VILTIS, 1973 m. 
gegužės mėn. Nr. 5. Politikos ir 
ikuil'.ūros žurnalas Leidžia jietu- 

korpora- 
c’|;a Neo-Lithuania ir Amerikoj. 
Lietuvių .tautinė sąjunga. Redak
cinė ikdkig'ja: dr. Jonas Balys 
(pirm.), Aleksas Laiikūnas ir dr. 
Bronius Ncimiokas. Rankraščius 
ir knygas ipaminėjimui siųsti: 
1105 Chiswcll Lane, . Silver 
Spring, Md. 20901. Administra
cijos adresas: 7150 So. Spaulding 
Avė., Chįcago, LU. 60629. Prenu
merata: $5.00 mietams (už du 
numerius). Atsiras numeris — 
$3.00.

Pirmiausia žurnale talpinama 
paties redaktoriaus dr. Jono Ba
lio paskaitos, pasakytos šiemet 
Chicagoje Vasario 16-tos proga, 
santrauka. Persispausdinamas iš 
antologijos “Lietuvių poezija iš- 
eivijoje 1945-1971” Vilado Šlaito 
eilėraštis “Mano tauta“. Grynai 
iku'ltūrinio pobūdžio šio numerio 
straipsnis yra Algirdo Budreckio, 
kur autorius aptaria 1914 - 1915 
metais Vilniuje leisto kultūrinio 
žurnalo “Vairo” turinį ir jo tau
tišką linkmę. Nepriklausomos 
Lietuvos ūkinę ir socialinę struk
tūrą nagrinėja Kazys Nausėdas. 
Apie lietuvį architektą plačiame 
pasaulyje rašo Edmundas Arkas. 
Vytautas Alantas kalba apie 'lie
tuvi rašytoją istorijos Skersvėjuo
se. Gen. Musteikis recenzuoja 
gen. Stasio Raštikio trečiąjį atsi
minimų temą. .Knygos vertinime 
vistų kyšo recenzento noras ir .pa
stangos atsiminimus ir jų autorių 
sumenkinti. Bronius Neniickas 
aptaria Bronio Kazio knygą “The 
USSR — German Aggression 
Against Lithiuania”. J. Balys su-

METODISTŲ SEMINARIJA 
PAKVIETĖ DĖSTYTOJU 

KATALIKĄ

Salamankos universiteto pro
fesorių kun. J. J. Hernandez 
Alonso,, Ispanijoje dėsčiusį ek- 
leziologiją (Bažnyčios mokslą). 
Jungtinė metodistų seminarija

mažais 
sako:

C. Bulato 
pažintį su ano meto Lietuvos at
stovu Maskvoje poetu Jurgiu 
Baltrušaičiu.

Pranas Čepėnas, rašydamas 
apie dr. Vincą Kudirką ir jo kū
rybą, pakiša dėmesio vertą mintį 
dabarčiai, kada okupuotoje Lie
tuvoje šio mūsų rašytojo kūryba 
teleidžiama skelbti tik 
trupiniais. Pr. Čepėnas
“Todėl neiktų rimtai susirūpinti 
ir pagalvoti, ką galėtų padaryti 
Kudirkos kūrybos palikimo reika
lu dai9vjame pasaulyje įgyveną 
lietuviai.

Jeigu pirmą kantą 1909 m. lei
džiant V. Kudirkos raštų rinkinį, 
buvo aktualu surinkti visus jo 
raštus, tai dabar būtų svarbesnis 
reikalas išspausdinti jo parinktų
jų raštų tomą ir kiek ilgesnę jo 
biografiją. J tokį rinktinį tomą 
turėtų patekti visi jo originalūs ei
lėraščiai (ne vertimai), satyros ir 
svarbesni publicistiniai straips
niai.

Mano manymu, V. Kudirka 
yra labai nusipelnęs savo raštų 
liuksusinio rinktinio tomo išleidi
mo.

Šiuo metu Amenikclje tikrai ne
būtų sunku tokį menišką jo raš
tų rinktinį tomą parengti, tinka
mai techniškai apipavidalinti ir 
išplatinti.

Atsiranda mecenatų visokiems 
reikalams, atsiranda lėšų viso
kioms premijoms, tai neabejoju, 
kad atsirastų lašų tokiam V. Ku
dirkos raštų rinkiniui išspausdin
ti.

V. Kudirka priklauso visoms 
srovėms, visų lietuvių gerbiamas, 
kaip rašytojas, kaip Lietuvos him
no autorius, kaitp kovotojas dėl 
Lietuvos laisvės ir dėl lietuvių 
teisių.

Žinoma, reikia darbo inicia
torių, kad sudarytų darbingą ko
mitetą, surastų tinkamą leidinio 
redaktorių bei sutelktų tam tiks
lui lėšų”.

Aplamai, ir visa kita, detaliau 
čia nesuminėia medžiaga “Sė>

Avė., Chicago, Iii. 60629. Admi
nistruoja Alfredas Kiemaitis, 
9207 S. Sawyer, Evergreen Park, 
ILL. 60642. Metinė žurnalo pre
numerata 5 dol.

Šį kartą “Mūsų Vyties” pus
lapiuose duodamas pasikalbėji
mas su ipoete (Marija Sauil aiityte. 
Taipgi amerikiečių vaikų litera
tūros temomis užkalbinama ra
šytoja Nijolė Jankutė-Užubalie- 
nė. J. Damauskas recenzuoja gen. 
St. Raštikio atsiminimų trečią to
mą. Spausdinamas jau pomirti
nis Stasio Žymanto raštas apie 
Mykolą Biržišką, kaip apie Viil- 
niaus universiteto rektorių oku
pacijų metais. Apie Lietuvos pro- 
istores studijų būklę šiandien ra
šo Vytautas Bagdanavičius. Įdo
mi ir kita, skautų akademikų 
veiklą liečianti medžiaga. Žurna
las iliustruotas įvairios šios veik
los nuotraukomis ir Henriko 
Blyskio pluoštu meniškų fotogra
fijų.'

• EGLUTĖ, 1973 m. birželio 
mėn. Nr. 6 Vienintelis lietuviš
kas laikraštėlis vaikams išeivijo
je. Administruoja ir spausdina 
Nekaltai Pradėtosios Marijos se
serys. Redakciją sudaro: sės. Ona 
Mikai! aite, Elena Juknevičienė 
ir Danguolė Sadūnąitė. Žurnaliu
ko metinė: prenumerata 5 dol. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: Eglutė, Immaculate Con- 
ception Convent, Putotam, Conn., 
06260.

Leidinys spausdinamas dviem 
spalvom, iliuiostruotas mūsų dai
lininkų piešiniais. Puslapiuose

daug eilėraštukų, apsakymėlių ir 
kt. Neturėtų būti šeimos be “Eg 
lutės”.

• LIETUVIŲ DIENOS, 1973 
m. gegužės mėn. Nr. 5. Leidžia 
A.F. Skiirius. Redakcinė kolegija: 
D^Mackialienė, Pr. Gasparams ir 
V. Prižgintas. Anglų k. .redakto
rius—Alf, Milukas. Administruo
ja G. Rukšėnas. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: 4364 Sun- 
set įBlvd., Hollywood', Calif. 
90029. Žurnalo metinė prenume
rata 9.00 dcil.

