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Išeivijoje po trisdešimties metų

“Dvi Romos krito, trečioji 
Roma — Maskva stovi, ketvir
tos Romos nebus, gi trečioji Ro
ma — Maskva vadovaus pasau
liui”, šituos žodžius Pskovo vie
nuolyno ihumenag Filoteus XV 
amžiaus pabaigoje rašė Mask
vos didž. kunigaikščiui Jonui Ui 
(1440-1505), Vytauto Didžiojo 
provaikaičiui. Pastarasis, tęsda
mas Jono Kalitos (jis, kaip pir
masis Maskvos valdovas, didžio
jo kunigaikščio titulą gavo iš 
Auksinės Ordos totorių chano 
1328 m.) pradėtą ‘‘rusų žemių 
rinkimą", suėmė j savo rankas 
visas aplinkines rusų kunigaikš
tystes,, dar Lietuvos nevaldomas 
žemes ir pradėjo pulti Lietuvą. 
Jis buvo reikalingas to grobuo
niškumo pateisinimo “teorijos”. 
Tada ir gimė Maskvos rusiška
sis mesianizmas.

Raudonosios Rusijos vienas 
geriausių filmų režisierių S. M. 
Eisenšteinas savo filmo “Jonas 
Žiaurusis” pirmoje dalyje (1944 
m.) tuos pačius Filoteaus žo
džius įdeda į ano filmo pagrin
dinio “herojaus” Jono Žiauriojo 
lūpas! Tie žodžiai pinasi, tary
tum kokia nenutraukiama gija, 
per visą Rusijos istoriją, jie ne
svetimi net garsiajam filosofui 
V. S. Solovjovui (1853-1900), 
jie yra savi ir V. Leninui. Tas 
Maskvos mesianizmas, nežiūrint 
jo išorinės formos,, nuo šimtme
čių buvo ir yra esminė Maskvos 
politikos gairė. Jąja sekė ne tik 
Maskvos Jonai, Aleksiejus Ro
manovas (1656 m. išžudęs dvi
dešimt penkis tūkstančius Vil- 
naus gyventojų), Petras Didy
sis, Kotryna n, Nikalojus I (ku
ris savo 1848. IV. 18 d. manifes
te, užtikrindamas Rusijos verž
lumą, skelbė: “nes Dievas su 
mumis, t y su rusais), Aleksan
dras II bei III, bet ir Leninas, 
Stalinas, Chruščiovas ir Brežne
vas,, nes tai yra ne Rusijos val
dovų, bet pačios “Amžinos Ru
sijos" nekeičiama, mistiška gai
rė.

Sekdama tą savo "idee fixe", 
Maskva niekad nesiliovė ir ne

siliaus pCėsti savo valdų ribas, 
iki ji neu&valdys viso pasaulio. 
Užtat Maskvos “plėtimasis” yra 
nesiliaujantis, tęstinis procesas. 
Istorijos bėgyje keitėsi tik me
todai, bet jokiu būdu ne jo esmė. 
Ypač nuo mongolų jungo nu
metimo (1480 m.) Maskva nuo
lat kariavo su savo kaimynais,, 
vis plėsdama savo teritoriją, 
kad: a) užimtų “tuščius plotus”, 
b) įvykdytų užimamųjų žemių 
gyventojų “laisvą valią”, c) iš
lygintų savo sienas iki “jų na
tūralumo”, nors praktikoje 
Maskva niekad nesilaikė tų “na
tūralių sienų”.

1425 m. (Vytauto žento Vo
syliaus I-jo mirties metais) 
Maskvos kunigaikštystė apėmė 
400,000 kv. km. (apie 154,400 
kv. mylių) „ t. y. mažiau negu 
Kalifornijos valstija (156,361 
kv m.), gi dabar Maskvos val
dos (neskaitant satelitų) ap
ima 23,000,000 kv. km., t. .y 
apie 8,878,000 kv. mylių (JAV 
— 3,615,122 kv. m). XIX a. Ru
sija buvo užėmusi ne tik Alias
ką ir įkėlusi koją į Kaliforniją, 
bet jau bandė įsitaisyti Hava
juose, Pietų Amerikoje ir t. t.

Rusų filosofas, rašytojas K. 
Leontjev 1884 m. rašė: “Rusija 
vietoje nykstančios Romos-Vo
kietijos civilizacijos turinti 
duoti pasauliui naują,, rytų sla
višką civilizaciją”. Tas anti- 
europietiškumas, vingiuota gi
ja vingiuojantis rusų filosofi
joje bei literatūroje, šiandieną 
yra Maskvos komunizmo-bol- 

ševizmo sudėtinė dalis. Su juo 
rišasi ir Maskvos “nusiteiki
mas” Romos katalikybės atžvil
giu. Jau nuo minėto Jono III-jo 
(kai jis pradėjo skelbtis Hl-sios 
Romos valdovu) laikų Romos 
popiežius Maskvai buvo ir yra 
Priešas Nr 1. Jei istorijos bėgy
je tas Maskvos nusiteikimas ir 
atlyždavo, tai tik tada, kai visa 
tai buvo naudinga Maskvai.

O vis dėlto tą Rusijos im
periją Maskvos valdovams sta
tė ne rusai. Ypač nuo Petro Di-

(Nukelta J 2 psl.)

Vytautas Bieliauskas

Didžioji Europos taiutų kelionė, 
prasidėjusi prieš 30 metų, palietė 
gana stipriai ir lietuvius. Tūks
tančiai lietuvių turėjo pajudėti iš 
savo namų, nutraukti ryšius su 
savo šeimomis ir palikti savo 
tautą. Per Vokietiją, Austriją, 
Prancūziją ir Italiją lietuviai ke
liavo į kitas šalis ir kitus žemy
nus. Jie keliavo j S. Ameriką, Ka
nadą, Pietų Ameriką, Australiją, 
N. Zelandiją ir kitur. Bet jų ke
lionė buvo panaši kelionei Amži
no Žydo, kuris, vis toliau keliau
damas, galvojo, kad jau artėja 
prie savo namų. Taip ir įvairiuo
se pasaulio kraštuose apsistoję lie
tuviai manė, kad jie apsistojo 
tik laikinai, ir buvo visuomet pa
siruošę įgrįžti atgal į savo gimtąjį 
kraštą. Ir į JAV daugumas atvy
kusiųjų gyveno viltimi, kad jie 
greit grįš namo. Bendras galvo
jimas buvo, kad mes čia esame, 
tik laikinai stabtelėję, pakeliui į 
Lietuvą. Tuo būdu lietuviai vi
sur kūrė Lietuvai vaduoti orga
nizacijas, svarstė net naujos, 
jiems grįžus į Lietuvą, valdžios 
sąstatą, nagrinėjo jos ekonomi
nę programą ir t t. Laikinai Am
žinojo Žydo apsiaustą padėję, jie 
mėgino sau laikiną tapatybę 
įvairiais tenminais pabrėžti, sa
ve vadindami pabėgėliais, tremti
niais, emigrantais, nuskriaustai
siais, arba net paprastais “dypu- 
kais”. Ir, naudodami šiuos įvai
rius terminus, mes per metų me
tus stiprinome savo nostalgiją 
gimtajam kraštui, puoselėdami 
kone kaltės jausmą, kad tą kraštą 
gal per įgreit, gal be gilesnio gal
vojimo palikome ir jam nedavė
me to, ką turėjome duoti. Bet 
nostalgija ir kaltės jausmai testip
rino tik keliavimo padėties gal
vojimą. Dėl to buvo labai svarbu 
turėsi savą, lietuvišką veikimą: 
savas, lietuviškas mokyklas, savą 
lietuvišką literatūrą, muziką, me
ną, šokį ir savas profesines orga
nizacijas. Net savo valsčių ir sa
va kaimų organizacijų prireikė 
didesniems lokalinio patriotizmo 
šalininkams. Todėl atsirado net 
Zapyškio, Zanavykų, Dzūkų, Že
maičių ir kiti panašūs klubai; 
mes visai rimtai kūrėme net savo 
parduotuves, savo kepyklas, alu
des, savo bažnyčias ir savo kapi
nes.

Bet jau netoli 30 metų praėjo 
nuo to laiko, kai lietuviškas Am
žinas Žydas laikinai padėjo savo 
lazdą ir atsisėdo trumpai atsikvėp
ti. Ir štai dabar jau beveik 30 
metų prabėgo nuo ano iškeliavi
mo. Ir taip pamažu mes prade
dame visai rimtai abejoti, ar mes 
iš viso kada nors tą savo keliau
tojo lazdą vėl -bepakelsime. Mir
tis pasiima iš mūsų tarpo mūsų 
draugus ir pažįstamus; žili plau
kai ir sulinkę pečiai pradeda ro
dyti visų mūsų fizinius ribotumus 
keliavimui. 'Pamažu mes prade
dame pastebėti ir jausti, kad, su
stoję čia, mes jau sustojome ne 
laikinai, bet pastoviai, kad mes 
savo kelionėje pasiekėme 
“Schlusspunkt”—paskutinį tašką. 
Bet ką reiškia keliautojui įleisti 
šaknis? Garsusis Britų psicholo
gas Erik Erikson, studijavęs taip

Atostogų kelias... Nuotrauka Jono Dovydėno

pat pasaulinę emigraciją nuo 
antrojo pasaulinio karo, sako, 
kad keliautojui prarasti keliavi
mą ir įleisti šaknis reiškia pra
rasti savo tapatybę. Argi kas gali 
vadinti sėslųjį “Amžinuoju Žy
du”? Tai būtų jam charakterio 
praradimas. Ar tiktų “Skraidan
čiajam Olandui” kur nors pasi
daryti, sakysim, ūkininku? Tai 
būtų laikoma net pačios legen
dos sunaikinimu. Ir taip po 30 
metų mūsų šaknų įleidimo įvai
riuose pasaulio kraštuose mes 
pradedame jausti tapatybės krizę. 
Mes dabar pradedame -pergyven
ti tikrą savo šaknų praradimą, 
nes, kol mes vis galvojome grįž
ti į Lietuvą, mūsų šaknys buvo 
įleistos į mūsų viltis ir -mūsų pla
nus. Dabargi, -kai -mes realybės 
esame verčiami pripažinti sau ir 
kitiems, kad -mes jau daugiau, tur 
būt, niekur nesikelsime, mes iš 
tikrųjų pradedame pergyventi be- 
namiškumą labiau negu kada 
-nors. Ir taip šiandien daugelis 
-mūsų, įsigiję namus, nuosavybę, 
ekonominį saugumą, pradedamę 
jaustis daug nesaugesniais ir bai- 
mingesniais, negu bet kada, kada 
dar nieko neturėjom, gyvendami 
stovyklose, lageriuose ir didelia
me varge. E. Erikson laiko šitokį 
šaknų praradimą (uprooted- 
ness), -kurį emigraciją yra atne
šusi milijonams žmonių pasau
lyje, šio amžiaus 'baisiuoju pra
keikimu, davusiu stipriausią pa
grindą socialiams perversmams. 
Žvelgiant į JAV, reikia neužmirš
ti, kad čia yra ne tik milijonai 
atvykusių pabėgėlių, bet taip pat, 
kad čia yra kraštas, kuriame šak
nų praradimas yra daugumos gy
ventojų charakteristika. 

daugiau ir daugiau susirūpinimo 
įvairiuosiuose sluoksniuose; ko
rupcija ir moralinių ir etinių ver
čių praradimas šiandien yra bau
ginantis faktas visame krašte.

Bet, žinoma, tai, gal kas nors 
iš mūsų tvirtins, yra statistikos, 
liečiančios tik “amerikonus”, o 
lietuvių jos neliečia. Deja, toks 
tvirtinimas yra labai -graži, pat
riotiška -fikcija. Bet ji yra fikcija. 
Lietuviai kaip ir kiti naujieji 
emigrantai, yra visai prisitaikę 
prie šio krašto bešaknės visuome
nės. Statistikos rodo, kad emocio
nalius sutrikimai, moraliniai su
mišimai, šeimyninio -gyvenimo 
sunkumai, kriminaliniai inciden
tai, jaunimo sumišimas ir t. t., 
nekalbant -jau apie alkoholizmą, 
vagystes, agresyvų elgesį ir lytinį 
palaidumą, mūsų grupėje turi 
veik tas pačias statistines propor
cijas. Tai yra stipriai -kalbą fak
tai, kurie mums nėra malonūs 
-girdėti, nes mes vis geriau mėgs
tame fikcijas, negu faktus, kurių 
negalima -paneigti.

Paliekant nuošaliai individu
alinių priežasčių studijavimą, 
tenka grįžti atgal prie mano anks
čiau pristatytos tezės, -kad šak
nų praradimas yra tragiškos pa
sekmės visiems. Dėl to yra labai 
svarbu mums ieškoti sprendimų 
šioms problemoms, kurios yra ža
lingos ne tik mūsų tautinei gru
pei, bet taip pat ir šiam kraštui, 
kuris yra dabar -tapęs, turint min
ty -gyvenamąją dabartį, mūsų tė
vyne (ir tai yra įvykę, nežiūrint 
mūsų noro ar nenoro).

Tapatybės ieškojimas JAV 
tautybių tirpinimo katile

Daugelis stebėtojų sako, kad 

Nuolatinis benamiškumas
J. A. Valstybėse

'Pagal statistikas šiame krašte 
vienas trečdalis gyventojų pakei
čia savo gyvenamąją vietą kartą 
į keturis metus. Reiškia, čia da
bar yra apie 70 milijonų žmonių, 
kurių gyvenimo stilius yra kilno- 
jimasis iš vietos į vietą. Šitai juos 
verčia daryti jų darbdaviai, val
džios įstaigos arba net noras pra
simušti aukštyn savo karjerose. 
Šie žmonės keliasi šimtus ir tūks
tančius mylių iš vienos Amerikos 
pusės į kitą; jie perka namus, ap
sistoja, kad vėl už kelerių metų 
keltųsi kitur. Žinoma, jie kilno
jasi tame -pačiame krašte, -bet argi 
tai nieko nereiškia. Ir JAV turi 
didelius skirtumus klimato, kul
tūros ir ekonomijos atžvilgiu 
daugelyje valstijų. Tik skirtumas 
tarp šio krašto imigracijos ir mū
sų imigracijos yra tame, kad ame
rikiečiai čia praranda savo šak
nis, keldamiesi iš vietos į vietą, o 
mes prarandame šaknis, apsisto
dami vienoje vietoje. Tai yra pa
radoksas, bet galutinis jo re
zultatas yra veik tas pat. Taigi, 
koks yra galutinis rezultatas šio 
šaknų praradimo, kuris liečia to
kį didelį skaičių žmonių šiame 
krašte? Psichologai ir psichiatrai 
sako, kad tai pasireiškia gausiais 
jausmų sutrikimais, praradimu 
tradicijų vertės, susilpninimu so
cialinių institucijų ir praradimu 
aplamai gyvenimo prasmės. Kad 
tai yra tiesa, -dėl to nėra reikalo 
ginčytis. Kasdieninės statistikos 
rodo kriminalinių nusikaltimų 
pakilimą, moralinį smukimą, so
cialinį pasimetimą ir bendrą sa
vo tapatybės krizę. Šeimų pakri
kimo statistikos JAV kelia vis

tautybių individualios charakte
ristikos pranyksta greičiau JAV, 
negu kur nors kitur pasaulyje. 
Šiame -krašte tautinės grupės yra 
visiškai ir be jokio skirtumo pri
imamos; individai su bet kokio
mis pavardėmis čia neturi jokių 
sunkumų rasti darbą ir laimėt pri
pažinimą. Dėl to čia, daugiau 
negu kur kitur, vyksta greita ak
limatizacija. Šioje aklimatizaci
joje tautybės gali labai greit iš
nykti ir tautiniai siekiai išdžiūti. 
Iš dalies tai nebūtų blogas rezul
tatas, žiūrint iš JAV -tautinės po
litikos -taško. Bet tai gali būti 
daug labiau aliarmuojanti tikro
vė, žvelgiant iš -tautinio — lie
tuviško punkto. Nėra abejonės, 
kad aklimatizacija ir tautinė ni
veliacija turi mažesnę įtaką į 
mus, kurie esame, taip sakant, 
“nauji ateiviai”. Bene svarbiau
sias, aklimatizaciją stabdantis 
veiksnys yra minėtas mūsų jaus
mas, kad mes čia neturime savo
namų, net tada, kai realybė sako, 
jog narnų kitur, kaip čia, ir ne
gali būti. Daugelis išeivių čia 
jaučiasi svetimi, nežiūrint to, kad 
jie ir šilčiausiai vietinių 'gyven
tojų būtų priimami ir vertinami. 
Daugeliui laikrodis yra sustojęs 
1940-1943 metais, ir jis ten te
bestovi. Jie gyvena praeitimi, su 
gilia Lietuvos meile, -bet su ne
realiu jos paveikslu savo vaiz
duotėje ir savo širdyje. Laikas ga
li sustoti tik mūsų vaizduotėje, o 
he tikrovėje. Tikrovėje laikas bė
ga, ir su juo vyksta pasikeitimai 
ir Lietuvoje ir mumyse. Taip pa
mažu, net patiems nejaučiant, 
mes esame tapę “amerikonais” 
savo galvojimu, savo rūpesčiais 
ir savo interesais. Net mūsų elg
sena yra -tapusi daug artimesnė
šio krašto žmonių elgsenai, negu 
mes patys įsivaizduojame. Ir 
mūsų labai savos, 'lietuviškos or
ganizacijos ir mūsų spauda yra 
perėmusios daugelį šio krašto 
bruožų. Šitai tie, kurie iš mūsų 
yra linkę po -pasaulį pakeliauti, 
gali tą faktą geriausiai pastebėti. 
Pamažu mes pradedame pama
tyti tam tikrus skirtumus, saky
kim, tarp kana-diečių-lietuvių
elgsenos ir tarp amerikiečių-lie- 
tuvių, nekalbant jau -apie skirtu
mus tarp Argentinoje gyvenan
čių, Europoje esančių ir t. t. Daž
nai tenka patėmyti, kad svetur 
susitikę šio krašto kitų tautybių 
amerikiečius, lietuviai jaučia 
jiems daugiau -artumo, negu ki
tame krašte gyvenantiems lietu
viams. Ir tai nereiškia nutautėji
mo ar nelojalumo savo kraštui, 
bet tai reiškia, kad mes esame 
įgiję naujų bruožų, kurie tarpu
savy jau ir skiria, ne tik vienija. , 
Aš čia nekalbu apie kokį nors j 
skirtumą, liečiantį Lietuvos mei- j 
lę ir prie jos prisirišimą; šitai į 
mums, -visur gyvenantiems, yra I 
dar labai sava ir vienoda, nes tai | 
yra mūsų visų vienodas, visus ri- | 
šąs pergyvenimas. Bet aš kalbu j 
čia apie skirtumus tarp mūsų pa- Į 
čių, kurie yra atsiradę laiko di«,
namikos įtakoje.

