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Šiame numery

Atominis kultūrinės energijos 
uranas.
Apie kultūrines vakarones ir 
poezijos dienas Chicagoje. 
Pavasario tema mūsų poetų 
eilėraščiuos.
1941 metų sukilimas scenoje. 
J. Savojo linksma apybraiža. 
V. Maciūnas apie 
pro*. Praną Skardžių.
Pr. Visvydo "Antikomentarai".

Kertine paraštė

VAKARONES IR POEZIJA
Pokalbis su Terese ir dr. Jonų Bogutais, kultūrinių vakaro
nių vadove ir "Poezijos pavasario Chicagoje" iniciatoriais

Atominis kultūrinės
Kaip žinome, be urano žmo

nija nebūtų šiandie galėjusi nau
dotis atomine energija. Šiame 
metale slypi tai, kas atpalaiduo
ja milžinišką jėgą. Lietuvių, lat
vių ir estų atominės kultūrinės 
jėgos bendrąjį uraną priminė 
vpraėjusį savaitgalį Illinojaus 
valstybiniame universitete, Chi
cagoje, vykusi Baltiškųjų studijų 
puoselėjimo draugijos ketvirtoji 
konferencija. Šio baltiškojo inte
lektualinio urano atpalaiduota 
jėga mokslo pasaulyje jau stip
riai jaučiama.

Tokia būtų trumpa, bendroji 
išvada. Detaliau svarstant įspū
džius, patirtus trijų dienų konfe
rencijoje, gal būtų ne pro šalį ir 
viena kita užuomina.

Džiugu buvo matyti, kad šito
kio pobūdžio konferencijoms nei 
paskaitininkų, nei besiklausančių, 
nei diskusijose po to dalyvaujan
čių laisvajame pasaulyje ne tik 
netrūksta, bet jų skaičius net di
dėja. Ir bene pirmą kartą visų 
trijų Pabaltijo tautų istorijoje Bal
tiškųjų studijų puoselėjimo drau
gijos veikla ir jos organizuoja
mos konferencijos tokiu plačiu 
mastu atitempė baltiečių sąmo
nę iki to, kad, būriu susirinkę, 
mes visi jaučiamės savais, tos pa
čios šeimos ir tų pačių rūpesčių. 
Dar daugiau: Draugijos veikla, 
jos leidiniai bei konferencijos jau 
neišsitenka vien tik savuotėje. 
Draugija jau pradeda apjungti ir 
kitų tautų mokslininkus, besido
minčius šio Europos regiono pro
blemomis. Tai buvo matyti ir 
pastarojoje konferencijoje. Dėka 
to, Baltijos kraštai jau tampa pa
saulinės apimties mokslų kloduo
se lygiateisiu ir dėmesio vertu ob
jektu. Čia įkūnijama milžiniška 
baltiškomis studijomis besirūpi
nančių misija, ypač tokiu laiko
tarpiu, kada Lietuvoj, Latvijoj ir 
Estijoj daug kur mokslo srityse 
lemia ne objektyvus mokslinin
ko mąstymas, o grubi partinė le
tena.

Labai pabrėžtina ir tai, > kad 
Illinojaus universitete trijų die
nų paskaitų, diskusijų ir simpo
ziumų gausoj visur jau dominavo 

energijos uranas
jaunesnioji, pokario dešimt
mečiuos laisvajame pasauly su
brendusi prelegentų karta. Jauni
mas bent dviem trečdaliais domi
navo ir paskaitų besiklausančiose 
auditorijose. Nenoromis tada lin
do mintis: kodėl tokio vaizdo ne
matyti mūsų visuomeninio bei 
bendruomeninio pobūdžio lieps- 
nojančiuos susirinkimuos čia pat 
Chicagoje? Gal ši jaunesnioji 
karta, jau sugebanti suorganizuo
ti tokius plačios apimties moks
linius suvažiavimus, ir nesigirs 
milijonu lietuvių Amerikoje, bet 
padarys (ir jau padaro) mums 
palankios įtakos tokiuose intelek
tualinio gyvenimo kloduose, ku
rie visada lemdavo ir lems pa
saulio istorijos kryptį, o drauge 
ir mūsų tėvynės Lietuvos likimą 
labai didele dalimi. Tai matant 
ir tai turint galvoj, reikėtų ypač 
visai čionykščiai lietuvijai at
kreipti dėmesį į tą atominės kul
tūrinės energijos uraną, kurio 
energija spinduliuos lietuvių tau
tos labui ir tada, kada kitokios 
veiklos šiandieninių grumtynių 
aistra bus jau seniai išblėsusi.

Mums lietuviams ši ketvirtoji 
Baltiškųjų studijų konferencija 
dar ir kuo kitu buvo labai arti 
širdies: jos visas organizavimas 
buvo išskirtinai vien lietuvių 
rankose. Pačiai Baltiškųjų studi
jų puoselėjimo draugijai šiuo me
tu pirmininkavo prof. Rimvydas 
Šilbajoris. Programos komiteto 
pirmininku buvo prof. Vytautas 
Vardys. Organizaciniam konfe
rencijos komitetui vadovavo prof. 
Tomas Remeikis. Visą trijų dienų 
registracijos bei informacijos naš
tą sąžiningai nešė rinktinis Chi
cagos lietuviškasis akademinis 
jaunimas. Tačiau auditorijose 
galėjo būti daugiau įvairia- 
amžės Chicagos lietuvių visuo
menės, kuriai vis dėlto anglų kal
ba jau nėra kliūtis paskaitą su
prasti.

Nieko nekaltinant ir niekam 
nepriekaištaujant, tenka pasaky
ti, jog kai kuriose sekcijose lietu
vių indėlis buvo per mažas arba 
jo ir visai trūko. Sakysim, štai,

(Nukelta j 2 pel.)

Spaudoje ir šiaip pokalbiuos 
neretai nusiskundžiama mūsų i 
jaunųjų šeimų atšokimu nuo lie
tuvių bendruomeninės veiklos ir 
nuo išeivijos kultūrinio gyveni
mo. Žiūrėk, mergina ar vyrukas, 
būdami moksleiviais ar studen
tais, reiškiasi labai pozityviai 
įvairiose organizacijose, sambū
riuose, šoka, dainuoja, vaidina, 
stovyklauja, rengia suvažiavi
mus, aktyviai juose dalyvauja, 
domisi savo identiteto šaknimis, 
purena joms reikalingą dirvą. 
Bet, štai, du tokie sukūrė šeimą, 
iškilmingai su visais palaimini
mais susituokė ir dingo nebeat
randamai. Nei jie lietuviškos vi
suomenės, nei lietuviškoji visuo
menė jų daugiau nebemato. Jei
gu tokius netikėtai kur sutiktum 
ir šia prasme pasuktum kalbą, 
tai tikriausiai anie teisintųsi, kad 
kitaip neįmanoma, kad lietuviš
kiems reikalams nelieka laiko, 
kad pirmoje eilėje šeimos rūpes
čiai (lyg jų tėvai viso to būtų 
buvę aplenkti) ir 11 ir 1.1.

O vis dėlto įmanoma ir kitaip. 
Tai akivaizdžiai gali liudyti jau
na čikagiečių šeima, kuriuos čia 
gali matyti ir sutikti visur, kur 
tik kas nors šviesesnio ir kultū- 
ringesnio rengiama. Ir ne tik 
žiūrovų bei dalyvių tarpe, bet ir 
rengėjų, organizatorių gretose. 
Rašome tai, turėdami galvoj Te
resę Pautieniūtę-Bogutienę ir 
dr. Joną Bogutą. Tai jauna šei
ma, kuri įvairiausiomis kultūri
nių užmojų progomis visiems ir 
vienas kitam talkina protu ir šir
dimi. Jinai ištisą *1973 - 1974 m. 
lietuviškos Veiklos Chicagoje sezo
ną kruopščiai ir nepailstančiai va
dovavo penktadienių kultūri

M. K. Čiurlionį* (1S75-1911) IS clklo '•Pavasari.-

nėms vakaronėms Jaunimo cent
re, jisai su visa, sakytume, elekt
ronine technika jai išradingai 
talkino. Tai didelis ir sunkus dar
bas, kurį prieš vasarą užsimota už
baigti vėl įdomią naujiena:“Poezi- 
jos pavasariu Chicagoje” gegužės 
31 d. ir birželio 1 d. Gi šių po
ezijos dienų Jaunimo centro ka
vinėje sumanytojai ir organiza
toriai vėl yra ne kas kitas, o Te
resė Pautieniūtė Bogutienė ir 
dr. Jonas Boguta. Kai “Poezijos 
pavasaris Chicagoje” jau tik už 
savaitės, ruošos įkarštyje sutiko
me abudu to “Pavasario” kalti
ninkus ir užkalbinome. Pirmiau
sia šnekamės su Terese Pautie- 
niūte-Bogutiene.

— Maloni Kultūrinių vakaro
nių vadove, Jūs esate viena iš 
pirmųjų, prita:asių praeitų metų 
vasaros gale kilusiai minčiai Jau
nimo centro naujųjų patalpų ka
vinėje organizuoti kiekvienos sa
vaitės penktadienio vakare kul
tūrines programas. įdomu, kurie 
motyvai Jus labiausiai palenkė 
sutikti vadovauti šių vakaronių 
organizavimui ir jų moderavi- 
mui visą 1973-1974 metų veiklos 
sezoną?

— Prie šio darbo mane pri
kalbino kun. Algimantas Kezys. 
Kultūrinių vakaronių mintis 
man iš karto patiko, bet bijojau 
užsikąsti daugiau negu galėsiu 
sukramtyti. Šaltai pergalvojus rei
kalą, kitą dieną atėjau pasakyti 
kun. A. Keziui, kad jokiais būdais 
negaliu, gal kas nors kitas, tik 
ne aš. Bet po valandos pokalbio, 
jau buvau ne tik sutikus prisi
dėt prie darbo, bet jau sėdėjau 

prie telefono ir tariausi su Mar
gučio vadovu P. Petručiu prog
ramos reikalais. Tikrai nema
niau, kad visą sezoną ištesėsiu, 
juk buvau sutikus tik mėnesiui.

Pirmiausia man patiko mintis 
turėt neformaliai atliekamą kul
tūrinę programą kavinėje. Kavi
nėje prie kavos galima išbandyt 
daug dalykų, kurie didesnėje sa
lėj neįmanomi. Mažesnėj patal
poje ryšys tarp publikos ir pildy- 
tojų yra tampresnis. Tai padeda 
susidaryti nuotaikai, reikalingai 
tokiam pokalbiui, kur ir jaunes
ni ir mažiau drąsūs išdrįsta pra
šnekti.

Nors esu daug metų dalyva
vus organizacinėje veikloj, bet 
jau dabar mane tokia veikla ma
žiau betraukia. Vakaronių ruoši
me mačiau aiškų tikslą su aiš
kiu, kiekvieną penktadienį mato
mu rezultatu. Be to, gavau 
“mandatą” iš vakaronių šeimi
ninkų lietuvių jėzuitų daryti 
sprendimus savo nuožiūra, pla
nuojant vakaronių turinį ir for
mą. Dar visa eilė žmonių, kaip 
K. Bradūnas, R. Kviklytė, J. Bra
dūnas mielai sutiko padėti ir pa
tarti. Pergalvojus kokie galėtų bū
ti programos pildytojai, pastebė
jau, kad nemažai asmenų aš jau 
asmeniškai pažįstu. Tai irgi da
vė drąsos pradėti programos atli
kėjų ir publikos kvietimo darbą.

— Tur būt, nelengva buvo su
rasti kiekvieną savaitę vis naujus 
vakaronių kultūrinės programos 
pildytojus? Kokie Čia buvo vaka
ronių planavimo, jų turinio ir jų 
formos rūpesčiai ir kaip sekėsi iš 
Jų išsipainioti?

Henrikas Radauskas

KAŠTANAS PRADEDA ŽYDĖTI

Velniop nueina aukštas menas,
Ir nebegalima liūdėt,
Kada, pavasarį kaštanas
Už lango pradeda žydėt.

Jis verčia lyti karštą lietų 
Ir pūsti vėjus iš pietų,
Jis žydi taip, kad išsilietų
Kaip upės širdys iš krantų.

Kad nuo stalų nulėktų knygos, 
Kad alptų tvankūs vakarai, 
Kad imtų siausti tokios ligos, 
Kurių nežino daktarai.

Kad viskas degtų ir putotų,
Kad paukščiai švilptų, kol užkims,
Kad naktį motinos raudotų, 
Namo negrįžtant dukterims...

O medžiuos dega tylios žvakės — 
Baltuos žieduos rausvi taškai, — 
Ir pareini namo apakęs, 
lr plunksna rašalą taškai.

Lietuvių poezijos dienų Chicagoje plakatas Nuotrauka Algimanto Kezio,. S.J.

— Nors kai kurie žmonės gąs
dino, kad bus sunku suremti 
programą kiekvieną penktadienį, 
bet programų netrūko. Tik laiko 
ir koordinacijos kartais stokoda
vo. Pradedant rudeniu, turėjome 
25 skirtingas vakarones. Renkan
tis programas, žiūrėdavau, ar ir 
man pačiai būtų įdomu tokią 
programą matyti, tokią temą dis
kutuoti. Kai kurias programas aš 
ir mano patarėjai patys sugalvo
jome, kai kurias pasiūlė įvairūs 
asmenys ar organizuoti vienetai, 
o kai kurias pasiskolinom iš ki
tų. Tokiu būdu galima suskai- 
čiuot berods 13 programų, kurių 
greičiausiai nebūtų įvykę be va
karonių pagalbos. Iš likusių, da
lis gal būtų buvę kur nors kitur

arba kitokia forma pateiktos vi
suomenei- Nebijojome net pakar- 
tot programų, kurios buvo Chi
cagoje jau matytos. Pakartojimas 
duoda progos gerai programai ar 
kalbėtojui pasiekti platesnę vi
suomenę, nepasilikti mažos gru
pės uždarame ratelyje.

Peržiūrėjus visų penktadienių 
temas, matyti, kad sritys, kurios 
buvo paliestos vakaronių disku
sijose, buvo gana įvairios: litera
tūra, spauda, menas, sportas, 
medicinos studijos, muzika, te
atras, architektūra, filmų ir foto
grafijos menas. Vakaronių prog
ramose, tarp kitų, yra dalyvavę 
rašytojai E. Cinzas, A. Baronas, 
K. Bradūnas, komp. V. Jakubėnas, 
komp. D. Lapinskas, fotografai 
J. Dovydėnas ir K. Izokaitls, 
žum. V. Būtėnas, arch. J. Mulo- 
kas, dr. Z. Rekašius, kun. J. Pruns
kis, muz. F. Strolia, muz. B.
Pakštas, dr. Paulius, J. Šoliūnas, 
Alg. T. Antanaitis, dr. K. Keblys, 
A. Mockus, A. Siutas, A. Kezys, 
bei Antras Kaimas, Grandis ir 
Jaunimo centro vokalinis studen
tų ansamblis.

— Koks buvo aplamai čikagie
čių reagavimas į šią savaitinę 
kultūrinių vakaronių naujovę? Ar 
nereikėjo ilgų prašymų, kviečiant 
žmones tai ar kitai programai 
atlikti? Ar publika iš karto buvo 
vakaronių idėjai nekurčia, ar rei
kėjo ją ir prisipratinti?

— Publikai iškart sumany
mas patiko. Tai, tur būt, buvo 
mintis, kurios laikas buvo atėjęs: 
jeigu kavą galima gerti sekma
dienį iš ryto, tai irgi galima ka
vą gerti ir kalbėtis taipgi penkta
dienį vakare. Jeigu dar priedo 
įdomios diskusijos, ar koks fil
mas, ar skaidrės, tai kartais žmo
nės iki 11-tos valndos išsėdėda
vo kavinėje. Po kiek laiko atsi
rado ir pastovi “klientūra”, kuri 
kas penktadienį vakaronėse lan
kydavosi Net ir jaunimo atsira-

(Nukalta j antrą pusi.)
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do visas būrys, įrodęs, kad galima 
susitikti ne vien bare. Vieton to 
pirma ateidavo į kavinę, o tik 
po programos sutardavo kur nors 
kitur. Daugiausia vienu vakaru 
yra buvę 200 klausytojų, ma
žiausia — 25. Išprususi Chica
gos publika tuoj pastebėdavo ge
resnę programą, ir net be dides
nės reklamos, vadovaudamiesi 
reguliariais Draugo ir Margučio 
pranešimais sugužėdavo kavi
nėn. Tačiau ir tos vakaronės, ku
riose publikos buvo mažiau, irgi 
turėjo savo pliusų; visi tada turė
davo daugiau progos paklausti ir 
padiskutuoti, o mažesniam būry 
gal net drąsiau. Ir užtai nuotaika 
tada būdavo labai šeimyniška ir 
jauki.

— Tikime, kad kultūriniu kavi
nės penktadienių idėja ir ateinan
čiame 1974 - 1975 metų sezone 
nebus palaidota. Ką tad apie atei
nančio sezono vakaronių tąsą ga
lėtumėt pasakyti, turėdama minty 
šio besibaigiančio sezono patirti?