Žurnalas gausiai iliustruotas 
nuotraukomis ir tiesiog perpildy
tas maigiausia įvairiausios veik
los medžiaga. Tačiau šį kartą 
prasmingiausias ir labai įsidėmė
tinas pats pirmasis puslapis, kur 
pasirašąs B. R. imi ei aliai s apta
ria lietuvį laikraštininką išeivi
joje. O straipsnio išvados tokios:

“Trumpai tariant, išeivijos lie
tuvių žumalizmas nėra ir nagai’ 
būti profesija su medžiaginiu at
lyginimu, kaip jį normaliai gau
na visos profesijos bei amatai. 
Mūsų žumalizmas buvo, yra ir 
liks kažkas kita, negu tik profesi
ja, kažkas daugiau, negu tik pro
fesija. Lietuviškasis žumalizmas 
tautinio atgimimo gadynėje, kaip 
ir .beveik visą laiką išeivijoje, 
buvo ir tebėra —daugiau pa
šaukimas, pasiaukojimas, duoklė

balienė. Skyrius veda: A. Yčie- 
nė„ I. Kairienė, E. Krikščiūnie
nė ir L. Murauskienė. Administ
ruoja Bronė Pabedinskienė. Lei
džia Kanados Lietuvių katalikių 
moterų draugija. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 1011 
College St., Toronto, M6H, IA8, 
Canada. Metinė prenumerata 
$5.00,, garbės prenumerata 
$10.00. ‘

Tai “Aidų” formato (tik pus-1 — 
lapių kiek mažiau) kultūros žur
nalas, kuriame yra ir ne vien 
moterims skirtų temų. Žurnalas 
gražios išvaizdos, daug dailės 
darbų nuotraukų ir šiaip foto
grafijų. šiame numeryje ypač 
įdomūs poeto ir rašytojo prof. 
Vinco Mykolaičio-Putino sesers 
M. Slavėnienės (gyv. Austra.i- 
joje) savo vaikystės dienų atsi
minimai apie vyresnįjį brolį — 
klieriką Vincuką. Duodama po
ra eilėraščių iš Ados Karvely
tės neseniai išėjusios knygos 
“Ne tie varpai”, taipgi pateikia
ma dviejų rumunių poečių (Ve- 
ronica Porumbacu ir Maria Ba
rnis) eilėraščių, lietuvių kalbon 
išverstų P. Gaučio. Graži už- į 
sklanda ir Alės Rūtos eilėraštis 
“Anti-lyriškai”. Irena T. Tamo
šaitienė parodo, ką žinojo apie 
Lietuvą septynioliktojo amžiaus 
gale Lenkijs karališkame dvare 
gyvenęs airis gydytojas. Apie 
pasaulio socialinę būklę ir mo
teris rašo P. Gaučys. Vaiko auk
lėjimo šeimoje straipsnių seriją 
tęsia D. Petrutytė. R. Camier 
žodžius motinai iš prancūzų kal
bos išvertusi E. Krikščiūnienė. 
Pr. Naujokaitis recenzuoja Ados 
Karvelytės eilėraščių rinkinį 
“Ne tie varpai”, Pranys Alšėnas 
rašo apie neseniai mirusią Nobe
lio premijos laureatę amerikie
tę rašytoją Peari Buck. Atvirą 
laišką poezijos skaitytojams 
siunčia Žentą Tenisonaitė. Ak
tualūs ir gražiai nuotraukomis 
iliustruoti skyriai: šeima ir auk
lėjimas, Moterys pasaulyje, Or
ganizacinė veikla, Madų ir gro
žio pasaulis, Šeimininkių kam
pelis.

• PIRMIEJI ŽINGSNIAI, 
1973 m. Nr. 5. Kristijono Done
laičio lituanistikos mokyklos 
Chicagoje mokinių laikraštis. 
Iliustruotas mokinių piešiniais 
ir V. Noreikos nuotraukomis. 
Leidinys 28 psl.

prof. Alonso darbavosi ir Eku
meninių bei kultūrinių tyrimų 
institute, Collegeviile, Minn.
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ĮVAIRIAUSIŲ JUOKŲ

ir “Linksmos Dainos” (eilėraščiai). 
Abi knygos už $2.50

JUOZAS RATKUS, 301 Ocean Dr., 
Miami Beach, Fla. 33139

Ši nekantriai laukta C. Gedgaudo 
knyga

MUSŲ PRAEITIES BEIEŠKANT
atskleidžiant daug mūsų senovčs pa 
slapčių, pagaliau Išvydo šviesą. Kie- 
tais viršeliais 15 dol.

Perlaidas galima siųsti 
autoriui:

P. O. Box 5544,
Santa Monica, California 90405

tiesiog

Tai pirmoji solistės 
GINOS ČAPKAUSKIENES 

plokštelė, 
gaunama pas platintojus 

ir “Draugo” administracijoj 
(kaina — $6.00) 

arba šiuo adresu
(su persiuntimu — $6.75) 

Enterprises Belle — Arti Enrg. 
P. O. Box 122,

La Šalie 650, Que., Canada
4

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

J
PLOKŠTELES, GAUNAMOS “DRAUGO” ADMINISTRACIJOJE I

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

Plokštelės pavadinimas ŠJ-tistai , Kaina
AURELIA A Jūratė Paukštelis (Stereo) $5.00
ARIJOS Stasys Baras - Baranauskas (Mono) 6.00
DAINOS Aldona Stempužienė (Stereo) 7.00

(Mono) 6.00
DAINOS LIETUVAI Salomėja Čerienė • 4.00
GINA ČAPKAUSKAS dainuoja (stereo) 6.00
LIETUVIU TAUTINIAI ŠOKIAI (Išleido L. Bendr. Kultūros Fondas) (Stereo) 5.00

(Mono) 4.50
LIETUVOS KANKINIU KOPLYČIOS VATIKA
NE PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS (Išleido Liet. Vyčiai) 5.00
OI. TOLI. TOLI.. Philadelphijos Lietuvių choras "Viltis” (Stereo) 6.00
JŪREIVIU KELIAI Modernūs kūriniai, atliekami Tamošiūno orkestro

ir solistų 5.00
RADIO VAKARUŠKININKĖS DAINUOJA (S Barčus) 4.95
SVAJONIŲ ŽEMĖ N. Ščiukaitė $6.00
ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS PAŠVENTI
NIMO IR RELIGINIO KONCERTO MOMENTAI 5.00
ŽIRGINĖLIAI 5.00
DAINOS A. Trečiokas 5.00
GRĮŠIM, GRĮŠIM Kvartetas Vilti? (Stereo) 5.00
AKVARELĖ Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys 6.00
ŽIBURĖLIS Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys 6.00
MUZIKA FRANZ LISZT Pianistė Julija Rajauuskas (Stereo) 6.00
KETURI AUTORIAI: Poezija ir piv.a; III-sis 5.00
LITERATŪROS VAKARAS IV-sis 5.00
SEK PASAKĄ Laima Rastenytė 5.00
ZUIKIS PUIKIS Grigaitytės ir Tijūnėlių šeima 5.00
RINKINYS 25 Ą. Dvariono muzika 5.00