Jaunimas išeivijoje

Visa, kas buvo ligi šiol minė
ta, tinka mums, kurie esame čia 
nauji ateiviai. Bet kaip yra su
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Išeivijoje po trisdešimties
mui mūsų giminystės su romė
ną's.

Laikrodis negali būti sustabdy
tas, reikalaujant, kad lietuviai 
gydytojai ir šiandien naudotų tik 
valerijonų lašus, kaip visuotiną 
vaistą. Valerijono lašai kai ku
riems mūsų sukelia tautinių aso
ciacijų, bet jie nieko neturi bend
ro nei su tautiškumu, nei su gera 
medicina.

Laikrodžio negalima sustabdy
ti, savo tapatybę* remiant politinė
mis organizacijomis ir tarp savęs 
pravardžiuojantis. Daugelis tų 
organizacijų turi labai garbingą 
praeiti, bet dabartyje jos yra tik 
sustojusio laikrodžio ženklas. 
Taipgi laikrodžio sustabdymas 
yra jau išankstinis bet kokio ryšio 
smerkimas'su okupuotos Lietu
vos žmonėmis, kada kiekvienas, 
dažniau savo gimines kontaktuo
jantis jau pradedamas laikyti 
komunistu ir išdaviku. Laikrodžio 
sustabdymas pasireiškia mūsų 
galvojime, kad kiekvienas dabar 
Lietuvoje gyvenąs ir turįs pado
resnį darbą turi būti didžiausias 
komunistas ir mūsų tautos prie
šas. Yra mums dar nesupranta
mas dalykas, kad šiandien Lietu
voj žmonės jau ir kai kuriuos lie
tuvius komunistus (pvz. prof. Jo
ną Kazlauską) laiko savo krašto 
kankiniais. Sakysim, ir ekumeni
nis sąjūdis yra geras dalykas: jis 
yra .naujas dalykas, ir mums turi 
būti gėda, kad mes vis dar ne
sugebame lietuviškame tarpusavy
je ekumeniškos dvasios išvystyti. 
Galėčiau dar daugiau laikrodžio 
stabdymo pavyzdžių minėti, bet 
užteks ir šių. Norėčiau tik pa
brėžti, kad ateina laikas pasukti 
mums laikrodį pirmyn, ir, tik tai 
padarius, mėginti žvelgti į savo 
namus ir savo šaknis.

Pasukime tad šiandien išeivijos 
laikrodį 30 metų į priekį ir trum
pai pažvelkime į save ne iš 1943, 
bet 1973 metų viršūnės. Taip 
pasuktas laikrodis bus šiuometi
nis, ir mes pasidarysime ne vien 
tik istorijos saugotojai, bet ir da- 
bartyje'-vykstančio gyvenimo da
lininkai. Taip žiūrėdami, mes tu
rėsime prieit išvados, kad mums 
reikia dalyvauti ir šio krašto kul
tūriniame, socialiniame ir politi
niame 'gyvenime. Mums reikia 
leisti čia šaknis sąmoningai ir neš
ti įnašą .stiprinant čia moralines 
ir kultūrines vertes ir padedant 
tai 70 milijonų šio krašto “keliau
tojų” susirasti namus. Šio krašto 
žmonės pradžioje mums buvo 
■reikšminga atrama ir paguoda. 
Dabar jau mes galime kitiems 
tuo pačiu atsilyginti. Šio krašto 
socialinės, rasinės, ekonominės ir 
politinės problemos yra taip pat 
mūsų problemos, ir mes neturi
me galvoti, kad vien kitų tauty
bių žmonės jas išspręs. Mes turi
me paitys jas įkartu su visais spręs
ti.

Žinoma, negalime užmiršti 
ir savo tautinio paveldėjimo, savo 
tradicijų, savo organizacijų ir sa
vo kalbos. Bet, dalyvaudami lie
tuviškame veikime, mes neturė
tume tai laikyti lyg atskiru, bend
ram gyvenimui nepriklausomu 
dalyku. I tai turi būti žiūrima, 
kaip į specialų, mums labai bran
gų veikimą, žinant, kad jis nėra 
priešiškumas mūsų pilietinėms 
pareigoms, nes iš tikrųjų lietuviš
kas veikimas man yra dalis ma
no gyvenimo, kaip Amerikos pi
liečio,1 ne įtik kaip lietuvio.

Mūsų dabartis reikalauja kon
takto su savaisiais Lietuvoje. 
Mums reikia jų, o jiems reikia 
mūsų. Asmeniškas ryšys su atski
rais žmonėmis nereiškia politinio 
sprendimo Lietuvos suvereniteto 
ar okupacijos plotmėje. Sis ryšys, 
tiesa, yra neįmanomas be Sovietų 
S-gos jo toleravimo. Be toks to
leravimas jau ir dabar vyksta, tai 
mums kelia tikrą problemą. Prob
lema yra tame, kad mes nenorime 
sutikti, kad, gal būt, ir Sov. S-goje 
laikrodis sukasi pirmyn, kad ir 
ten yra šokių tokiy pasikeitimų.

(Atkelta iš 1 psl.)

mūsų vaikais ir vaikaičiais? 30 
metų, ačiū Dievui, nesustabdė 
mums šeimų kūrimosi, ir, kur 
mes nekeliausime, šiandien rasi
me vis gražų būrį čia ar kitur 
gimusio jaunimo, turime daug 
gerai išsilavinusio prieauglio: vy
rų ir moterų, kurie baigė čia vie
tines mokyklas ir universitetus ir 
kurie jau tampa vadais profesi
niame darbe, moksle, onganizaci- 
jose ir t. t. Pažvelkime i juos taip 
pat psichologiška akimi. Čia gi
mę, apie Lietuva žino tik iš savo 
tėvų ar senelių pasakojimų. Jie 
nėra .pergyvenę savo tėvų “di
džiosios kelionės” asmeniškai, ir 
jiems čia yra jų kraštas. Jie čia 
■turi savo šaknis ir, nežiūrint kaip 
jie bežiūrėtų į lietuviška veikimą, 
jiems tas veikimas nėra istorijos 
stabdymas, bet savo tautinio pa
veldėjimo palaikymas to krašto, 
kuriame jie gyvena, rėmuose. Ir 
taip dabar, kada senesnioji karta 
pergyvena savo bešakniškumą, 
jaunoji karta tuo atžvilgiu yra 
daug patvaresnė, nes jų šaknys 
yra čia. Žinoma, ir jaunoji karta 
turi savo tapatybės krizes, bet jos 
jau yra kur kas daugiau susiju
sios su vietinio krašto verčių ir 
rūpesčių krizėmis. Šitas apibend
rinimas tinka ne tik tiems, kurie 
yra taip įsijungę j vietini gyveni
mą, kad jau nuo lietuviškos veik
ios yra visai atitolę, šitai tinka ir 
mūsų lietuviškoje veikloje labai 
aktyviai dalyvaujantiems aprašyti. 
Jie visi daugiau ar mažiau tvirti
na savo tautinio paveldėjimo pa
grindus, ir tai yra gerai. Bet jau
nimas istorija gyventi negali, ir 
tuo būdu jaunimo krizė yra suriš
ta su ateitimi. Jaunimui reikia di
naminės, besivystančios, o ne su
stojusios istorijos. Ir taip pama
žu mūsų jaunoji karta ima dau
giau ir daugiau kęsti, kaip šaka, 
nupiauta nuo medžio kamieno. 
Jaunimui, daugiau negu mums, 
yra reikalingas kokia nors forma 
■gyvas ryšys su savo 'kraštu, su 
savo tėvų kraštu. tBe šio ryšio at
gaivinimo, mūsų išeivijos tauti
nė ateitis yra beveik beviltiška. 
Ji yra liūdna mums, kurie dar 
šiame gyvenime norėtume išvys
ti takus, vaikščiotus savo vaikys
tės metais. Bet tai yra daugiau 
sentimentalioji kančia. Jaunimui 
visa tai yra idealistinė kančia, nes 
Lietuva jiems yra idealas, kuris 
turi kada nors prie jų priartėti, 
arba 'kitaip jis visai išblės. Ir ši 
kančia yra gili ir ilga.

Namų ir šaknų beieškant
Ir taip dabar po 30 metų mūsų 

išeivijos, žvelgiant j save, mes 
jaučiame, kad mums kažko trūks
ta. Šitą trūkumą pergyvename vi
si: jaunieji ir vyresnieji. Bet nei 
vieni, nei kiti trūkumo nepašalin
sime savo laikrodžio sustabdymu. 
Vos čia atvykę, mes juokdavomės, 
skaitydami senųjjų emigrantų 
spaudą, kuri buvo netoli ką šoku
si nuo 19-tojo šimtmečio spaudos 
draudimo epochos. Mes juokėmės, 
nes aiškiai matėme, kaip jiems 
laikrodis sustojo prie 1908-10 me
tų datos. Bet ir ar su mumis 
neatsitiko panašiai po 30 metų? 
Laikrodžio sustabdymui nei savo 
tautybės neišlaikysime, nei savo 
kultūros savo vaikams neperduo- 
sime. Gyvenimas keičiasi, nes 
jis yra gyvas. Ir mes negalime 
nuo jo atsilikti. Žinoma, iš esmės 
atsilikti mums niekas ir neleis. 
Bet mes galime visą savo energi
ją skirti vien stabdžių .naudoji
mui, užuot naudoj ant ją progresui. 
Daugelis dalykų, kurie seniau bu
vo tipiškai lietuviški, šiandien nė
ra tokiais, ir jie turi būti pakeisti. 
Nematau nieko specialiai lietu
viško, sakysim, užsispyrus laiky
tis lotynų kalbos naudojimo lie
tuviškose katalikų bažnyčiose, kai 
dabar galima ten lietuvių kalbą 
naudoti. Bažnyčia pasikeitė, ir 
mums užsispyrusiai laikytis isto
rinės praeities būtu lygu įrodinėji

u-vLunoniuji AGinsjiiiaiiUUZilUl : IVftU LU 'JUUeg- 
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kurie yra vis dėlto plyšiai geleži
nės uždangos masėje. Sovietai 
drįsta įsileisti mus tegu ir labai 
ribotomis grupėmis ir atskirais 
vienetais, nes jie nesibijo, kad 
mes, ten nuvykę, jų sistemą pa
kelsim. O ar dabar mes turime 
bijotis, kad mes patys ar mūsų 
vaikai, ten nuvykę, savo ideolo
giją .prarasime. Jeigu jau taip 
lengvai šitai gali įvykti, tai gal 
jokios ideologijos ir neturėjome? 
Aš nesu politikas ir taip pat ne
noriu raginti visus dabar vykti į 
Lietuvą, nes tai turi būti kiek
vieno asmeniškas, apgalvotas 
sprendimas — pavojų ir nesusi
pratimų ieškoti nereikia. Bet aš 
neturiu jokio pagrindo bijotis dėl 
mūsų jaunimo ar senimo sveiko 
savarankiškumo ir tautinio sąmo
ningumo. Niekas neturi vilties, 
kad greit įvyks masinis keliavi
mas iš ir į Lietuvą. Biurokratai 
tenai šitai apribos. Bet bent maži 
vienų su kitais kontaktai jau reiš
kia šiokią tokią transfūziją mūsų 
tautiniam .stiprumui palaikyti ir 
čia ir ten. Tai yra ateities viltis, 
kuri yra reikalinga mums ir mū
sų vaikams.

Išeivijos sudabartinimas

Mano siūlomas laikrodžio pa
sukimas į šiandieną reikštų išei
vijos sudabartinimą. Tai reikštų 
ir kartų plyšio pašalinimą tarp 
mūsų ir jaunimo, nes tada mūsų 
visų interesai ir darbai supana
šėtų. Mes visi būtume čia įsišak
niję kaip namiškiai. Mes visi ga
lėtume bendradarbiauti lietuviško 
veikimo ir lietuviškos kultūros pa
laikyme. Ir mes visi galėtume sa
vo lietuviškumui užtikrinti ateitį. 
Žinoma, dabartyje mes turėtume 
vertinti visų darbus: ir tų, kurie 
daugiau lietuviškan veikiman yra 
įsijungę, ir tų, kurie vagas verčia 
daugiau šio krašto gyvenime. Mes 
turėtume vertinti jaunuosius, gra
žiai kalbančius lietuviškai, bet 
mes turėtume neniekinti ir tų, 
kurie gerai lietuvių kalbai išlai
kyti neturėjo progos. Aš manau, 
kad jau yra atėjęs laikas angliš
kai kalbantį lietuvį aprūpinti 
lietuviška spauda anglų kalba.Mes 
turėtume sumažinti savo organi
zacijų skaičių ir padaryti bend
ruomenę tikrai ekumeniška, ne
partine baze, kurioje visi lietu
viai rastų sau didesnį ar mažesnį 
kampą. Lietuvių Bendruomenė 
čia yra apie 26 metų, nors jos 
idėją aš pristačiau visuomenei 
1945 metais. Tada aš siūliau 
bendruomenei pasirinkti neparti
nę, o kultūrinę ir tautinę bazę. 
Deja, kai šiandien paskaitau savo 
tuo metu paskelbtą knygutę, atro
do, kad Lmt % mano siūlymų 
bendruomenės kūrimui ir plėti
mui liko prie sustabdyto laikro
džio. Reiktų būtinai tą laikrodį 
pasukti dr padaryti Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę tikra, tegu 
ir daugiakalbe, tarptautine Lietu
vių Bendruomene. Pasukime vi
si laikrodį 30 metų pirmyn ir gy-

Kertinė paraštė
Atkelta iš 1 psl.

džiojo (1672-1725) ją statė vo
kiečiai, olandai, švedai, anglai ir 
t. t., o ir Jonų laikais tą darbą 
dirbo svetimieji. Rusijos moks
lus, Mokslų akademiją sukūrė 
ne rusai, tačiau visa tai ne tik 
tarnauja rusams, bet ir yra ru
siška. Ne atsitiktinai Engelsas 
rašė, kad ”... rusai siekia suda
ryti slavų imperiją, rusų vado
vaujamą”. Jam pritardamas, 
Marksas dar pastebi: "... rusų 
politika nesikeičia... gali keistis 
tik metodai, taktika, manev
rai... bet tos politikos poliarinė 
— ašigalio žvaigždė lieka toji 
pati — pasaulio valdymas”. Gi 
visus tuos rusų teritorinius “lai
mėjimus” cementuoja vienų vie
nas cementas — rusinimas ir 
dar kartą rusinimas.

Demografiniais dėsniais ana
lizuojant Rusijos ir rusų tautos 
augimą, šiandieną natūralaus 
prieauglio keliu rusai sudarytų 
ne daugiau 60,000,000 - 70,000,- 
000 žmonių, tuo tarpu 1970 me
tų surašinėjimo duomenimis iš 
241,700,000 Sovietijos gyv. ru
sai sudaro 129,000,000, t. y. 
53%. Mat, istorijos bėgyje ru
sai yra bene vieninteliai, kurie 
sugebėjo savo tautos kiekį be
veik padvigubinti nutautinimų 
kitų, jų ąurusinimu. Vakarie
čiai ir Rusijos valdomųjų tautų 
atstovai, kiek teko pastebėti 
Vakarų spaudoje, guodžiasi tik
ru ar tariamu rusų mažesniu 
prieaugliu negu kitų rusų valdo
mųjų, bet vakariečiai neatkrei
pia dėmesio į rusų kalbos plė
timosi duomenis. Vakariečiai 
užmiršta, kad rusų kalba jau 
tapo kalba, kuria susikalba vi
sos Sovietijos tautos. Rusų kal
ba jau yra oficiali kalba visų 
respublikų valdiškų bei savival- 
dybinių įstaigų, profsąjungų or
ganų, armijos. Visų centrinių 
įstaigų, organizacijų potvarkiai 
“žemyn” iš Maskvos eina vien 
rusų kalba. Neatsitiktinai 1958 
m. buvo atmestas siūlymas tau
tines kalbas “sąjunginėse res
publikose” paskelbti valstybinė
mis kalbomis, nes, girdi, ... Le
ninas buvęs prieš priveligijavi- 
mą bet kokios kalbos! Taip pat 
neatsitiktinai 1971 m. XXIV 
SSKP suvažiavime jau oficialiai 
buvo pripažinta, kad “rusų kal
ba esanti Sovietijos žmonių 
antroji gimtoji kalba ne tik ry- 

venkime dabartimi ir ateitimi. 
Istoriją apie mus tegul kiti rašys.

(Kiek patrumpinta paskaita, 
skaityta Pasaulio lietuvių gydy
tojų suvažiavime gegužės 26 d. 
Chicagoje).

šiame su kitų tautybių žmonė
mis bet ir kasdieniniame gyve
nime”

Kam privilegijos ir kam jokių 
teisių nėra, rodo ir tas faktas, 
kad pačioje Rusijoje jokia kita 
respublikinė kalba savų mokyk
lų negali turėti, nors ir būtų 
vienoje vietoje didesnis ištrem
tųjų ar šiaip susispietusių lietu
vių, ukrainiečių ar kitų kiekis, 
tuo tarpu visose nerusiškose 
respublikose rusų mokyklos 
dygsta kaip grybai visur, kur 
tik atkeliamas rusų kolonistų 
būrys.

1926 m. surašinėjimo duome
nimis 6,600,000 nerusų kilmės 
žmonių pareiškė, jog jų gimtoji 
kalba esanti rusų kalba. 1959 
m. surašinėjimo duomenimis to
kių buvo jau 10,200,000, gi 
1970 m. duomenimis — 12,800,- 
000 žmonių. Greta to, per šį su
rašinėjimą net 41,900,000 pa
reiškė, ikad jų antroji kalba 
esanti rusų kalba. Tad, jei da
bar Rusijoje yra 129,000,000, t. 
y. 53% etniškų rusų, tai tokių, 
kuriems gimtoji kalba esanti ru
sų — 141,800,000, t. y. 58.7%, 
gi tie, kurie “daugianacionali
nėje” valstybėje kalba rusiškai, 
jau sudaro 183,700,000. t. y 
76%! Tas nutautinimo ir nutau
tėjimo procesas vyksta be palio
vos. 1959 m. savo gimtąja kal
ba kalbėjo 87.7% ukrainiečių, 
gi 1970 — jau 85.7%. Dar blo
giau yra su gudais: 1959 m. 
84.2% gudų kalbėjo savo gim
tąja kalba, gi 1970 — jau 
80.6%! 1970 metų duomenimis 
6,700,000, t. y. 14.3% ukrainie
čių pareiškė, jog jų gimtoji kal
ba esanti rusų kalba,, gi 
1,800,000, t. y. 19.4% gudų irgi 
tą patį pareiškė

Dar blogesnė padėtis yra su
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| Rusijos seniau valdomomis ma
žomis tautomis. Taip 1970 m.