— Geriausiai būtų pradėti 
planuoti ateinančio sezono vaka
rones jau dabar. Daug įdomių 
programų jau buvo sugalvota. Ir 
net kai kurie asmenys angažuoti. 
Bet dėl įvairių priežasčių nebuvo 
galima tų programų įvykdyti. 
Tuo atveju jau dirva paruošta 
kitų metų vakaronėms. Kad ne
reikėtų vis per galvą verstis kas 
savaitę, būtų galima turėti du 
planus. Dvi programos mėnesyje 
būtų jau iš anksto suplanuotos, 
net kelis mėnesius į priekį, o dvi 
būtų paliktos atviros. Tokiu bū
du būtų garantuotos programos 
visiem metam. Jas ir galėtume 
jau daug anksčiau skelbti. Kiti 
du penktadieniai liktų laisvi ak
tualiom temom, svečiam iš kitų 
miestų ir visuomenės pasiūlytam 
temom.

Ateinančiam sezone reikėtų 
bandyt turėti daugiau jaunesnių 
programos pildytojų. Beskubant 
nuo savaitės į savaitę, vis leng
viau būdavo gauti sutikimą vy
resniųjų, kurie turi daugiau pa
tyrimo ir drąsos programos pil
dyme. Kitų metų programoje ti
kiuosi bus matyti daugiau ir jau
nesnių veidų. Norinčių yra, tik 
jiems reikia duoti laiko pasiruoš
ti.

— Pati esate ne vien sociologė, 
bet ir poetė, tad nenuostabu, kad 
kultūrinių vakaronių sezono už-

Viktoras Petravičius Pavasaris (medžio raižinys

, baigai organizuojate mūsų poezi- 
> jos šventę, įvykstančią jaunimo 
centre gegužės 3/ d. ir birželio 1 
d. Tačiau mums nuostabą kelia 
Jūsų ištikimiausias palydovas dr. 
Jonas Boguta: Juk jis tiksliųjų ir 
gamtos mokslų specialistas, šiuos 
dalykus dėstąs Illinojaus valstybi
niame universitete. O tačiau visų 
vakaronių beveik be išimties dau
giau humanitarinė programa bū
tų buvus sunkiai įsivaizduojama 
be jo entuziastingos technikinės ir 
kitokios talkos. Ar lengvai jį prisi- 
kalbinot, o gal ir prisikalbinti ne
reikėjo?

— Iš pradžių Jonas nebuvo 
entuziastiškas rėmėjas mano no
ro imtis vakaronių planavimo. 
Tur būt, nujautė, kad aš be jo 
čia neapsieisiu. Taip ir buvo. Kai 
įklimpau iki ausų darbuose, tai 
Jonas ir nešė, ir vežė, ir apara
tus junginėjo, ir galop, kai jau 
niekas kitas nežinojo, ko per dis
kusijas paklausti, tai jis vis ką 
nors iš kepurės ištempdavo.

Kai kurioms vakaronėms Jonas 
yra daugiau darbo paaukojęs ne
gu aš. Ir einant prie sezono ga
lo, kai pavasario vėjai man vi
sus pareigos jausmus iš galvos iš
dulkino, ji vis primindavo, kad 
jau tik keli penktadieniai beliko. 
Bet geriausia mintis, kurią jis iš 
kepurės ištraukė prieš kelis mė
nesius, tai vakaronių užbaigimas 
dviejų dienų festivaliu — “Poezi
jos pavasariu Chicagoje”. Jis, kar
tu su Liucijum Alensku, dabar 
jau ištisi mėnesiai prie festivalio 
ruošos prisirakinę.

O dabar kreipiamės į dr. Jo
ną Bogutą.

— Daktare, Jūs savo pavyzdžiu, 
atrodo, jau baigiate griauti kaž
kaip mūsuose įsipilietinusią nuo
monę, kad, girdi, šio krašto mo
kyklos augina tik siaurus specia
listus, kurie domisi tik savo ama
tu. Kai visose besibaigiančio sezo
no vakaronėse įpratome Jus maty
ti ne vien tik operuojantį progra
mai talkinančiais įvairiausiais 
technikos apartais, bet ir aktyviai 
įsijungiantį į literatūros, dailės, 
nuotraukos meno ir kitų humani
tarinių sričių diskusijas, imame 
jau ir kitaip galvoti. Net įdomu, 
kas ir kurie motyvai skatina Jus 
domėtis visu tuo šalia savo tiesio
ginės profesijos? Ar nesijaučiate sa
vo profesijoj prasilenkęs su savo 
tikruoju pašaukimu tų ar kitų 

humanitarinių mokslų lauke?

Kristijonas Donelaitis
“PAVASARIO LINKSMYBIŲ” PRADŽIA
IS “METŲ”

Jau saulelė, vėl atkopdama, budino svietą 
Ir, žiemos Šaltos triūsus pargriaudama, juokės. 
Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo, 
lr putodams sniegs visur į nieką pavirto.
Tuo laukus orai drungni gaivindami glostė
Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė. 
Krūmai su šilais visais išsibudino keltis, 
O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas.

— Nuomonės, kurios yra ne
teisingos, lengvai griaunamos! 
Visa eilė įvairiausių sričių lietu
vių mokslininkų yra neblogai iš
silavinę ir humanitariniuose 
moksluose. Priežastis yra labai 
paprasta. Savo laiku mūsų orga
nizacijos laikė labai svarbiu rei
kalu išlaikyti , platesnę idėjinę 
perspektyvą. Tad, perėjus per 
vieną ar kitą tokią organizaciją, 
beveik neišvengiamai šį tą iš
moksti, kas tiesiogiai neliečia 
tavo profesijos. Tačiau tokio 
idėjoms atvirumo daugiau kaip 
ir nesimato mūsų organizacijose. 
Labai gaila, nes daug kas tuo 
tampa susiaurinta.

Iš kitos pusės svarstant, hu
manitarinių ir griežtųjų mokslų 
skirtumai nėra tokie jau aiškūs. 
Praleidus kelias dienas Ketvirto
je baltiškųjų studijų konferenci
joje, pasidaro visai aišku, kad sa
vo metodikoje kiekvienas geras 
mokslininkas niekuo nesiskiria 
nuo gero baltisto. Jie tik apie 
skirtingus dalykus šneka.

— Tikriausiai jau su “dūšia ir 
kūnu” esate įsijungęs į kultūrinių 
vakaronių užbaigos “Poezijos pa
vasario Chicagoje” organizavimą. 
Dviejų dienų poezijos šventės pra
džia bus gegužės 31 d. (penktadie
nio) vakare. Teko nugirsti, jog čia 
poetai akivaizdžiai pačioj progra

Maironis

PAVASARIS

Pavasario saulė prašvito meiliai
Ir juokiasi, širdį vilioja;
Iškilo į dangų aukštai vieversiai. 
Čirena, sparneliais plasnoja.

Išaušo! Išaušo! Vėjelis laukų
Bučiuoja, gaivina krūtinę;
Pabiro, pasklido žiedai ant laukų — 
Vainikų eilė pirmutinė.

Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties!
Vien meilę norėtum dainuoti,
Apimti pasaulį, priglaust prie širdies,
Su meile saldžiai pabučiuoti.

Atkelta iš 1 psl.
istorijos sekcijoje net dvi dienas 
buvo skaitytos penkios paskaitos, 
specialiai liečiančios Baltijos 
kraštų viduramžius. Visas pa
skaitas skaitė nelietuviai. Ir visos 
temos lietė tik Latvijos ir Estijos 
viduramžius, jiems svetimųjų pri
mestus. O mes, turėdami tiesio- 

moj nedalyvaus, o tik iš jų rinkti
nės poezijos bus sukurta kažkokia 
vienuma, kurią apjungs visokiau
sios pagalbinės peėemonės. Ar ne
galėtumėte bent trumpai apibū
dinti šios vakaronės bendrąjį vaiz
dą?

— Mums kažkaip atėjo į gal
vą mintis iškilmingai užbaigti šį 
kultūrinių vakaronių sezoną. Vie
no vakaro lyg būtų per mažai. 
O dviejų vakarų panašaus pobū
džio lyg ir per daug. Tačiau no
rėjome, kad būtų poezijos vaka
rai. Tad atsirado visai paprastas 
sprendimas. Vieną vakarą nutar
ta pašvęsti poetams, kurie su mu
mis ilgiau negalėjo bendrauti dėl 
laiko ar erdvės priežasčių. O kitą 
vakarą suplanuota skirti tarp 
mūsų esantiems poetams. Penk
tadienio vakarui poezija yra 
įskaityta kitų magnetofoninėse 
juostose. Paties Donelaičio kol 
kas iš mirusių dar nemokame 
prikelti. Tai poezija bus iliustruo
ta skaidrėmis ir garsiniais efek
tais. Tuo bandysime paįvairinti 
mūsų poezijos įprastą pristatymo 
būdą. Šeštadienio poezijos vaka
ras bus pašvęstas gyviesiems ir 
čia pat skaitantiems mūsų poe
tams. O šeštadienio popietės 
programa prasidės antrą valandą 
popiet. Bus rodomas filmas, su
suktas Algimanto Kezio, taip pat

vaizdinis montažas, Jonui Aisčiui 
prisiminti. Po to esame paskyrę 
laiko neformaliam, bet nuotai
kingam dalyvių pasišnekėjimui 
ir susitikimui su Lietuvių rašyto
jų draugijos pirmininku. Galvo
jame nuo Jaunimo centro stogo 
nuleisti atitinkamą parašiutą, 
padaryti lyg ir palapinę, kurioje 
publika galės pavėsiauti, kavos 
išgerti ir pasikalbėti.

— Spaudoje jau buvo žinutė, 
kad Lietuvių rašytojų draugijos 
pirmininkas poetas Leonardas 
Andriekus taipgi atskrenda iš 
Kennebunkporto poezijos šventėn. 
Kur ir kaipi jis čia įsijungs ir da
lyvaus šventės programoje?

— Malonu, kad Rašytojų 
draugijos pirmininkas dalyvaus 
mūsų programoje. Jisai šeštadie
nį popietinėje šventės dalyje kal
bės poetinėmis temomis. Tai bus 
lyg ir įvadas vakaro programai. 
Visos šnektos bus popiet, o vaka
re vien tik poezija!

— Girdėjome, jog buvo norėta 
šventei suskubti su praėjusiais me
tais išeivijoje mirusio didžiojo mū
sų poeto Jono Aisčio filmo prem
jera. Ar galima šventės progra
moje to filmo tikėtis, o jei ne, tai 
gal kitokiu būdu Jonas Aistis bus 
išskirtinai “Poezijos pavasary 
Chicagoje” prisimintas?

Pats filmavimo darbas jau 
atliktas. Filmą suko A. Kezys. 
Bet gaila, kad jis nespės visų ga
balų surišti į vieną vientisą fil
mą. Tp filmo ruošoj A. Kezys 
yrą juoston įrašęs Jono Aisčio il
goką ir labai įdomų pokalbį. Ja
me Aistis dėsto savo nuomones 
apie poeziją, prisimena savo gy
venimą ir jo vingius. Mes tą po
kalbį pristatysime šeštadienį po
piet. Pristatymui paįvairinti esu 
perfotografavęs didelį kiekį nuo
traukų, liečiančių Aistį visokiose 
jo gyvenimo progose ir aplinky
bėse. Iš viso to bus padarytas 
vaizdinis Aisčio gyvenimo mon
tažas. Nei skaidrės, nei pats po
kalbis nėra dar niekur girdėti ar 
matyti. Tai tikrai bus vienkarti
nė proga artimiau su Aisčiu su
sipažinti.

— Poezijos šventė, berods, bus 
užbaigta spalvingu poezijos vaka
ru, kuriame savo kūrybą skaitys 
poetai. Kuriuos poetus tikrai bus 
galima tame šeštadienio (birželio 
1 d.) poezijos vakare išgirsti Jau
nimo centro kavinės aplinkoje?

Esame kvietę ir sutiko po
ezijos vakare dalyvauti šie poe
tai: L. Andriekus, L. Sutema, K.

(Nukelta į 3 pusi.)

DtR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS 

2801 W«t 63rd Street 
Kampas 63-člos lr California 

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

Šeštad. nuo 2 iki 3:80 vai. 
Trečiad. lr penktad. uždaryta.

Ofiso telef. 476-4042 
Rezid. tei. WA!brook 5-3048

TeL — 925-3388

DR. S. GEŠTAUTAS
Nervų, emocinės, šeimos problemos 

2624 VVest 71st Street 
Valandos pagal susitarimą

^DRTREGiTiHDllTNIuils’
TEL. — 788-3980 

GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKAS 
6230 W. Cermak Rd., Bertvyn, III. 
Pirmad., Antrad., Ketv. Ir Penktad.

9 vai, ryto Iki J 2 vai, dieną, ir nuo 
šeštadienlaiB 8:30 - 12 vai. dieną. 

Emergency tel. — 788-3981
2 vai. popiet Iki 8 vai. vakaro.

giai savo valstybės ir savo tautos 
epochinius viduramžius, šios te
mos sesijose tylėjome kaip numi
rėliai. Ir ši. tyla buvo sunki. Pa
našiai buvo ir folkloro sękcijoje. 
Visas tris paskaitas skaitė nelie
tuviai. Ir lietė tik latvių ir estų 
tautosakos problemas. Gi folklo
ru susidomėjimas konferencijoje 
buvo ypač didelis. Publikai (dau
giausia jaunimui) auditorijoje 
net pritrūko kėdžių. Giriamės sa
ve savo dainomis ir savo tautosa

PR 8-3229-1
DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES Ih
GERKLES LIGOS

2858 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija tr moterų ligoe 
Linekologinč Chirurgų*

6449 So. Pulaski Koad (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
8007 W. 83 PI., Justice, a, 599-0500 
Priimu ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 874-8012 

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
TeL — 695-0533

TOI VALLEY MIDICAL CE.NTER 
860 Summlt Street 

Raute 58 — Elgin llUno 1h

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Weet 71at Street

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

Dr Ant Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad. lt 
ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. ir penk. 
tad. 10—4, šeštad. 10—3 vai.

Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybė — Nervrj ir 
Emocinė* Ligos 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susi ta rimą

Rerid. tek — GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-267# 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 8-0001.

TeL — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 

3907 VVest lOSrd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso telef. PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVIčIUS

J O K Š A
VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 6Srd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ii 
« Iki 8 vai. Trečiad. tr šeštad. uždaryto

Visi telefonai 652-1381

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek ofiso ir buto OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avenue Cicero 
Kasdien 1-3 vaL lr 6-8 vaL vak. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 18 iki 4 vaL popiet

Tel. REllance 5-1811
DR. tfALTER J. KIRSTU* 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. b 
penktad. nuo 18-4 vaL. p o. 6-1 
vai rak., šeštad 11 » vai * p e 
•’aAVe-* r >4 •*-?+•

kos arcyvų turtais, o kai reikėtų ir 
kitiems apie tai kalbėti, kažkodėl 
tylime. O gal neturime kas kal
bėtų? Pasigedome ir teologijos 
bei religijų istorijos sekcijos, kuri, 
berods, ankstesnėse Draugijos •: 
konferencijose buvo.

Reikia tikėtis, kad šios spragos, 
dėl mūsų pačių ketvirtoje atsira
dusios, penktojoje konferencijoje 
(už poros metų) bus užsklęstos. 
O aplamai, reikia džiaugtis' šiuo 
bendruoju lietuvių, latvių ir estų 
išeivijos intelektualinio brandu* 
mo liudijimu. Linkime jam tęsti
numo ir vis didėjančios reikšmes.

z k. hrd.

(911 •
.■re.v- ■

DR. NINA KRAUCEL
KRIAUČELIŪNAITE

AKUŠERIJA DR MOTERŲ LIGOS 
2750 VVest 71st Street

Tel. 776-3717, neatsiliepus skambinu 
846-8900. Valandos pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ LR VAIKŲ LIGŲ

SPECIALISTE ■ >: ">
MEDICAL BUILDING

7166 South Western Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto Iki 
8 v. popiet. Trečiad. ir šeštad. nuo 

10 v. ryto Iki 1 v. popiet i „ 
Ofiso telef. RE 7-1168

Rezid. telef. — 839-2919

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71 st Street
(71-o* ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: pirmad., antrad., ketv. ir penkt 
nuo 3 iki 7 vaL p. p.

Tik susitarus.

Tel. — 282-4422
DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
ofisai:

111 N. WABASH AVĖ.
4200 N. OENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akiniu* ir 

“oontact lenaee”. — 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTAfO 

CHIRURGU A , ” 
2656 W. 63rd Street ■ • 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare

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

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

Ofiso tel. RE 5-4410 '
Rezid. GR 6-0617

Valandos: pirm, lr ketv. nuo 1 vai. 
Iki 3 vai. p. p. lr nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt nuo 1-3 vai. p. lt 

lr vakarai* pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. PRospect 8-1228
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

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

Ofiso tel. HE 4-2123. Namą GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
VaL: pirm., antrad., ketv. tr penktad.
2-5 ir 6-7 — Iš anksto susitarus.

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

VaL: Pirmad. 6-8 p. p. antrad.
2-5 p. p. penktad. tr šeštad. 8-4 p p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalu, 
susitarus.

Tel. Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKOMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street
Valandos: 1—6 vaL popiet.

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Ofiso tel. 767-91411 namu 686-48M
VaL: pirm. antr. ketv. 8—6 ir 6—8. 
penktad. 8—8. šešt pagal *usitorlm*
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1941 metų sukilimas scenoje
Pokalbis su dramaturgu Anatolijum Kairiu

S. m. geguės 26 d. Hamil
tono dramos sambūris “Auku
ras”, vadovaujamas E. Daugu- 
vietytėe-Kudabienės, atveža Chi- 
cagon naują. Anatolijaus Kairio 
dramą. Ją rytoj 3 vai. popiet či- 
kagiečiai turės progos matyti 
Jaunimo centro scenoje. Kadan
gi ži nauja drama atskira knyga 
dar neišleista, tai manome, jog 
kiekvienas literatūros teatro bi
čiulis, o dar ir specialiai šio bū
simo spektaklio žiūrovas, nori iš 
anksto šį bei tą išgirsti apie patį 
naują veikalą, apie jo temą ir 
pobūdį. Spektaklio Chicagoje iš
vakarėse čia ir klustelėjam patį 
“žmogaus ir tilto” autorių.