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

(Mono) 5.00
LIETUVIU KOMPOZITORIŲ DAINOS Stasė Klimaitė (Mono) 5.00
LIETUVIŠKOS GIESMĖS Algerd Brazis ir Žibuoklės (Stereo) $5.00
LIETUVOS SENOS IR NAUJOS DAINOS Lietuvos Valstyb. Radio Ansamblis (Stereo) 5.00
LIETUVOS ATSIMINIMAI (Jubiliejaus proga) Brazis, Žibuoklės, Juodytė (Stereo) 5.00
SUK, SUK RATELĮ Vilniaus Tautinis choras ir solistai (Stereo) 5.00
MES ŽENGIAM SU DAINA New Yorko Vyrų oktetas (Stereo) 5.00
MANO ATSIMINIMAI LIETUVOS L. Juodytė ir gitara (Hi-fl) 5.00
DAINUOJAM SU LEONE L. Juodytės dainavimas (Hi-fi) 5.00
DAINOS IR ARIJOS Janina Nomeikaitė-Armonienė (Stereo) 5.00
VASARIO 16, LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY L. Stukas, Žibuoklės, Rūtos ir
BĖS 50 METU MINĖJIMAS parapijų ansambliai (Stereo) 5.00

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

I

ROMA

LIETUVIU BENDRUOMENES EKSKURSIJA Į EUROPĄ | 
organizuojama šiais metais rūgs. 4-18 d.d., pačiu gražiau- f 
siu metu Europoj - praėjus karščiams, prieš rudens žvarbas, f

C R A N E SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

BUS APLANKYTA LONDONAS — PARYŽIUS 
Ekskursija organizuojama su JAV LB CV pritarimu ir ragini 
mu visiems lietuviams joje dalyvauti.

i

Europoje ekskursiją globos LB vadovai ar atstovai:
LONDONE — Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga (Z. Juras)
PARYŽIUJE — LB Prancūzijos Krašto Valdybos Pirm. Kun. J. Petrošius 
ROMOJE — Prelatas A. Jonušas

5%
Mokąmaą už dviejų me- Naujus aukštas divl-
tų Certifikatų sąskaitas. (lendąs mokamas už

Minimum $5,000.00 investavimo sąskaitas.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
pirmad. ir ketvirtad. 

VALANDOS ANTRAD. tr PENKTAD. 
ŠEŠTĄJĮ. 9 v. r. iki 12 v. d.

9 v. r. tki 9 v. v.
9 v. r. Iki 6 v. v.
Trečiad: uždaryta..

H Į ekskursijos kainą įskaitoma ke
is lionė lėktuvais, viešbučiai, maistas 
E daugumoje veltui, įdomesnių vietų 
s lankymas (daugumoje su lietuviškais 
E paaiškinimais) ir kt

Prašykite brošiūros su kainoraš- 
E čiu ir pilnomis informacijomis. Kelio- 
= nės kaina bus apie 100 dol. pigesnė, 
E negu panašios kelionės, gaunamos per 
E kitas organizacijas.

VYTIS INTERNATIŪNAL TRAVEL SERVICE
ROMAS KEZYS, Pres.

2129 Knapp S t, 
Brooklyn, N. Y, 11229 
Tel. (212) 760-3300
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Kultūrinė kronika
Nauja Antano 

Macoinos knyga
Mūsų kūrybingasis filosofas 

prof. Antanas Maceina parašė 
naują veika'ą “KrilkšJiorr’s pa
saulyje”, kur svarstoma pasauliš- 
kio vaidmuo išganymo istorijoje. 
Veikslias trijų dalių: 1) Pasauliš- 
kio problema. C:a svarstoma 
dvasiškio ir pasauiliškio dialekti
ka, pasauliškio esmės ieškojimas; 
ij.) Pašau1 iškio pas uotinybė — jis 
Kaip sakra'inė sąveika, kultūra 
kaip sakralmė pasauiliškio tarny
ba, kultūrinė tarnyba Dievo ka
ralystėje; 3) Pasauliškio veikse
na — pasaulyje ir Bažnyčioje. 
Knyga jau surinkta “Draugo” 
spaustuvėje. Leidžiama serijoje 
“Krikščionis Gyvenime”.

I*— T "*H»
1 jis tiko prie šių laikų kompozi
torių muzikos, bet nesiderino su 
Brahmsu ar Čaikovskiu.

Antano Petrikonio 
paroda Chicagoje 
šio čikagiečid dailininko pa

roda birželio 22 d atidaroma 
The Covenant Club of Illinois 
galerijoje, 10 North Dearbom 
St.. pristatant dailininką kaip 
“The Artist-of-thc^Month in our 
Gallery’’. A. Petrikonio tapybos 
paroda šioje galerijoje vyks iki 
iepos 20 d. Pagerbiant dailinin

ką, galerijoje ruošiamas ir pri
ėmimas birželio 25 d. (pirmadie
nį) nuo 4 vai. 30 min. popiet iki 
7 vai. vak.

San Francisco 
simfoninio orkestro 
gastrolės Vilniuje j 
Praėjusį savaitgalį Vilniuje , 

koncertavęs San Francisco sim
foninis orkestras tenykštėje lie
tuvių spaudoje vertinamas labai 
palankiai. Muzikos kritikai jį 
priskiria prie pačių geriausiųjų 
pasaulyje. Nemažai dėmesio ski
riama ir orkestro dirigentui Sei- 
ji Ozawal. Jis pažįstamas Ir či- 
kagiečiams iš vasaros muzikos 
festivalių Ravinijos parke. Ame
rikoje Ozawa dėl savotiško diri
gavimo ne kartą buvo susilau
kęs ir tam tikrų priekaištų, nes 
ne vienu atveju jo dirigavimas 
tampa kone moderniu išraiškos 
šokiu. Vilniečiams toks jo di
rigavimo stilius buvo tikra nau
jiena. Lietuviams recenzentams J Knygą leidžia

Teologo ir pedagogo 
veikalas

Jau šį mėnesį iš spaudos išei
na naujas prof. dr. Jono Gutaus
ko veikalas “Dievas šiandien”.

Kun. J. Gutauskas yra teolo
gijos ir pedagogikos niuksiu 
daktaras, šiose srityse rašąu pe-

, riodikoje ir pasireiškęs atsku-ais 
' leidiniais, šiame 283 psl. veikale 
jis ngrinėja Dievo sampratą, pa
teikia jo buvimo įrodymus, psi
chologiškai analizuoja sielos bū r 
seną žmogaus su Dievu ir liki - 
mą žmogaus be Dievo. Išryškin
damas ateizmo grėsmę, jis 
svarsto tikinčiųjų misiją mo
derniuose laikuose, apimdamas 
dialogą su ateistais. Aptaręs 
Dievo savybes, jis iškelia Dievo 
buvimo liudijimą gamtoje, tau- 
tų širdyje, istorijoje, sąžinėje, 

|šventųjų ir mistikų gyvenime, 
1 stebukluose ir pranašystėse.