, duomenimis rusiškai kalba: ka
bardinų 71.4%, šerkesų 70.0%, 
komi-permiakų 68.5%, čečėnų

166.7%, mordvių 65.7%. “Me
mento” visoms rusų valdomoms 
tautoms skamba ruso Volodars- 
kio, Sovietijos Statistikos Vald. 
viceprezidento žodžiai, skelbian-

i tys 1970 m. surašinėjimo duo
menis, kad "... milijonai įvairių ■ 
tautų žmonių rusų k. ir kultūrą 
laiko savo gimtosiom”. Čia ver-

I ta prisiminti, kad per visą 57 
m. Sovietijos egzistavimo laiko-

I tarpį nebuvo nė vienos bylos ui 
| rusišką nacionalizmą ar šoviniz-1 
mą, tuo tarpu tik per paskati
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nius 10 metų vien Ukrainojė to
kių bylų buvo iškelta apie 2,000, 
kur ukrainiečiai buvo kaltina
mi "nacionalistiniu nukrypi
mu", kada jie reikalvo ukrai
niečių kalbai Ukrainoje lygių 
teisių su rusų kalba. Tuo atžvil
giu rusai yra ir bus visu šimtu 
procentų neatlaidūs.

Caro vidaus reikalų ministe- 
ris Valujevas (1814-1890), kuris 
1865. IX. 13 d. paskelbė draudi
mą lotynų raidėmis spausdinti 
“lietuvių ir žemaičių” raštus, 
skelbė, kad “ukrainiečių tautos 
nebuvo, nėra ir nebus”. To šian
dieną Maskva dar nedrįsta pa-

(Nukelta į 5 pusi.)
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2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
5159 South Damen Avė.

Cel. Ofiso PR 6-7800; Namų 025-7627
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, P0SL6S IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street

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

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

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

Ofiso tek REIiance 5-4410 
Rezid. GRovehill 6-0617

Valandos: pirm, tr kotv. nuo 12 vai. 
Iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 Iki 8 v. vaje., 
antr. lr penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p p 

lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 IV. 7l«t Street 

TEL. — 925-8206
Valandos: 2—8 v. v., penkt. 10—12 
ryto lr 2—8 vai. vak šeštad. t iki 
4 vai. vak. Treč. ir sekmad. uždaryta.

Rezid. tel. WA 5-3090

v DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

penkt. nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 6 Iki 8 
v. v., šeštad. 2-4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.
Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-0IS5

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVeet 71 it Street

Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir penktad. 
3-4 lr 6-8. Treč. Ir 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. ir šeštad. 2—4 popiet 

Lr kitu laiku pagal susitarimą.
Tel. Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Valandos: 1—6 vai. popiet

Treč. tr šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141; namų 630-4850 
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—5 tr 6—8, 
penktad. 2—5. šešt. pagal susitarimą.

Perskaitę “Draugą”, duokite 
j) kitiems pasiskaityti
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Ant išeivijos vieškelio palikta lyra
Poeto Fausto Kiršos pomirtinio "Palikimo" puslapius sklaidant

PR. VISVYDAS

Faustas Kirša, PALIKIMAS. Po mir
ties likusių raštų knyga. Bostonas, 
1972. Parengė Stasys Santvaras. Išlei
do Lietuvių Enciklopedijos leidykla. 
Viršelį ir skyrių pavadinimus piešė 
Paulius Jurkus. Leidinys 318 psl., kai
na $6.00, gaunamas ir “Drauge”.

•
Savo 70-ties metų minėjimo 

proga Faustas Kirša tarė žodį 
Lietuvos garbei. Jis kvietė klau
sytojus gaivalinga kultūra spir
tis prieš laikmečio smūgius. Ci
tuodamas vokiečių filosofą F. 
Schellingą, idealizmo atstovą, jis 
nurodė ir savo poezijos prasmę 
— būti tuo pačiu laiku girtam, ir 
blaiviam. Ne kūniškai, o dvasiš
kai.. Atseit, nuolat skrajoti idea
listinėje padangėje. Tokiu poetu 
jis ir liko per visą savo gyveni
mą.

Po trejų metų F. Kirša mirė 
(1964. I. 5). Palaidotas Bostono 
Forest Hills kapinėse. Ant jo pa
minklo iškalti jo paties žodžiai: I

Aš liudiju keliaujančią per žmones 
Kūrybos aistrą, laimę ir Golgotą.
Jo dvasinė kelionė dar nepasi

baigė. Jis nepaliko jokio apčiuo
piamo medžiaginio turto. Tik 
vieną valizą. Poeto draugai Genė 
ir dr. Bronius Mickevičiai šią 
mantą nuvežė kitam poetui Sta
siui Santvarai. Valizoje buvo su
rastas Kiršos kūrybinis paliki
mas:

“1) Gana stambus pluoštas pe
riodikoj spausdintų ir dar niekad 
nespausdintų eilėraščių,, pluoš
telis eiliuotų dedikacijų, nemen
kas kiekis neišbaigtų eilėraščių, 
2) UI ir IV knyga satyrinės poe
mos Pelenai, 3) poemėlė Pabėgė
liai, 4) Jurgio Baltrušaičio rasų 
kalba rašyto poezijos rinkinio 
Lelija ir pjautuvas liet, kalba, 5) 
Maironio poemos Z nad Biraty 
vertimas į liet, kalbą, 6) Užra
šai”.

Tokį sąrašą Paaiškinimuose 
duoda leidinio sudarytojas St. 
Santvaras, kuriam ir teko visas 
nelengvas eilėraščių iššifravi
mo, sutvarkymo ir paruošimo 
spaudai darbas. Juo labiau ne-

lengvas, nes rankraščiai buvo 
rašyti pieštuku ir smulkiom rai
dėm,, kai kur vos įmatomai. “Ne 
vieno eilėraščio posmas mirga 2, 
3, 4 ir 5 aukštų bokštais”, rašo 
St. Santvaras. F. Kirša, matyti, 
siekdamas frazės tobulumo, grū
mėsi su lietuvių kalbos žodynu. 
Jo frazė šakota, vietomis šiurkš
ti kaip ąžuolo žievė, o kartais 
sublizganti lapelio švelnumu. 
Dažnai pavartojami nekasdieniš
ko gymio žodžiai: jaura, šiura, 
vorlakiai, tetervos, niūkalas, 
ama, spręsmai ir pan. Kai kur 
tokia leksika atrodo per kieta, 
dar neturinti poezijos gyvybės.

“Palikime” randame apie 60 
puslapių anksčiau rinkiniuose 
nepasirodžiusių Kiršos eilėraš
čių, parašytų įvairią tematika, 
įvairia forma, daugiausia klasi
kiniu posmu, su dominuojančiais 
rimais. Retą Kiršos eilėraštį ga
lima pamilti iš karto. Tokie išsi
reiškimai, kaip “apvaldytuos sū
kuriuos / neraliuotas suraliuos”,

Poetai Mykolas Vaitkus (kairėje) ir Faustas Kirša Nuotr. Beatričės

kartais pribloškia skaitytoją, 
pripratusį prie švelnesnio žodžių 
sudėstymo. Kurdamas frazes, 
Kirša eksperimentuoja. Jis sie
kia ne tiek melodingo minties 
išsakymo, kiek “protinės jėgos, 
plieninio žodžio granite, naujos 
padangėje žaros”. Tai simboliz
mas, sustiprintas idealistiniu 
beatodairiškumu. Poetas dažnai 
forsuoja posmą. Skulptoriškai 
daužo eilėraščio akmenį, pamažu 
iškaldamas minties bruožus. Pro 
dulkių ir atskalų sluoksnį kar
tais pamatai ir patrauklų pavi
dalą. Taip ir girdi atkaklaus ak
menskaldžio vyrišką balsą:

Kai įkvėpimo smūgiai 
Žaizdas aplinkui sėja, 
Daugiau nei žemės ūgiui 
Prasmė ištrykšta ir idėja. (18)

Kirša yra baltrušaitiškos lini
jos simbolistas, linkstąs į orią, 
judrią didaktiką, į buities bei gy
venimo aiškinimą, į glaudų min
ties išsakymą. Minties pajėgumu 

itin išsiskiria: “Kasryt keliuos”, 
“Laiko šypsena”. “Gimimas’,, 
“Aš nubudau”, “Aptemimo va
landa”, “Ir Tau”. Yra dar ke
li eilėraščiai. Čia kartkartėmis 
įsminga giliaprasmės metaforos: 
“Ant mano lūpų ir akių / užkrito 
Viešpaties ugnis”, “Ir abejonės 
prie minties prišalo”, “Mano tru
pią dieną vandenynas nešė”, 
"Skarotas gedulas ant ąžuolų už
krito”. Tai skambūs vaizdai, sa
vo simboliniu plazdėjimu pasie
kią dvasios viršūnes.

Gan įdomi ir nebaigtų eilėraš
čių atranka. Viso apie 50 frag
mentų, tarp kurių pasitaiko ge
ros poezijos. Vietomis tie “ne
baigtieji” nuskamba puikiai nu
glūdintomis sentencijomis:

Kad aš mokėčiau pasiguosti 
Ir žodžius žvaigždėmis sagstyti — 
Nuplaukčiau į ramybės uostą 
Ir midų gerčiau pas Kastyti. (85)
Gamtos grožiui ir meilei skirti 

“Aidų aidužių aidai’’, sudaryti 
iš 41 gabalo. Čia Kirša kai kur

FAUSTAS KIRŠA
Ištraukos iš "Pabėgėlių"

VI.

Visai be tako, pro miškelį, 
Su ryšulėliu ant pečių, 
Ir Krėvės Skerdžius rado kelią 
Pabėgt nuo tankų ūžiančių. 
Jau ko, jau ko, atrodo, kam čia 
Svetur dar nešti kaulų ramsčiai: 
Tiek metų gyvulius ganei 
Ir niekad, niekad nemanei, 
Kad reiks senatvę kažkur vilkti, 
Ramios tėvynės pasiilgti 
Ir vis galvoti: Dievas duos, 
Akis užmerksime namuos.
Mat, skerdžius buvo toks lietuvis, 
Kad meilę protėvių nutrint 
Baisiau, negu pakaušta šūvis 
Iš rankos nekrikšto priimt. 
Mišku lydėjo skerdžių lepšiai, 
Bet neberinko jis jų krepšin. 
Jis manė, kad gamtos dievuliai, 
Kada ramu, ramiai sau guli, 
Bet reikalui ištikus aiškiai, 
Jie dieviškais sprendimais reiškias: 
Ir jį užstos, užstos visus 
Kankintus ir skriaustus.

XIV

Jau koks bebūtų tas Vasaris — 
Iš Lietuvos, kaip zuikis, neria, 
Net spindi dviračio virbai. 
Dantų nežiūri bolševikai, 
į Volgą išveža ir pliką, 
Tuo darbu džiaugiasi labai. 
Svajojo Putino Vasaris, 
Kaip moterims ant kaklo karias, 
Nors ašaroja su kitais; 
Apleisdams Lietuvą tėvynę, 
Jis daužė kumščiu į krūtinę, 
Kad jis dar tvirtesniu ateis. 
Dabar tolyn nuo tų gandų, 
Nuo šūvių ir nuo priešo pinklių! 
.Kaip lydeka, praplėšus tinklą, 
Jis laisvės meldžiasi vardu. 
Bet čia likimas jį apvylė — 
Danguj granatos pasipylė, 
Skeveldros krito ant galvų.
Ir vienas švino gabalėlis 
Staiga jam smilkinį praskėlė, 
Vasaris mirė tarp savų.
Ir matėsi ant balto veido, 
Kad Dievas nuodėmes atleido.

XVI

Biliūno Bristas ligi sienos 
Dar bėgo šunkeliais baltais, 
Bet jau toliau paliko vienas, — 
Gal šeimininkas dar ateis? 
Jo liūdnos, ilgesingos akys,

toks jau grakštus ir dainingas. 
Norisi kartoti kad ir šiuos eilė
raščius: “Daina”, “Rankų dova
na”, “Tylėk”, “Oi, mergele, au
dėjėle”,, “Gersim”, “Mergelės

t skundas” ir dar kelis. Tai rea
lus lobis muzikams, ieškantiems 
gyvų, paprastų tekstų dainoms. 
Negaliu susilaikyti nepaminėjęs 
įtaigios eilutės: “Neskaldyk žo

džiais tylumos”. Primena ak- 
meistų manierą.

Draugiškas mostas atsisklei 
džia Dedikacijose. Net po dvi sa- 

(Nukelta į 4 pusi.)

Pasiryžimo paslauga 
Ir šuns širdis viltingai plakė, 
Kad viskas pasikeis staiga. 
Bet jis namo nebesugrįžo, 
Nei buvo noro bėgt svetur; 
Senatvėje šeimos smaližiui 
Sunku naujai kur įsikurt. 
Brangus, nekaltasai šuneli, 
Ir tu likai prie viešo kelio 
Sulaukti kruvinos dalios, 
Kaip koks šventasis avinėlis, 
Prieš nieką keršto nepakėlęs. 
Tik laukdams atmainos gailios.

XVII

Žiūrėk, žiūrėk, per kalną kuria 
Net pats Tamošius Bekepuris, 
Atšventęs riebias vestuves, 
Nusgandęs, kad pakarti ves. 
Primes, kad tu pasmaugei žydą, 
Kad partizanu gal buvai, 
Geidei gal turto su pavydu, 
Ar su su banditais kariavai. 
Vis tiek suras tau tikrą mirtį, 
Būk tikras, gausi gerą pirtį. 
Paskui Tamošių Bekepurį 
Pasklido Binkio atžalynas: 
Vieni miškuose įsikūrė, 
Kiti tarp vokiečių kankinas 
Kaip niekas, jauną kartą šaukia 
Tėvynės meilė ir dvasia: 
Brangi pašiurusi palaukė, 
Brangus Dievulis danguose.
Brangus jiems mokslas — bet teisingas, 
Brangus jiems žodis — bet širdies;
Ką agitpropas tik palies, 
Jiems šaltu plienu kūnan sminga.

XXIII

Ir aš pabėgau iš tėvynės 
Su širdimi ir lazdele.
Neteko turto kraut, po plynių, 
Neteko sirgti ta dalia — 
Ne tas, ne tas likimą lemia... 
O liepos mėnuo toks gražus: 
Sodybas, sodus ir daržus 
Paklojo tau, kaip miražus, 
Kad tu labiau mylėtum žemę, 
Kur jaunas augai putinais. 
Skraidei svajonių gulbinais... 
Ir visa tai niekais nueis?.. 
Nūn mano plaukus vėjas taršo, 
O tankai veržiasi kaip veršiai, 
Grūmoja mirtimi, kerštu. 
Aš niekam pykčio neturėjau, 
Gimiau ir vaikštau su idėjom 
Ko nori jie? Ko nori tu? 
Verpetai taršė mano plaukus, 
Bet aš vagas variau per lauką — 
Ir sklido giesmės iš širdies. 
Visokie mokė piligrimai, 
Kai sėjau pelenus arimuos, 
Kai švietė maldos ant akmens. 
Ir kas iš to? — tariau nekartą. 
Ir nežinau, kentėt ar verta 
Dėl palaidos kitų širdies, 
Dėl draugo primerktos akies.

Šviesusis Krislas užgeso
Rašytojui, kanauninkui Mykolui Vaitkui mirus

STASYS SANTVARAS

•Krislas, kuris užgeso, iš tikro buvo švie
sus, gausia dvasios šilima spinduliuojantis ne 
.tik savo aplinkoj, bet ir lava tirštuose lietu
vių tautos sluoksniuose. Tokių (kilnių ir taurių 
asmenybių, koks buvo velionis kan. Myk. Vait
kus, maža tėra mūsų tarpe, tur būt, nedaug 
jų yra ir plačiose bei ilgose žmonių gyvenimo 
gatvėse.

Kai tekdavo jį sutikti ir jo samprotavimų, 
jo nuomonių paklausyti, gana dažnai susida- 
irydavo įspūdis, kad neapykantos, netaleran- 
tingumo, nesantaikos miręs rašytojas iš viso 
nepažįsta. Vienaskaitos ar daugiskaitos žmo
gus, kuij jis pakankamai gerai pažino, jam 
vis atrodydavo esanti daugiau ar mažiau gar
binga ir šviesi būtybė.

Galima tad be svyravimo teigti, kad Poeto 
išgyventas amžius buvo Tiesos, Gėrio ir Gro- 

r žio pasaulis, kur skraido šviesūs ir saulėti kris- 
• lai. Ir bėrė jis mūsų sielosna tarpusavio pa

sitikėjimo ir meilės grūdus, bėrė tuos “kris- 
ilus” ir “nušvitusias duilkes” gausiom riešku
čiom, ir tik dėl to poeto Myk. Vaitkaus gan
greit ne vienas pasigesim, pasigesiim ypač da
bar gyvenamam laikotarpy, kai lietuvių išei
vių nesandara pradėjo liepsnoti savy nesusi
gaudymo ir “pikto gėlėm”...

•Poetas Myk. Vaitkus mažai “teslbylinėjo” 

su savo Kūrėju, gal tik viena kita jo poezijos 
mintis, vienas kitas atodūsis linko į nepasiten
kinimą ir “ginčą”. Negailėtų jis rūgoti Viešpa
čiui ir už tą amžių, kuris velioniui Poetui 
buvo atsaiikuotas. Jis gimė 1883 m. spalio 27 
d. Žemaitijoj, Gargždų mst. Kretingos aps., tad 
š.m. spalio 27 d. būtų sulaukęs 90 metų. 
Mes, būrelis gerbėjų, turėjom “slaptą” mintį 
tos retos, sukakties proga atsikviesti Poetą į 
Bostoną ir, ikaiip anksčiau buvo įprasta, čia 
jį pasveikinti ir pagerbti, j6 artumoj pasišil
dyti. Deja, kitoks sprendimas, kuris jį ištiko, 
anaiptol nebuvo mūsų valioj ir galioj...

Poetas kan. Myk. Vaitkus mirė 1973 m. 
gegužės 20 d., tesirgęs tik porą savaičių. Kas 
jį dar šį pavasarį buvo aplankęs, tvirtino, kad 
jis tebesąs guvus ir greitas, tik regimai pra
dėjusi blėsti jo atmintis.

Kanauninkas mirė, jei taip leistina sakyti, 
su muzika. Nuo pat jaunystės jis mylėjo gro
žinę literatūrą, istoriją ir veikalus apie įdo
mesnius žmones, mylėjo teatrą, dailę ir muzi
ką. Pats mokėjo pūsti fleitą, dažnom vienatvės 
valandom, kai sieloj prisirinkdavo debesėlių, 
jis pats sau ir pafl cituodavo. Ir tą lemties 
paspęstą popietę, gali kokią valandą, jo bute 
čiulbėjusi fleita...

Ką tas Poeto muzikavimas galėjo reikšti? 

Ar tai buvo sunkių minčių antplūdis, ar ban
dymas save paguosti ir pradžiuginti, ar tai 
buvo nemalonios nuojautos šiurpuliai, ar tik 
paprasta alsavimo mankšta?...