— Drama, komedija ar trage
dija yra naujasis Jūsų veikalas? 
Ar atremtas į šiandieninę išei- 
viškąją tikrovę ar kurią kitą?

— Drama, nors abu pagrindi
niai veikėjai miršta. Tragedijai 
reikia ne vien individo mirties, 
bet ir jo siektojo idealo žlugimo, 
kuriame tolimesnė herojaus eg
zistencija nebeįmanoma. Pvz. 
katedrą šventinant, kelių ar ke
liolikos jos statytojų mirtis, už
davinį vykdant, yra mažai reikš
mingas faktorius. Taigi ir nau
jajame mano veikale pagrindi
nių veikėjų mirtis, siekiant tiks
lo, yra tiktai kilni auka, ne tra
gedija tematikos prasme, nes 
tikslas pasiektas, pabaiga lai
minga — laisvė iškovota.

Antroji klausimo dalis gali 
būti atsakyta taip ir ne. Veika
lo fabula nieko bendro neturi su 
išeiviškąja tikrove, tačiau idėjos 
jtaigomoji ar, jei norite, didak

tinė mintis išeiviją angažuoja 
sekti “Žmogaus ir tilto” įęrojų 
pėdomis. Jei klausimas reikštų 
“lietuviškąją tikrovę”, atsaky
mas būtų aiškus ir trumpas: 
taip.

— Kada ir kaip gimė veikalo 
idėja, o gal ir buvo kuris specia
lus akstinas jam atsirasti?

— Rašantiems idėjų netrūks
ta, ypač ieškantiems jų netoli
moje mūsų praeityje. Nei roma
nai, novelės, poezija, nei drama 
partizaninės heroikos temų ne
išsems dar ilgus šimtmečius, nes 
tai yra lietuvio charakterio žy
mė, sakyčiau, pagrindinė, gaiva
liškoji. Drąsa, bekompromisinis 
credo savo žeme ilgus šimtme
čius išlaikė lietuvių tautą gyvą 
tarp trijų milžinų: Rusijos, Vo
kietijos ir Lenkijos. Laiko ir 

Anatolijus Kairys

dabar. Atsisakymas kovos ir au
kos mūsų mažai tautai reikštų 
atsisakymą ir lietuviškojo tau
tinio ar kultūrinio identiteto. 
Panašiai galvodamas, LFB Sam
būris, norėdamas pagerbti 1941 
m. sukilimo aukas, 30 metų su
kakties proga, jau 1970 m. krei
pėsi į mane tokios dramos para
šymo reikalu. “Žmogus ir tiltas” 
neapima viso ano sukilimo pla
čiu mastu, bet duoda vieną frag
mentą, charakteringą visumai, 
užminuoto tilto išgelbėjimą. 
Sukilimo sukaktis turėjo būti 
paminėta prieš 3 metus, bet mū
sų sąlygose minima tiktai šiais 
metais. Taigi, LFB Sambūrio 
užmojis ir davė akstiną šiam 
veikalui atsirasti.

— Ar tai būtų charakterių, 
situacijų ar kitokio apvalkalo 
drama?

— “Charakterių” ir “situacijų” 
terminai būdingi kritikams ir re
cenzentams, kurie mėgsta 
“štampuoti” kiekvieną naujai 
pasirodžiusį veikalą savo pačių 
erudicijai pabrėžti. Teoretiškai 
nėra charakterio be situacijos, 
kaip ir situacijos be charakterio. 
Charakteris išauga, išsivysto ir 
realizuojasi tik jam būdingoje 
situacijoje, o gera situacija be
veik neįmanoma be gero charak
terio, pajėgiančio išnaudoti są
lygas ir aplinkybes. Tiesa vidu
ry. Gerame dramos veikale cha
rakteriai ir situacija atlieka vie
nodai svarbias funkcijas. “Žmo
gus ir tiltas” dramoje tėra 5 vei

kėjai, visi studentai, visi skir
tingi savo pažiūromis į sukili
mą, gyvenimą ir individualią lai
mę, todėl, manyčiau, visi jie 
yra charakteriai, tačiau netikė
tai, mokslo metų gale patekę į 
sukilimo srovę, atsiduria situa
cijoje: kovoti ar bėgti nuo ko
vos ?Beje, veikalas skiriamas 
mūsų jaunimui.

— Kaip apibūdintumėt pa
grindinį autoriaus siekį šiame 
veikale?

— Keli mano draugai piršo 
man parašyti draminį veikalą, 
kuris būtų atsietas nuo konkre
čios lietuvybės, vyktų daugiau 
žmogiškoje plotmėje, be tauti
nės ar patriotinės problemati-1 
kos. Nenoriu. Mano giliu įsiti
kinimu, šiandieninėje žūtbūtinė
je išsilaikymo kovoje užsiimti 
indiferentiškais tautine prasme 
kūriniais būtų brangaus laiko 
eikvojimas, jeigu ne nusikalti
mas. Rašyti ir kurti tai, kas ne
liečia išeivijos esmės klausimų, 
yra labai jau nepatriotiška, tai
gi ir nevertinga tautine prasme. 
Sunkūs laikai knygas rašyti, jas 
leisti ir platinti, ar dramas vai
dinti. Jei neįprastai sunkiomis 
išeivijos sąlygomis leidžiamos 
knygos ar dramos neneš tauti
nio angažamento, darbas ir lė
šos bus kaupta veltui. Visi kūrė
jai, menininkai ir muzikai, rašy
tojai ir poetai savo kūriniais 
privalo manifestuoti lietuvišką
jį ego, vienokiu ar kitokiu būdu 
angažuoti šiai idėjai lietuviškąjį 
jaunimą, vienaip ar kitaip išpa
žinti savosios kultūros primatą 
aiškiu ir nedviprasmišku įsipa
reigojimu — tiktai tokia kūry
binė veikla pateisins egzilio ke
lią už tėvynės ribų... Gėris, gro
žis ir tiesa yra reliatyvios sąvo- =
kos, todėl ir turime siekti pir
miausia _ savo gėrio, savo gro- džiausiąs gėris, grožis ir tiesa i veikale kaip tik ir siekiama šio
žio ir savo tiesos. Mūsų gi di- — lietuvybė. “Žmogus ir tiltas” I pagrindinio tikslo: pasiaukoji-

Velykų rytas Lietuvoje (medžio raižinys)Telesforas Valius

Antanas Jasmantas

PRISIKĖLIMAS

Laukų balandžiai ūbauja pušyse. 
Pavasaris, o Viešpatie, pas mus!
Atvožęs juodus arimus,
Žalių raštelių prirašysi:
Ir kils giesmė lyg vyturėliai.
Upeliai ūžaus ir skardens,
Kad iš numirusio akmens 
Kalnelių šypsenoj mums prisikėlei.

Naktis nusilenkė. Ateina Rytas.
Ir Tu atgniaužtą delną pradarai: 
Aloe varva pumpurai, ' 
Grumsteliai nusigandę ritas, 
Ir obels drobule tava vyniojas.
Tik kas, o Viešpatie, slidžiais
Takelių mūsų pasėdžiais
Skubės Tau apkabint rasotas kojas?

Vakaronės ir 
poezija

(Atkelta iš 2 pusi.)
Bradūnas, R. Vėžys, E. Juodval
kytė, Ž. Bilaišytė, J. Švabaitė, G- 
Tulauskaitė, A. Pečiūraitė, R. Bi
čiūnas, V. Bogutaitė ir T. Pau- 
tieniūtė. Dar yra keli, su kuriais 
bandome susisiekti. Lietuviškoji 
visuomenė kviečiama Poezijos 
dienų (programose atsilankyti: ge
gužės 31 d. (penktadieni) 8 vai. 
vak., birželio i d. (šeštadienį) 
2 vai. popiet ir 7 vai. vak.

IŠLEIDŽIAMOS “LIETUVOS 
BAŽNYČIOS KRONIKOS”

Religinė1 šalpa netrukus Chica
goje išleidžia viename tome sep
tynis “Lietuvos Bažnyčios Kroni
kos” numerius. Leidinys bus dau
giau 300 psl. Jį redagavo ir jam 
įvadą parašė prof. J. Brazaitis.

mo Lietuvai ir lietuvybei.

—t Ir ko gali tikėti Jums pa
žįstama mūsų publika, atėjusi į 
spektaklį ir atsinešusi jin savo 
norus ir užgaidas?

— Tai priklauso nuo to, kas 
ir kokius norus ir užgaidas atsi
neš, ateidamas į spektaklį. Vi
suomenė, kuri įvertina aukos 
prasmę, kuri mano, kad 1941 
metų sukilimas buvo reikšmin
gas istoriškai ir gyvybiškai tau
tos ateičiai, kurie mano, kad 
aname sukilime žuvusieji mūsų 
kovotojai yra prasmingai atida
vę savo gyvybes tautos laisvei 
liudyti ■— veikalu turėtų būti 
patenkinti. Kurie mano priešin
gai — gali nusivilti. Betgi aš 
nežinau veikalo, kuriuo būtų pa
tenkinti visi. Suprantama, daug 
kas priklauso ir nuo idėjos iš
vystymo .scenoje, nuo pastaty- 
minės technikos,, nuo vaidybinio 
pajėgumo.

J. SAVASIS

Jau seniai buvau sutikęs pažįstamą velniu
ką, kuriam daviau lietuvišką — Pinčiuko var
dą. Iš .pokalbių su juo žinojau, kad šis gud
rus ir protingas velniūkštis turėjo kitados pa
sisekimo, gundydamas vyrus ir moteris. Tada 
jam buvo geri laikai, kada egzistavo tvirta 
moralė, sveiki principai, paveldėtas ir sekan
čiai kartai perduodamas padorumas. Ne taip 
seniai velnias siautė vienuolynuose ir semina
rijose. Suviliojo būrius laisvu .gyvenimu, kū
no m&lonumais, technikos stebuklais. Ir išsi
vedė į pasaulio ganyklas lyg būrius avių, 
trokštančių žydinčių ir kvepiančių pievų — 
ganyklų. Bet tai buvo tik laikinis jo laimė
jimas, už kurį iš Vyriausiojo įgavo premiją ir 
užsitarnautų atostogų. Po jų, grįžęs vėl prie 
to paties darbo, jau rado duris uždarytas. 
Dvasiškiai užsibarikadavo senose pažiūrose, 
sustiprino savo principus ir jam pasirodžius 
šaukdavo: “'Salin, šėtone!” O apie likusias 
vienuoles — nė nemislyk: prieš jų tikėjimą 
ir skaistybę nors klaupkis ant kelių...

Pralaimėjęs ir pažemintas Pinčiukas dar 
neseniai buvusiame pergalės lauke, kreipėsi 
kitur, bet visur rado padėtį radikaliai pasikei- 

. usią. Pasaulis buvo tiek sugedęs, kad jam 
jau nebuvo kas veikti. Žmonės, apsvaigę be

protiškoje ir triukšmingoje karuselėje, sugrio- 
•) vė ar baigė griauti buvusius tvirtovių rams

čius. Jie po griuvėsiais ruošė ir sau kapus. 
Dievai, mitologija, principai, teologija buvo 
sujaukta į baisų chaosą. Ir visi tie apoka- 
liptiniai baisumai buvo sukurti paties žmo
gaus, susiformavę jo viduje. Išorinės priežas
tys čįa neegzistavo. O tokie, kaip Pinčiukas, 
čia buvo nei kalti, nei atsakingi.

Koks nusivylimas! Pabandė dar velniukas 
artintis prie keistų jaunuolių. Nužiūrės ku
rią apsinuoginusią, nukirptu sijonu, suveltais

velnias
plaukais mergaitę ir pabando ją įvilioti į nuo
dėmę. Pasirodo, kad ji jau iki kaklo pasken
dusi nuodėmėje. Pabandys įlįsti į padoriai 
atrodančio vyro vidų, kad ten sukeltų abejo
nes normomis, įstatymais, sentimentais, tra
diciniais papročiais ir randa ten tokią mar
malynę, kad nors bėk užsidengęs akis ir au
sis... Vargšui velniui nieko kito nebeliko, 
kaip tik imtis misionieriaus darbo — atstaty
ti Gėrį, kad Blogis turėtų ką gundyti. Šio 
nenatūralaus, jo prigimčiai priešingo darbo 
griebėsi Pinčiukas, kai jį buvau sutikęs pasku
tinį kartą. Bet jau ir tada pastebėjau, kad 
jo pastangos eina veltui.

Vieną tamsų vakarą, eidamas neapšviesta 
ir šlapia gatvele, girdžiu — kažkas mane šau
kia. Žiūriu — ant seno namo medinių laip
tų sėdi Pinčiukas. Prisėdau ir aš šalia jo. 
Jis atrodė labai suskurdęs, o jo žodžiuose jau
tėsi nusivylimas ir pasipiktinimas.

— Žinau, kad tavo reikalai blogi, —ban
džiau paguosti, — bet, bendrai imant, galė
tum džiaugtis, kad šiandien visi kalba apie 
tave. Vieni rašo knygas ir įrodinėja, kad ta
vęs nėra ir niekad nebuvo. O kiti visa, kas 
paskutiniu laiku įvyko, priskiria tau.

Pinčiukas pažvelgė į mane savo raudono
mis, veriančiomis akimis ir tarė:

— Tu vis tėkš paviršutiniškas. Kabiniesi 
už žodžių, lyg už medžio šakų, kad nenu
kristum, ir nori sukurti esmę iš šalutinių da
lykų, iš išorinių apraiškų.

Pagalvojau: jis manęs nesuprato, ir todėl 
bandžiau jam plačiau išdėstyti savo mintis. 
■Pinčiukas (pašaipiai nusišypsojo, pakratė savo 
garbanotą galvą ir sako:

— Suprantu, ką tu nori pasakyti. Tu no
ri įrodyti, kad už visa, kas šiandien vyksta, 
esame mes kalti — nori suversti kaltę man. 
Nori mane įteisinti, įpilietinti? —Ir taip nu

sikvatojo, kad man .pagaugais nuėjo šiurpu
liai. Pašokau ir pasipiktinęs išdrožiau:

— Argi ne mano tiesa? Šiandien visi sako, 
kad tu esi tuo, kuo esi. Visur jaučiamas ta
vo buvimas, tavo įsikišimas, tavo veikimas. 
Dabartiniame sąmyšyje didelė dalis priskiria
ma tąu. O tu man kalbi apie žodžius, me
džių šakas, lyg nieko nesuprasdamas, lyg nie
ku dėtas...

Pinčiukas apsidairė, sujudėjo ir per šnerves 
išleido garuojantį kvapą, kuris atsidavė siera 
— buvo ženklas, kad susinervino. Paskui nu
rimo ir sako:

— Pasikalbėkime draugiškai lyg išmintin
gi žmonės, jeigu tu dar esi išmintingas. Tau 
paaiškinsiu tavo blogą valią ir apsigavimą. 
Tik pažvelk aplinkui. Kokioje būklėje yra tas 
tavo pasaulis? Geriau nekalbėti. Griūvantis? 
Dar daugiau: įgriūvėsiu krūva? Ne! Tik gerai 
įsižiūrėk — iš viršaus pasaulis atrodo toks, 
koks buvęs, bet viduje jau yra supuvęs. O su
puvimas, kaip gerai žinai, eina iš vidaus, pa
mažu, nepastebimas tų, kurių pareiga saugoti 
pasaulį nuo supuvimo ir puvėsių plitimo. Šių 
dienų pasaulis yra panašus į ant šakos ka
bantį obuolį. Jis ima darytis geltonas, raudo
nas. Džiaugiamasi — obuolys noksta. O tuo 
tarpu jo viduje yra kirminas, kuris obuolį 
graužia ir taip jį “nokina”. Argi šiandien 
nevadinama pažanga, brendimu tai, kas yra 
puvimas? Bet kieno čia kaltė. Pasakyk man 
atvirai — kas čia kaltas? Tik ne aš...

Neturėjau ką Pinčiukui atsakyti. Jis paki
lo, žengė porą žingsnių lyg laukdamas, o grį
žęs pasilenkė į mane ir ėmė isteriškai juok
tis.

— Nežinai, matai, kad neturi ko atsakyti, 
o gal tik nuduodi nežinąs? Dėl kieno kaltės 
vaisius sukirmijo? Kai tuo tarpu buvo laukia
ma jo nunokinto? Žinoma, pasakysi, dėl mū
sų vargšų velnių kaltės. Mes išprovokavome 
pasaulio pabaigą?... Ir taip jums viskas aiš
ku. Jūs, sugedę ir gudrūs atomai, džiaugiatės 
suradę kaltininką. Jūs nusiplovėte rankas, nu- 
sikratėte atsakomybės. Patys, susiradę alibi, 
visą 'kaltę suvertėte velniams. Ar tai ne blo
ga valia? — paklausė, ir nelaukdamas atsa
kymo tęsė toliau:

AnomidAę i Vairia .įrisLuftkliu- 

vote. Tu gal sprendi apie kitus pagal mane, 
vargšą velniuką. Tačiau nesigirdamas galiu 
pasakyti, kati turiu du doktoratu. Mes visi esa
me diplomuoti daktarai, ir dar kokie! Grama
tika, retorika, metafizika, teologija yra mūsų 
pagrindinai išstudijuota. Žinome visus jūsų 
mokslus...