__ ______ _._i “Krikščionis

Kammerbloc XIIPranas Gailius

Gyvenime”. Jos mecenatas kun. DVYLIKA NAUJŲ PREMIJŲ 
V. Puidokas. Gaunama “Drau-
ge . National Book Awards insti

tucija , kurią sudaro JAV kny
gų prekybininkų sąjunga, JAV 

ETHN0L0G1A EUROPAEA leidėjų sąjunga,, Vaikų knygų ta- 
. . ryba ir JAV kolegijų parduotu-

apie baltiškuosius valgius vįų sąjunga, paskyrė dvylika 
'premijų. Jas gavo: literatūros 

Wilson už veikalą “Diderot”,

Filmų įvairumai
Kandus ir modernus filmas

STASE SEMENIENE

“STATĖ OF SIEGE” pasiekė mus 
kontroversinių dūmų apsuptas, ly
giai taip pat panašiai kaip anksty
vesnės politinės melodramos, to 
paties Henri Costa-Gavzas sureži
suotos, “Z” ir “The Confession". 
Gal š's filmas ir neprilygsta savo 
kokybe ankstesniems, bet v's dėlto 
lygiai svarbus ir vertas pamatyti.

Spalvotasis filmas patraukė dė
mesį, kai jis buvo išimtas iš Ame
rikiečių filmų instituto festivalio 
Washingtane balandžio mėnesį in
stituto direktoriaus George Ste
kens Jr. įsakymu.

O faktas, anot amerikiečių spau
dos, buvo tokie. Stevens yra senas 
ir artimas bičiulis visos Kennedžių 
šeimos. Jis gi manęs, kad šis fil
mas, kuris smarkiai atakuoja 
amerikiečių pagalbos programą 
tylėtų Amerikoje, kaip priedanga 
Visokiems politiniams ir ekonomi
niams nuvertinimams, tiktai įžeis
tų Kennedžius (o ypač, kad dabar 
institutas yra “The John F. 
Kennedy Center for the Performing 
Arts").

Po tokio Stevenso nutarimo dau
gelis filmų gamintojų protestuoda
mi išėmė ir savo filmus. Tuo tik 
pasinaudojo Don Rugoff, filmo 
"Statė of Siege" platintojas, kuris 
tą krizę, gana gėdingai eksploatavo 
ir tą visą festivalio fiasco gudriai 
išnaudojo, kad sukurtų dar didesnę 
reklamą ir sužvejotų savo filmui 
simpatijų. O visa ironija yra tame, 
kad, kaip anglai pasakytų, ta visa 
audra arbatos puoduke buvo per 
didelė, šis filmas yra tikrai labai 
kontroversinis ir jau pats vienas 
sugebėtų sukelti milžiniškas ban
gas. Pritrenkiančia būgno dundėji
mo įtampa, kurią mes dar taip ge
rai atsimename i§ “Z" laikų, Costa 
-Gavras įtraukia žiūrovus j tikros, 

„gyvenimiškos, politinės krizės van
dens sūkurius, kai Urugvajaus par
tizanai pagrobia ir nužudo JAV 
aukštą policijos pareigūną, pozuo
jantį užsienio pagalbą teikiantį 
oficialų pare'gūną.

Jau pačioje filmo pradžioje žiū
rovas sužino, kad tas aukštasis 
valdininkas, Yves Montand tiksliai 
suvaidintas, bus nužudytas. Tačiau 
pasakojimas Vis tiek stipriai sUrš- mėginama kritikhoti Šio krašto 
kiną ir kerėjančiai patraukia žiū- santvarka. Tik suaugusiems.

rovo dėmesį, visai krizės mechani
kai besirutuliojant — pats pagro
bimas, valdžios sumišęs atsakymas, 
kilęs triukšmas spaudoje, mėgini
mas paslėpti amerikiečių įsikišimą, 
o taipgi toji baisi moraline proble
ma, kuri slegia sukilėlius. Jie ge
rai žino ir supranta, kad JAV 
aukštojo pareigūno Philip Michael 
Santore .nužudymu nieko nepasieks, 
tik įrodys žiaurų fanatiškumą, o 
tačiau jo paleidimas bus tik jų ju
dėjimo pralaimėjimo ženklas.

“STATĖ OF SIEGE” yra mo
dernus, artimas šių laikų dvasiai, 
gabiai susuktas filmas, tačiau 
trūksta įsakančio moralinio autori
teto.

Montand, pareigūno Santore 
vaidmeny, atrodo turįs slaptą vidi
nį įsitikinimą, kuris duoda jam 
daugiau negu nelaimingos aukos 
užsidegimą, bet žiūrovas niekad ne
išgirsta jo įrodymų. Ir taip publi
kai neaišku, ar jis yra tik užšispy- 
ręs, suklaidintas valdininkas, ąr 
vyras, turįs te’sėtą pagrindą? Sep
tynių valkų tėvas Ir pareigingas 
šeimos galva Montand įtikinančiai 
sukelia sau publikos užuojautą ir 
gailestį.

Laimei, Costa-Gavzas įvelia abi 
puses dogmatinio teroro nusikalti
mam Jo visa simpatija yra ma’šti- 
ninkams (tiktai policija parodoma 
kaip žiaurūs, kankintojai), tačiau 
šis filmas duoda aiškiai suprasti, 
kad revoliucionieriškas teisingu
mas niekad negali būti pilnai ištei
sintas kieno nors gyvybės atėnr- 
me, nežiūrint kaip ir kok os sąly
gos ar aplinkybės verstų tai dary
ti.

Costa-Gavzas yrą kairių pažiūrų, 
bet labai htimaniškas *
Nors jis savo filme "Z" gerokai 
gnybo graikų kariškai diktatūrai, 
tačiau kitame savo filme “The 
Confession” jis daug žiauriau ata
kavo Sovietų komunizmą.