Atėjo vakarienės metas, fleita kanauninko 
kambary nutilo. Eidamas iš savo namelio, 
Peace Dale, R.I., į vienuolyno valgomąjį va
karieniauti, suklupo ant laiptų ir jau į gy
venimą grįžti nebepakillo. Girdi, labai neno
rėjęs iš Taikos slėnio keltis į kitą vietovę (>per- 
sikėlimas į Pennsylivaniją buvo numatytas š. 
m. birželio pradžioj), čia gi velionis išgyveno 
dvidešimt su viršum tikrai darbingų it kūry
bingų metų.

Bet žmogaus neįspėjama lemtis ir šiuo at
veju turėjo savo planą — kan. Myk. Vaitkų 
ji perkėlė į amžinybę, į Putnamo, Conn., lie
tuvių seselių kapus, jeigu jau niekad neatsi
ras galimybė Poeto palaikams grįžti į Lietu
vą...

Kan. Myk. Vaitkui mirus, nutrūko mūsų 
gyvas ryšys su nepaprastai įdomia, reikšmin
ga, dramatiška iir skaudžiai permaininga epo
cha <— su lietuvių tautos ir jos kūrybinių 
pastangų atgimimo epocha. Nors Velionis už 
Maironį buvo jaunesnis apie 21 metus, kelio
lika metų jam teko ne tik Atgimimo dainiaus 
šešėly darbuotis, bet ir jo artima bičiulyste 
gaivintis.

Eilę metų kan. Myk. Vaitkus buvo ir prel 
Ad. Jakšto-Dambrausko artimas bendradarbis, 
drauge su juo redagavęs katalikiškos minties 
.ir Bažnyčios periodinius leidinius, rūpinęsis 
ir šv. Kazimiera d-jos knygų leidyba.

Buvo jis artimai pažįstamas ir su Vaiž
gantu, abu juk buvo rašytojai ir garbės ka
nauninkai, tik jų temperamentai — dvi prie
šingybės! Vaižgantas — atviras1, tiesus, karš
tas, greitas auksaburnis, nesivaržęs tarti la-

Kan. Mykolas Vaitkus
Nuotr. Beatričės

kaus ir tiesmuko žodžio, o Vaitkus — išdai
linto aristokratiško elgesio asmenybė, nors 
taip pat atviras ir šnekus, bet niekuomet ne
peržengiąs ‘‘gero tono” ribos, kur nereikia — 
galįs nemalonios teisybės kitiem nepasakyti 
(jeigu jau reikėdavo tiesą pasakyti, tai tam 
būdavo surandama neskaudi ir neužgauli for
ma). Be to, už minimus tris milžinus Myk. 
Vaitkus buvo jaunesnis, dirbo ir kūrė jų pa
vėsy, tad ir tai, be abejonės, saistė jų san
tykius.

Ir, štai, to šviesaus ir gyvo ryšio, kuris 
mus jungė su minėta epocha, jau nebėri..

Žmonės, kurie iš arčiau pažino Vėlionį 
kan. Myk. Vaitkų, neabejotinai atsimena, kad 
•jis savo kūno struktūra nebuvo nei milžinas, 

nei atletas, o veikiau atrodė, kaip trapaus 
porcelano statula — tiesus, lieknas, per ilgą 
amžių ėjęs ir niekad neišbridęs iš “plunksnos 
svorio”. Tuo taupu gyvybingumo ir sveikatos 
jame slypėjo neįtikėtinai gausūs ištekliai!..

Išgyventu amžiumi poetas Myk. Vaitkus 
pralenkė ne tik vyresniuosius Maironį, Jakš
tą ir Vaižgantą, nurungė jis savo amžininkus 
Vincą Krėvę, A. Vienuolį, L. Girą, įveikė ir 
itin stiprią jaunesniųjų rašytojų kartą — V. 
Mykolaitį-Putiną, B. Sruogą, F. Kiršą, K. Bin
kį, P. Vaičiūną ir J. Mikuckį, gyvenimo kelio
nėj pasidavė jam nemenkas būrelis ir dar 
jaunesnių liet, rašto moterų ir vyrų.

Iš tikro, kaip nušvitusi dulkė, Myk. Vait
kus buvo likęs vienas, kuris dar daug ką 
atominė iš anų Atgimimo ir darbymetės die
nų, turėjo gyvą santykį su minėtam 'liet. ra
šytojų 'kartom. Dabar, aiman, sudegė ir tas 
ryšys, iki taurės dugno išsėmęs savo buvimo 
laiką!...

Žmogaus būdas, be abejonės, yra pati įdo
miausia knyga, slepianti savy vienokią ar ki
tokią asmeybę, tur būt, kiekvienu atveju gana 
paikią ir mįsllingą sąžinę. Bronys Raila apie 
žmogaus būdą savo Versmėse ir Verpetuose 
kalba taikliai ir išmintingai: “Charakteris yra 
kai kas daugiau, negu tik temperamentas, ku
ris, kaip žinome, gali būti šaltas, mišrai drung
nas ar karštakošis. Tai tik išorinė žmogaus 
pasireiškimų forma. Patį charakterį sudaro 
įvairūs 'kiti elementai, kaip žmogaus princi
pingumas, tvirta valia, stangrumas ir pasto
vus, gilus emocinis ir idėjinis tūris, ryžtin
gumas kietai laikytis savo įsitikinimų ir vidi
nio balso. Sąvokai “žmogaus su charakteriu”

(Nukelta j 4 pusL)
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Šviesusis Krislas užgeso
(Atkelta ig 3 pusi.)

ar be jo, man rodos, mes turim vienu at
žvilgiu gan itiikslų atitikmenį lietuviškai, kai 
kalbam aipde žmogų “su nugarkauli u” ar “be 
nugarkaullio”.

Žinoma, ne visi žmonės spindi Br. Railos 
išvardintom charakterio dorybėm, mūsų bū
duose vis būna neįgimtų, neišugdytų, neuž- 
taisomų plyšių ir spragų. Dėl to, prafrazuo- 
jant W. Shakespeare’ą, galima gana drąsiai 
tarti: ‘Silpnybe, tavo vardas žmogus!”...

Tačiau, kai kalbam apie poetą kan. Myk. 
Vaitkų, tai, kiek man ipavyko jį pažinti, ne
buvo perdaug suriku apčiuopti tuos žmogaus 
charakterio elementus, kuriuos savo knygoje 
mini Br. Raila: principingumas, .tvirta valia, 
pastovumas, gilius idėjinis ir emocinis tūris, 
ryžtingumas kietai laikytis savo įsitikinimų 
ir vidinio balso. Iš tikro, .tai buvo (regimi ir 
esminiai kan. Myk. Vaitkaus būdo bruožai. 
Prie jų gal būtų galima dar tik štai ką pri
durti: tolerantingumias, gyvos ir jautrios pas
tangos kitą žmogų suprasti, savo nuomonėm 
ir pažiūrom Įjp neprievartauti.

Nenoriu nugrimzti į panegiriką, maino nuo
mone, beprasmiškas darbas ir mirusiam žmo
gui liaupses (giedoti. Bandysiu papasakoti po
rą atsitikimui, kurie, tikiuosi, šiek tidk .paryš
kins poeto Myk. Vaitkaus žmogiškąjį būdą.

Pirmas atsitikimas —gana senas, jis jau 
anapus keturiasdešimties metų (vadinasi, ka
da kan. Vaitkus ėjo savo .penkiasdešimtuosius). 
Tai atsitiko Palangoj, tiksliau — Baltijos jū
roj.

Palangos Jūratė yra ne įtik žavinga, gar
siai ir (graudžiai vaitojanti, bet kartais ji bū
na ir tikrai klastinga. Ypačiai po didesnių 
audrų, kai vandenys pradeda trauktis į vaka
rus. Tada, jei j jos bangas įšoki maudytis, 
akimirkom pajunti, kad su smėliu po kojom 
‘Važiuoji” į gilumą. Tuos Jūratės pokštus rei
kia pažinti, kad jos bangų ir srovių nebūtum 
suraitytas. Kastyčiai, kurie tų .paslapčių nepa
žįsta, kartais Jūratės igflėby ir su mirtim susitin
ka...

Naktį pro Palangą praūžė smarki aud
ra. Rytas buvo debesuotas, Baltija nerami, bet 
diena įšilo, buvo smagi maudytis, nes galėjai 
iki valios su bangom pasitaškyti ir pasirung
ti.

Atėjau į vyrų maudykles apie pusę pirmos 
po .pietų. Ir iš karto .pasitikau klaikų, tiesiog 
siaubingą įvykį — kažkas, gana toli nuo kran
to, kovojo su banguojančia jūra, išgąsčio' pil
nu balsu šaukėsi pagalbos. Tučtuojau gausus 
būrys vyrų šoko pagalbą organizuoti, bet visa 
tai tebuvo vaikų žaidimas — sudarytą rankų 
grandinę bangos bematant sutraukė, o valtis, 
tįsojusi čia pat ant kranto, plaukimui ne
buvo parengta — ištraukyti dugno kamščiai, 
virvės supainiotos...

Šauksmai jūroj nutilo, Jūratė savo auką pa
siėmė. Stovėjom ant kranto sustirę ir nusi
gandę, net nežinodami, kas nuskendo. Ir tuo 
metu pamatėm, kad vienas .plaukikas jau run
giasi su banguojančiais vandenimis nuskendu
sio vietoj. Pradėjom taisyti valtį, atnaiplio- 
ti virves, kad ir antras neprigertų, nors .taip 
pat nežinojom kas jis toks. Tačiau drąsus ir 
narsus skęstančio gelbėtojas pagalbos nesišau- 
kė — gal dešimt minučių jis .pasiblaškė nu
skendimo vietoj ir pradėjo irtis į krantą. Kai 
priartėjo —visi šokom prie jo, visiems nu
stebimas atėmė žadą — tai buvo poetas kan. 
Myk. Vaitkus, tas lieknas ir trapus vyras, o, 
pasirodo, besąs puikus ir ištvermingas kovo
tojas su Baltijos šėlstančiom bangom..

.Ar į tokį rizikingą gelbėjimo žygį būtų 
leidęsis bailus, neryžtingas, valios ir artimo 
meilės neturintis žmogus? Kan. Myk. Vait
kus tuomet su skausmu aiškino: girdi, buvęs 
per toli nuo pagalbos šaukiančio, jei truputį 
arčiau būtų plaukojęs, tikriausiai būtų spėjęs 
skęstantį sugriebti ir į krantą ištempti...

Baltijos jūroj prie Palangos tada nusken
do už kan. Vaitkų amžiumi žymiai jaunesnis 
ir fizine sveikata neabejotinai stipresnis vy

ras — Kastas Meškauskas. To meto ypač po
puliarus žmogus prof. Juozapas Herbačiauskas 
Kastą Meškauską, kaip talentingą ir gabų jau
nuolį, buvo regimai pamilęs. Ir ne kartą jis 
nuskendusiam sakė: ‘Kastai, tavo priešas — 
vanduo! Saugokis vandens!” Tačiau, atvykęs 
j Palangą, Kastas, matyt, buvo pamiršęs ir sa
vo bičiulio įspėjimus, buvo pamiršęs ir tai, 
kad jūra yra vandenys, kartais .klastingi ir 
negailestingi vandenys...

Kita “istorija” jau ne atsitikimas, o pap
rastas bičiuliškas pašnekesys. Poetas Myk. 
Vaitkus tuo metu jau siekė 80 metų amžiaus 
ribą, bet vis dar tebešvietė fenomenalia at

mintimi, 'dvasios jaunumu, buvo atviras .kal
bus, vis ką nors originalaus ir vaitkiško pa
sakantis.

Buvom susitikę Bostone .jaukiame ir inty
miame artimesnių draugų būrely. Prie vaišių 
skobnio Kanauninkas su įsitikinimu, kaip da
lyko žinovas, aiškino, kad prie užkandžių ir 
silkės tetinkąs tik vienas vienintelis gėrimas 
degtinė, gerai atšaldyta lietuviškoji baltakė. 
Girdi, jį imąs juokas, kaip pamatąs, kad sil
kę tautiečiai užpilą prancūzų konjaku, kuris 
esąs visai ne to sodo paukštis. Baltakės, gal 
ir atsitiktinai, ant vaišių stalo netrūko, ir Ve
lionis Poetas tuomet išlenkė jos ne vieną tau
relę (aplamai gi ir gėrimui jis turėjo valia 
apribotą saiką).

Kai susėdom prie kavos stalelio, kur jau 
tiko konjakas ir saldūs gėralai, staiga iššoko 
stačiokiškas klausimas: “Kanauninke, kaip gi 
ten buvo su moterimis, argi taip jau niekuo
met j jų žavesio, į jų burtų pinkles ir neįsi- 
painiojot?..”

Kan. Myk. Vaitkus, smagiai ir nuoširdžiai 
nusijuokęs, atsiliepė: “Ak, pone Dieve, tai de
likatus klausimas, provokuojantis tarti atvirą, 
apnuogintą žodį. Žinoma, kad ir mes, dvasiš
kiai, esam žmonės, kurių neaplenkia moterų 
žarstomos pagundos. Neaplenkė jos ir mano 
vienatvės. Tik, matot, aš vis stengiaus šoki
nėti niuo kimselio prie kiimselio, nes prie vie
no ilgėliau sustoti — pavojinga...”

Atsakymu visi buvom patenkinti, skaniai 
pasijuokėm. Teisybė, tai lakios ir spalvingas 
frazės, nestokojančios vaitidnio tiesumo ir at
virumo. Tik, jei nors truputį giliau į jas pa
žvelgsim, ir vėl pamatysim, kad kan. Myk. 
Vaitkus buvo tvirtų apsisprendimų žmogus, 
valinga asmenybė. Žiūrėkit, prie vieno kimse
lio ilgėliau sustoti — pavojinga! Aišku, tai 
jau būtų konfilktas su luomine ir stonine 
padėtim, konfliktas su pačiu savim...

Tegu jis man atleidžia, bet aš, būdamas 
netikėlis, ir šiandien abejoju, kad tie “šoki
nėjimai” jam būtų buvę smagūs ir neskaus
mingi...

Poetas mirė — legendos 'gimsta! Kažkas 
kažkur jau pasakė, ikald Mįyk. Vaitkus pra
džioj buvo didelėj (mano pabr. St. S.) Mai
ronio įtakoj. Jeigu tokis teigimas būtų tiesa, 
tai irgi nebūtų stebinanti ir užgauli kliau- 
dis, nesgi buvo laikai (kai kuriuo požiūriu 
jie, tur būt, ir dabar tebėra), kada Maironis 
ne vienam rašytojui darė apčiuopiamą povei
kį. Tačiau poetas Myk. Vaitkus niekad nebuvo 
didelėj Maironio įtakoj. Tiesa, jis gyveno At
gimimo dainiaus artumoj, kūrė jo šešėly, be 
abejonės, šio bei to iš Maironio pasimokė, 
bet nuo pat pradžios ieškojo savaimingo pa
sisakymo, reiškėsi būdingu v&ltkiniu švelnu
mu ir jausmingumu, kūrė originalių ir savitą 
išgyvenimą. Ir visą laiką, įgana ilgą gyvenimą, 
jo tikėjimas buvo — estetizmas. Žinoma, sa
vaip suprastas, savaip išgyvenamas estotiz- 
mas, bet tai iš tikro sąlygojo Myk. Vaitkaus 
(poezijos turinį ir formą.

Šiom dienom, besikalbant apie mirusį Po
etą, dr. Jurgis Gimbutas man priminė skulp
toriaus Jacųues Lipshitz’o, lietuviškuose Drus
kininkuose gimusio žmogaus, mirusio beveik 
tuo pat metu su kan. Myk. Vaitkum, pasi
sakymą apie meną ir meno kūrėją. Anot Lip- 
šhitz’o, menas turėtų būti visa tai, ko žmo
gus dar niekad 'nėra matęs, girdėjęs ir skai
tęs (čia velionio skulptoriaus mintys tik at
pasakojamos, o ne iš originalo išverstos). Tad 
ir kiekvieno meno kūrėjo pareiga esanti kur
ti tokį meną, kuris dar niekur nebuvo maty
tas, girdėtas ar skaitytas...

Miniu tą žinomo skulptoriaus pažiūrą, nes, 
kiek aš pajėgiau į poeto Myk. Vaitkaus kū
rybą įsijausti, man atrodo, kad vėliomis Rašy
tojas su didėle rimtimi, su didėliu kantrumu 
ir skausmu ieškojo to dar “inepasalkyto ir ne
skaityto” lietuviško žodžio. Tiesa, .tokia pa
žiūra į meną yra didėlė ir ne kiekvienu atve
ju pakeliama našta, 'bet ar ne kiekvienas pa
šauktas kūrėjas to siekia (J. Lipshitz’s iš tik
ro įkūrė neregėtus nematytus skulptūrinius 
reginius) ? Poetui Myk. Vaitkui (kaip ir kiek
vienam kitam to amato žmogui) kartais se
kėsi, kartais mintis ir žodis jo plunksnai ne
pakluso. Tačiau jis yra sukūręs tokių dalykų 
ir tokį savaimingą poezijos herojų, kurie lie
tuvių grožinės literatūros istorijoj nėbus įtik 
šalti ir negyvi numeriai, nebus pėdai be grū
dų, “nušvitusi dulkė” neužges su rytojaus va
karo sutemom. Myk. Vaitkus — estetas, ieš
kotojas, lietuvių dailiojo žodžio ugdytojas vi
suomet bus šviesus ir saulėtas krislas mūsų 
kultūrinio gyvenimo erdvėj.

,(Bus daugiau),

Šypsenos Bostone 1962 metais. Iš kairės į dešinę pirmoje eilėje: Pr. Lembertas, Gražina Matu- 
laitytė-Rannit, kan. Mykolas Vaitkus, M. Lembertienė; antroje eilėje iš kairės į dešinę: E. Viz
girdienė, J. Vasiliauskas, T. Babuškinaitė-Vasil iauskienė, Antanas Rimydis, A. Santvarienė, 
Stasys Santvaras, Faustas Kirša ir Antanas Gu staitis. Nuotr. Beatričės

Ant išeivijos vieškelio paliktoji lyra

(Atkelta iš 3 pusi.)

vo bendrakeleiviams St. Santva
rų! ir B. Brazdžioniui. Kirša pro
tarpiais moka šiltai pabrėžti sa
vo bičiulių ypatingiausius bruo
žus.