Pinčiukas ėmė kvatotis.
— Nebijok, aš žinau, kaip elgtis su žmo

nėmis. Tau visa tai pasakoju, norėdamas įs
pėti, kad kai įkalbate apie mus, tai užmirški
te kūną ir kaulus. Tie dalykai yra jūsų, kaip 
ir instinktai, sentimentai, aistros, kompleksai 
ir visi kiti jūsų būtybės iškrypę judesiai. To
kie jūs esate iš prigimties, bet priedo dar tu
rite protą, kaip ir mes. Tik šis elementas mus 
domina. Iš jūsų sugedusio vidaus gema ydos, 
bet tik protų sankryža apsprendžia nuodėmę. 
Bet kas, pagaliau,, iš jūsų šiandien jaučia 
nuodėmę? Niekas. Visa, kas vyksta jūsų vidu
je, kai jaučiate sąžinės konfliktą, .pavedate 
psichoanalitikams ir sociofilosofams. Kaip 
mes, metafizikai, galime jus įvesti į nuodė
mę, jei trūksta (priešingo elemento — proto?

Čia Pinčiukas sujaukė .kaktą ir toliau dės
tė:

— Noriu, kad tu mane gerai suprastum. 
Labai seniai vienas mūsiškių, gilus filosofas, 
bandė gundyti tą, kurio vardo aš negaliu iš
tarti. Gundė jį tris kartus ir, žinoma, pralai
mėjo. Ką tai reiškia. Nagi, kad ten buvo di
delė kova tarp dviejų protų, dviejų jėgų. Gė
rio protas susidūrė su Blogio protu. Bet mes 
nenusileidome: bandėme įnešti nuodėmę į go
tikos skliautus, į vienuolynų kliauzūras, į 
mokslininkų galvas. Laimėdavome ir pralai
mėdavome, bet tai buvo maloni kova, nes 
susidūrėme mes — protingos būtybės — su 
protais, su inteligencija. Savo velnišku užsi
spyrimu suskaldėme pasaulį į dvi dalis: Gėrio 
ir Blogio.

Pinčiukas nutilo ir pakratė galvą. Kiekpa- 
galvojęs, tęsė toliau:

—O šiandien, kur žmonės su protu? Pa- 
skendote savo kūniškumo pelkėse, pasigėrėte 

savo instinktų .tvaike. Kur čia mūsų kaltė? 
Ką jumyse dar galima sugundyti? Esate be 
tikėjimo, egoistai, žiaurūs. Maitinatės kitų a- 
Šaromis ir krauju ir nemokate džiaugtis pro
to įgaliomis. Šiandien mes, vargšai velniai, esa
me lyg didžiulė kariuomenė, išrikiuota prieš 
priešą, kuris voliojasi dumble. Kas belieka? 
Tik palikti jį ten besivoliojantį ir eiti šalin. 
Pakaktų, jei bent vienas tų aistrų gumulas 
atgautų prptą. Tada išeitume su juo kovoti 
lygiais ginklais. Bet nėra, kas stotų prieš mus. 
Kada netikima nuodėme, nėra nė kavos. Pa
saulyje kažkas nenatūralaus. Suiro pusiausvy
ra ir reikės laiko, kol ji vėl atsistatys. Mes 
neskubame. Skuba tas, kuris neturi laiko. 
Mums laikas neegzistuoja. Paskandintas pro
tas negali mirti — tai gerai žinai tu, žinau 
ir aš — ne mes protą sutvėrėme, o Jis... Už 
visa, kas dabar vyksta skurdžiame pasaulyje, 
kur nėra dvasios, nė proto, ne mes kalti. Pa
miršote nuodėmę ir patys save suardėte. Bet 
žinok: kada grįš į pasaulį Daktaras Faustas, 
grįš ir Mefistofelis...

Abu pakilome ir leidomės gatvele į pakal
nę. “Nešmeižkite mūsų ir nekaltinkite” — 
pakartojo Pinčiukas gana ramiu balsu. “Bet 
ir patys neapsigaukite”.

— Bet tu šioje situacijoje kaip jautiesi? Ar 
jau iš tikrųjų nėra ko gundyti? —bandžiau 
klausti.

—'Palikime šį reikalą — atsakė numoda
mas ranka. —Net apie tai nekalbėkime. Da
bar aš bandau pažadinti kokį nors apsnūdu
sį protą. Žodžiu — kultyvuoju savo sodą. 
Kai išaugs medis, vėl ant jo kabos viliojan
tys ir gundantys gėrio ir'blogo pažinimo vai
siai. O dabar...

Prie gatvės kampo radome .elgetą, ištiesus 
ranką išmaldai. Praėjome net nepažvelgę. 
Bet po kelių žingsnių Pinčiukas sustojo ir 
sako man į ausį:

— Ar negalėjai duoti kokį centą? Juk tu 
turi širdį. Aš širdies neturiu ir ištiestos ran
kos mane nervina.
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Žodis prof. Pr. Skardžiaus - 
75 metų sukaktyje
Skirtas Hot Springs, Ark., LB apylinkės 
surengtam sukaktuvininko pagerbimui

VINCAS MACIŪNAS

Prof. dr. Pranas Skardžius

Mielas Profesoriau,
Kai prieš 45 metus aš, jau be

baigiąs studentas, klausiau Jūsų, 
dar tik pradedančio docento, (pa
skaitų, mudviem nė galvon ne
galėjo ateiti mintis, kad 75-mečio 
proga telks Jus sveikinti tolimoje 
Amerikoje. Tada vos dešimtmetis 
tebuvo praėjęs nuo to laiko, kai 
Lietuvos valstybė ėmė savaran
kiškai tvarkytis, ir darbo savame 
krašte mums visiems buvo tiek 
žr tiek. Daug jo buvo ir Lietuvos 
moksle. Universitetas neperseniai 
tebuvo įsteigtas, ir ji reikėjo ug
dyti bei stiprinti. Nemaža darbo 
ir darbininkų reikėjo ir lietuvių 
kalbotyrai, kurių Jūs pasirinkote 
savo mokslinio darbo sritimi.

Mūsų kalbotyrų buvo ištikęs 
didelis smūgis, kai nelauktai ir 
per anksti mirė Kazimieras Būga. 
Ir kitas mūsų didysis kalbininkas, 
Jonas Jablonskis, buvo jau labai 
paliegęs. Tada Jūs ir Jūsų kolega 
Antanas Salys buvote Švietimo 
ministerijos pasiųsti užsienin, 
kad, pagilinę ir sėkmingai užbai
gę studijas, įgalėtumėte užpildyti 
tų žioruojančią spragą, susidariu
sią tiek universitete tiek ir apskri
tai mūsų kalbotyroje dėl Būgos, o 
netrukus taip pat ir Jablonskio 
mirties. Jums buvo uždėta didelė 
atsakomybė ir daug sunkaus 
darbo. Betgi darbo Jūs niekada 
nesibi jojote ir nevengėte.

Dviem skirtingais keliais ėjo 
moksle 'Būga ir Jablonskis. Būga 
greitai iškilo kalbotyros viršū- 
nėn.ir buvo plačiai žinomas ling
vistikos pasardyje, davęs didžiai 
vertingų leksikologijas, etimolo
gijos, kalbos istorijos ir lingvisti- 
_nės geografijos tyrinėjimų. Kitu, 
betgi nemažiau mums svarbiu 
kalbos praktiko keliu ėjo 'Jab
lonskis. Sparčiai kylant lietuvių 
kultūros lygiui,’ augant literatū- 
itaui, besiplėtojant visuomeniniam 
gyvenimui ir besiorganizuojant 
valstybei, labai reikėjo ugdyti ir 
turtinti lietuvių kalbą, valyti ją 
nuo įvisusių svetimybių, dailinti 
ir tobulinti. Oia Jablonskio įna
šas buvo didžiulis, ir jis net buvo 
pavadintas lietuvių rašomosios 
kalbos tėvu.

Viename savo ’ straipsnyje Jūs 
pats labai ryškiai sugretinote 
Jablonskį su Būga: "... jis buvo 
didžiulė priešybė K. Jauniui ir K. 
Būgai, kiek jie nardėsi kalbos 
mokslo aukštybėse, tiek jis plū- 

- kėši su kasdieniniais bendrinės 
kalbos dalykais. Kiek aniem — 
dviem rūpėjo visa, kas gali iš
aiškinti objektyvinę kalbos tiesą, 
tiek jo siekiamasis praktinės kal
bos tobulumo tikslas ribojo jo

darbą ir vertė jį rinkti tinkames
nes kalbos brangenybes arba, jų 
pritrūkus ar neradus, pasidaryti 
sau įvairių naujenybių” (Archi- 
vum Rnilologicuim, II, 1931, p.7).

Savo moksliniame darbe Jūs 
stengėtės eiti abiejų savo didžiųjų 
mokytojų keliais. Kaip ir Būga, 
Jūs gilinotės į teorinius kalboty
ros klausimus, davėte eilę stam
bių mokslo veikalų (apie slaviš
kuosius Skolinius lietuvių kalboje, 
apie Daukšos akcentologiją, apie 
žodžių darybą) ir tiesiog nesus
kaitomą daugybę straipsnių tiek 
lietuvių, tiek ir kitakalbiuose 
mokslo žurnaluose. Antra vertus, 
Jūs nepamiršote ir kalbos prakti
kos reikalų, kurie Jums, kaip ir 
Jablonskiui, buvo visada arti 
prie širdies. Drauge su kitais kal
bininkais Jūs steigėte “Gimtosios 
Kalbos” žurnalą, 'gausiai rašėte 
jame, teikdamas įvairių kalbinių 
patarimų, dalyvavote Rašybos 
komisijoje, recenzavote daug 
knygų, kalbos taisyklingumo 
mokydamas, ir iš viso daug pa
skelbėte straipsnių ir knygų kal
bos praktikos klausimais.

Dar vienas dalykas 'paminėti
nas. Keliolika metų dėstydamas 
Kauno, paskiau Vilniaus univer
sitetuose, Jūs auklėjate ne vieną 
šimtą mūsų lituanistų, kurių ne
maža ligi šiol sėkmingai tebesi- 
reiškia mūsų kalbos moksle ar 
jos mokyme.

Deja, didžios nelaimės ištiko 
Lietuvą, ir daugeliui mūsų teko 
palikti savąjį kraštą. Nelengvos 
tremties gyvenimo sąlygos, netik
ras rytojus, neišsipildančios vil
tys — visa tai ne vieną palaužė, 
ne vienam pakreipė kelią kita 
linkme. Betgi ne Jums, kuriam 
lietuvių kalba, jos mokslinis tyri
nėjimas ir jos praktikos reikalai 
ir toliau paliko pagrindinis gy
venimo rūpestis, pagrindinis tu
rimojo laiko užsiėmimas. Tikrai 
reikia stebėtis, kiek daug ir trem
tyje Jūs išleidote knygų, prirašė
te straipsnių. Į klausimą, kas Jū
sų ryžtą čia palaikė ir skatino ge
riausias atsakymas tai bus Jūsų 
paties žodžiai, kuriais Jūs apibū
dinote Būgos įsitikinimus, o tai 
buvo ir Jūsų paties įsitikinimas: 
”... mūsų kalbos mokslas Lietuvai 
yra ne asmeninės garbės ir pra-

TONY POWELL 
(Povilonis)

REAL ESTA.TE BROKER
Associated with

REGNIER REALTY
6031 Archer Avenue

Chicago, lllinois 60638

TeL 582-1700 — Res. 735-1968

Nuotrauka Vytauto Maželio

Nauji Broniaus Budriūno kūriniai
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Vincas Mykolaitis-Putinas

PAVASARIO BURTAS

Įpylė į žiedus saldžiuosius lašus 
Pavasario įnirtas gražus, — 
Ir amžiną pasaką seka Slaptai 
Kaip krištolas skaidrūs žiedai.

Išeik, mergužėlei įlanką anksti, ’ ■3^.-i' 
Kai teka saulytė skaisti,
Ir žiedą, kuris tau vaipiką išties, 
Nuskink ir prisek prie širdies.

Tik tekanti ryto saulutė meili
Ir tu jį bučiuoti gali. „
Ir tau ryto saulė šiltais spinduliais 
Bučiuodama širdį praskleis. f

Prabils tau krūtinėje tylūs aidai,
Ką kalba rasoti žiedai.
Įvarvins į širdį saldžiausius lašus 
Pavasario burtas gražus.

Bronius Budriūnas: “Dainos gimi
mas” (Henriko Radausko žodžiai, $1), 
“Mano meilė” (Danutės Mitkienės 
žodžiai, $1), Dvi dainos solo balsui su 
fortepijonu, “Penkios arijos ir duetas 
iš operetės “Sidabrinė diena” (Anato
lijaus Kairio žodžiai, $3.00). Broniaus 
Budriūno K. L. F. adresas: 2620 Grif- 
fnth Park Blvd., Los Angeles, C. A. 
90039.

♦

Bronius Budriūnas yra vienas 
tų kompozitorių, kuriems emig
racija, savojo krašto aplinkumos 
netekimas nesumažino kūrybinio 
produktingumo bei polėkio. Ne 
visuomet ir ne visiems taip būna. 
Bronius Budriūnas yra laimingas 
ir kitu atveju: jam įgimtas, gal 
būt, ir kiek sąmoningai orientuo
tas kūrybinis stilius yra prieina
mas plačiajai ar platesnei publi
kai; jo kūriniai yra kupini gied
rios, sveikos nuotaikos, dažnomis 
patriotinėmis temomis; nesveti
mas jam ir žaismingumas, ilgesys 
ar religinis jausmas. Broniaus 
Budriūno kūryba apibūdintina 
'kaip gan santūriai naujoviška, to- 
naliai diatoniška, gražiai kai 
kur — vartojant dabartinį ameri
kiečių teraniną — “etniškai” nu
spalvinta. Harmonija yra puošni, 
ne asketiška, švelnaus skambesio, 
bet pakankamai 'persunkta sept -, 
non - kvart - ir kitokiais akordais, 
kad, pritaikius ir griežtą “šiųdie- 
niiškumo” kriterijų, negalėtų būti 
klasifikuota kaip “praeities atgy
vena”. Imponuojantis kiekis B. 
Budriūno kūrinių yra išleista; da
lis dar Lietuvoje, o šiuo metu — 
Broniaus Budriūno kūriniams 
leisti fondo. Pažįstant autorių, 
kaip žymų chorvedį, nenuostabu, 
kad persvaroje yra vokalinė mu
zika, pasaulietiška ir religinė, ta
čiau turime neseniai išleistą so
natą, stambų veikalą solo fortepi
jonui “Mano tėvynė” ir kit Kai 
kurios ypač populiarios choro dai
nos yra suoikestruotos.

Bronius Budriūnas

ritonui ir (mezzo) sopranui. Yra 
visai natūralu, kad visi šie išleisti 
kūriniai įeis į mūsų dainininkų 
repertuarą ir suskambės mūsų 
koncertuose.

Vl. J-as

bangos dalykas, bet gyva kasdie
ninė duona, tas laidas, kuriuo 
mūsų tauta amžiais yra išlikusi 
gyva ir kuris toliau mums bus 
nuolatiniu tautinės gyvybės aks
tinu ir raiška” (Archivum Phi- 
■lologicum V, 1935, p.9).

BRITU AKTORIAI IR SOVIETŲ 
ŠOKĖJAI

Britų aktorių sąjunga kreipėsi 
į vyriausybę, įprašydama neleisti 
gastroliuoti Sovietų Bolšoi bale
tui, kol rusai neleis į 'Izraelį emi
gruoti šokėjams Galinai ir Va
lerui Panavams.

LeBaron 2-Door Hardtop

Save up fo $1,500.00 on new 1973’s

BALZEKAS
CHKYSLER PLYMOUTH VAL1ANT IMPERIAL

4030 So. Archer GOODYEAB 
TIRKS Tel. VI 7-1515

Buy 111 Brigtiton Bark—You Don’t Have To Drive Milės For Service

'Iš naujų dviejų solo dainų ypač 
pažymėtina yra “Dainos gimi
mas” (puikūs H. Radausko žo
džiai) savo tauriai susilaikančia, 
bet daug pasakančia melodika ir 
harmoningai išbaigta visuma. B r. 
Budriūno (kūryboje ji bus viena 
vertingiausių. Operetė “Sidabrinė 
diena” buvo su gražiu pasisekimu 
“Dainavos” ansamblio pastatyta 
Chicagoj. Buvo pastabų, kad joje 
arijos kiek “per rimtos”, labiau 
tinkančios operai, negu operetei. 
Išleidus jas kaip koncertinius solo 
numerius, šios pastabos teisingu
mas išėjo kaip tik į naudą. Mū
sų dainininkai dabar turi šešis vo- 
kališkai dėkingus ir kancertiškai 
efektingus numerius: dvi arijas 
baritonui (Jovaro — iš prologo ir 
II veiksmo), vieną koloratūrinę 
(Joanos — iš I veiksmo), vieną 

'bosui (Vilimo — iš III veiksmo), 
vieną ypač opera dvelkiančią, ra- 
rios, sukauptai aistringos nuotai
kos - mezzo-sopranui (Felicijos — 
iš II veiksmo) ir vieną duetą ba

PARINKTOS DEVYNIOS 
KNYGOS

Katalikų spaudos sąjunga ypa
tingai vertingomis 1973 m. 'kny
gomis atrado: R. Brown “Virgi- 
nal Conception and Bodily Re- 
surection”, G. Gutierrez “The- 
ology of Liberation”, Br. Moore 
“Catholics”, L. Wrenn “Divorce 
and' Remarriage in the Catholic 
Church”, Th. Mertan “The 
Asian Journal”, B. Mathaler 
“Catecetics in Context”, Sr. M. 
Gilbert and E. Wakin “Good 
News for Little Christians”.