Šis filmas yra su gana smailiais 
dantimis ir giliai kandus. O vis dėl
to vėl peršasi mintis, kad šiuo fil
mu įrodoma dar sykį JAV-ės sis
temos pergalė. Kur kitur, jei ne 
šiame laisvame krašte, jis yra lais
vai ir nevaržomai rodomas, nors ir

Sigurdo Erixcno įkurtajame <_ Wi'lšon už veikalą "Diderot”, 
itamptautiniiame Ethno'ogia Eu- biografijų — T. Th. Flexner už 
ropaea žurnale, V tane (Goeit- j “George Washington” 
timgen 1972 m.) aitspausdnnta 
prof. Dr. Gustavo Raenlko iš 
Stodkho'.fmo studija “Ethnolog's- 
che Nahrungsforschung in den 
Babtisch-en Staaten” (Baltijos 
valstybių eitnolloginįaii maitinimo
si tyrinėjimai). Tame 13 pusla
pių straipsnyje žinomasis estų et
nologas nagrinėja pasiimtąją te
mą niuo seniausių laikų, paskir-l 
damas puslapi ir Lietuvai. Auto
rius remiasi 1937 metų “Gimto
jo Krašto” medžiaga, Juozo Lin
gio ir V. Miliaus vėlesniaisiais 
lietuviškais, švediškais ir rusiškais 
straipsniais. Pastabi, ikad iš sevie-j 
tinės Lietuvos tyrinėjimų diuome- ‘ 
nų jam buvę maža. Rašoma apie 
tradicinio maisto gamybą, kai
miškąsias virtuves ir jų inven
torių. Autoriaus pastebėta, kad 
Amerikoje išleistoji Lietuvių En- 
aikiloped'ja duodanti 
medžiagos jo temai, 
vietas skirta Estijai.

vaikų 
knygų — U. LeGuin už “The 
Farthest Shore”, dabarties aktu
alijų — F. Fitzgerald už “Fire in 
the Lake“ (apie Vietnamą), be
letristikos — J. Barth už “Chi
mera” ir J. Williams už “Augus
tus”, istorijos — R. M. Myers už 
“The Children of Pride” ir I. 
Trunk už “Judenrat”’, filosofijos 
ir religijos — S. A. Ahlstrom už 
“A Reiigious History of the 
American People”„ poezijos — 
A. R. Ammons už “Collected

vertingos 
Daugiausia

(j- gbt.)

Etnografo Klemenso 
Čerbulėno disertacija

Šių motų pradžioje Jau dauige-1 
tio veikalų autorius Kl. Cerbulė-( 
nats Vilniuje baigė daktarinę di
sertaciją senųjų Lietuvos kaimų ir 
sodybų klausimu. Kada būsiąs di
sertacijos .gynimas, dar nežino
ma. Tuo taupu yra atspausdintas 
auitoreferatas rusų kalba, bet jo 
nesiunčia į užsienius. Žinovo 
nuomone, toji lietuviška diserta
cija esanti puikus didelis veika
las, su daugybe fotonuotraukų, 
brėžinių ir piešinių. Atrodo, kad 
tema taip sąžiningai išnagrinėta, 
kad vargu ar begalima būtų ką 
nors pridėti. Autorius, dirbdamas 
Mokslų akademijos Statybos ir 
architektūros institute, yra sker
sai ir išilgai išvažinėjęs Lietuvą, 
panaudojęs ne tik literatūrą, bet 
ir prieinamąją archyvinę me
džiagą. KL Ccrbulėnas yra gimęs 
1912 m. Biržų aipskrityje, baigęs 
Biržų gimnaziją ir 1941 m. Vil
niaus universitetą. Jo diplominis 
darbas “Kaimo skrynios Užnemu
nėje” buvo atspausdintas V. D. 
Kultūros muziejaus metraštyje 
1941 metais. Yra paskelbęs ke

liolika lietuviškosios namotyros 
ir etnografijos studijų.

(j. gbt.)

Poems”, gamtamokslio
Schaller už “The Serengeti 
Lion”, vertimų — A. Mandel- 
baum už "The Aeneid of Virgil.”

G. B. (va Dialog". Anksčiau K. Gra- j Catholic Review redakcijos na- 
ham yra buvusi Baltimorėg j rys.

DABARTIES MENO 
MUZIEJUS VATIKANE

Nuo birželio 23 d. Vatikane 
atidarytas dabarties meno mu
ziejus, kuriame bus Europos ir 
Amerikos meno kūriniai. Iš 65 
to muziejaus galerijų net 12 bus 
skirta Amerikos irenui. Ameri
kiečių Kennedy galerijoms yra 
pavesta tam naujajam Vat ka 
no muziejui supirkti dabarties 
Amerikos dailininkų 600 kūri
nių. Visų pirma interesuojama- 
si paveikslais, vaizduojančiais 
dvasines ir religines vertybes 
Iki šiol jau išleista 500,000 do
lerių pirkti Amerikos meno kū
riniams. Daugiausia tai vis do
vanos amerikiečių geradarių 
Naujasis muziejus bus vadina
muose Borgia rūmuose, arti Sis 
tino koplyčios. Amerikiečių dar
bus Vatikano muziejui parūpina 
L. Fleischman, minėtų Kennedy 
galerijų direktorius. Spaudoje 
skelbiama, kad jį užangaža\ o du 
Vatikano dignitoriai: vysk. P. 
Marcinkus ir popiežiaus sekreto
rius P. Macchi.
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FRANK’S TV and RADIO. INC.
3246 SO. IIALSTED STREET TEL — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO 
IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

HIGH RATES
PAID OUARTERLY

ATPassbook 
Accounts

SS*

BRIGHTON
SAVINGS & LOAN ASS’N

HIGHEST RESERVES
4071 Archer Avenue

(Wesf of California Avc.)

Chicago, I1L 60632
TEL — LA 3 - 8248

$5000 or more 
Certificates 

2 year min.

Inveatment 
Bonas 

Certificate

ISTEISINO REDAKTORIŲ

Jugoslavijos katalikų savaitraš
čio redaktorius kun. Zivko Kus- 
tiok buvo apkabintas skelbęs ne
tikras žinias apie Bažnyčios per
sekiojimą Jugoslavijoje ir netiks
liai informavęs apie komunisti
nius kraštus, tačiau Jugoslavijos 
teismas jį išteisino.

BAISIOJI STATISTIKA

JAV-se per metus nusižudo 
apie 23,000 žmonių. Savižudybė 
yra dešimtoji savo gausumu mir
ties priežastis JAV-se. Daugiau
sia mirčių būna dėl širdies su
trikimų, vėžio, apopleksijos, 
nelaimingų atsitikimų, gripo, 
cukrinės arteriosklerozės, kepe
nų cirozės, bronchito ir astmos.

MOTERIS — VYSKUPIJOS 
LAIKRAŠČIO REDAKTORĖ

Kathleen M. Graham, 26 m. 
amžiaus moteris, pakviesta re
daguoti Wilmingtono, Delaware 
vyskupijos laikraštį “Delmar-

Par Aunam
$1000 or more 

Certificates
1 year min.

KOPLYČIOS

Tel. 476 • 2345 
T0wnhall 3-2108*09

TĖVAS IR
TRYS MODERSIŠKOS

2533 Wesf 7lst Street 
1410 S. SOth Avė., Cicero

MARQUETTE FUNERAL HOME
SŪNUS -

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTĮ

Vidaus išpuošime—Vidaus išplanavime—Namų {rengime 

IŠPARDAVIMAS 2 MEN. KRAUTUVEI ESANČIŲ BALDŲ 
Apžiūrėkite mūsų nuostabų baldų, lempų, kilimų, apšvietimo papuo

šimų ir paveikslų rinkinius. Mes pagelbėsime jums pasirinkti ir pritaikinti 
baldų apstatymus jūsų namams, butui, ar vilai, konservatyviame ar mo
demiškame stiliuje.