UI ir IV Pelenų knygos, ne
žiūrint visokių neatrišamų maz
gų bei nelygumų, lieka vertingu 
“Palikimo” indėliu. Aptarti šias 
giesmes galima tik atskąra studi
ja. Didaktinė Kiršos satyra ir 
forminė disciplina turi ir gerų, 
ir blogų pusių. Visumos momen- 
taluroą darko rimų tironija. Poe
tas kai kur tiesiog prokrustiškai 
“perkurta” frazę ar žodį, norė
damas tiksliai surimuoti savo 
kupletą. Kirša yra. silpnas ir ta
da, kai, priekaištaudamas žmo
giškajai komedijai, apkrauna 
posmą išmoningomis, kampuoto
mis, kartais kraupiomis frazė
mis. Jo idealistinė “gyvenžiūra”, 
su dabarties blogybių paviršuti
nišku paplakimu ir praeities pra
kilniu pašlovinimu nepasižymi 
elegancija. Jis kažkaip neįtikina 
dabarties skaitytojo. Ironiškai 
“Pelenų” tekstą galima būtų pa
kritikuoti paties Kiršos Post 
Scriptum žodžiais:

čia daug kur vaizdui perkąst 
reikalingas raktas:

Ne aš čia kaltas, kaltas viešpatnas
Abstraktas. (198)

Vis dėlto Kiršos satyrinis do
vis, kaip literatūros faktas, o 
ypač kaip nuoširdus, patriarcha
liškas tūžmas prieš žmonijos mo
ralinį nuopolį, išliks ir bus na
grinėjamas ateities raštuose.

Palyginti originali yra Pabė
gėlių poema, prieš keliolika me
tų spausdinta J. Tysliavos reda- 
guotoj “Vienybėj”. Ir čia satyra 
dominuoja. Bet daug šmaikštes
nė. Parodoma, kaip nuo bolševi
kinio pragaro bėgo ne tik eiliniai 
žmonės, bet ir mūsų lliteratū- 
ros herojai: Vydūno Sau-Žmo- 
gus, Krėvės Šarūnas, Skerdžius, 
Maironio Rainys, Dovydėno bro
liai Domeikos,, Binkio Tamošius 
Bekepuris, Vienuolio Veronika 
ir 1.1.

Bene pačią įdomiausią knygos 
dalį sudaro F. Kiršos Užrašai, 
parašyti 1949-1963 metais. Min
ties, vaizdo, ar skaitomo teksto 
įkvėptas, Kirša skubėdamas juos 
rašė “ant mažų ir didesnių blok
noto lapelių,, ant šiaip rankosna 
patekusios popierinės skiautelės, 
ant nudrėkstų kalendoriaus la
pukų, net ant vyniojamo popie
riaus atplėšų...” St. Santvaras 
įdėjo 242 gabalus. Jie pasižymi 
erudicija, aforistiniu lankstumu, 
o taip pat kontroversiniu konk
retumu. Juose apmąstoma mūsų 
kultūra, poetui artimi asmenys, 
visuomenė, tautos likimas. Čia 
poetas atskleidžia ir savo kūry
bos proceso paslaptis ir asmeni
nius polinkius. Jis yra tiesus,

atviras, kandus. Užrašus iššif
ruodamas, Santvaras įdėjo daug 
darbo. Tai reikšminga medžia
ga Kiršos asmenybei suprasti. 
Žinoma,, dėl pasitaikančio sar
kazmo, ne viską galima buvo 
šiuo metu skelbti. Taip apgailes
taudamas, samprotauja St. San
tvaras. Norisi paklausti: O kas 
tą “nepatogią” medžiagą vėliau 
atspausdins? Ar dėl kelių asme
nų rūstybės vertėjo išjungti poe
to atviresnį sakinį? Juk J. Ais
čio “Milfordo elegijose” yra net 
kelios statinės kontroversinio 
parako. Niekas dėl to J. Aisčio 
ramybės nesudrumstė, nes poeto 
dvasiniai šarvai yra nepramuša
mi. ■' ' .....  '■

Iliustracijose parodoma F. 
Kiršos plati visuomeninė veikla, 
jo draugai, bičiuliai,, jo mylimų 
skautų būrys, gimtojo krašto Za

rasų vaizdelis, rankraščių pavyz
džiai. Net keli dailininkai yra 
piešę Kiršos portretą: K. Šklė
rius, A. Varnas, V. Vizgirda, V. 
K. Jonynas. Kilniame veide iš
ryškėja tai į tolumas įsmeigtas 
žvilgsnis, tai dvasinė valia, prin
cipingumas, tai minties ramybė, 
tai susikaupimas ties knyga. Pa
sigendame bent kelių nuotraukų 
iš kasdienybės, kurioje poetas 
būtų pavaizduotas be išeiginės 
laikysenos.

“Palikimo” išleidimu prieš iš
eiviją pakibo aktualus klausimas 
— ar ateityje visi rašytojų-poe- 
tų pomirtiniai raštai bus leidžia
mi tik kelių labai artimų asme
nų rūpesčiu? Ar visuomet spaus
dinimui lėšų teks ieškoti aukoto
jų gretose ir dėl jų stokos ma
žinti puslapių skaičių, reikiamai 
neperžiūrėti korektūros (pasta
rasis darbas yra sunkus ir turė-

Trisdešimt septintasis 
poezijos profesorius

Britanijos Oksfordo universite
tas turi jau seną .tradiciją: kas 
penikeri metai jo magistrai išsi
renka pašalietiį poezijas profeso
rium, kuirio .pareiga kas semestrą 
paskaityti paskaitą, būti komisi
joje, svrstant universitetines po
ezijos premijas, kasmet 'pasakyti 
oraciją lotynų kalba. Kandida
tais paprastai pasiūlomi plačiai 
žinomi poetai: toms pareigoms 
yra buvę išrinkti Ceeil Day Le
vis, W.H.Auden, Robert Graves, 
Edmund Blunden. Šįkart išrink
tas John Wain, kuris perims pa
reigas iš Roy Fuller.

J.VVaiin, tiesa, daugiau žino
mas kaip kritikas ir prozininkas, 
nors rašęs ir poezijos. Bet rinki
niuose jis varžės su Stephen 
Spender, kuris laikomas daugiau 
tradiciniu poetu,,o Oksfordo gal
vos, ypač jaunesnės, visada la
biau linkusios šiauštis prieš tra
dicijas. Dėl to Wain surinko 231 
balsą, Spender 213. Nors Oksfor
das turi 33.000 magistrų, balsavo 
tik 763, iir sakoma, kad tas balsa
vusiųjų skaičius yra 'rekordinis 
,po ikarą

Kandidatų statymas ir rinki
mai visada susilaukia visuome
nės dėmesio. Vyksta net lažybos, 
įkas kokiu santykiu gali laimėti. 
Spender šįkart buvo favoritas, 
bet laimėjo Wain, kuris bus tris
dešimt septintasis Oksfordo poe
zijos profesorius.

tų būti pavedamas akyliems spe
cialistams) ? Kiršos atveju, su
prantama, visa atsakomybė ati
teko Lietuvių rašytojų draugijai. 
Gi jos iždas labai jau miniatūri- 
nis. Laimei visą darbą sutiko ap
siimti artimiausi poeto bičiuliai. 
Jiems giliai dėkoja Draugijos 
pirmininkas L. Andriekus: “Sta
siui Santvarai, raštus redagavu
siam, Alei Santvarienei, juos 
perrašiusiai, Juozui Kapočiui, 
užsidėjusiam atspausdinimo naš
tą...”

J —--------------------------

PLOKŠTELES, GAUNAMOS "DRAUGO" ADMINISTRACIJOJE

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

Plokštelės pavadinimas Artistai 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
LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI (Išleido L. Bendr. kultūros Fondas) (Stereo) 5.00

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

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
GRJŠIM, GRĮŠIM Kvartetas Viltis (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 piuza; III-sis 5.00
LITERATŪROS VAKARAS IV-sis r 5.00
SEK PASAKĄ Laima Rastenytė 5.00
ZUIKIS PUIRIS Grigaitytės ir Tijūnėlių šeima 5.00
RINKINYS 25 A. Dvariono muzika 5.00

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

(Mono) 5.00
LIETUVIŲ 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-fi) 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 METŲ MINĖJIMAS parapijų ansambliai (Stereo) 5.00

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

- *
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Latvių išeivių muzika
Pasakoja muz. kritikas Eduards Ramats
*

Chicagoje gyvena latvių muzi
kos kritikas, choro vedėjas, solis
tas Eduards Ramats. Baigęs 
Maskvos konservatoriją, laimėjęs 
konkursą Bolšoj imperatoriška
me teatre, ten dainavo kaip so
listas, kol užėjo bolševikai. Grį
žęs Latvijon dainavo Rygos ope
roje. Nuo 1949 m. gyvendamas 
Chicagoje, rašo muzikinių įvykių 
apžvalgas latvių laikraščiams: 
“Laiks” (Nevv Yorke) ir “Latvi
ja Amerika” (Toronte).

Malonu buvo aplankyti jį jojo 
namuose 2176 N. Mango Avė. 
Chicagoje. Jo salonas išpuoštas 
gausiais originaliais paveikslais, 
ant knygų lentynos — latviškai 
aprengta lėlė.

— Ar daug turite latvių muzi
kų, kompozitorių Chicagoje? — 
paklausiau jį.

Muz. Ramats atnešė gaidas VI. 
Vištelio, kuris sukūrė daug dai
nų, o dabar ruošia naują chora
lo knygą. Jis yra dabar Lemonto 
katalikų bažnyčios vargoninin
kas.

Toliau muz. Ramats ėmė pasa
koti:

— Turime Chicagoje gyve
nantį pianistą, vargonininką ir 
kompozitorių Valdį Treimanį. Jis 
daugiausia kuria variacijas forte- 
pijonui,tautiniais motyvais.Taip 
pat rašo dainas chorui. Chicago
je gyvena Alfreds Matisons — 
smuikininkas ir kompozitorius. 
Kufia solo dainas, kūrinius smui
kui, dainas chorui. Tai ir viskas 
Chicagoje. Kalamazoo mieste gy
vena prof. Valdemars Ruševics, 
smuikininkas, muzikos mokyto
jas universitete. Tame pat mieste 
yra geras ikomipozitorius Arnolds 
Kalnajs. Jis daugiau kuria cho
rams, bei solistams. Jis vargoni
ninkas ir chorvedis.

New Yorke gyvena kompozito
rius, dirigentas ir vargonininkas 
Bruno Skulte, sukūręs gausiai so
lo ir choro dainų, o taip pat ope
rą “Vilkaču masitiniece”. Ši ope
ra buvo pastatyta Vokietijoje. Jis 
taip pat kuria muziką smuikui.

New Yorke gyvena fleitistas, 
modernios muzikos kūrėjas Ar
nolds Stūmis. Taip pat New Yor
ke yra ultramodemistas kompo
zitorius Gundars Pone ir obojis- 

G tas Andrejs Jansons, kuris dau
giausia kuria melodijas tauti
niams instrumentams, kanklėm.

Clevelande yra Janis Kalnietis, 
duodąs neblogų kompozicijų cho
rams. Philadelphijoje esąs Vik
tore Baštiks rašo dainas chorams, 
solo, mėgsta religines giesmes.

Toje pat Philadelphijoje gyve
nąs Valentins Berzkalns taip 
pat kūrėjas chorų ir solo dainų 
bei sudaro leidinius apie įvyku
sias dainų šventes. Vienas iš jo 
kapitalinių veikalų yra “Latviešu 
dziesmu stvetki trimda” (Latvių 
dainų šventės tremty, 445 psl.).

Valentins Berzkalns yra para
šęs ir veikalą “Latviešu dzies
mu svetku vesture” (Latvių dai
nų švenčių istorija nuo pat 1873

metų — pirmos dainų šventės iki 
1938 metų — paskutinės dainų 
šventės prieš okupaciją. Knyga 
turi 559 psl., tai geriausia latvių 
švenčių istorija, kokią turime. 
Šiemet Clevelande švęsime 100 
m. sukaktį nuo pirmos latvių dai
nų šventės.

Bekalbant Ramats prabilo:
— Aš moku Lietuvos himną 

“Lietuva tėvynė”.
Ir pradėjo deklamuoti aiškin

damas, kad būdamas muzikos 
mokytojas Rygoje su mokiniais 
švęsdavo Vasario 16 d. ir giedo
davo su latvių gimnazistais Lie
tuvos himną lietuviškai.

Toliau muz. Ramats pasako
jo:

vena 
tūrių

Kanadoje Brunsvvike gy- 
Janis Kalninš, autorius ke- 
latviškų operų, Rygos ope-

Eduards Ramats '

ros dirigentas. Dabar jau pensi
ninkas, o anksčiau buvo Kana
doje simfoninio orkestro dirigen
tas, muzikos profesorius. Gabus 
visose srityse. Be operų ir voka
linių kompozicijų, rašo instru
mentinę muziką. Žinomas ir ka
nadiečiams.

Toronto mieste gyvena Tali- 
valdis Kenninš, muzikos profeso
rius universitete. Kuria simfoni
jas, solo, choro dainas ir instru- 
metinę muziką. Baigęs konserva
toriją Paryžiuj, dabar plačiai reiš
kiasi.

Kanadoje esąs Janis Norvilis 
žymus savo kūriniais chorui. Yra 
daug dainų sukūręs, dirigentas ir 
vargonininkas Kichinery. Hamil
tone esąs Imants Sakss pasižymi 
chorų dainų kūrimu, dirigentas ir 
chorvedis.

Turime stiprių kompozitorių 
Europoje: Alberts Jerums ir Hel- 
mers Pavasars, abu gyveną Ang
lijoje. Vokietijoje — kompozito
rius Longins Apkalns. Anglijo
je gyvenąs komp. Edvards Šen- 
felds susilaukė premijų už savo 
dainas.

— Ar daug chorų turi latviai 
tremtyje?

— Chicagoje chorai yra prie 
kiekvienos bažnyčios. Turime ga
na stiprų vyrų chorą, Daugavie-

HIGH RATES
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Annum PHID flUABTEBLY

Passbook 
Accounts

AT f
$5000 or more 

Certificates 
2 year min.BRIGHTON

SAVINGS k LOAN ASS'H

HIGHEST BESERVES

4071 Archer Avenue
(VVest of California Avė.)

Chicago, UI. 60632
TEL — LA 3 - 8248
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Bonus 
Certificates
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Pirmos latvių dainų šventės Chicagoje dirigentai. Iš kairės j dešin.): A. Kalnajs, B. Skulte ir Ęd. Ramats.

■_ 1 l -a -1 i i ’
1 J’ImF Gir-

si, kuris susilaukė jauno dirigen
to Eg. Elguto. Stiprus choras yra 
Daugava. Jam vadovauja Vilis 
Eizans. Chorai suruošia koncer
tus, bet operų neįstengia pastaty
ti. Dabar ruošiasi didžiajai dainų 
šventei Clevelande, kur bus mi- 

! nima 100 m. sukaktis nuo pirmos 
latvių dainų šventės. Dainų 
šventė įvyks rugp. 31 — rugsė
jo 3 d.

— Kokius Chicagoje turite 
svarbesnius solistus ir instrumen
talistus?

— Vienas žymiausių instru
mentalistų yra Valdis Treimanis, 
pianistas, koncertuojąs visose JA 
V-se ir Kanadoje. Taip pat pia
nistė Zaiga Ore. Gi Alfreds Ma- 
tisons yra mūsų žymus violistas 
Chicagoje. Leo Tarvfds — smui
kininkas. Jo žmona Eeza Tarvide 
— sopranas. Pažymėtinas smui
kininkas Laimonis Krengelis. Tu
rime sopranus -Martą Cakare ir 
Vilmą Laudmanę. Chicagoje gi 
džiaugiamės ir tenoru, dirigentu 
Ernestu Kupcis.

— Ar turite muzikos žurnalą?
— Turime žurnalą “Latviu 

muzika”, kuris leidžiamas Kala- 
mazoo, Mich. Jį redaguoja Ro- 
berts Zuika — vienas geriausių 
mūsų dirigentų, dainų šventėse 
diriguojąs vyrų ir jungtinį cho
rą. Žurnalas išeina periodiškai, 
maždaug kas 3 mėnesiai, o kai 
reikia — dažniau.

Bekalbėdamas -r- Ramants at
skleidė puslapį su Rygos operos 
rūmais ir pridėjo:

— Čia aš dainavau su K. Pet
rausku. Nuostabus tenoras! Kai 
man reikėjo daryti nosies pertva
ros operaciją, Petrauskas man 
nurodė specialistą Romoje, kuris 
man gerai patarnavo.

— Kaip latvių jaunimas laiko
si chorų atžvilgiu?

— įsijungia, bet netaip gau
siai. Galėtų jų choruose būti dau
giau.

— Kaip lankosi publika muzi
kiniuose parengimuose?

— Gana gausiai. Paprastai 
koncertai būna Latvių sąjungos 
salėje. Chicagoje yra tokia kon

certų sąjunga (koncertu apvieni- 
ba), kuri turi per 100 narių. Jos 
nariai moka 5 dolerius metams 
ir gauna tris nemokamus bilietus 
į tris koncertus, o paskiau dar 
atsilanko ir kitų klausytojų.

— Turite latvių muzikos stu
dijas?

— Chicagoje Valdis Treima
nis turi piano studiją. Lidija Ven
ta Dabrovolska turi dainavimo 
studiją.

— Kaip su latvių teatru?
— Chicagoje turime latvių te

atrą, bet nepastovų. Susimeta.pa- 
ruošia veikalą ir vėl išsiskirsto. 
Tačiau atvyksta trupės iš New 
Yorko, Toronto. Atvyksta su sa
vo drama, komedija. Mažesnė 
grupė atvyksta iš San Francisco 
su vaidinimu. Vokietijoje, Miuns- 
tery, turime latvių gimnaziją, iš 
kurios buvo atvykę 30 mokslei
vių pavaizduoti senovės Latvijos 
vedyb. papročių, J. Prunskis

Kertinė
paraštė

ke- 
ne- 
CK

sinimu, rusų kalbos sferos plė
timu. Tautinės, nacionalinės 
kalbos, lygiai kaip ir “naciona
liniai” ne Rusijos valdomųjų 
žemių sąjūdžiai turi teisę egzis
tuoti tik tol, kol Maskvos galia 
įsiviešpataus tų sąjūdžių ar kal
bų kilmės vietose. Po to į sceną 
jau oficialiai ateina ir “viena 
kalba”. Aišku, tokio sprendimo 
galimumas dažnai iš Maskvos 
reikalauja daug laiko ir kantry
bės, bet, kiek rodo viso pasau
lio įvykių raida, Maskvos valdo
vams to netrūko ir netrūksta. 
Šimtmečius užtrukusi totorių 
valdymo era rusus išmokė klas
tingumo ir kantrumo.

Apie Maskvos toli siekiančius 
tautinius planus iš spaudos, val
džios parėdymų, valdančiųjų pa
reiškimų vargiai ką bepatarsi
me. čia tų planų slaptumo 
skraistę kiek atidengia tik aka
demijų lingvistiniai leidiniai. 
Visų satelitų Mokslo akademi
jos jau metų metais skelbia 
daugybę leidinių, nagrinėjan
čių rusų kalbą. Pvz. Lenkijoje 
vien 1972 m. iš 334 lingvistinių 
leidinių net 81 liečia rusų kal-

24 vadovėliai mokykloms. Ir 
Maskvos planai pasiekti HI-sios 
Romos suorganizavimą nėra 
tuščia fantazija! Tik ji labai pa
naši j Hitlerio išsapnuotą tūks
tantmečio trečiojo Reicho idėją. 
Ar vienos ir. antros finalas bus 
panašus, tai pareis nuo Vakarų 
pasaulio budrumo ir realybės 
supratimo. Z>«.