NAUJI LITURGINIAI 
LEIDINIAI

Vakarų Europos Lietuvių sie
lovada leidžia dalimis lietuvišką 
mažąjį apeigyną: kiekvieno sak
ramento liturginės maldos atski
ra knygute. Jau išėjo iš spaudos 
Krikšto ir Ligonių patepimo ap
eigos. Šiemet dar bus išspausdin
tos Moterystės ir Eucharistijos 
sakramentų apeigos, o ateinan
čiais metais — Atgailos, Sutvir
tinimo sakramentų ir Palaimini- 
mų-pašventinimų apeigos. Vie
nos knygutės kaina 75 et Jas ga
lima įgauti, kreipiantis adresu: 
Rev. R. Krasauskas, Via Antanėlio 
de Messina, 36; 00147 Roma; Ita- 
ly’

Leidinėliai skoningai išleisti. 
Apeigų ipaaiškinimas raudonu 
šriftu, o maldos — juodu, su ati
tinkamais riebesnės spaudos iš
ryškinimais. Spausdina Salezie
čių spaustuvė Romoje, su abiejų 
vyškupų: V. Brizgio ir A. Deks- 
nio aprobatamis, reikiamais li
turginiais nuostatais. Kalba 
sklandi.

Tik pas 
mus 
galite 
pasirinkti 
Dividendų 
mokėjimo 
planą.

HOLDI
X ♦ 

We have a 
savings plan 
for your 

financial future 
... and you’ll likę 
saving with us. 
Ask your f riends 
and neighbors 
about St Anthony 
Savings.!

PAS MUS NE VIS! DARBININKAI YRA LIETUVIAI, BET KIEKVIENAME 
SKYRIUJE GALIMA SUSIKALBĖTI LIETUVIŠKAI.

Annual 
Yield

Quirterly 
Yield

Mon’hly 
Yield CLAS S ES OF SAVINGS: Minimum 

Deposit
Per

Centais

7427 7.410 7.372 4 years CERTIFICATE oi DEPOSITS 110400.00 7'/.%

7494 7.140 7.110 4 years CERTIFICATE ef DEPOSITS S 5400.00 7%

7.013 4.702 4.043 V/i ywr» CERTIFICATE H DEPOSITS S 5/000.00

4.012 4.444 4.400 2 years CERTIFICATE Of DEPOSITS S 5400.00 4'/|%

4.941 4.307 4.353 1 y..r CERTIFICATE oi DEPOSITS S 1400.00 *'/.%

5.390 PAID-UP SAVINGS PASSBOOK 5 100.00

S.1U OPTIONAL SAVINGS PASSBOOK S 10.00 S%

mi n tMEMBER FSX,CWASH,NGT0N'DC* 
įirith.oriv 1447 South 49th Court Cicero 60650 
* • ■«•* '< T«l..nk,..,n ACAAlin ....j •?./-» nncTdephone 656-6330 and 242-4395 

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Vedėjas 
Of en Mon. 9-8, Tue*,-Thur», Fri. 9-5. Sat. 9-1; Closed Wed. & Sun.
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Pavasario melodijaVytautas Ignas
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Žmogus, jo gimtoji žemė, namai ir daina
VACYS KAVALIŪNAS

Kai prieš 30 metų nuo sovie
tinio okupanto bėgo daugelis 
tūkstančių, nuo jo bėgo ir čiur- 
lioniečiai. Sioe sukakties proga 
čia — įžanginis Čiurlionio an
samblio monografijos “GIMTO
SIOS ŽEMĖS GIESMĖ” skyrelis.

*

Žmogus trokšta būti!..
Būti ir pačiais giliausiais bei 

subtiliausiais savo vidinio pasau
lio virpesiais — metafiziniu ilge
siu ir egzistenciniu troškimu gro
žio — realizuotis.

Jis trokšta savo būties gelmių 
pasaulį išreikšti garsų, spalvų ir 
judesio formomis — daina, vaiz
du, Saikiu, drauge susiliedamas ir 
su išorine aplinka, kuri yra to 
paties Žodžio — in principio erat 
Verbuim (pradžioje buvo Žodis) 
— neatskiriama dalis ir kuri 
krikščioniškoje sampratoje drau
ge yra ir kūrybos pradas.

Gražiu Jacąues Chailley kny
gos “40.00Q ans de la musiąue” 
(40.000 metų muzikos”) .pasa
kymu, žodis, kuris buvęs prieš 
pasaulio sukūrimą, turėjęs būti 
dainuojamas. Tad ir daina, Ikuiri 
išreiškia tai, įkas žmogaus sieloje 
yra giliausio ir paslaptingiausio, 
ateina iš tolimiausių laikų, kurių 
horizontai išnyksta už mitų bei 
pasakų pasaulio ribų.

Aštuonioliktame šimtmety, 
pasakoja Michel - R. Hofmanu sa
vo grakščiai parašytoje “Muzikos 
istorijoje” (“Histoire de la musi
ąue”), kažkoks Buttstedtas skel- 
bęsis radęs ariją, kurią dainuoda
vusi Ieva, supdama Kainą. Tai, 
žinoma, tėra tik graži legenda. 
Tačiau jos mintis — žmogus per 
pasaulį keliauja dainuodamas, ir 
grožio ilgesys yra viena iš pa
grindinių jo žemės kelio sąlygų.

Tačiau žmogus nėira pasauly
je vienas. Ir negyvena jis visiš-

f

K

Nuotrauka Algimanto Kezio, S.J.

Bernardas Brazdžionis

GEGUŽIO POETAI

Ką ranka gegužio žemėje pasėjo — 
Menką lauko žolę, tūkstančius žiedų, 

' Ką rasa palaistė, krisdama be vėjo, -
Žiemą visa gyva širdyje randu:

Sodų sodai žydi, girių girios šlama, 
Paukščiai ir žvaigždynai gieda man ir tau — 
Širdyje Hafisų ir Omar Kajamą,
Širdyje Katulą ir Safo skaitau.

I

kai tuščioje erdvėje — giliais vi
diniais ryšiais jis yra susijęs su 
gimtąja savo žeme ir yra intymi 
ir neatskiriama jos dalis.

Tad ir nėra vis tiek, kur jis 
yra gimęs, augęs, brendęs ir far- 
mavęsis: į tolumas bėgančiose ir 
ilgesingose lygumose, papėdėje 
rūsčių kalnų, kurių viršūnėse su
stojęs susimąstymas ir amžinybė, 
siūbuojančios jūros pakraštyje, 
paslaptingas miškų pasakos tylo
je, saulėtoje ir dosnioje žemėje ar 
ten, kur ne tik žmogaus, bet net 
ir skurdžių augalų vienintelis ir 
pagrindinis rūpestis — išsilaiky
ti.

Nėra vis tiek nei ji pagimdžiu
sios tautos charakteris, susifor
mavęs 'amžių bangų sūkuriuose, 
jos dvasios gelmės ir jos mintis 
bei žodis. Nėra <vis tiek nei istori
nė jo tautos kelio dalia: gyveno 
ji ramiai ir, organiškai suaugdar 
ima su ją maitinančia žeme, 
džiaugėsi ir kūrė, ar, nuolat 
žvangant ginklams ir vergijos 
pančiams, kovojo ir 'gynėsi nuo 
priešų.

Pagaliau nėra vis tiek nei visa 
artima ir intymi kasdieninė žmo
gaus (gyvenimo aplinka, su kurios 
garsais bei spalvomis ir iš jos ky
lančia melodija jis savo siela yra 
susiliejęs... — Visa žmogaus kūry
ba, o ypač daina, kuri, Joseph 
Machlis knygos “The enjoyment 
of music” teigimu, yra natūra
liausia muzikos forma ir kurioje 
atsispindi visos žmogaus gyveni
mo fazės, aidi žmogaus ir jo po
etinės aplinkos intymios simfoni
jos garsais.

Tad daina tam tikra prasme 
yra 'gimtosios žemės giesmė, ku
rioje pro gamtinį foną pasigirs-, 
ta ir pagrindinis jos motyvas — 
žmogus — ir kurioje atsiskleidžia 
ir individualus bei nesikeičiantis 
tautinis bruožas.

joje drauge atsiskleidžia ir dai
nuojanti tautos siela, kuri subti
liai ir drauge galingai suskambėjo 
juodžiausiomis mūsų tautos gy
venimo dienomis Čiurlionio an
samblio giesmėje.

Čiurlionio ansamblis! Žodis ir 
jo prasmė, kurioje neišvengiamai 
iškyla ir didžiojo mūsų tautos ge
nijaus Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio vardas, ir jo kūrybos 
pasaulis, kuriame spalvų melodi
jomis atsiskleidžia lietuvių tautos 
dvasinės gelmės.

Graži dvasinė giminystė. Ta
čiau Čiurlionio ansamblio da nr 
tesustojo drobėje. Ji, suskambėju
si Gedimino pilies ir Vilniaus 
bažnyčių bokštų fone ir susilieju
si su vaidilučių — tebūnie jos ir 
ne istoriniai personažai — maldų 
bei giesmių ir amžinos ugnies 
šviesų virpesiais, keliais ir vieške
liais, kuriose, V. Mykolaičio - Pu
tino žodžiais, rymo iš mūsų žemės 
mūsų godų išsapnuoti Rūpintojė
liai, išaidėjo i mūsų gimtojo kraš
to platumas ir tolumas.

Pagaliau ji — Čiurlionio an
samblio daina — su dideliu gim
tosios žemės palikimo skausmu 
atsiduria Vakaruose. Tačiau ir čia 
ji netrukus suskamba Austrijos 
sostinėje Vienoje ir, atskleisdama 
mūsų gimtosios žemės garsus bei 
spalvas ir lietuvių tautos sielą, nu
aidi Dunojaus pakrantėmis.

Kada, kuriais keliais ir kokios 
amžių gūdumų bangos atnešė 
pirmuosius dainos aidus prie Ne
muno krantų, tegalime spėlioti. 
Tačiau vargu begalime abejoti, 
kad čia mūsų liaudies daina išsi
skleidė ir pražydo.

Čia ji išsišakojo ir, bangų, ban
gomis išaidėjo į tolumas, inty
miai susiliedama su mūsų gimto
sios žemės laukų, miškų, ežerų 
bei upių pakrapčių muzika ir jos 
melodijom į— šu visu mūsų kraš
to peizažu. Dr. Viktor Jungfer, 
grožėdamasis mūsų daina, savo 
knygoje “Litauen, Antlitz eines 
Volkes” teigia, kad ji yra vienišų 
ir didžiulių girių kūdikis, kad jos 
melodijose gyvena lietuviškasis 
peizažas —tylūs ežerai ir miškai, 
kuriuose girdisi gegutė, kaištos 
vasaros ir ūkanoti rudenys.

Tačiau lietuvių liaudies daino
je girdisi ne tiktai mūsų krašto 
peizažas. Joje girdisi ir namai bei 
jų melodija. Su nieku žmogus nė
ra taip artimai, subtiliai ir giliai 
suaugęs, kaip su namais. Gimtų- 
ų namų dvasia ir nuotaika, ar
timos aplinkos daiktų gelmės nie
kad aesutoja aidėjusios žmogaus 

sieloje nepraeinančios laimės švie
sos virpesiais.

Namai — žmogaus kelio į pa
saulį preliudas. Iš namų toldami 
išeina takai ir keliai, kuriuose 
pasigirsta atsiskyrimo bei paliki
mo dramos momentai. Namai, 
sako savo knygoje “La poetiąue 
de I’espace” (“Erdvės poetika”) 
prancūzų filosofas Gaston Ba- 
chelard, yra fiziškai įrašyti žmo
gaus sieloje ir egzistuoja net ir 
tada, kada jų tikrumoje jau se
niai nėra.

Kokiam nuostabiom šviesom 
ir kokiais nuoširdžiais vidinės 
muzikos tanais namai ir jų gel
mės atsiskleidžia poetinėse Vy
tauto Mačernio vizijose:

Žinau, kad žemėje yra vieni 
narnai, 

Kuriem dabar ateina rytas 
nuostabus.

Ten ilgesingai gieda prietemoj 
gaidžiai, 

Ir ūkininko žingsniai aidi ten 
aplink namus.

Poeto žodžiais, atsiskleidžia jie 
žemės ilgesy “regėjimų liepsna 
liepsnot” ir susilieja su įgimtuoju 
'kraštu į vieną simfoniją, kurioje 
'gimė daina, aidėdama žmogiš
kuoju motyvu.

Kaip mūsų daina skambėjo 
pasaulio tolumose — Žilvino rū
muose, dainojama gimtųjų namų 
pasiilgusios Eglės, ar Aldonos 
Gediminaitės nedalioje, nutekė
jus į svetimą ir nesvetingą kraštą 
už nemylinčio vyro, šiandien te
galime nujausti tik savo dvasia ir 
girdėti tik tolimos praeities vizijo
se.

Tačiau tikra, kad daina gimė 
amžių tolumose, žmogaus būties 
gelmėm susiliejant su namų bei 
gimtosios žemės peizažo muzika, 
su jos garsų bei spalvų poezija. 

.Gimė ji, žmogaus ilgesiui pralen
kiant ištorinio pasaulio dimensi
jas ir jo dvasiai susiliečiant su 
mistinės tikrovės aidesiais.

Atsiskleidžiant dainoje žmogui, i šeimų gerovei kelti.

SKAITYMO MARATONAS
ilgiausias, nenustojantis skai

tymas 'buvo suorganizuotas Ve- 
lykose Guilfond mieste, Anglijoje. 
Buvo skaitomas Sv. Raštas. Pra
dėtas skaityti sekmadienį 9 vai. 
iiyto ir buvo baigtas skaityti ket
virtadienį 5 ival. v. Pasikeisdami 
skaitė 350 asmenų. Klausančių 
bažnyčioje buvo dar daugiau.

Šiam Sv. Rašto įskaitymo ma
ratonui pasibaigus, buvo suorga
nizuotas kitas Bromley krikščio
niškųjų reikmenų centre Londo
ne. Čia skaitymas buvo pradėtas 
pirmadienį 8 v. r. Skaitytojai kei
tėsi kas 15 min. Buvo skaitoma 
kasdien iki vidurnakčio. Skaitė 
'parlamento nariai, miesto Brom- 
•ley meras. Savanoriai skaitytojai 
buvo pradėti įregistruoti dvi sa-, 
vaites prieš skaitymo pradžią. 
Skaityta iš paaukštinimo. Buvo 
vieta susėdusioms klausytis. Bu
vo ir į gatvę išvesti garsintuvai.

MEDICINA IR RELIGIJA
Amerikos medikų draugija ry

šium su savo metine konvenci
ja ibirž. 23 d. Chicagoje ruošia 
pasitarimą medicinos ir religijos 
klausimais. Pasitarime dalyvaus 
gydytojai ir dvasininkai. Pagrin
dinė paskaitų tema: “Seimą — 
ateities viltis”. Kalbės šeimų teis
mo teisėjas R. J. Podėli, Chica
gos universiteto ligoninių kape- 
ianų direktorius kun. J. L. Gib- 
jans ir vaikų ligoninės direkto
rius dr. P. de Vryer. Visi kalbės 
iš savo 'patyrimo, iškeldami me
diciniškas ir religines priemones

viuiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiimiiiiiiiiimiiii'iiiiiijĮ

PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

i PER ANNUM
$5000 or more 

minimum
30 months

HIGH RATES
PAID QUARTERLY ATBRIGHTON
FEDERAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
TEL.: LA 3-8248 

(VVEST OF CALIFORNIA AVĖ.)

in

7 f
PER ANNUM

certificates 
$5000 or more 
4 year min.

r* 
♦

6%%
PER ANNUM
$5000 or more 

2 year min.

i

s
=I

piliakalnis Nuotrauka A. Kubiliaus

Jonas Aistis
RATELIS

Atokaitoj žibutės kalės,
0 dar juodo, dar pilko laukai, 
Bet dainuodami ėjo ratelį 
Viso kaimo subėgę vaikai.

Po berželiais vienmarškiais, plikais 
Sutingęs pavasaris kelias
Ir ateina mieguistas laukais. 
Kur dainuodami eina ratelį 
Viso kaimo subėgę vaikai.

EKSKURSIJOS | LIETUVA 1974 METAIS
Gautos 4 papildomos grupės. Skubėkite registruotis.

American Travel Service Biuras šiais metais yra suorganizavęs 10 gru
pinių kelionių j Lietuvą. Tai yra kelionių biuras, kuris pirmasis pradėjo 
organizuoti šias ekskursijas ir turi didelį patyrimą šioje srityje. KIEKVIENĄ 
GRUPĘ LYDĖS PATYRĘS KELIONIŲ PALYDOVAS.

VISOS GRUPĖS LIETUVOJE PRALEIS 5 DIENAS (I dieną Kaune)

Užpildyots grupes: birželio 11 ir 17 d. ir liepos 8 ir 31 d.

BIRŽELIO 27 D.
LIEPOS 23 D. ’ 
RUGPIOCIO 4 D 
RUGSĖJO 1 D.

SPALIO 2 D.