ROCKWELL FURNITURE COMPANY
2615 W. 63rd SL, CHICAGO, ILL Tel. 925-1711

4721 Main St., LISLE, ILL Tel 964-9797
RAY KATCHE (Kačinskas) FURNITURE INTERIORS

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

La I d o t u v Ių Direktoriai
Trys Modemiškos Koplyčios:

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

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

Nuo
1914 Mėty
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

5* 6%
All accounts com- 2 Years Savings
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ąuarterly.

Į'NSURI d! Certificates

(Minimum $5,000)

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-39

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ., CICERO, OJŲ Tel. OLymplc 2-1003

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3572

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672
2424 W 69th STREET Tek RTpcblic 7-1218
11028 Southwent Highway, Palos Hills, III. Tel. 974*4410

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
1 3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911
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pasipuošti kimonu. J darbą einal 
europietiškais drabužiais. Mūsų Į 
tarnaitė, dar neturinti kimono, Į 
eidavo į mokyklą mokytis, kaip' 
užsidėti kimoną.

Nuvykę į kurortą, vasarotojas j 
ar vasarotoja, kambary randa ki-' 
moną. Juo dėvi ir vyrai, ir mote
rys, einą į gatves.

Japonų virtuvėje paprastai ma

LIETUVE, GYVENANTI JAPONIJOJE
Pasikalbėjimas su M.Tūbelyte- 
Kalmaniene

JUOZAS PRUNSKIS

Jau dveji metai, kai Kobi mies
te, Japon.juje, ne oli Osakos gy
vena buvusio Lietuvos min. pirm. 
J. Tūbelio duktė Marija Kuima- 
nienė, kurios vyras yra chemijos 
inžin.erius ir ten nusiųstas vado
vauti gamybai skystojo oro, nau-1 
dojamo er vių < 
pramonėje ir ligoninėse. i vaikais ir‘yra gerbiami. Būtų bai-

Marija buvo atvykusi aplan- ■ si negarbė sūnui, jei tėvo nepa- 
kyti savo motinos Jadvygos Tūbe- Į gerbtų, 
lienės, dabar įsikūrusios Miami' ’
Beach. Čia teko su ta reta vieš-; 
nia iš Japonijos pasikalbėti.

Paklausta apie gyvenimo sąly
gas tame krašte, ji pasakojo:

— Gyvenimas ten brangus. 
Oro tarša ypatingai didelė, nes 
kraštas supramonintas ir tirštai 
apgyventas. Laikrašty nuolat 
skaitai pranešimus apie apsinuo
dijimus dėl užteršto vandens, oro, 
žuvų. Žmonės ypač miršta nuo 
žuvų, kuriose dėl vandenų taršos 
yra patekusių nuodingų medžia
gų. Keliuose — automobilių spūs
tis. Tas pats ir prie jūros, jeigu 
bandai nuvykti į paplūdimius. 
Kol nusistumi, kol grįžti, sugaiš
ti daug laiko — tokia keliaujan
čių gausa. Japonams labai reikia 
erdvės.

— Kuria kryptimi dabar vys
tosi japonų santykiai su Kinija?

— Japonai lankstosi kinams. 
Jiems kiniečiai imponuoja. Iš 
kiniečių yra perimtas raštas, me- ! 
nas, o dabar nori išplėsti ir pre-1 
kybinius santykius. Daugelis ja
ponų dabar mokosi kinietiškai — 
iš dalies dėl biznio, iš kitos pu
sės — mada.

— Kaip Rusijos atžvilgiu?

— Japonai rusų atžvilgiu šal
ti ir įtariantieji. Japonijos idealas 
buvo apjungti Azijos valstybes sa
vo vadovybėje. Iš dalies ir dabar 
yra tas linkimas. Rusiją laiko pa
vojinga konkurente.

— O kaip japonai laikosi Ame
rikos atžvilgiu?

— Nfemėgsta visų kitataučių. 
Amerika anksčiau japonams la
bai lankstėsi dėl atominėmis 
bombomis sunaikintų Nagasaki ir 
Hirosimos, bet kai Amerika parei
kalavo, kad prekyboje būtų abi
pusė lygybė, ypač, kai Japonija 
pasidarė tokia ūkiškai stipri, jau
čiama, kad japonams nebereika
linga protekcija. Dabar ir japo
nai ėmė darytis priešiškesni. Ap
skritai, japonai nemėgsta visų ne- 
azijatų. Kartą japonas savo tak
siu pavežė mano vyrą, bet atsi
sakė imti pinigus, sakydamas, 
kad jis nekenčia amerikiečių ir 
nenori jų pinigų.

Iš kitos pusės -— japonai no
riai mokosi angliškai. Pamatę ki
tatautį — atbėga, bando “prak

tikuotis” angliškuose pasikalbėji
muose.

Šiaip japonai sąžiningi. Jei pa
mirši ką, tai vysis kelis blokus, 
norėdamas atiduoti. Duodamas 
grąžą — geriau perduos, negu 
nedaduos. Japonai visi išdidūs.

Japonijoje tarnautojo padėtis

pastovi, vengiama atleist. Jeigu 
tietaiip gerai dirba, to neavansuos, 
bet vengia atleisti. Iš kitos pusės 

j — žmonių daug, tai anksti atlei
džia į pensiją — 55 metų, o pen- 

| sijos mažos.
Šeimose japonai labai artimi su 

eksperimentuose, i tėvais. Jų neapleis. Jie gyvena su

Jei kiniečių trejetas susirenka
— susidaro triukšmas, o japonai
— tylūs. Bet automobily dažnai 
būna savo elgesiu neatsakingi.

— Kaip japonų moterys?
— Nelabai gražios. Iš pavir- 

šaus labai švelnios. Vyras kai at
eina iš darbo — batus nuima, 
šliures uždeda, į vonią nuveda.

Marija Tūbelytė-Kulmaniene

Vanduo ir šildymas brangus, tai 
tam pačiam vandeny vienas po 
kito maudosi visi šeimos nariai. 
Maudosi kas vakarą. Pirma atski
rai nusiplauna, o paskiau mėgs
ta sėdėti šiltoj vonioj. Patys šva
rūs, bet i gatves daug ką meta.

Tačiau tikrumoje moterys val
do šeimas ir labai globoja savo 
vaikus, stumia į mokslą. Toli gra
žu ne visi į universitetą pakliū
na, ir ne vienas net nusižudo, jei 
nepatenka universitetan. Jauni-

i mui toks regimentuotas gyveni
mas, kad pernai, apklausus jau
nuolius, arti 90 proc. pasisakė 
norį gyventi užsieny. Visų japonų 
išsvajotą šalis — Australija, nes 
ten daug erdvės, ne taip jau toli 

| nuo Japonijos.
— Kaip su komunizmo pavo- 

:■ 'ii? ■
— Atrodo, kad tai visai neak- 
a:ns dalykas. Vistj dėmesys ga- 

nyboje ir prekyboje, kad pra- 
enktų Ameriką, Karą pralaimėję 

militariškai, dabar nori pasiekti 
pergalės ekonominėje srityje.

Japonai dabar taip gerai gy
vena, tiek turi pinigo, kad komu
nizmas jiems neaktulalus.

— Gyvenant Azijoje, kaip at
rodo kinų-rusų karas?