VVAGNER & SONS

Tjpewritersi, Adding Machlntu & 
Ciieckwrlter.s

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 50m. patikimas patarnavimas 
5610 South Pulaski Road 

Phone — 581-411]

■■..Į , ■ L ,   ............................... .. .

KOSTAS BUTKUS
Tel. PR 8-2781 (778-2781)

Maskvos komunizmas - bolše
vizmas, šiandieninis Maskvos 
valdymo praplėtimo įrankis, ne
atskiriamai visur rišamas su ru-1 bos mokymą; čia neįskaitoma
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American Travel Service Bureau, vadovaujamas Walter Rask-Rasčiaus- 
ko, organizuoja turistines ekskursijas j Lietuvą. Jo ekskursijos tvarkin
gai suplanuotos ir vyksta sklandžiai. Visos grupės turi patyrusius pa
lydovus. Ekskursijų maršrutas sekantis:

TVOROS, LANGAI, DURYS 

STOGELIAI, RINOS, 
APKALIMAI (Siding).

(Atkelta iš 2 psl.)

kartoti bent viešai,, bet tuo 
liu eina konsekventiškai, ir 
seniai įvykęs Ukrainos KP
sekretoriaus P. šelesto pašali
nimas su tuo rišasi. Nors Mask
va nacionaliniais klausimais vis 
dar stengiasi išsaugoti “veidą”, 
bet P. Šelestui vis dėlto jau at
virai prikišo jo 1970 m. ukrai
niečių kalba paskelbtą knygą 
“Mūsų tarybinė Ukraina“, ku
rioje P. Šelestas teigiamai mi
nėjo Ukrainos istorinę praeitį, 
o ypač XVI a. Zaporožės Siečės 
demokratinę kazokų santvarką. 
Rusai tuo buvo labai nepaten
kinti IU-sios Rbmos “imperijo
je” “garbingą istorinę praeitį" j 
turinti teisę turėti vien “kilnio
ji rusų tauta”. Kas to nesupran-, 
ta — turi žūti!

Toji rusifikacinė politika, tu
rinti visus vesti prie vienos 
“tautos”, Maskvos valdovų sis
temingai ir nuosekliai vykdoma, 
yra labai elastiška, naudojanti 
daugybę variantų, žiūrint vie
tos skirtingų aplinkybių. Vie
naip tai vykdoma Ukrainoje, ki- i 
taip Kaukaze ar Turkestane ir i 
dar kitaip Pabaltijo kraštuose, i 

Įsidėmėtina dar, kad rusifi- i 
kaciniai planai nesustoja net ■ 
prie esamų Sovietijos sienų, j

6 DIENOS LIETUVOJE
5 DIENOS VILNIUJE ({skaitant ’/a dienos kelionę { TRAKUS)

1 DIENA KAUNE

■

=

DAR YRA KELIOS VIETOS sekančiose ekskursijose:
Nr. 10 14 dienu kelionė

Iš NEW YORKO — $772.00
Rugpiūčio mėn. 22 d.
Iš CHICAGOS — $872.00

5 dienos Lietuvoje — 5 dienos Tallinne (Estijoje

Nr. 11

Nr. 12

15 dienų kelionė • / •• 
Iš NEW YORKO — $682.100

14 dienų kelionė
B NEW YORKO — $687.00

Spalio mėn. 1 d.
Iš CHICAGOS — $782.00

5 dienos Lietuvoje — 5 dienos Rygoje (Latvijoje)

Gruodžio mėn. 19 d.
B CHICAGOS — $787.00

5 dienos Lietuvoje — 5 dienos Rygoje (Latvijoje)

Prašome registruotis, nes dalyvių skaičius grupėse ribotas, {mokėjimas 
asmeniui $100.00. Paskelbtos kainos — gyvenant dviese kambaryje; 
atskiras kambarys — $85.00 papildomo moksčio.

ALL AIR FARES SUBJECT TO CHANGE AND/OR GOVERNMENT
APPROVAL

Visais kelionių reikalais prašome kreiptis Į:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH WESTERN AVENUE

Chicago, Illinois 60643 Telefonas (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti Į Ameriką; teikiame 
informacijas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus, parūpiname 

vizas ir bilietus.
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Philomena sako...
DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
Beina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų.

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
| 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 pradėti tau
pyti.

5%
Regular

Passbook
Account

»

savings and loan association
6245 south vvestern avenue 476 7575

5%®/o
SI,000 or 

more 
Savings 

Certlflcate 
(1 to 2 yrs.)

5'/4%
90 Oay
Passbook
Accounts

6%
$5,000 or 

more 
Savings 

Certlflcate 
(2 to 10 yra )

CHICAGO HE

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite tik per

REIKALAUKIT 
SPECIALAUS BIULETENIO 
SU AUTOMOBILIŲ 
PAVEIKSLAIS,

. APARTMENTAIS, 
NAUDOTAIS RŪBAIS 
SVEČIAMS IS USSR 
REIKALAUKITE MOŠŲ 
SPECIALIŲ BIULETENIŲ.

MES TURIM 24 METŲ 
PATYRIMĄ
ŠIAME BIZNYJE IR 
TAIP PAT TURIM 
TŪKSTANČIUS 
PATENKINTŲ KLIENTŲ.

UŽSISAKYKITE DABAR 
TIK PER INTERTRADE 

EXPRESS CORP.
GERIAUSIĄ DOVANĄ

J LIETUVĄ 
SPECIALIŲ RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMUS
INTERTRADE EXPRESS 
CORP. pirmiausia pasakė apie 
tai, o jūsų giminės pritarė.

Su specialių rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali gauti 
viską, ką tik nori, už dalelę 
reguliarios kainos. Tai tas 
pat, kai jeiti j krautuvę 6u 
100 dol. ir už juos gauti 200 
dol. ar 300 dol. vertės prekių, 
o gal net daugiau.
INTERTRADE EXPRESS 
CORP. mielai jums nemoka
mai prisius {rodymą. Specia
lių rublių pažčmėjimus gulima 
paversti j reguliarus rublius 
aukščiausiu kursu.
SU PILNA GARANTIJA
GREIČIAUSIAS 
PATARNAVIMAS
Pažymėjimai pristatomi maž
daug per tris savaites. Vieno 
spec. rublio kursas yra $2.70.

TAS KURSAS APIMA VISKĄ 
NĖRA JOKIŲ KITŲ 
MOKĖJIMŲ.

REIKALAUKIT MOŠŲ NE. 
MOKAMO ILIUSTRUOTO 
KATALOGO

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 28rd Street 
Penktas aukštas 

New York, N.Y. 10010 
Tel.: 982-1580

LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI

Pilnai garantuotas 
greičiausias pristatymas

Pasirinkite B šių modelių 
ZHIGULI VAZ 2101

US $3653.00
NAUJAUSIAS PAGERINTAS 
EXPORT MODEL
ZHIGULI VAZ 2103

US $4186.00 
FURGON STATION
WAGON US $4025.00
EXPORT MODEL 
MOSKVITCH 412 IE

US $3703.00 
MOSKVITCH 408 IE

US $3405.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968

US $2335.00
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Nauji leidiniai
• Laimutis Švalkus, GYVAS

TIS. Autoriaus trečiasis poezi
jos rinkinys visiems: suaugu
siems ir vaikams.' Vaikų skyrių 
iliustravo poeto sūnus mokslei
vis Algirdas Jonas Švalkus. 
Spausdino ir išleido “Šaltinis” 
1973 im., 16 Hound Rd., West 
Bridgeford, Nottingham NC2 
6AH, England. Kaina 0.50 penų 
arba 2 doleriai. Gaunama “Šal
tinio” adresu ir pas platintojus.

Nemažai rinkinio pus apių 
prirašyta patriotinėmis ir tėvy
nės ilgesio temomis Nors šval
kus žodžius gana neblogai mo
ka sueiliuoti j posmus, tačiau 
eilėraščiai vis išeina neorigina
lūs, nenauji, jau daugelio per 
dešimtmečius nukartoti iki nuo
bodumo. Vis dėlto geriausias 
rinkinio skyrelis yra tų satyri
nių eilėraščių, kuriuose Švalkus 
grakščiai ir taikliai moka pasi
juokti iš mūsų išeiviškųjų “do
rybių”. Štai pora posmų, apdai
nuojančių veiklaus išeivio pa
stangas ir dramą:

Turiu nuopelnų gražiausių 
gan nemažą krūvą, 
bet jie žus, jei nenugriausiu 
tų„ kurie man kliūva.

Ausk, sesule, margą juostą, 
jausk bėdas mūsų.
Jau, atrodo, aukštam poste 
dideliu nebūsiu.

• Algirdas Brazinskas-Baltas, 
UŽ MYLIMĄ BALTIJĄ. Eilė
raščiai. Išleido Amerikos Lietu
vių tautinės sąjungos Richmond 
Hill skyrius New Yorke 1973 
m. Iliustracijos — dail. J. Bag
dono. Spaudė lietuvių pranciš
konų spaustuvė 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn, N. Y. 11221. 
Leidinys 32 psl., jame sudėta 15 
eilėraščių.

Eilėraščių rinkinio autorius 
yra vienas tų Bražinskų (sū
nus), kurie, tragiškai pabėgę iš

Sovietijos j Turkiją, dar ir da- 
j bar neša savo neda ią Turkijos 
, kalėjime. Apie autorių leidėjas 
j savo įvade sako: “Jaunasis Al
girdas didžiąją savo vaikystės 
dalį praleido ištrėmime, Sibire. 
Dabar jau treji metai kenčia 
Turkijos kalėjimuose. Trumpą 

■ laiką, kurį jam teko gyventi sa- 
, vo gim-tajame krašte, jis išsako 
eilėraštyje ‘ Laimė, kančia ir 
viltis”. Tuos gilios tėvynės mei
lės posmus Algirdas sudėjo, tu
rėdamas vos 15 metų amžiaus. 
Algirdas Brazinskas-Baltas yra 
kuklus jaunuolis. Jis rašo: “Tai 
keletas puslapių iš mano krai
čio. Siunčiu juos ne dėl jų lite
ratūrinės ar meninės vertės, bet 
tam, kad geriau suprastumėte 
mano tragišką dalią”, čia su au
toriumi reikia sutikti: eilėraš
čiai didžia dalimi yra tik mėgi
nimai savo jausmus išsakyti ei
liuotu žodžiu. Tačiau visos ap
linkybės, kuriose eilėraščiai 
parašyti, knygelę daro jau įdo
miu šios dienos dokumentu. Vis 
dėlto vietomis autorius jau pra
siveržia pro visas pirnfaprades 
žodžio ir eiliavimo kliūtis ir su
kuria visai nuoširdžių posmų. 
Štai kad ir “Pavasaris”:

Vagoj sustojęs kruvinoj, 
Klausausi vyturėlio.
O vyturėlis, kaip seniau. 
Aukštai iškilęs, čiulba.
Ir kas supras, kas jo širdy — 
Džiaugsmai ar' skausmas 

ulba?

• LAIVAS. 1973 m. liepos mėn. 
Nr. 7. Religinio ir tautinio gyve
nimo mėnesinis iliustruotas žur
nalas. Leidžia Marijonų vienuo
lija. Redaktorius kun. J. Prunskis. 
Metams 4 dol. Adr.: 4545 W. 63 
St., Chicago, liti. 60629.

Išryškindamas tarpusavės mei
lės reikalą rašo kun. J. Prunskis. 
K. Kleiva (pasakoja kelionės įspū

Jonas Rimša Havajietė (aliejus)

KO VERTOS DEDIKUOTOS 
KNYGOS?

Rašytojai vieni daugiau palei
džia į žmones savo knygų su įra
šais, kiti mažiau. Pavyzdžiui, T.S. 
Eliotas ir E. M. Forsteris maža 
kam duodavę su įrašu, o George 
Moor pasi rasi nedavęs, kas tiik po 
ranka pakliūdavę (jo 'knygos bū
davusios leidžiamos po 1.000 eg
zempliorių, ir jis kiekvieną pasi
rašydavęs).

Kolekcionieriai mėgsta tokias 
su įrašais knygas rinkti ir už jas 
pinigą mokėti Brangiausios, ži
noma, yra ,kai kurių knygų pir
mosios laidos, ypač jei nedaug 
jų atspausdinta. Štai už garsiojo 
anglų romanisto Graham Green 
eilėraščių įknygntę “Babbling Ap
ril”, išleistą, ikai autorius’teturėjo 
21 m. amžiaus, ir pasirašytą, sa
ko, gailimą gauti apie 375 dolerius

iuž 12,50 dol. galėjai nusipinkti 
dokumentą su Britanijos karalie
nės Viktorijos parašu. Dabar jau 
už tokį dokumentą reikia mo
kėti iki 50 dol.

E. GAPUTYTĖS PARODA

Britų sostinės Londono Marjo- 
rie Parr galerijoje liepos 6-28 die
nomis tame mieste gyvenanti 
skulptorė—dailininkė Elena Ga- 
p'Utytė turės savo skulptūros dar
bų ir piešinių parodą.

E Gaiputytė, meną studijavusi 
Frėiburge, Mcntrealyje, Toronte 
iir Paryžiuje, 1956 m. iš Kanados 
persikėlė į Britaniją ir St. įves, 
Comwalyje, įsteigė galeriją. Vė
liau ją patraukė Londonas, ir da
bar ji čia Digby Stuart kolegijoje 
dėsto skulptūrą.

Nuo 1961 m. ji yra jau suren
gusi 6 savo vienos dailės parodas.

Si bus septintoji. Yra dalyvavusi 
daugybėje grupinių parodų. Kaip 
busimosios parodos kataloge rašo
ma, jos darbų privačiose kolekci
jose ir muziejuose yra net kelioli
koje kraštų: Australijoje, Kana
doje, Korsikoje, Airijoje, Anglijo
je, Prancūzijoje, Indijoje, Kuwai- 
te, Lietuvoje, Šiaurės Airijoje, 
Škotijoje, Švedijoje, Valijoje, Va
karų Vokietijoje ir JAV. Skulptū
ras ji kuria nedideles.

NAUJA BOOK OF THE 
MONTH VADOVYBĖ

Gausiai knygų JAV-se pasklei
džia vadinamas Book - of - the- 
Month klubas. Jo nauju preziden
tu tapo E. E Fitzgerald, butbjs 
McCall leidyklos prezidentas ir 
vyriausias JAV literatūros gildos 
redaktorius.

Filmų įvairumai
Ekscentriškas Bavarijos karalius 
Liudvikas

STAgfi SE.VIftMENR

Jei kam patiko režisieriaus Lu- 
crino Visconti darbai, ypač visų iš
girtas “THE DAMNED" arba 
“DEATH IN VENICE”, tada jums 
naujasis jo filmas *,LUDWIG” at
rodys mįslingai kerėjantis.

Chicagoje rodomas filmas su
trumpintas beveik visa valanda po 
New Yorko premjeros, o tačiau jis 
nenukentėjo, bent to nejaučiama, 
nes ir dar dabar vietomis yra per 
daug ištęsimo.

Atrodo, lyg Visconti būtų apsės
tas liūdnos ir tamsios nykimo bei 
žlugimo lemties. Susuktas spalvo
tas filųias apie Bavarijos karalių 
Liudviką H, kuris gan žaisminga 
forma jo pavaldinių buvo vadina
mas ‘Pakvaišęs karalius”, pristato
mas kaip egoistiškas, griežtas vai 
dov&s, kuris buvo Richardo Wag- 
nerio globėjas ir mecenatas, stati 
fantastiškai ištaigingas ir bran
gias, lyg pasakų šalies pilis, o ir 
visą savo turtą skyrė vien menui 
kai tuo tarpu pati jo karalystė jau 
slydo iš rankų.

Visconti filmai yra mažiau intri
guojantys kaip nuoseklūs pasako
jimai ir užbaigti darbai, o daugiau 
imponuojantys kaip meniškas su- 
gebėjOhas iš naujo atkurti ano lai
ko atmosferą, vietą ir buvusią vi
suomenę.

Norėtųsi žiūrovą lyg ir perspėti 
kad “LUDWIG” filme nebėra kiek 
gilesnės prasmės. Tačiau, kaip pui
kūs istoriniai gobelenai, filmo visu
ma yra gana žavinga. Filmas buvo 
susuktas kai kuriosą pilyse, kurias 
Liudvikas H pats pastatė - Her- 
renchiemsee, Neusehwanstein, Lin- 
derhof ir kt.

Nors pats filmo turinys kai kur 
nesivysto visai logiškai, tačiau žiū 
rovas jaučia savotišką jausminę 
sankabas jėgą ypač stiprioje Rel- 
mut Berger vaidyboje. Liudviko 
rolėje. Būdamas vokietis, aktorius

kalba angliškai su akcentu, bet ši
tai čia gana tinka. Jo vaidmuo yra 
tikrasis filmo branduolys, kai per
einama nuo jaunuoliško 19 m. gra
žuolio ir idealizmo į lėbavimą, pa
mišimą ir mirtį, sulaukus 41 metų.

Filme matome Liudviką visoje 
grožybėje jo karūnavimo dieną ir 
išgirstame jo didingus planus, no
rint palikti milžinišką muzikos lo
bį, Rich. Wagnerio sukurtą, ir fan
tastišką architektūrą. Kiek vėliau 
filme matome Liudviko svajones 
supliuškusias, sutriuškintas ir vėl 
pražystančias, bet jau pamišėlio 
fantazijoje.

Jo triumfas pasiekia aukščiausią 
tašką scenoje, kurioje jis paverčia 
pilies vidų lyg operos dekoracijo
mis, įplaukdamas pasakišku laivu 
tarp vandeny plaukiojančių gulbių 
pasitikti svečią aktorių, kuriam čia 
irgi skiriama fantastiška rolė.

Visconti mėgsta šešėlius, tamsias 
scenas, dažnai apšviečiant vien ak
torių veidus, nykstantį liuksusą, 
pamišimą, gražius jaunus vyrus, 
perdaug ištaigingas dekoracijas ir 
Wagnerio muziką. Ir taip jis kuria 
filmus su minėtais elementais.

Po Liudviko, stipriausia vaidyba 
pasireiškia vokietė Romy Schnei- 
der. Josios Austrijos karalienė Elz- 
beta, kuri gyvenime buvo laikoma 
gražiausia visoje Europoje, ne tik 
buvo žavi savo išvaizda, bet ir pui
kiai perduotu charakteriu, šešioli
kos metų ištekėjusi už Austrijos 
karaliaus, savo pusbrolio Pranciš
kaus Juozapo, ji buvo taipgi Liud 
viko pusseserė ir jam jautė simpa
tiją.