— Iš Chicagos — $1070.00, iš New Yorko — $953.00
— Iš Chicagos — $1085.00
— Iš Chicagos — $1,050.00; iš New Yorko — $945.00
— 15 dienų:

iš Chicagos — $963.00; iš Ncw Yorko — $857.00
20 dienų Su Roma:
iš Chicagos — $1,085.00, IŠ New Yorko — $980.00

— Iš Chicagos — $898.00; iš New Yorko — 792.00

PRICES & AIR FARES SUBJECT TO CHANGE. RATES QUOTED BASED 
ON TARIFFS AND EXCHANGES IN EFFECT APRIL 1, 1974.
Taipgi mūsų biuras organizuoja keliones | Havajus — vieną š. m. ragplūčlo 
mSnesj, kitą vasario menesj 1975 m. Patariama registruotis dabar.
DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenuo 

Chicago, Illinois 60643 Tol. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sudarome reikalingus iškvietimo 
dokumentus. Taip pat teikiame Informacijas kelionių reikalais po visą Ame
riką ir kitus pasaulio kraštus, parduodame lėktuvų bilietus, parūpiname 
reikalingas vizas.
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Antikomentarai
VIS KAS NORS KLIŪVA

PR. VISVYDAS

Prieš kurį laiką buvau pasiža
dėjęs antikomentarų daugiau ne- 
rašinėti. Kas iš jų? Šiandien kiek
vienas pienburnis serga “antilai- 
kysena”. Pasidarė madinga kriti
kuoti gyvenimą. Vis kas nors kliū
va. Vis negerai, ir tiek.

Jei kaimynas per liesas, — ne
gerai (jis primena irzlų šykš
tuolį). Jei per riebus ir dar su 
dvigubu pagurkliu, — irgi nege
rai (primena savimylą smagu
riautoją). O jei vidutinio sudėji
mo, — dar blogiau (primena ei
linį žmogų).

Retas iš tų moralistų pagalvo
ja, kad liesumas arba riebumas 
nieko bendro neturi su žmogaus 
gėriu. Juo labiau žmogaus pa
gurklis.

•

Bevartydamas Soeren Kierke- 
gaardo raštų antologiją, įsi tiki - 
nau, kad danų filosofas nebuvo 
patenkintas anuometine spauda 
ir nemėgo žurnalistų. Štai kaip jis 
apie juos atsiliepė: “Jeigu būčiau 
tėvas ir turėčiau dukterį ir ji bū
tų suvedžiota, per daug nesiel
vartaučiau. Bet jeigu turėčiau sū
nų ir jis pasidarytų žurnalistu ir 
juo būtų penkerius metus, aš to-Į

kio sūnaus atsižadėčiau”.
Žinoma, Kierkegaardas nei sū

naus, nei dukters neturėjo, todėl 
jam buvo lengva taip griežtai, 
nors ir vaizdingai spekuliuoti.

O vis dėlto jis buvo dalinai tei
sus, jau tuomet pastebėjęs rėks
mingos, sensacijomis mintančios 
spaudos kenksmingumą. “De
šimties tūkstančių burnomis” 
šaukiantis tiražas jam* atrodė 
baisus baubas, kad ir pasakantis 
kartais tiesą. Kirkegaardas pra
matė totalitarinės spaudos artėji
mą. Todėl ir gynė individo lais
vę, savianalizę, gilų mąstymą, ty
loje gimstančią tiesą. Savo min
tims pabrėžti filosofas nesidrovė
davo pavartoti įspūdingas hiper
boles. Pavyzdžiui, 1847 metais 
rašė: “Mums reikalinga pitago- 
riška tyla ir visiškai susivaldanti 
visuomenė, daug svarbiau tokia, 
kuri ryžtasi neskaityti laikraščių, 
negu toji, 'kiuri atsisako alkoho
lio. Atseit, sensacingas laikraštis 
blogesnis už degtinės butelį.

<•

Juo toliau, juo labiau tunka 
mūsų žodynai. Iš visų pusių sklin
da žodžiai, terminai, sūrūs žode-

liai. Barbarizmai, naujadarai. Ką | 
tik iškepti spaudos blynai. Vul-' 
garus, pigūs, naivūs, grubūs, 
švelnūs, skambūs, juokingi... Rei
kalingi ir nereikalingi. Ištraukti I 
iš kraičio skrynių, iš medynų, iš 
pelkių. Gražūs, poetiški, bet 
kartais labai negyvenimiški...

Savo chemija kai kurie brau
nasi į mūsų kasdienybę: aspiri
nas, vitaminas, nikotinas, kofei
nas, x-kinas... ir, žinoma, benzi
nas. Kad juos bala. Užgožė gyve
nimėlį tas žodžių riksmas su rie
biais laikraščiais, su melagingais 
skelbimais, su išpūstom knygom, 
su slidžiais žurnalais.

Nėra atokaus kampelio be 
laikraščio, be žurnalo. Visur taip 
ir dvokia spaudos dažais.

Pačius įspūdingiausius žodžius 
pažeriame didžiųjų švenčių išva
karėse. Tuo metu kažkaip vaiz
duotė pagyvėja.

Štai, prieš Velykas Los Ange
les “Lietuvių žiniose” buvo ei
liuojama:

Jau Kristus kėlės, Aleliuja. 
Varpai siūbuoja auksabalsiai. 

Ir daužo dangų džiaugsmo kūjai.
Jisai jau kėlės, Aleliuja.

Tie magiški “džiaugsmo kūjai” 
turėtų įeiti mūsų religinėn lite- 
ratūron kaip kalviškos poezijos 
sodrus pavyzdys.

Nuotrauka Vytauto Maželio

Henrikas Nagys
PAVASARIAI

t

Nuo trauka Vytauto Maželio

Viena kultūringa ponia (su
valkietė) pabarė mane už per daž
ną tarptautinių žodžių vartoji
mą: “Argi jūs nerandate lietuviš
kų žodžių savo išraiškai?”

Teisingas priekaištas. Tiesiog 
nežinau, iš kur lenda galvon vi
sokie: diapozonai, ekspozicijos, 
kolizijos, frazuotės, šifrai, kodai, 
frustracijos, baliai, momentai, 
monumentai..? Gal per daug su- 

l sigyvenau su įnoringais sociologų 
I raštais.

Mea culpa, brangioji ponia. 
Bandysiu pasitaisyti. Būtinai įsi
gysiu Prano Skardžiaus naujau
sią knygą “Lietuviški tarptauti
nių žodžių atitikmenys”. Tai tik
rai naudingas veikalas spaudos 
bendradarbiams.

Pagaliau gi reikia į pirmąsias 
eiles susodinti savuosius: šviesia
plaukį, apytaką, karžygį, išraiš
ką, vaidmenį, rinkinį, mostą ir 
pan., o svetimžodžius — blon
diną, cirkuliaciją, herojų, ekspre
siją, rolę, kolekciją, gestą ir pan. 
— pasodinti kur nors apytamsėje 
kertėje. Tam Skardžius ir sudarė 
savo knygą, lyg ir skelbdamas —

Grąžinkite savuosius žodžius 
gyveniman!

Kužda ir kužda neramūs miškai pro miegą, 
Nuo alsavimo karšto dreba malūnų sparnai. 
Mėlyno mėnesio akys spindi tankmėj.

Nakčia skardi ir skardi giriom laukinis juokas. 
Debesys lekia ir lanksto eglių viršūnes.
Ir — pažadinti vandenys puola į prarajas.

Upės apglėbusios neša suaižytą ledą.
Aidi akiraty slopūs griaustinio dunksėjimai.
Ilgas žėrintis žaibas atveria dangų.

Ant laukų drumzlinų lyja rytmetis.
Žmonės vienplaukiai stovi bundančioj žemėj.
Tolumoj, už nakties, lengvai atsidūsta miškai.

KONCERTINES 
YPATINGAS 

GITARAS 
ir 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYMU 

IR 
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS 

KVIRINAS RUNIMAS 
1914 W. Cermak Rd. 
CICERO, ILL. 60650 

Tel. _ 652 - 3200

Alfonsas Nyka-Niliūnas

VĖJAS

Kaip renesanso Dievas, mėlyno aksomo mantija. 
Ritmingai papuošta prastais žiedeliais geltonais, 
Su palydovais ir juodais, kaip jo plaukai, varnais 
Erdve kilnus pavasario benamis vėjas skrenda,

Uždegdamas mažytes mėlynaš liepsnas pakrantėse, 
Atimdamas namus švilpynės tonais, liūdesio pilnais, 
Jis pasirodo nesuvaldomas ties miestais ir kalnais
Ir kaip karalius žengia priemiesčio vaikų benamių šventėse.

Jo milžiniškos akys veržias iš kaktos ir liejasi į erdvę, 
Su paukščiais maišosi jo padriki plaukai juodi;
Jam pasiduoda be kovos aistringa žemė išdidi

Ir, lyg mergaitė netikėtai pabučiuota, sverdi.
O aš, užmiršęs viską šioje žemėje, net savo vardą, 
Pavasario laukais išsineša Tave širdy.

Dainavimo žinovai nesutaria 
—kas svarbiau: Ar balso skam
bus virpėjimas, ar graži, aiški žo
džių tarsena?

Dažnas solistas, kuriam rūpi 
tik skambėjimas, į žodį žiūri kaip 
į balso priešą. Jam nesvarbu, ar 
auditorija supranta jo dainų teks
tą.

Tuo tarpu lietuviui išeiviui, 
besiklausančiam dainavimo, lie
tuviškas žodis yra labai svarbus. 
Žodis teikia paguodą širdžiai. At
neša gyvą, suprantamą vaizdą. 
O keli vaizdai, spalvingai dar
niai išsirikiavę dainoje ar baladė
je, neša klausytojų mintis į gim
tąsias vietas, į gamtos ir meilės 
prisiminimus, į mūsų sielos pa
slaptis. Štai tokio dainavimo žmo
nės ir ilgisi — dainavimo, pagrįs
to mūsų kalbos vaizdingumu.

Todėl ne vien melodijomis ža
vėkime mūsiškes auditorijas, ne 
vien prašmatniomis arijomis, ne 
vien koloratūriniais troliais, bet 
ir gražia lietuvių kalbos tarsena, 
ir vaizdingais pirmaeilių poetų 
tekstais. Prie to pats laikas prisi
dėti kūrybingiems muzikams.

— O —
AMERIKOJ GYVENO 
ŽMONĖS PRIEŠ 48,000 METU

Califomijos .universiteto moks
lininkai San Diego mieste, nau
dodami naują patobulintą būdą, 
nustatė, kad 1920-1935 m. Cali- 
•fomijoje, okeano pakrantėje iš
kastieji žmonių kaulai kai kurie 
yra 48,000 mėtų senumo ir kad 
tose srityse žmonės jau galėjo gy
venti nrin 7Q

VAZNEUŲ PREKYBA

Dovanos įvairioms progoms
2501 W. 71 St, Chicago, III. 60629

PSICHINĖ KRYPTIS IR ŠIRDIS |

Tarp naujausių leidinių pla
tiems sluoksniams gali būti įdo
mi knyga: “Type A Behavior and 
Your Heart”. Ją parašė įgydiyto- 
jai Meyer Friedmain, širdies in
dų .tyrinėjimų direktorius Mit.

■ Zion ligoninėje ir Medicinos 
centre San Francisco ir jo padė
jėjas įgyd. Ray H. Rosenman. Jie 
yra daugelio studijinių straipsnių 
ir dviejų mčdi ciniškų vadovėlių 
autoriai. Išleido Alfred A. įKnopf, 
New Yorke 1974 m., 276 psl., 
kaina 7 dol. 95 et.

Knygos autoriai pabrėžia, kad 
kiekvienas žmogus įgali daug 'pa
daryti, siekdamas išvengti širdies 
atakos, jeigu jis vengs gyvulinių 
riebalų, mes rūkęs cigaretes, bet 
ypač, jeigu jis saugosis įtampos, 
kuri turi įtakos, kad organizme 
atsiranda per daug kenksmingų 
hormonų ir (pagreitina širdies 
atalką. Šitokį pilną įtampos, erz
lų, .perdėtai veiklų žmogų tie gy
dytojai vadina “tipu A”, kurio 
kuinkuliuojanjis (gyvenimas yra 
priešingas ramiam “tipui B”, 
daug saugesniam nuo širdies su
trikimų. Autoriai labai plačiai 
aprašo psichinę tokių tipų A cha
rakteristiką ir duoda smulkme- 
ningų .patarimų, kaip psichiškai 
persiorientuoti, iš tipo A pereiti į 
tipą B ir padalyti savo .gyvenimą 
ramesnį, saugesnį nuo širdies 
atakų, mažiau gadinanti pagrin
dinius kraujo indus.

Autoriai duoda praktiškų mai
tinimosi, poilsio, mankštas, atsi
palaidavimo nuo įtampos patari
mų, net ir sąrašus vengtino ar

čia 
bei 
pa-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998 

Chicago, lllinois, 60629

laibiau vartotino maisto. Jie pata
ria visai nevalgyti kiaušinio try
nių, sviesto, dešrų, vandens gy
vūnų su ikietu kiautu (austrių, 
vėžių), ledų. Daugiau skatina 
valgyti daržovių, riešutų, nu
griebto pieno. Labai pabrėžia ci
garečių kenksmingumą, 'bet ypač 
perspėja vengti vidinės įtampos, 
.perdėto skubėjimo. J. Pr.

WAGNER & SONS

Typewrllers, Adding Maciūne* and 
Checkwrllers

Nuomoja — Parduoda. — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

VlrA 50 m. patikimas patarnavimas
5610 South Pulaski Road 

Pilone — 581-4111

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

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

TeL VIrginia 7-7258-59

EKSKURSIJOS J LIETUVĄ 
TRAVEL ADVISORS 0F AMERICA 

su lietuve Loretta Kasiene ruošia ekskursijas į 
Lietuvą 1974 m. Visos grupes skrenda Skandinavian 

Airlines iš Chicagos tiesiog j Kopenhagą.

1. — Gegužės 19 d., 19
2. — Birželio 16 d., 16
3. — Birželio 30 d. 19
4. — Liepos 14 d. 16
5. — Liepos 28 d. 16
6. — Rugpiūčio 11 d. 19
7. — Rugsėjo 8 d. 16

dienų — $1,049,00 
dienų — 
dienų — 
dienų — 
dienų — 
dienų — 
dienų —

995.00
1,145.00
1,049.00
1,049.00 
1,195.00

985.00

Kreipkitės —

TRAVEL ADVISORS
180 No. Miichigan Avė., Room 328 

Chicago, III. 60601 Tel. 346-0102
Lorettą Kasienę ten rasite visą dieną šeštad; antrad ir ketv. nuo 5 iki 7 

v. v. Taip pat namuose:

6953 S. Washtenaw Avė., Chicago, III. Tel. 776-0180

OF AMERICA, INC.

DAŽAU
LANGUS BEI GARAŽUS 

IS LAUKO 
Nebrangiai 

436-7041

JR
Frank Zogas, Presldent

Nuo 
1914 Metų

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

Mes norėtum būti Jums 
naudingi, ir ateityje.

l/i °/o

AU accounts com- 
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ąuarterly.

Sąskaitos apdraustos Iki
$20,000.00

►7V2 %
4 Years Savings 

Certificates 
Minimum $5,000.

MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS £0632 

PH0NE: 2544470

ANTRAD. It PENKTAD. 9 v. T. Ud I v. v.
VALANDOS: šeštad. 9 v. r. lld 12 v. d. Trečiad: uždaryta.

PIRMAD. IR KETVIRTAD. » ▼. r. Ud » T. T;
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CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWIOZ, Prez.

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

PINIGAI ĮNE6TI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

7% 574%
Mokamas už 4 m. Mokamas už 1 m. Mokomas už

certifikatus. certifikatus. Investavimo
Minimum $5,000 Minimum $1,000 sąskaitas
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Kultūrinė kronika
KNYGA APIE BALI SRUOGĄ

AL Morkūno spaustuvėje, Chi- 
caigoje. jau 'baigiama spausdinti 
fiOR.psĮ.. knyga "Balys Sruoga at- 
siminimuose”. Ji parašyta dauge
lio žmtiblų, B. Sruogą pažinoju
si ij, Leidfflliu rūpinasi d r. Vanda 
Sruogienė.

KOLUMBIEČIO RAŠYTOJO 
ROMANAS IŠVERSTAS 
LIETUVIŲ KALBON

Lietuviškos knygos klubas Chi
cagoje šiomis dienomis išleido Jose 
Eustasio'Rivera plačiai žinomą 
romaną .“Amazonės džiunglėse”. 
Jį lietuvių kalbom išvertė Povilas 
Gaiučys. Knyga 356 psl., iliustruo- 
Wdail»; Juilio Vanzo piešiniais, 
kaina $5.‘0O.

TROPIKINTŲ SRIČIŲ 
STUDIJOS

< i'
Šią vasarą net 66 valstybių 

mokslininkai su laivais, lėktu
vais, satelitais studijuos tropikų 
srity esančius vandenis ir žemes. 
Varnas iš isvarbių šio užmojo už
davinių —~ nustatyti, kaip susida
ro uraganai ir dėl ko atsiranda 
tokios sausros, kaip ta, dėl kurios 
kilo badas.centrinėje Afrikoje.

FOTOGRAFUOS MENIŠKUS 
BUTUS, NAMUS

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus yra susirūpinęs labiau pa
garsinti, stilingus lietuvių butų ir 
V samų įrengimus. Tam yra pasi
kvietęs du fotografijos studentus 
ir vieną architektūros studentę. 
Lietuviai, turintieji meniškiau 
įrengtus butus ar išskirtinais or
namentais papuoštus namus, yra 
prašaiffl patelefonuoti Balzeko

lietuvių kultūros muziejui VIĮ- 
2441. Muziejaus administracija 
patvarkys, kad atitinkamas as
muo nuvyktų nufotografuoti. 
Chicagos lietuviai, kurie turi ką 
tipiškai lietuviško savo namuose, 
sodeliuose, prašomi atsiliepti. Už 
tai nereikės nieko atlyginti. Bus 

i atžymėta naudinga kultūrinė-is- 
j torimė medžiaga, saugant riuo- 
į traukas ateičiai ar gal net ‘pa
naudojant specialiam leidiniui.