— Man neatrodo, kad karo ga
limybės būtų didelės. Japonijoje 
nenumatoma greito rusų—japo
nų karo. Gal taip ir geriau. Da
bar Kinija ir Rusija iŠ dalies vie
na kitą neutraliizuęįja, o jei Piktų 
kuri viena nugalėtoja, būtų dau
giau pavojaus.

— Kaip vystosi japonų kultū
rinis gyvenimas?

— Yra daug rašytojų. Japonai 
daug skaito, domisi savo praeiti
mi, bet, atrodo, daugiausia 
dėmesys koncentruojasi į ūkinę 

Į sritį. Japonai domisi ir menu. 
Kai buvo Gojos paroda, aplink 

j muziejų buvo kelios eilės, o kiek- 
i vienoj eilėj penki žmonės. Lauk- ■ 
i darni įeiti stovėjo po kelias va-1 
pandas. Ronoiro kūrinių parodos 
metu buvo eilės per kelis kvarta- 

I lūs.
i (Pažymėtina, kad pati M. Tū- 
bd'.ytė yra daili minkė, ir Japoni- 

I joje buvo jau dvi jos individu- 
. alios parodos: Osakoje ir Wakay- 
amoje).

— Kaip su japonų religiniu 
i gyvenimu?

— Yra daug šinto ir budistų 
| šventovių. Vyresnieji jas gausiai 
I lanko. Tėvams įtikdami, ateina 
ir jaunimas, bet jų tarpe daugiau 
abejingumo. 1

Būdo atžvilgiu japonai yra ga-, 
na neurotiška tauta. Žiūrėk, vy
rą išvarė iš tarnybos, žmona su 
vaikais gula po traukiniu. Vyras 
didesniame nepasisekime auto
mobiliu įsiverčia į vandenį. Bai
sus susigrūdimas, daug įtampos.

— Kaip su drabužiais?
— Senos kartos žmonės dauge

lis nešioja kiimoną. Jaunos ja
ponės svajonė — turėti dailų ki- 
moną. Pradeda taupyti nuo 15 
m., o kainuoja jie po kelis šim
tus dolerių. Kai mergaitė eina su 

s berniuku į restoraną, ji stengiasi

žai verdama. Daržovės, žuvys 
smulkiai kapojamos ir valgomos 
nevirtos. Bet papuošia su ryžiais, 
skanu.

— Kokį vaidmenį vaidina te
levizija ir radijas šeimose?

— Kaip ir čia. Visi sėdi kaip 
prisiklijavę. Spalvota televizija 
yapč gera.

— Kaip su japonų vedybomis?
— Parenka poras tėvai ir dau

gumas jaunimo tam pasiduoda. 
Japonams net nelabai žinomas 
posakis “Aš tave myliu”. Jauni
mas mano, kad tėvai geriau su
pranta parinkdami.

Moterys visai neturi socialinio 
bendravimo. Vyrai svečiuose kal
basi, bet japonės sėdi pakrašty ir 
užsidengusios bumą pakikena.

Japonai vynai geria ir greit pa
sigeria. Geria savo “sakę” — stip
roką vyną. Gatvėse gausu girtų.

Policija gal pati geriausia Ja
ponijoje. Turi geriausius įrengi
mus, išaiškina apie 90 proc. nu
sikaltimų. Girtus vairuotojus la
bai griebia.

Gatvėse saugu. Galima ir nak
tį vaikščioti.

Chicagos Lietuvių moterų klubo garbės pirmininkė, Lietuvos gener. 
konsule Juzė Daužvardienė (pimoje eilėje kairėj) ir klubo prm. Irena 
Žibienė. Stovi 50 metų klubo jubiliejaus reng. pirim. ir ižd. Aldona To- 
rokienė (kairėje) ir 1973 m. Gintaro baliaus reng. pirm. Kristina Aus- 
tin-Aukštikalnienė

SUSIRŪPINKIME MOSU 
PENSININKAIS

sąjūdžio tikslas — nepalikti vie-

O. ROZNIEKIENĖ

Lietuvių Moterų fed. Chi- 
cagps klu'bo darbingi! metų pas
kutinis šio sezono narių susirinki
mas įvyko biržalio 10 d. Jaunimo 
centro patalpose.- Klubo pirm K. 
Leonai! ienė ne per gausiai susi
rinkusioms paaiškino nenumaty
tas aplinkybes, kurios vertė šį 
susirinkimą kiek pavėluotai su
kviesti. Svarbiausia šios dienos

nų, seno amžiaus sulaukusių, as
menų.

Būtų gera, kad ir mes lietu
viai, klek kas galime, prie šių 
gražių; darbų prisidėtume. Pritar
dami šiai kilniai -idėjai, kai kurie

mūsų tautiečiai Chicagoje, susi
pažinę su įstatymais, savanoriš
kai įsijungė į šį sąjūdį. Jie pasi
ryžę pa-dėti patarimais, ir infor
macijomis. Savanoriai pareigū
nai Chicagoje yra Aldona Rimie
nė, Mikas Rėklaitis ir Vytautas 
Račkauskas.

Buvo klausomi!, į kuriuos A. 
Rimienė maloniai atsakinėjo ir 
plačiau aiškino. (Jos tel. VI—7- 
6184)

Po paskaitos prieita prie, kitų 
darbotvarkėje numatytų klausi

amų. Vicopirm. E. Velbasicnė pe-r-

skaitė praeito susirinkimo proto 
kolą, kuris be pastabų buvo pri 
imtas. (Sekretorė E. Songinietu
vieši Europoje).

Pirm. K. Leonaitiemė, šiek tiek 
trumpindama, pranešė apie pra
eitų metų atliktus darbus (kul-
-tūrines popietes, velykinį stalą, 
abiturientų ir abiturienčių pobū
vi, apie gautus iš LM.F Centro 
valdybos raštus, sveikinimus ir 
kt.) įdomus pranešimas apie G 
FWC konvenciją, įvykusią birže
lio 4 d. Baltimorėje, kur buvo 
perskaitytas iš Chicagos klubo 
9veikinimas, -savo turiniu atkrei
pęs dėmesį didelio skaičiaus įvai
rių tautybių delegačių. Centro 
valdyba nepaprastai tą vertina, 
nes tai prisideda prie lietuviiį-^
vardo garsinimo.

Darbotvarkėje numatytų kitų 
pranešimų — piniginės apyskai
tos, revizijos komisijos narėms 
neatvykus, nebuvo. Taip -pat ne- 
atsillankė ir jokių duomenų ne- 
suOe’kė nominacijos komisija. 
Todėl, narių -pageidavimu, vaidy
bos rinkimai atidėti rudeniui.

Minint pirmą kartą klubo su* 
ruoštą ir -gražiai praėjusį abitu
rientų ir abiturienčių pagerbimą, 
pastebėta, kad esama asmenų, 
neskiriančių L.M.K. Federacijos
nuo kitos moterų organizacijos, 
kuri kasmet ruošia Chicagoje 
“Gintaro” balius mergaitėms de-
biutantėms. Todėl buvo girdėti 
nomalcnių atsiliepimų dėl kon
kurencijos. Būtų gera ir naudin
ga, kad abeijojautieji arčiau su
sipažintų su vienos ir kitos orga
nizacijos tikslais ir jų ruošiamų 
pobūvių siekimais. (Abiejų orga
nizacijų tikslai gražūs).