Wagnerio rolėje anglas Trevor 
Howard, o jo meilužės Cosimoa 
vaidmeny -- italė Silvana Mangano 
— tai vis stambūs tarptautiniai tū
zai, puikūs aktoriai.

Filmas tiktai vyresniesiems, nuo 
19 m. amžiaus.

džius iš N. Zelandijos ir Havajų. 
A. Baronas nuotaikingoje novelė
je sprendžia sąžinės klausimą 
Kun. dr. V. iKazlauskas aptaria 
M. Koperniko ryšį su religija. V. 
Šlaitas savo eilėrašty išsako, kaip 
įvairūs gamtos dalykai primena 
Lietuvą. Minint a. a. M. Vait
kaus mirtį, perspausdinami jo 
atsiminimai apie arkiv. J. Matu
laitį, MIC. Br. Zumeris (Austra
lija) pasakoja įvykius su mišrio
mis šeimomis. Spausdinami jau
nos mergaitės atsiminimai iš bol
ševikų kalėjimo. Duodama religi
nio gyvenimo apžvalga Lietuvo
je, išeivijoje, .pasaulyje.

• PALIKTOS PĖDOS. Moks
leivių metraštis. Mokslo metai 
1912-1S. Kristijono Donelaičio 
lituanistikos mokyklų (pradžios 
ir aukštesniosios Chicagoje lei
dinys. Viršelis — dail. Petro 
Aleksos. Technikinė priežiūra — 
Sigito Ramono. Piešiniai Aukš-

tesniosios mokyklos mokinių. 
Nuotraukos — V. Noreikos ir 
Algio Liepos (8 skl.) Spaudė 
Morkūno spaustuvė. Metraštis 
didelio formato, 114 psl.

Tai vienas iš gražiausių šios 
rūšies leidinių, kurių,, ypač 
mokslo metų baigimo progomis, 
mūsuose vis ir vis pasirodo. Tai 
tikras Donelaičio mokyklų moks 
lo darbo ir kitokios jaunatviš
kos veiklos dokumentas. Čia ir 
mokytojų, ir mokinių veidai, ir 
klasių grupinės nuotraukos, ir 
išvykų bei kitokių pramogų di
namiški ir iškilmingi momentai. 
Apstu ir pačių mokinių,, žinoma, 
dar tik pradinių žingsnių poezi
joj ir prozoj. Netrūksta ir litera
tūrinio nagrinėjimo temų. Tai 
graži dovana ne vien tik lietu
viškojo švietimo archyvui, bet ir 
pačiam jaunimui, kuriam kada 
nors po eilės metų bus tikrai 
malonu pasižiūrėti j savo jau
nystės rūpesčius ir džiaugsmus.

(už nepasirašytą tik apie 125 
dol.). Neseniai mirusio anglų po
eto Ceciil DayiLewis eilėraščių 
tomelis “Country Comets” pasi
rašytas kainuotų kolekcionieriui 
apie 50 dol.

Wel'ls, Shaw ne per daug mėg
davo pasirašinėti, Galsworthy ir 
Ezra Pound labai rertai kam te
duodavo knygoje parašą. Dėl to 
jų knygos su autografais ypač 
brangios.

Kasmet vis labiau tie parašai 
brangsta. Prieš trejetą metų, sako,

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois, 60629

Tel. PRospect 6-8998

✓>

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

514
AU accounts com- 
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ąuarterly.

6%
2 Years Savings 

Certificates
(Minimum $5,000)

Nuo
1914 Metų

SK IRTINfi E S NI S —
Vidaus išpuošime—Vidaus išplanavime—Namų įrengime

IŠPARDAVIMAS 2 MĖN. KRAUTUVĖJ ESANČIŲ BALDŲ
Apžiūrėkite mūsų nuostabų baldų, lempų, kilimų, apšvietimo papuo

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

ROCKVVELL FURNITURE COMPANY
2615 W. 63rd St, CHICAGO, ILL. Tel. 925-1711 

4721 Main St, LISLE, ILL. TeL 964-9797
RAY KATCHE (Kačinskas) FURNITURE INTERIORS
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CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

6% [.{ I'Llji] 5*
Mukamas už dviejų me- Naujas aukštas divi-
tų Certlfikatų sąskaitas. dendas 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. ir PENKTAD.

—............. ŠEŠTAD. 9 v. r. iki IZ v. d.

9 v. r. iki 9 v. v. 
9 v. r. iki 5 v. v. 
Trečlad: uždaryta.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPAHY

Manufacturers

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

TeL VIrginia 7-7258-59

Turime naujų ir vartotų STATION WAG0N. 

Seniausias CHRYSLER prekybininkas Chicagoje

VARTOTI gerame stovyje AUTOMOBILIAI parduodami 
URMO KAINA.

BALZEKAS MOTORS
4030 Archer Avenue Tel. VI 7-1515

CHRYSLER — PLYMOUTH — IMPERIAL — VALIANT

et........

| LIETUVIŲ BENDRUOMENES EKSKURSIJA Į EUROPA Į 
| organizuojama šiais metais rūgs. 4-18 d.d., pačiu gražiau- f 
= siu metu Europoj - praėjus karščiams, prieš rudens žvarbas. | 
| BUS APLANKYTA LONDONAS — PARYŽIUS — ROMA j 
| Ekskursija organizuojama su JAV LB CV pritarimu ir ragini- = 
f mu visiems lietuviams joje dalyvauti.
X
= 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

E Į ekskursijos kainą įskaitoma ke-
= lionė lėktuvais, viešbučiai, maistas
= daugumoje veltui, įdomesnių vietų 
= 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, 
= negu panašios kelionės, gaunamos per 
= kitas organizacijas.
EiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiHiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuii

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE i
ROMAS KEZYS, Pres.

2129 K n a p p S t.
Brooklyn, N, Y. 11229
Tel. (212) 709-3300
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Kultūrinė 
" kronika

Lituanistikos
Institutas auga

Lituanistikos Instituto prezi-; 
diumas praneša, kad Instituto! 
tarybos ba savimu birželio 18 die
ną 22 asmenys išrinkti tikraisiais 
U nariais.

Istorijos skyriun išrinkti: dr 
Marija Krasauskaitė iš Chicagos, 
dr. Vladas Krivickas iš Brookly- 
no, Mass. ir dr. Jonas A. Račkaus
kas iš Chicagos Statė universite
to.

Kalbos skyriun: dr. Gordon B. 
Ford, Jr, Northwestem univ. 
prof., dr. Janina Rėk’aitienė, 
Univ. of Illinois at Chicago Circ- 
lle profesorė.

Literatūros skyriun: dr. Birutė 
Ciplijauskaitė, Uniiy. of Wiscon- 
sin profesorė, Vytautas A. Jony
nas iš Montrealio universiteto, dr. 
Kęst. Keblys iš Southfield, Mich., 
dr. Viktorija Skirupskelytė, Ober- 
lin kolegijos profesorė.

Tautotyros ir kraštotyros sky- 
iriun: Elena Bradūnaitė iš Univ. 
of California, dr. Stasys Goštau
tas iš WJlesley kolegijos, dr. 
Mind. Nasvytis iš Cleveland Sta- 
te univ., Aleksandras Pakalniš
kis iš Chicagos, Rimas Paulionis 
iš Silverthom Coli. Inst. Toronte, 
dr. Romas Vaštokas, Trent univ. 
prof. Ontario, dr. Joana Vašto- 
kienė iš Trent univ. Ontario.

Teisės ir sociologijos skyriun: 
dr. Antanas Musteikis, D’Youvil- 
le kolegijos prof. Buffalo, N.Y.

Bibliografijos skyriun: Povilas 
Gaučys iš Chicagos, Adomas 
Kantautas iš Univ. of Alberta, Ka
nadoje, Stasė Vaškelienė iš Eas- 
ton, Pa.

Dabar Latuanisikos institutas 
turi 87 narius.

IV-sis suvažiavimas įvyks Chi- 
** cagaje š. m. lapkričio .mėn. 22 - 

25 dienomis kartu su ll-ju Mokslo 
ir kūrybos simpoziumu.

Niekur nėra tokio gero apetito kaip Da navoje. Čia iitiprinasi R. Garūnaitė »š Chicagos (kairėje) ir Silvija 
Klibingaitytė iš Toronto. Šiemet seselių, putnamiečių vadovaujama mergaičių stovykla Dainavoje vyks nuo 
liepos 15 iki liepos 29 d. Nuotr. Alg. Grigaičio

Visa Jono Aisčio 
poezija

Kaip žinome, vienas ryškiausių 
poetų lietuvių literatūroje Jonas 
Aistis mirė birželio 13 d. Wash- 
ingtone. Tačiau visa jo poezija

Lietuvių dailės 
paroda Corcoran 
galerijoje, 
Washingtone, D.C.

Corcoran galerija yra viena iš 
stambiausių dailės muziejų 
Washingtane. Tai pati seniausia 
privati dailės galerija visoje A- 
merikoje, pasižyminti tuo, kad 
renka pači ii Amerikos menininkų 
darbus, ypač didžiuojasi turimu 
18-to ir 19-to šimtmečio ameri
kiečių dailininkų darbų stambiu 
rinkiniu.

Gailerija yra pačiame miesto 
centre, vos tik kelios gatvės nuo 
Baltųjų Rūmų. Pastatas didelis 

- ir įspūdingas. Prie galerijas veikia 
ir meno mokykla. Šioje galerijoje 
nuo rugpiūčio 10 dienos iki rug
sėjo 5 dienos • (keturias savaites) 
bus išstatyta daugiau kaip 80 lie
tuvių dailininkų darbų, kurie už
pildys čia tris didžiulius galerijos 
kambariui pirmame pastato aukš
te. Paroda įvyks Pasaulio Lietu- 

, vių Bendruomenės seimo Wash- 
ingtone proga.

Su galerijos vadovybe buvo jau 
šią žiemą pradėta tartis dėl šios 
lietuvių dailininkų parodos. Ga
lutinai nuspręsta išstatyti dvyli
kos lietuvių profesionalų daili
ninkų darbai. Pasirinkta šeši ta
pytojai ir šeši grafikai, nesiple- 
čiant į jokias kitas meno formas.

Iš galerijos vadovybei pristaty
tų lietuvių dailininkų buvo jos 
atrinkti šie dailininkai: Dalia 
Aleknienė — grafikė; Adomas 
Galdikas — tapyba; Vytautas Ig
nas —grafika; Vytautas Jonynas 
— grafika. Irena Mitkutė — gra
fika; Zita Sodeikietnė — tapyba; 
Viktoras Petravičius — grafika; 
Kazys Varnelis — tapyba; Romas

Viesulas — grafika; Vytautas 
Virkau — tapyba; Viktoras Viz
girda — tapyba; Kazimieras Žo- 
iromskis — tapyba.

Galerijos direktorius Roy Sla- 
de, atrinkdamas šiuos menininkus, 
siekė ne tik įvairumo išraiškoje, 
bet norėjo ir apjungti įvairaus 
amžiaus ir mokyklinių įtakų lie- j jau anksčiau buvo sutelkta* vieno- 
tuvius dailininkus, gyvenančius 
ir dirbančius Amerikoje.

Galerijos kuratoriai ir mokyk
los vadovybė gyvai susidomėjus 
lietuviais dailininkais, bei žinio
mis apie lietuvių meną ir nuošir
džiai rūpinasi parodos pasiseki
mu.

PLB IV Seimo (rugpiūčio 30 
— rugsėjo 3) metu PLB sutiko 
parodą remti, globoti ir įjungti 
ją į savo kultūrinę programą.

Šiuo metu planuojamas ir jau 
spaudai baigiamas ruošti 24 pus
lapių parodos katalogas, kuris va
dinsis “12 Lithuanian Artists in 
Amerika”. Taip pat užplanuotas 
parodos proga priėmimas Corco- 
ran galerijos patalpose, kuris į- 
rvyks rugpiūčio 31 d. vakare nuo 
9 iki, 11 vai.

Si paroda bus įdomus įvykis 
lietuvių meno gyvenime Ameri
koje, išskirtinis išeivijoj savo įdo
mia sudėtimi bei įvairumu. Cor
coran galerijos išleistame vasaros 
.parodų kalendoriuje apie parodą 
šitaip atsiliepiama: “Aplamai pa
roda žada įvairumą stiliuje ir te
moje, tačiau bendrame kolektyve 
ji reprezentuoja lietuvišką kūry
bingumą”.

Parodą suorganizavo ir ja rū
pinasi trijų žmonių komitetas: 
Dalia Lukienė, Vida Zubkienė ir 
architektas Algis Žemaitis.

je 420 psl. knygoje ir “Romuvos” 
leidyklos išleista 1961 m. New 
Yortke “Poezijos” vardu. Kol dar 
galima šią knygą gauti, reikėtų 
visiems mūsų literatūros bičiu
liams išnaudoti progą ir ją įs'gy- 
ti. Jono Aisčio “Poezijos” sutelk
tinio tomo kaina 6 dol. Galima

•gauti ir užsisakyti “Drauge” šiuo 
adresu: 4545 W. 63rd St., Chica
go, III. 60629.

SUNYKO DICKENSIŠKI 
FILMAI

Londono Doughty gatvėje yra 
Diakenso namai, kurie turi rūsį, 
o jame buvo sudėta visokios su 
tuo rašytoju susijusios medžiagos. 
Namus globoja Dickenso vardo 
draugijos moterys.

Dabar sumanyta pažiūrėti, kas 
iš tiesų yra tame rūsyje. Žinoma, 
kad prieš antrąjį pasaulinį karą 
ten buvo padėti kai kurie pirmieji 
pagal Dickenso kūrinius pasta-

i lytieji filmai — 1923 m. paga
mintasis “Oliveras Tvistas” su 
Jaukiu Cocganu, iš trisdešimtųjų 
metų “Senienų krautuvė'ė" ir kai 
kurie kiti, tarp jų gal vienas ki
tas dar ir nebylusis. Deja, vargo 

i turėta su storomis plieninėmis 
I rūsio durimis. Kadangi jau kelios 
dešimtys metų niekas tų durų ne
dari nėjo, Lai jos užrūdijo, ir nei 
pirmyn, nei atgal. Galvota sprog
dinti dinamitu, bet sulaikė bai
mė, kad nebaigtų subyrėti už tų 
durų sudėtieji turtai. Dėl to gręž
ta, piaiustyta, šiaip taip pasisekė 
įeiti, bet filmai, pasirodo, jau 
sunykę, ir iŠ viso jokio sveiko 
daikto nebėra.

I Filmus labai norėjo gauti britų 
nacionalinis archyvas.
SPAUDOS DRAUDIMO LAIKŲ 

KULTŪRININKAS

Šiemet liepos 2 d. sueina 40 
m., kai Raudėnuose, Šiaulių ap- 

' skr., mirė kun. Kazimieras Pa
kalniškis, spaudoje daugiau žino- 

Imas Dėdės Atanazo vardu. Jis 
buvo “Žemaičių ir Lietuvos Ap
žvalgos” redaktorius, publicistas, 
rašytojas. Mokėsi Liepojoje, Pet- 

i rapilio 'kunigų seminarijoje. J- 
šventintas kunigu 1889 m. Dar
bavosi Mosėdyje, Akmenėje, Žvin
giuose, Raudėnuose. Aktyvus pa
triotas nuo pat seminarijos laikų. 
Dar 1888 m. buvo vienas iš orga
nizatorių Lietuvos mylėtojų drau
gijos, paskui Sv. Kazimiero spau
dos draugijos. Rašė ir beletristi
nius dalykus Tėvynės Sargui, Ži- 
nyčiai, Dinvai-Žinynui ir kt. Visa 
eilė jo raštų išėjo atskirais leidi
niais. Paskelbė savo atsiminimus 
iš I Pasaulinio karo — Vokiečių -' 
rusų kairės užrašai. t
EKUMENINIO INSTITUTO 

DIREKTORĖ
Cenacle vienuolijos narė sesuo

Marija Hennessey paskirta Bos
tono teologijos instituto direktore 
Tas institutas yra ekumeninė 
mokslo įstaiga, apjungianti aštuo-
nias seminarijas ir teologines ka-

V
V
v
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Ant. Petrikonio 
paroda

Šio mūsų dailininko tapybos 
paroda šiuo metu vyksta The 
Covenant Club galerijoje, 10 
North Dearbom St., Chicagoje. 
Parodoj išstatyta 37 paveikslai, 
tapyti aliejiniais, akriliniais, pas
teliniais ir aikvareliniais dažais. 
Paroda galerijoje vyks iki liepos 
20d.
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ĮVAIRIAUSIU JUOKU

Ir "Linksmos Dainos” (ellSreičIai). 
Abi knygos už $2.50 

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

18 MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida

Galima pirkt dalimis ir išmoketinai 
SOUTirVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western — Tel. OR 6-4421

1094 — 20% — (0« pigiau mokėsit 
ui apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
S20S% WEST »Mh Street

Chicago,. Illinois
Tel. GA 4-811.54 Ir GR 6-4338

ta'ikų ir protestantų mokyklas, jų 
tarpe ir Sv. Jono seminariją, Bos

tono .kol. gijos teologijos skyrių ir
Weston kolegiją.

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!
Low Rates
Minimum Expenset> 
We pav 3*/e% on 
escrow accounts

.....   ■ ■■■■ "6% - 2 year certificates (Mm. $5,000) _ 1 year certificates (Min. $1,000) NUOŠIMČIAI IŠMOKAMI KAS MENESĮ
v ........ . . .1 . I. >

M»-»nbor KRI.IC Wa«hinKtnn D C Kquh> Opportunity LenderSaint įjitlionv avings
1447 S. 49tb Court, Cicero, IllinoU 60650 — Phone (312) 656-6330
Opon Mon 9-8. Tum.. Tbur«.. Pri. 9-6; Sut 9-1; Cluaod W«<1

illlllillllllillllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllhl

FRANK'S TV and RADIO, INC.
8246 SO. IIALSTED STREET TEL. — CA 5-725’

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

“Increased earnings” for all new and existing certificate savings 
accounts at Standard Federal Savings goes Into effect on July I, 1973.

This means our 6% savings certificate will now yield 6.27% 

annuaily on interest compounded daily for one year.

For customers of our 53/e% savings certificate, the yield in
creases to 6% on interest compounded daily durlng a one-year period.

Customers of our 5*/a% Savings certificate will earn 5.47% on 

interest compounded daily for one year.

These new top yields are reason enough to savo wlth us.

Standard Federal Savings. Looktng out for your Interest since 

1909.

įffsgumfiRO 
UJ^s- »
AND LOAN ASSOCIATION
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENT0/CH1CAG0, ILLINOIS

HOURS 
MON., TUES., THURS., FRI.