MIRĖ PIRMAUJANTIS 
PRANCŪZU TEOLOGAS

Kard. Jean Danielou. jėzuitas, 
’ /ienas iš pirmaujančių pasaulio 
teologų mirė geg. 20 d. Paryžiuje 
sulaukęs 69 m. amžiaus. Buvo 
daugelio knygų autorius. Akcen-1 
tavo socialinių reformų reikalą. > 
jTai buvo vienas iš nedaugelio, ku
nigų, kuris už savo nuopelnus, ■ 
■net nebūdamas vyskupas, iš ka rto i 
buvo paaukštintas j kardinolus.

DR. MIKELIO VALTERIO 
GIMIMO SUKAKTIES 

MINĖJIMAS

Dar prieš I-jį pas. karą, lan
kant Rygos gimnaziją, teko pla
čiai girdėti politiko dr. M. Valte
rio vardą ir skaityti jo raštus 
spaudoje.

Š. m. balandžio 25 d. latvių iš
eivija plačiai paminėjo jo šimto 
metų gimimo sukaktį. Dr. M. 
Valters buvo vienas iš didžiau
sių latvių kultūros darbuotojų ir 
kovotojų už tautos laisvę. Latvių 
tauta ji gerbia kaip kovotoją už 
nepriklausomybę dar caro laikais, 
kaip valstybirtinką, politiką, pub
licistą, poetą bei dramaturgą, li
teratūros kritiką, meno istoriką

Arūnas Tarabilda Žemė (lino raižinys)

j ir nenusileisti dėl Latvijos. Nors 
I Latvijos nepriklausomybė kai 
kam lir atrodytų “beprotybė”, sa
vo noru ir (pasiryžimu mes turi
me pasilikti ryžtingi, drąsūs ir 
neįveikiami”. Toks buvo dr. M. 
Valterio nusistatymas ir testa
mentas.

Dr. M. Valters gimė Liepojoje 
1874 m. balandžio 25 d. uosto 
darbininko šeimoje. Didesnę pu
sę savo 94 metų amžiaus jis pra
leido svetur, ne vien kaip trem
tinys, bet ir kaip nepriklausomos 
Latvijos diplomatas. Ir ipo Latvi
jos okupacijos jis nenustojo ginti 
latvių tautos reikalų kitų tautų 
arenoje. Šveicarijoje buvo iš
spausdintos dvi jo (knygos: “Das 
Verbrechen gegen die Baltische 
Staaten”. Be to, daug trumpes
nių raštų ‘buvo išspausdinta Va
karų Europos spaudoje.

Tėlvynėje jį paminėjo jo drau
gai, bet ne oficialioji spauda.

A. T.

rūkytojų tarpe gavusių žaizdas 
buvo 33% daugiau. ,

MOKSLINIS MAITINIMO 
EKSPERIMENTAS

Dr. G. M. Friedman suva
žiavusiems į širdies ligų simpo
ziumą 1,000 ‘gydytojų ir maitini
mų specialistų pranešė apie naują 
eksperimentą Arizonoje, kur yals- 
tija dirba su 10,000 šeimų, siek
dama nuo pat vaikystės veikti, 
kad sumažėtų širdies ligos. Seimą 
įmoka nuo 10 iki 13 dolerių ir 
dalyvauja dr. Friedmano sudary
toje programoje, kurioje sumaži
namas gyvulinių riebalų, pro
teinų vartojimas. Dabar ameri
kiečiai suvalgo dvigubai tiek pro
teinų, kiek būtų pageidaujama, 
gi gyvulių kilmės proteinuose 
gausu cholesterolio, prisotintų rie
balų.

Liūne Sutema
PAVASARĮ
mano šešėlis žydi

PREMIJAVO 
LAIKRAŠTININKĄ

Laikraštininkas Arthur J. Sni- 
der, “Daily News” mokslo sky
riaus redaktorius, įgavo JAV me
diciniškų tyrimų Cl. Bemard žur
nalistinę premiją. Premiją gavo 
už septynių straipsnių seriją 
“Smegenų stebuklas”. Snider taip 
pat gavo JAV medikui draugijos 
1973 m. premiją.

Taiip pat vaikus stengiamasi 
aritradkti nuo televizijos ir įtrauk
ti į mankštą: važinėjimą dviračiu, 
plaukymą, į ką galėtų įsitraukti 
viša šeima ir įką vaikas galėtų vė
liau praktikuoti visą gyvenimą.

Būdamos motinos, moterys yrą 
ypatingai reikšmingos naujajai 
kartai, būtent savo vaikams. Ale 
ne vien tuo, kad jos globia, bet 
labiau tuo, kad iš jų gyvenimo, 
iš jų kraujo, jų nuotaikos ir Vi
dinių pergyvenimų tenka vai
kams, ką jie iŠ motinos pavcl- 
dėja. Vaikai kalbą tikriausiai iš
moksta iš motinos. Su jos kalba 
persimeta ant jų nuolatai moti
nos sąmoningumas, visas vidinis 
jos gabumas, jos malonumas, 
švelnumas.

Vydūnas

%
HISTORY OF LITHUANIA

Prieš kiek laiko išėjo iš spaudos nauja anglų kalba knyga “Histo- 
ry of Lithuania” skirta Lietuvos jaunimui ir amerikiečiams, šioje 
knygoje kondensuotai aprašyta lietuvių tautos istorija nuo se
niausių amžių iki mųsū laikų turi 142 psl. 38 iliustracijas ir 4 že
mėlapius. Knygos autorius yra prel. dr. J. B. KONČIUS. Išleido J. 
A. V. Lietuvių Bendruomenė. Knygos kaina 2 dol. Gaunama
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J-ilmų įvairumai
STASB SEMENIENE

Aleksandro Durno istoriniai muškietininkai

Prancūzų romanisto Aleksandro 
Dūmo “Trys muškietininkai" su 
veiksmine įtampa, taip pat gerai 
įpinta intriga ir neeilinio pasako
tojo talentu vėl iškelta iš apdulkė
jusios lentynos ir paleisti per ekra
ną nesibaigiančiose dvikovose.

Douglas Fairbanks ir Errol Flynn 
šešėliams iš praeities besivaidenant, 
šį sykį “THE THREE MyjSKE- 
TeEKS” spalvotame filme bei pla
čiame ekrane kardais skinasi sau 
kelią per Ispaniją nuo pilies į pilį.

Michaėl York vaidina D’Artag- 
nan, kuris kaimietišku neapsukru- 
mu užsikabina ir įsibrauna į spal-1 
vingą trijų pramuštgalvių muškie
tininkų Athos (Oliver Reed), Por- 
thos (Frank Finley) ir Aramis (Ri- 
chard Chamberlain) gyvenimą. Ki
ti žymūs aktoriai yra Charlton 
Heston, Raųuel Welch, Simon 
Ward, Faye Dunaway, Geraldine 
Chaplin ir kiti.

Nors šis 20th Century - Fox pa
statymas yra labai komiškas, filmų 
mėgėjams pasirodys tikra staigme

na, kad intrigoje yra pagrindo tik
rovei. Karaliaus muškietininkai tik
rai egzistavo senojoj Prancūzijoje, 
ir Durnas sukirpo savo charakte
rius pagal asmenis, kurie gyveno.

D'Aftagnan, pavyzdžiui, buvo G. 
de Bafz de Castelmore, kuris gimė 
Gaskonijpje 1623 m. ir paveldėjo
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Radijo Valanda Jau SO mėty tarnan- 
Jn j New Jeraey. New York Ir Con- 
nectirut lietuviams Kas SeStadien) 
nįo ♦ Iki ts vai. p. p„ i» WEVf> Sto
ti** New ■YorkP <1830 kil. AM ir »S9 

FM $ *
rudiio stoties. (New Jersey WRC1U)
v w. (VndnvRiila nrof .1 
(MI.5 meg. FM) Pirmnd. R: 05-9:00 

m I4H7 Force Dr.
Mnimtalnside N. J. 07092 

Direkt. —• Dr. Jokūbas J. Stukaa 
įO|įJW2-&5tt5 (code 201) 

Kviečiame taip pat klausytis 
Uetuvlikų Kultūrinių Valandų ang
lų kalba, IŠ Setcm Hali Universiteto

savo motinos dvarą d'Artagnan. Jis 
prisijungė prie muškietininkų 1640 
m., būdamas 17 m. amžiaus. Legen- 
dariniai Athos, Aramis ir Porthos 
irgi buvo istorinės figūros. Pridė
jus gerai žinomas karaliaus Liud
viko XIII laikotarpio dvaro intri
gas su kontroversiniu kardinolu 
Richelieu atsiranda pakankamai 
medžiagos gabiam rašytojui net ke
liems romanams.

Režisierius Richard Lester spau
doje aiškinosi, kodėl viskas buvo 
nufilmuota Ispanijoje. Girdi tik ten 
begalima rasti vieninteles vietas 
pasaulyje, kur 17 amž. atmosfera 
išlikusi XX amžiuje. Tačiau nesun
ku suprasti, kad tai buvo daroma 
ekonominiais sumetimais, nes Ispa
nija tebėra viena pigiausių vietų 
filmams susukti.

šis filmas yra puiki satyra, kar
tais labai senoviška, o kartais ir 
rimtoka, tai vėl romantiškos fanta
zijos smarkus išpūtimas. Muškieti
ninkai yra paversti tipais, kurių 
elgesio absurdiškums, savotiški jų 
nustatyti garbės kodai ir tušti he
rojiškumo gestai daro juos žmogiš
kais, nors kartu ir suprantamai 
juokingais.

17-to šimtmečio Paryžiaus gatvės 
ir smuklės yra lyg tikros nuotrau
kos ir taip skirtingos nuo karališ
kų rūmų prabangos bei pompos. 
Muškietininkai kalavijų kirčiais 
lengvai eina skersai abu pasauliu 
vienodu lengvumu ir jiems įprastu 
paprastumu, o tačiau jie nėra nė 
vieno jo dalim. Jie prisiekė karaliui 
Liudvikui XIII-tam Ir yra priešingi 
kardinolui Richelieu, bet jie yra vy
rai, pilni garbingo išdidumo.

Aukščiau suminėti aktoriai muš
kietininkų rolėse pasižymėjo žaviai 
-gerai suprato savo nuotykingą 
vaidmenį. Karalienės Annos rolėje 
Geraldine Chaplin, karalienės pati
kėtinės vaidmeny Raąuet Welch ir 
suktoji gražuolė milady —- Faye 
Dunaway užintriguoja žiūrovą sa
vo žaviomis išvaizdomis bei skirtin
gų tipų atskleidimu. Charlton Hes
ton — suktas diplomatas Richelieu 
asmeny.

Filmas baigiasi laiminga pabaiga 
ir žada tęsinį kitam kartui.

Sniegui tirpstant, renkuosi vietą — 
mano šešėlis nori žydėt.
Svaiginant atodrėkio vėjui,
ieškau vejos,
ieškau atokaitos,
ieškau užuovėjos,
mano šešėlis ruošias žydėt — 
dar prieš pirmąjį žalumą, 
mano šešėlis turi žydėt — ,

Vandeniui putojant kiemuose, 
vandeniui tekant gatve, 
vandens apsem tą vidudienį 
staiga jaučiu, kad lieku viena — 
plaukia mano šešėlis, 
lyg kranto atplaiša paplauta — 
ir plyšta gelsvi purslai, 
ir žydi purienomis saulėje —

Sakiau, kad tau dovanosiu žydintį krantą 
Vaikystės Upokšnio
šį pavasarį,
dar prieš pirmąjį žalumą.

ir mokslininką.
Jau 1900 metais jis rašė “Lat

vių darbininke”: “Caristinė savi
valda mūsų niekad nepatenkins. 
Mes sieksime laisvės. Vienintelio, 
ko mes iš jos norime — kad ji 
išeitų”... Kitur vėl: “Mažos tau
tos turės ateitį”. Jis jau prieš 70 
metų reikalavo Latvijos nepri-

klausomybės.
Vėliau, kaip Latvijos valstybi

ninkas, jis dalyvavo visose svar
biausiose tarptautinėse konferen
cijose ir buvo nepamainomas 
diplomatas užsienyje. Netekus 
nepriklausomybės, jis neprarado 
optimizmo ir tvirtino, kad “mes 

1 turime būti stiprūs, tvirtai tikėti

Filomena sako...
KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS NEŽIŪRI Į 
ŠVIESESNĮ IR TINKAMESNĮ GYVENIMU.

Socialinis apdraudimas yra per mažas 
pragyvenimui. Augšti nuošimčiai moka
mi Chicago Taupymo bendrovės pridėjus 
prie Sočiai Security, suteiks Jums ramias 
dienas jūsų senatvėje, 5.25% ant pa
prastų knygučių, ir iki 7.5% ant certi- 
fikatų.

KOLEGIJA ĮSIJUNGIA Į 
UNIVERSITETĄ

Bankrutavusi Racine kolegija 
nutarė įsijungti į Lewis uiver- 
sitetą Lockporte, III.

NAUJA STUDIJA APIE 
ŽAIZDAS

Dr. R. Paffenberger, Califor- 
nijos universiteto profesorius, 
išstudijavęs sveikatą 25,000 bu
vusių studentų, rado, kad tie, 
kurie kasdien gėrė po 2 ar dau
giau puodukų kavos, 72% dau
giau turėjo skrandžio žaizdų už 
kavos negėrusius. Cola gėrimų 1 
naudotojų tarpe žaizdas gavusių 
rasta 48% daugiau. Cigarečių

i

Laidotuvių . Direktoriai

6845 SOIJTII WESTERN AVENUE

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

I

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Progra 

asu Naujojoj Anglijoj, iš stotie. 
WLYN, 1360 bangos, veikia sekma 
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. p< 
pietų — perduodama vėliausių pa 
saulinių žinių santrauka ir komen 
tarai, muzika, dainos ir Magdutė. 
pasaka Šią programą veda Stepo
nas J. Mlnkus. Biznio reikalais 
kreiptis į: Baltic Florists — gėlių 
bei dovanų krautuvę, 502 E. Broad į 
va y, So. Bostoa, Mass. Telefonas 
4N 8-6489. Tbi pat gaunama. t» 
llnnraAti* Dranga*

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

Laldotuviū D (rektoriai 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South Californnia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741

P E T K
MAROUETTE FUNERAL HOME

— TĖVAS IR SUKUS —
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. -Telef. GRovehilI 6-2345-4 
1410 S. 50th Avė., Cicero TO w n h a 11 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Šį mėlį Chicago Taupymo bendrovė švenčia Auksinį Jubi- 
lėjiį ir turi laimėjimui - kelionę į Hawaii, Disneyland, Las Vegas 
ir daug kitokių laimėjimu. Atsilankykite.

CHICAGO
savings and loan association

6245 south vvesterh avenue 476 7575

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITl’ANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2814 W. 23rd PLACE Tel. Vlrgiiia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tek REpublic 7-1213
11028 Southwest Highway, Palos Hills, III. Tel. 974-4410

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1448 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL; Tel. OLympic 2-1003
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MOTERŲ TEISES DABAR IR ATEITYJE
ZITA CARNECKAITĖ- RAHBAR

I. Ko moterų teisių sąjūdis ne-1 Moterys yra tik vaikų produktai- duoti, kad nieko nesupranta, kad
siekia? , jos mašinos.

Daug rašoma ir kalbama apie j " ' 
moterų judėjimą, bet labai daž- kas, trumpas protas, 
nad šis sąjūdis pristatomas netei- j Tačiau argi visos moterys iš 
šingai. Todėl, prieš įsigilinant prigimties yra švelnios, jausmin- 
daiugiau į moterų teisių sąjūdį, la-1 gos, nelogiškos. Kiek tai yra pri- 
bai svarbu įsidėmėti, ko bendrai 
šis judėjimas nesiekia arba ne
mėgina įrodyti:

Moterų teisiu sąjūdis nesako: ,
1) kad moterys yra geresnės 

už vyrus,
2) kad moterys yra visai tokios 

pat kaip vyrai (niekas neteigia, | 
kad moterys ir vyrai yra vieno-! 
di),

3) kad moterys visos turi dirb
ti ir siekti karjerų,

4) kad moterys turi nekęsti vy
rų.
II. Ko gi šis judėjimais siekia?