Pasiūlymas mūsų klubui su
ruošti išvyką autobusu į Union 
Pier liepos 1 d. visų maloniai su
tiktas. Vyktume tik vienai dienai. 
Registruotis jau -dabar galima 
pas vaidybos nares. Kviečiami ir 
svečiai.

Ir taip, gerokai šios dienos 
karštos saulutės įkaitintos, bet 
kavute atsigaivinusios, klubo na
rės pri ešą tos toginį susirinkimą 
baigė su geriausiais linkėjimais 
— iki -pasimatymo.

Chicagos Lietuvių moterų klubo stipendininkėsdarbotvarkės dalis — Aldonos Ri
mienės išsami « paskaita apie 
Socialinio draudimo naujus pla
nus vyresnio amžiaus -piliečiams 
— -pensininkams padėti — 1973 
m liepos 1 d. į>vyksiančius pakei
timus Medica-re srityje ir 1974 m 
sausio Ld. viešosios šalpos bei 
socialinio draudimo srityje.

1971 m. Baltuose Rūmuose 
vienos konferencijos metu at- 
kreipa-s dėmesys į vyresnio am
žiaus piliečių problemas. 1972 m. 
pasirašytas Akcijos agentūros įs
teigimo aktas vyresniųjų vargui 
sumažinti.

(Si paskaita netrukus bus iš
spausdinta “Moterų gyvenime”).

Varga-n patekusių ir vis paten
kančių asmenų šiame krašte 
daug. Jų netrūksta ir lietuvių tar
pe. -Kitas ir nežino, kad daugeliu 
atvejų vyresnio amžiaus žmogui, 
į sunkumus patekusiam, padėti 
yra paruošti tam tikri -įstatymai. 
Tik reikia su jais susipažinti ir 
teisėtai pasinaudoti. įstatymai 
aiškina atvejus ir nurodo būdus, 
kaip ir -kur atitinkama parama 
suteikiama (socialinė, piniginė 
ar medicinos). Raginama tauty
bių grupes naujais planais susi
domėti ir vieni kitiems savano
riškai -padėti. 197-2 m. Amerikoje 
-prasidėjo savanorių pareigūnų 
apmokymas — su naujais įstaty
mais 9upažindiinmas. Sis sąjūdis 
plečiasi, o planai vis keičiami ir 
gerinami. Ne kartą tenka sutikti 
žmogų, -ne tik materialinių ne
priteklių varginamą, silpnos svei
katos, bet ir -skaudžiai dvasiniai 
išgyvenantį, vienišą, nelaimin
gą, kuriam moralinė parama y 
pač yra re'kad I nga.

Prelegentė paaiškino ir apie 
nemokamo maisto pristatymą į 
namus, iš ligoninės išėjus, apie 
įvairius papiiginimus su medicare 
kortelę, taip pat ir apie -pagalbą 
ligonį į savo namus priimant ar
ba pas jį nueinant (Dažnu at
veju už tai -atlyginama). Viso šio

Į

sirinkti kitą specialų mokslą. Da
lyvaują Lietuvių akademikų skau
tų veikloje ir yra viena redaktorių 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo žurnalo. 
Kiekvieną šeštadienį duoda priva
čias pamokas lietuviškai nemokan
tiems. Bo to mokytojauja lietuvių 
šeštadieninėje mokykloje.

Chicagos Lietuvių moterų klubas 
šiais metais skiria keturias po 
$500 stipendijas. Jos bus įteiktos 
tradiciniame Gintaro baliuje, kuris 
įvyks Olympia Fields Country Club 
patalpose birželio 24 d (rytoj), 
šios keturios lietuvaitės yra tų sti
pendijų Laimėtojos.

Šįmet baigia Pedagoginį lituanis
tikos institutą. Buvo Rūtos būrelio 
vicepirmininkė, veikli ateitininkė. 
Šoka Grandies tautinių šokių gru
pėje, žaidžia mergaičių Zairas krep
šinio komandoje. Buvo Marijos mo
kyklos literatūrinio laikrašč'o “S-.- 
rendipidy" iliustratorė, II Jaunime 
kongreso sekretorių komisijoje ir 
Jaunimo kongreso ir Mokytojų stu
dijų stovyklose. Mokosi piano stu
dijoje

Priimta į Illino s universitete 
Meno ir architektūros kolegiją, kur 
žada studijuoti architektūrą. Būda
ma aukštesniojoj mokykloj, išlaikė 
4 universitetinius egzaminus ir pri
skaičius universitetinį kursą aukšt 
mokykloje, jau laikoma antro kur
so studente.

L. M. Fed. Chicagos klubo išvykos dalyvių grupė praėjusiais metais 
Gintaro vasarvietėje.

Adelė Hermanaitė yra duktė Mar- 
tos ir Emilio Hermanų. Rudenį ji 
pradės studijuoti Concordia moky
tojų kolegijoje. Ten pasiruoš būti 
pradžios mokyklų mokytoja. Kai 
lankė Gage Parko aukšt. mok., ■ ji 
priklausė tokiems klubams ir orga
nizacijoms : Amerikos busimųjų 
mokytojų klubui, Tarptautinei gar
bės draugijai, mokslo, Mokytojų 
pagalbiniam klubui ir modernių 
šokių klubui.

Priklauso Ziono evangelikų pa
rapijai, kur dalyvauja chore ir jau
nimo organizacijoje. Taip pat ji 
mokytojauja sekmadieninėje para
pijos mokykloje ir dalyvauja viso
kioje bažnyčios veikloje.

Ramutė Plioplytė, Vaclovo ir Vin
centos Plioplių duktė, yra baigusi 
Marijos Aukšt. mok. su garbės pa
žymiais. Dabar ji studijuoja socio
logiją Chicagos universitete Vėliau 
ji pasiryžusi darbuotis socialinės 
tarnybos administracijoje arba pa

Daiva Petersonaitė, Stasės ir Ri
čardo Petersonų duktė, gyv Bri- 
ghton parke, Chicagoje, baigė Nek. 
Prasidėjimo mokyklą, visą laiką 
buvo mokinių garbės sąrašuose.

Irena Seibutytė yra Edvardo i 
Lovutės Seibučių duktė. Ji lanki 
Illinois universitetą (Chicago Čir 
cle Campus) ir ten studijuoja bio 
logiją. Kitais metais ji planuoj 
lankyti Illinois universiteto Medi 
cal Center, kur studijuos med'cino 
technologiją. Ji priklauso akadem 
kėm skautėm. Šiais metais ji baig 
Pedagoginį lituanistikos instituti 
o kitais metais mokys lietuvių kai 
bą šeštadieniais. Ji yra universitet 
garbės sąraše. Mėgsta meną ir pit 
šia aliojmiaiB dažais.
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