9A.M.TO8P.M.
SAT. 9 A.m.—12 NOON

WEDNESDAY 
NO BUSINESS TRANSACTEO

PHONE 847-1140

INTEREST COMPOUNDED DAILY ON ALL CERTIFICATE ACCOUNTS / DepoaiU received 
by the lOth of the month earn interest from the lst if the funds remain on deposit to the end of 
the interest period. Deposits after the lOth earn from date of receipt.

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

—TĖVAS IR SŪNUS—
TRYS MODERSISKOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7 lot Street Tel, 4
1410 S, 50th Avė., Cicero T0wnhall

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTĮ

JURGIS F. RUDMIN
8819 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-39

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. fiOth AVĖ., CICERO, HJL Tel. OLympia 2-1003

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET TeL RTpcblic 7-1213
11028 Southtrest Higbtvay, Palos Hills, III. TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-8572

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Laidotuvių Direktoriai 
MfiŽlEIH&EVANS 

6845 $0. WESTERN AVĖ.

f TRYS MODERNUKOS F
< ADUCONDITIONED KOPLYČIOS

E U D E I K I S

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
Laldotuvly Direktoriai 

Trys Modemiškos Koplyčios: 
California Avenuo
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Studentai 
ateitininkai 
stovyklaus

Studentų Ateitininkų sąjungos 
stovykla vyks nuo š.m. rugpiū
čio mėn. 26 d. iki rugsėjo mėn. 
3 dienos Dainavos stovyklavietė
je. Norint daugiau informacijų, 
prašome rašyti SAS Centro val
dybai šiuo adresu:

SAS Centro Valdyba
— Vytas Narutis 

6441 S. Washtenaw 
Chicago, Illinois 60629

Š. A. L. S. S. 
gyvuoja!

Lygiai metai
Praėjo lygiai metai nuo tos 

dienos, kai Chicagon suvažiavo 
laisvojo pasaulio lietuvių jauni
mas II Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso atidarymui. Suvažiavo 
ne tik pramogauti, bet ir paskirti 
nemažai laiko rimtiems svarsty
mams, gvildenti lietuvių jaunimo 
ateities susiorganizavimo klausi
mus.

Kongresui ruošiantis, lietuvių 
visuomenė kėlė pat;es Kongreso 
naudingumo bei reikalingumo 
klausima. Kongreso rengėjai ta
da nesiryžo k ausimų atsakyti. 
Prašė visuomenės palaukti vie
nerius ar dvejus metus, nes sun
ku yra įvykį įvertinti, jei jis yra 
ruošiamas ilgala'kiui tikslui pa
siekti.

Praėjus vieneriems metams, 
galime po truputėlį pradėti gvil
denti tuos įvykius, tas mintis, ku
rios dėka II Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso pradeda reikštis 
lietuvių visuomeniniame gyveni
me.

Kiek ir kaip bus įgyvendinti ki
ti II PLJK nutarimai ir užsimoji
mai, dabar spėlioti dar būtų ne
tikslu. Bet vienas darbas yra tik
rai atliktas, būtent Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjungos Ryšių 
centro įsteigimas, Chicagoje.

Skaitant II Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso nutarimus, iš- 
ryškėja ir šio Ryšių centro tiks
las, jo uždaviniai.

“Jaunimo kongresas pageidau
ja — sudaryti pagrindinį ryšių 
centrą, kuris rūpintųsi: 
e. informacijos apie lietuvių pa
dėtį surinkimu ir skleidimu gyve
namų kraštų spaudoje, radijuje ir 
televizijoje;
b. informacijos skleidimu lietu
vių jaunimo tarpe knygomis, 
plokštelėmis ir aplinkraščiais.
c. prieinamiausių sąlygų sudary
mu enciklopedijoms ir kitoms 
knygoms platinti;
d. naujo informacinio leidinio 
ruošimu ir platinimu lietuvių jau 
mimo tarpe;
e. atskirose vietovėse organizavi
mu ryšių vienetųjkurie informuo
ja pagrindinį centrą;
f. paskirų kraštų lietuvių aprūpi
nimu tikybinių apeigų reikmeni
mis (Pvz.: giesmėmis, maldomis 
ir 11.);
g. duomenų rinkimu apie atski
rų kraštų lietuvių darbus bei pa
siekimus;
h. okupuotos Lietuvos informavi
mu apie išeivijos lietuvių pastan
gas per laisvojo pasaulio informa
cinius šaltinius".

Uždaviniai nelengvi, tačiau 
kiekvienas iš jų yna būtinas bend
ro tikslo pilnutiniam išvystymui. 
Kaip ir kiekvieno tikslo siekime, 
taip ir šiame užmojuje Ryšių 
centro vadovybė suplanavo dar
bo eilės skalę. Pirmoje vietoje 
buvo pradėta rūpintis informaci- 
nio leidinio paruošimu ir plati
nimu lietuvių jaunimo , tarpe. 
Taip ir gimė “Pasaulio Lietuvių 
Jaunimas”. Žurnalo išėjo tik vie
nas numeris. Už kelių dienų pasi
rodys antras. Žurnalo pirmojo 
numerio tiražas siekė 3,000, ant
rojo numerio pakilo 'iki 4,000,

Žurnalo redakciją sudaro jauni
mas. Jaunimas ir žurnalo pusla
pius prirašo, juos ir iliustruoja. 
Žurnalo pagrindinis tikslas yra 
ne tik informuoti lietuvių jauni
mą apie jaunimo veiklą, bet ryš
kinti ir jaunimo nuomones bei 
nuotaikas, supažindinti jaunimą 
su bendra lietuvių visuomenės 
veikla. Sunku iš pirmųjų žurnalo 
numerių spręsti, ar žurnalas pa
siekia tai, ką buvo 'užsimojęs. Vis-

pati reikšmingiausia PLJS Ryšių 
centro dalis.

Žurnalo puslapiuose skaityto
jai yra skatinami įsigyti ir per
skaityti recenzuojamas 1 'knygas, 
įvairias plokšteles. Čia jau yra 
vykdomas ir kitas Ryšių centro 
uždavinys.

.Sunku būtų surašyti visa tai, 
ką Ryšių centras jau yra atlikęs 
Nutarimų, uždavinių įvykdymui 
yra surašyta daug planų. Viską, 
iš karto yra neįmanoma aprėpti. 
Tai pastebėjo ir Ryšių centro va
dovybė. Pastačius žurnalą ant ko
jų, bus galima pradėti ir kitus 
uždavinius realizuoti. Tik po tru
putį darbo bei pastangų įdėti į

kam reikia laiko, užtruks ir čia, 
ko! “Pasaulio Lietuvių Jaunimas” 
pasieks tam t’krą, jau priimtiną 
tobulybės laipsnį. ___  .... , „ _ ,

Taigi, realiai išvysčius žurnalo (vieną dieną neatsitinka, net ir 
kryptį ir tikslus, jame turės telk-! Dievui reikėjo šešių dienų pasau
lis visi Ryšių centro uždaviniai. Iliui sukurti. 
Žurnalas yra pati svarbiausia ir j

kiekvieną užsimojimą būtų bergž- 
I džias laiko gaišinimas. Niekas per

J. Jasaitytė

įdomi popiete
A. Rukšėno knygos pristatymas Jaunimo centre, gegužės 20

Kambarys paskendęs tamsoj. 
Kur-ne-kur spinksi žvakės. Lan
gai apdengti juodom užuo
laidom su raudonom juostom. 
Girdimą Čiurlionio “Jūra”. Ap
linka žada .įdomybę.

Ant paaukštinimo susėda ke
turi asmenys. Pasigirsta žodžiai, 
perduodą neaiškios ateities grės
mingą laukimą. Pristatomi žva
kių šviesa apšviesti asmenys: 
Brūteniš Veitas, inžinierius, Bos
tono komiteto Simo Kudirkos at
vejui ištirti narys. Jo dėka šią

dieną buvo galima susirinkti. Jis 
uždegė degtuką, kuris buvo gais
ro pradžia. Birutė Vaičiurgytė, 
studentė, aktyvi Bostono komi
teto Simo Kudirkos atvejui ištirti 
narė. Dr. Viktoras Stankus, o- 
dontologas, draugas, gyvenimo 
stebėtojas, kuris matė realybe 
virstantį sapną. Algis Rukšėnas, 
knygos “DAY of SHAME” auto
rius. Susirinko žmonės, jauni ir 
seni, 'susipažinti su šios knygos 
autoriumi. Susirinko į Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungos Ryšių

Algis Rukšėnas, knygos “Day of Shame” autorius. Nuotr. K. Norvilos

Per praėjusius mokslo metus 
buvo įsteigti septyni Šiaurės Ame
rikos Lietuvių studentų sąjungos 
skyriai įvairiuose Šiaurės A- 
merikos universitetuose.

Notre Dame Universitete sky
rius turi 30 narių, kurių tik trys 
kalba lietuviškai. Skyrius įsteigė 
Lithuanian Liberation Front, su
ruošė Vasario 16-tosįos parodėlę.

University of Detroit skyrius 
turi 10 narių. Nariai rūpinasi lie
tuviškų knygų telkimu bibliote- 
kon ir yra suorganizavę tautodai
lės paradą.

University of Michigan narių 
skaičius svyruoja tarp 20 ir 25. 
Nariai lanko įvairius susirinki
mus ir jų svajonė — įsteigti lietu
vių kalbos kursus.

šeši Purdue lietuviai studen
tai ieško kitų į save panašių. Jei 
kas tokių pažintumėte prašome 
pranešti ŠA.L.S.S. Centro valdy
bai.

Pasirodymai Vasario 16-tosios 
proga, įvairūs susirinkimai, sve- 

1 timtaučių supažindinimas su 
Lietuva apgaubia University of 
Windsor lietuvių studentų veiklą. 
Skyrius narių turi apie 20.

University of Toronto skyrius 
yra didžiausias skaičiumi — 200 
narių. Jų veiklas apima žiniaraš
čių redagavimą ir platinimą, su
sirinkimus ir baliukus.

Naujai įsteigtas Cleveland 
Statė University skyrius spėjo 
sutelkti 50 narių, yra suruošęs 
parodą bei eilę susirinkimų.

Jei atsirastų studentų, kurie no
rėtų sužinoti daugiau apie Šiau
rės Amerikos Lietuvių studentų 
sąjungos skyrių veiklą ar norėtų 
savą steigti, prašome rašyti Š.A. 
L.S.S. Centro valdybai šiuo ad
resu arba skambinti duotu tele
fonu:

Š.A.LS.S.
— Rimas Aukštuolis 
2523 Chardon Road 

Richmond Hills, Ohio 44123 
tel.:216 - 481 -9928

Centro ruošiamą Algio Rukšėno 
knygos “DAY of SHAME” prista
tymą.

Birutė Vaičiurgytė ir Brūteniš 
Veitas pristatė paties įvykio ap
žvalgą. Priminė tai, kas vyko tą 
siaubingą dieną. Papasakojo, 
kaip Algis Rukšėnas buvo pa
kviestas parašyti knygą apie Si
mo Kudirkos tragediją.

Prabilo pats knygos autorius, 
pasakodamas savo sielvartą ir ne
žinią. Jautriai aiškino, kaip nu
tarė mesti darbą UPI agentūroje 
ir važiuoti Bostonan knygos ra
šyti.

Dr. Viktoras Stankus, kuris 
kartu su A. Rukšėnu praleido ei
lę mėnesių knygos rašymo metu, 
skaidrėmis pristatė autorių diena 
po dienos. Parodė vakarinio dar
bo ilgas valandas ir inspiracijos 
.ieškojimo tvankias dienas.

Pats autorius papasakojo apie 
knygos pardavimą leidyklai, apie 
džiaugsmus ir sunkumus, prasi- 
rnušant amerikiečių visuomenė
je. Atsakius į keletą klausimų, 
buvo platinama knyga. Autorius 
su svečiais šnekučiavosi, pasira
šinėjo knygose.

Popietė buvo įdomi. Laisva, 
nesuvaržyta nuotaika apjungė 
visus ir tikrai davė gerą progą 
susipažinti su jaunuoliu, ku
ris tiek daug padarė.

Londono (iš Kanadas) mergaičių kvartetas “Rasa” atlieka programą “Margučio’“ gegužinėje, Chicagoj, ge
gužės 28. Iš kairės: Remigija Bliskytė, Irena Jakubaitytė, Vida Petrašiūnaitė, Liucija Petrašiūnaitė.

Nuotr. L. Regio

Straipsnio 
konkursas

“Laiškai Lietuviams” skelbia 
straipsnio konkursą, tema “Kas 
padeda ir kas kenkia išlikti lie
tuviškajai išeivijai.” Straipsnis 
turi būti ne ilgesnis kaip 3000 
žodžių, pasirašytas slapyvardžiu 
ir, įdėjus tikrąją autoriaus pavar
dę, adresą bei telefoną atskirame 
vokelyje, atsiųstas iki šių metų 
gruodžio mėn. 15 dienos šiuo ad
resu:

Laiškai Lietuviams 
2345 W. 56th Street

, Chicago, Illinois 60636
Konkursui prisiųsti straipsniai 

tampa redakcijos nuosavybe ir 
gali būti spausdinami “Laiškuo
se Lietuviams.”

Už geriausius straipsnius ski
riamos penkios premijos: 1—150 
dol., II—100 dol., III—75 dol., 
IV—50dol. ir V—25 dol. Premi
jų mecenatai: dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas — 200 dol., Vincas ir 
Ona Kuliešiai — 100 dol., Ste
fanija Rudokienė — 50 dol. ir 
dr. Ferdinandas Kaunas—50 dol.

Ramutė Drūtytė, šį mėnesį gavusi 
Illinois universiteto pedagoginių 
mokslų baigimo diplomą. Mokyto
jaus Nekalto Pras. par. mokykloje, 
Chicagoje. Pedagoginio lituanisti
kos instituto neakivaizdiniame 
skyriuje pasireiškė taip gabi ir uo
li studentė, kad pakviesta dir. Ign. 
Serapino asistente. Apie ją plačiau 
buvo “Draugo” blrž. 18 d. n-ry.

Kviečiame jaunimą konkurse 
dalyvauti. Praėjusių metų konkur 
sas parodė, kad jaunimas gali 
puikiausiai konkuruoti su vyres
niaisiais — iš penkių premijų tris 
laimėjo jaunuolės: Marija Eivai- 
tė, Gabija Juozapavičiūtė ir Ro
ma Olšauskaitė.

Fotografams 
dėmesio!

Lietuvių jaunimas yra skati
namas dalyvauti Lietuvių Foto 
archyvo konkurse. Konkurse gali 
dalyvauti lietuviai fotografai ne- 
vyresni kaip 30 metų amžiaus. 
Konkurse bus dvi nuotraukų gru
pės: juoda '— balta ir spalvota. 
Juoda — balta nuotraukos turi 
būti paties fotografo išryškintos, 
o spalvotos gali būti pagamintos 
ir .laboratorijoje.

Nuotraukos turi būti 5x7 co
lių didumo ir priklijuotos prie 
kartono. Kitoje pusėje turi būti 
užrašytas dalyvio vardas, pavar
dė, adresas ir nuotraukos pava
dinimas. Su eksponatais reikia 
pristatyti ir nuotraukų duplika- 
tus, kurie bus naudojami spaudai. 
Kiekvienas dalyvis gali pateikti 
ne daugiau kaip 10 nuotraukų, 

| bet galima ir mažiau.
| Premijos bus skiriamos tik jau
nimui (iki 30 m.), bet parodoje 
gali dalyvauti ir vyresnieji. Siun
čiant nuotraukas, reikia būtinai 
pažymėti ir dalyvio amžių.

Už geriausius darbus skiriamos 
piniginės premijos:

1—350 dėl. (mecenatai dr. St. 
ir Milda Budriai);

H—250dol. (mecenatas dr. Gi- 
niotis);

III—150 dol. (mecenatas dr. 
A. Kurgonas).

Paroda bus 1973 m. lapkričio 
mėn., 17—25 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje. Nuotraukas reikia 
pristatyti iki lapkričio mėn. 10 d. 
šiuo adresu: A, Kezys, S.J.

2345 West 56th Street
Chicago, l'.linois 60636
Parodos proga bus išleistas fo

to albumas, kuriame bus įdėtos 
rinktinės nuotraukoj iš .paskuti
nės lietuvių fotografų parodos, 
buvusios II PLJ Kongreso metu

Chicagoje. Kitais metais bus iš
leistas albumas su šių metų paro
dos irinktiniais darbais.

Regina Bagdonienė

Šiaurės Amerikos Lietuvių studentų sąjungos Centro valdybos dalia. Iš 
kairės į dešinę: Gintaras Taoras, Rimas Aukštuolis — pirmininkas ir 
Marytė Idzelytė. Nuotr. V. fcagarekio

Regina 
Bagdonienė - 
socialinių mokslų 
magistrė

1973 m. birželio 8 d. Regina 
Jūratė Bagdonienė sėkmingai 
baigė Chicagos un-to The 
School of Sočiai Service Admi- 
nistration ir gavo magistrės laips
nį.

Regina jau nuo seniau pažįsti 
ma ir lietuviškam veikime (pri
klauso Lietuvos Dukterų dr- 
jai), todėl jos mokslo pasiseki
mais džiaugiasi ne tik sava šeima, 
bet ir visa Chicagos lietuvių ben
druomenė. Kalbant apie jos šei
mą, jos vyras Jonas irgi aktyviai 
dalyvauja lietuvių gyvenime ir 
yra baigęs tą pačią mokyklą 
prieš 3 metus irgi magistro laips
niu. Vyras ir žmona, abu magist
rai, augina Raimondą 8 m. ir 
Paulių 5 m., kurie, tikimės išaugs 
lietuviškais “magistrais”. Rai
mondas jau pradėjo to siekti Kris
tijono Donelaičio mokykloje.

Regina 1960 m. baigė socialo- 
giją bakalaurato laipsniu De 
Paul un-te. Po to 10 m. dirbo 
praktišką savo srities darbą Chi
cagos Viešosios Pagalbos (Public 
Aid) departamente, eidama įvai
rias atsakingas pareigas (admi
nistratorės, prižiūrėtojjos). 197,1 
m. iš savo darbovietės gavo sti
pendiją tęsti mokslą Chicagos 
un-te ir savo studijas šįmet labai 
sėkmingai užbaigė.

Mūsų lietuviškos visuomenės 
labdaros veikėjams veilk kasdien 
tenka narpliotis painiuose viešo
sios socialinės pagalbos klausi
muose. Geros valios neužtenka. 
Profesiniai patarimai arba net 
socialiniai kursai, mūsų labdary
bės veikėjams yra būtini. Štai ko-, 
dėl daug vilčių dedame į šią lie
tuviškai susipratusią, profesiniai 
aukštai paruoštą šeimą, drauge 
nepaprastai džiaugdamiesi ir 
sveikindami sesę Reginą jos 
mokslo ir tarnybos progrese, lin
kėdami jai ir visai šeimai viso
keriopos Dievo palaimos. F. G.
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