Pagrindinis sąjūdžio tikslas 
yra pripažinti moterį kaip pilną 
asmenį, suaugusį žmogų, psicho- i kad taip bus; tačiau mergai tos 
loginiai ir teisiniai lygią vyrui.1 mokomos būti švariom, tvarkin- 
Taigi, judėjimas pagrinde siėkia gom, neaktyviom. Ar mergaitės 
lygybės, ne vienodumo; tai yra natūraliai mėgsta lėles, o bemiu- 
labai svarbus punktas. j kai ne? Ar mergaitės natūraliai
III. Koks yra dabartinių moterų nenori smarkiai palakstyti, pasi-
stovis? įmušti? Ar tai yra įpratinimas, ar

Kad 'geriau suprasta, kodėl šis prigimtis, 
sąjūdis iškilo, reikia bent trupu
tį pažvelgti į moterų stovį ir jo 
išsivystymą. Moterų teisių ir sta
tuso istorija yra labai platus klau
simas, kurio neįmanoma būtų 
šiandien išsemti, tačiau bandy
siu bent bendrais bruožais api
būdinti moterų dabartinį psicho
loginį ir teisinį stovį Amerikoje 
ir šiek tiek kitose valstybėse.
A. Psichologinis stovis

■ Dažnai girdime, kad moteris 
yra pasyvi, silpna, švelni, nelo
giška, jausminga, ir t t.; tuo tar- . v -
pu, vyras yra aktyvus, stiprus, lo- j net geriau uz bėrmukus; tačiau
giškas, protingas. Vyras dažniau
siai apibūdinamas kaip žmogus, 
tuo tarpu moteris dažniausiai 
apibūdinama kaipo moteris. Tie
sa, lietuviškai dar blogiau — 
“žmogus” yra vyriškos giminės 
žodis... Jei moteris bando elgtis 
kaip žmogus, dažniausiai sako
ma, kad ji elgiasi nemoteriškai 
— vyriškai.

Net ir liaudies patarlės ir prie
žodžiai rodo, kaip tradiciniai gal
vojama apie (moteris:

Kiniečių ‘patarlė. Vyro pagar
ba —žinojimas; moters (pagar
ba — žinojimo atsižadėjimas.

Vokiečių patarlė: Kai moteris 
numiršta, lieka vienu ginču ma
žiau pasaulyje.

Žydo malda: Ačiū, Dieve, kad 
sutvėrei mane vyru, o ne mote
rimi. Žydės malda: Ačiū, Vieš
patie, 'kad sutvėrei mane pagal 
savo valią. Cato (romėnų rašy
tojas): Leiskit moterims tapti ly
giomis, ir jos tuoj pasidarys .geres
nės už (jus.

Indų Manu Kodeksas, V: Vai
kystėje moteris turi priklausyti 
tėvui; jaunystėje — vyrui; kai vy
ras miršta, ji turi priklausyti sa
vo sūnums; moteris niekad ne
turi turėti laisvės.

Napoleonas: Gamta nustatė, 
kad moterys būtų mūsų vergės, 
jos yra mūsų nuosavybė. Kokia 
kvailystė joms reikalauti lygybės!

joms visad reikia pagalbos, nu- 
Lietuvių priežodis: Ilgas plau- duoda kvailutes. Tas pat vyksta 

ir sporto šakose — mergaitės 
dažnai nuduoda, kad negali svie
dinio smarkiau išmesti arba bė
gioti greičiau už berniukus.

Mergaitėm taip pat įkalbama, 
kad jom netinka tikslieji moks
lai, matematika, inžinerija, kad 
jos nemoka taip galvoti. Tačiau 
neseniai buvo įrodyta, kad, jei 
mergaitėm leidžiama laisvai pa
sirinkti, jos matematikoj ir tiks
liuose moksluose labai daug gali 
pasiekti.

Sąmoningai ar ne mergaitės 
dažnai sulygina mokslinį arba 
sportinį pasiekimą su vyriškumu. 
Tad protinga moteris turi dvily
pę problemą — jei daugiau ne
pasiekia, ji neišnaudoja savo ta
lento; jei pasiekia daugiau, i 
manoma kad ji “nemoteriška” 
— nesielgia taip, kaip bendruo
menė reikalauja, kad moteris elg
tųsi. Rezultate dauguma moterų 
net bando išvengti bet kokio .pa
siekimo!
2. Suaugus

Moteris yra mokoma, kad jos 
tikslas yra ne intelektualinis išsi
vystymas, bet ryšys su vyru. Tad, 
norint būti tikrai “moteriška”, 
moteris turi labai saugoti savo fi
zinį grožį. Aišku, tada labai svar
bu turėti žavius bruožus, gražius 
rūbus, papuošalus. Ar moteris 
yra pilnas žmogus ar ne, bend
ruomenei 'dažniausiai visai ne
svarbu ir nerūpi.

Moteriai duodamas tikslas — 
ištekėti; netekėjusi moteris vadi
nama senmerge; tačiau, vyras va
dinamas kavalierium — tai labai 
daug pasako!

Vyras įvertinamas pagal savo 
pasiekimus ir charakterį; mote
ris, pagal jos vyro pasiekimus. 
Kadangi moteris neturi jokio tiks
lo be vedybų ir savo vyro tiks
lų, ji tampa tam tikra 'belaisve 

—jii priklauso nuo vyro, neturi 
savo atskiros asmenybės. Jai la-

gimtis, iki eik išsigalvojimas?
1. Jaunatvėje

N.uo pat mažens mergaitės ren
giamos kitaip negu berniukai — 
jos puošiamos, apibūdinamos 
kaip gražios, su jomis elgiamasi 
švelniai; tuo taipu, su berniu
kais žaidžiama smarkiau; jie ren
giami paprasčiau; niekas tiek dė
mesio nekreipia į jų fizinį (grožį. 
Kai truputį paauga, mergaitės 
gauna “moteriškus” žaislus — 
lėles, puodus .baldus ir t. t; ber
niukai gauna mašinas, sviedi
nius ir kitus aktyvius žaislus. 
Berniukams leidžiama aktyviai 
žaisti, susipurvinti — tikimasi,

Net ir (knygose mergaitės ir 
moterys pristatomos pasyviai — 
berniukai turi įvairius nuotykius, 
mengaitės tuos nuotykius tik se
ka; vyrai pristatomi* kaip dakta
rai, policininkai, šoferiai ir t. t, 
tuo tarpu moterys — kaip mo
kytojos, seselės arba motinos — 
jos dažniausiai valo, skalbia ir 
verda, 'kai vyrai ir berniukai va
žinėja, sportuoja, žuvauja, ką nos 
stato, kuo kitu aktyviai užsiima.

Kai mergaitės pradeda moky
tis, jos mokosi arba lygiai arba 

greit susipranta, kad jų mokslinis 
pasiekimas ne tik nepadeda tapti 
‘‘populiariom”, bet dažnai jas 
atskiria nuo kitų, ir berniukai jų 
nemėgsta, jei iper daug protin
gom (pasirodo. Tad mergaitės 
greit išmoksta (paslėpti savo išsi- 
mokslšnimą ir protavimą, ir nu-
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bai svarbu išlaikyti tą ryšį su; 
vyru, nes be jo nieko iš moters! 
nebelieka. Skyrybos ir girtuoklia
vimas. Moters fizinio grožio nete
kimas taipgi kelia problemas — 
taigi, moteris turi bijoti senatvės!

3. Seimą ar darbas?

Tradiciniai, moterys mečemns, 
kad jų rolė yra auginti šalmą, 
kad vyrai “uždirba duoną”; kad, 
jei jos ir turi dirbti, tai jų darbas 
tik' “papildomas” ir liuksusinis, 
ir, aišku, tik tam tikrose profe
sijose.

Tačiau amžių eigoje moterys 
visada sunkiai dirbo 6r namuose 
ir kitur. Bet vyrai visada manė 
ir dabar galvoja, kad moterų dar
bas menkas ir nieko nevertas — 
niekad nesusilygins su vyro dar
bu... Taip pat ir dabar valdžios 
statistikos rodo, kad' daugiau ne
gu 35 proc. darhtninkių yra mo
terys; dauguma jų dirba dėl to, 
kad turi užsidirbti .pragyvenimą, 
ne įsigyti liuksusinių dalykų.

Tačiau, jei moterys ir dirba, 
jos vis dėlto neatleidžiamos nuo 
namų ruošos darbų arba vaikų 
auginimo — kažkodėl vyrai ne- 
užsikrauja bent dalies šio darbo. 
Net ir suaugusios moterys “mo
komos” per televiziją, filmus, 
ypač reklamas, 'kad jų svarbiau
sias gyvenimo tikslas yra švari 
marškinių apykaklė, blizgantys 
indai arba švarios grindys; mote
rys dažniausiai pristatomos, kaip 
gražios, idealios, švelniai kve
piančios šeimininkės, tarnaitės, 
arba modeliuotojos.

Kaip matome, labai sunku ar
gumentuoti, kad visos moterys 
yra iš prigimties tikusios vienai 
ar kitai rolei. įsisenėję įpročiai, 
norint ar-nenorint, jas stumia į 
tam. tikrą rolę, šeimos auginimą; 
nekreipiant dėmesio, ar jos tos ro
lės nori, ar jos iš tikro turi dvi
gubą rolę —.užsidirbti pragyve-

tai; nimą ir auginti šeimą.
B. Teisinis stovis
1. Ištekėjusiosjnoters teisės

Dabar norėčiau truputį palies
ti moterų teisinį stovį. Visų pir
ma, labai įdomu ir svarbu, kad 
daugumoje valstybių netekėju
sios moterys turi žmogaus teises, 
tačiau jų netenka, kai išteka. Iš
tekėjusios moterys traktuojamos 
kaip vaikai.

Pavyzdžiui:
— iš 120 UN valstybių, tik 

29 leidžia moterims pasirinkti ar
ba pasilaikyti savo tautybę, jei 
jos išteka už kitataučio.

— įvairiose valstybėse moterys 
negali keliauti be vyro leidimo;

— 'daugumoje valstybių mote
ris negali pasirinkti, 'kur nori gy
venti— turi klausyti vyro norų;

— daugumoje valstybių ište
kėjusi moteris neturi jokių teisių 
į savo vaikus — vyrai nutaria, 
kur vaikai gyvens, mokysis; gali 
net vaikus išvežti be žmonos su
tikimo.

Net ir Amerikoj, nors vyrams 
teisės nepasikeičia po vedybų, mo
terys daug teisių netenka. Kele
tas pavyzdžių:

Domicelū Tarabildienū Poezijos pavasaris

Gražina Tulauskaitė

PAVASARIS

Saulė supasi lėtai
Žieduose alyvų,
Širdį plazdančią laikai
Lyg balandį gyvą.

Sėja vakaras aidus
Ir dainų ir juoko.
Ko aš ieškau, nerandu,
Pasakyt nemoku.

Tartum buriniai laivai
Plauko debesėliai,
Nežinai, nei kur buvai,
Nei kur grįši vėlei.

NETIKĖK PAVASARIUI

Širdie, tu netikėki niekam,
Net ir pavasariui jaunam,
Kai dėl tavęs jisai paliepia 
Staiga pražyst visiem žiedam.

Ir slėnyje miegoję vėjai
Pakyla lėkti virš kalnų,
Ir tau klausyti nereikėjo 
Svajingų vakaro dainų.

Nors žodžiai jO‘ žvaigždėm spindėtų 
Ir žmones keltų iš kapų, 
Tu neik pavasario lydėti 
Alyvų žydinčiu taku.

Kai pamosuos tau pro langelį
Jazmino baltojo žiedais 
Ir uždainuos, tave jis gali 
Nebepagydomai sužeist.

— daugumoje valstijų ištekė
jusi moteris netenka kredito, ne
gali turėti savo “credit cards” ar
ba “charge cards” (MF, BAC, 
S‘.d);

— daugumoje valstijų bankai 
neskaito moters balso, duodant 
paskolas; pati .ištekėjusi moteris, 
aišku, negali gauti sau paskolos;

— ištekėjusi moteris be vyro 
leidimo (parašo) negali pirkti 
arba parduoti “stoclks”;

— kai kuriose valstijose vyrai 
tvarko visus šeimos pinigus — 
moteris neturi teisės nei savo nuo
savybės parduoti!

— dažnai ištekėjusi moteris 
negali pasirašyti kontraktų arba 
atidaryti savo biznio.
2. Mokslo nelygybė

Kaip anksčiau minėjau, mote
rys neturi lygios teisės pasirinkti 
profesiją ir 'darbą. Daug mokyk
lų net ir dabar dar nustato “quo- 
tas”----priima tik tam tikrą skai
čių moterų, tai labai dažnai atsi
tinka medicinos ir teisės fakulte
tuose.

Argumentuojama, kad mote- 
| rims kai kurios profesijos “netin- 
Įlka”; tačiau, tos .profesijos atrodo 
Skiriasi tarp tautybių. Pavyzdžiui 
— daniistės-ai JAV ir Lietuvoje; 

1 gydytoj ai-os JAV ir Rusijoje; 
! mokytoj ai-os JAV ir Lietuvoje.

Moterų sąjūdžio dėka neseniai 
šios sąlygos truputį pradėjo keis
tis, bet dar visai nepasikeitė.
3. Darbo nelygybė

Jei moterys ir pasirenka profe
siją ir baigia mokslą, joms prob
lemos tuo nepasibaigia. Pavyz
džiui, moterys dažniausiai užima 
prasčiausius darbus. Tik 14 proc. 
dirbančių .moterų yra profesinės 
darbininkės; dauguma dirba, 
kaip raštininkės, įvairios patar
nautojos ir paprastos fabriko dar
bininkės.

Aišku, kadangi moterys turi 
prastus darbus, jų algos yra diaug 
žemesnės už vyrų. Tačiau, ir čia 
problemos nesibaigia —jei mo
terys ir gauna geresnius darbus, 
jų algos dažniausiai būna žemes
nės negu tokius pačius darbus

IS MOTERŲ PASAULIO

• BALZEKO LIETUVIŲ 
KULTŪROS MUZIEJAUS MO
TERŲ VIENETO metiniai 
priešpiečiai bei naujos valdybos 
pristatymas įvyko gegužės 11d. 
Sheraton Inn viešbutyje, Oak 
Lawn. Gausią atsi lankiusių na
rių ir viešnių grupę pasveikino 
priešpiečių komiteto pirmininkė 
p. Ella Swiinarskienė. Jean Van- 
ce, vieneto direktorė ir stipendi
jų komiteto pirmininkė, įteikė 
Marijos aukštesniosios mokyklos 
mokinei Dorinai Mataitytei me
no studijoms skirtą stipendiją. 
Muziejaus prezidentas Stasys 
Balzekas, jr., dėkojo už nuolati
nę paramą muziejui, apžvelgda
mas visą eilę moterų atliktų dar
bų. Ponia Adelė Zūnienė, baig
dama pirmininkės kadenciją, 
įteikė (pažymėjimo lapus dau
giausiai ipasidarbavusiom viene; 
to narėm; taipgi pristatė amžinas 
vieneto nares. Marija Krauchu- 
nienė, (pirmoji vieneto pirminin
kė, pristatė naują 1974-1975 m. 
valdybą ir direktores, .pareikšda
ma: “Mes visos esame čia vie
ningumo, pasišventimo ir drau
giškumo .dvasioje. Mes visos žvel
giame į ateitį sujungtomis jėgo
mis, kad galėtumėm tinkam/ ? 
suprasti i r pasiekti mūsų užsibrėž
tą tikslą, 'palaikant ir iškeliant 
mūsų tautos (gražios praeities ide
alą”. Naują valdybą sudaro šios 
.ponios: Margi Mankienė —
pirm; Felicija Juškienė — 1-jl 
vicepiran.. Blanche Kezienė — 
2-ji vicepiran.; Patricija Bardienė 
— 3-jii vicepinm.; Leanitina Dar
gienė — iždininkė; Agnės Prū- 
sienė ir Eleonora Zapolienė —. 
sekretorės; Izabelė Baltramaitiė- 
nė — istorikė; Adelė Zūnienė — 
patarėja. Užbaigiant gražią po
pietę ^viešnia Pat Nevvman kal
bėjo apie generolo ir JAV prezi
dento Ulysses S. Grant žmoną, 
.perduodama jos prisiminimus 
pirmame asmenyje. Kalba buvo 
ilga ir įdomi. Retai kada galima 
palaikyti gausaus susirinkimo dė
mesį net ištisą valandą. P. New- 
nnam kalbos būtų buvę galima 
klausytis dar ilgiau. Atsilankiu
siųjų tarpe buvo malonu matyti 
generalinę Lietuvos ikonsulę Ju
zę Daužvardienę, Gnicagos vie
šosios bibliotekos prezidentą 
Ralph Nevvman, seselę Mercedes 
ir Sk.i t.

dirbančių vyrų. Pavyzdžiui: **
— pagal C and E News 1968 

m. moterys chemikės su daktaro 
laipsniais uždirbo mažiau, negu 
vyrai su (bakalauro laipsniu;

— moterys pardavėjos uždir
ba ipenpus mažiau už vyrus;

— nors 70 proc. moterų su 
aukštuoju mokslu dirba, tik 
2 proc. .jų yra skyrių viršininkės 
(exeoutives);

— jei moterys ir (pasiekia 
aukštesnio lygio, jos turi būti ne
paprastai daug geresnės darbi
ninkės negu vyrai; kuo aukščiau 
žiūri į bendrovių viršininkų są
rašus, tuo mažiau moterų tema

nai;
— moteris, baigusi universite- 

■tą, aplamai uždirba tik truputį 
daugiau, negu vyras, baigęs pra-

j džios mokyklą. 9

(Bus daugiau)

MAISTAS GALI PAVEIKT 
VAIKO ELGESĮ

Dr. Ben Feingold pranešė Ame
rikos medikų draugijos suvažiavi
me New Yorke, kad jo stebėjimą/ 
rodo, jog dirbtiniai skoniai ir 
dirbtinės spalvos maiste "esančios 
viena iš priežasčių elgesio proble
mų vaikuose. Dar Feingold pažy
mėjo, kad tos dirbtinės priemai
šos maiste, spalvai ir skoniui pa
laikyti, gali būti priežastimi gal
vos skausmų, vidurių užkietėji
mų, astmos, nosies polipų, aler
ginių negerovių ir elgesio proble
mų. Neduodant tokio maisto su 
tomis priemaišomis, vaikų elgesys 
pasitaiso.
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