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TIKINTIS

LIETUVIŠKASIS EGZODAS LAIKO SLINKTYJE

Rūpestis lietuvių kultūra yra 
šventa išeivijos pareiga. Todėl 
reikia nuoširdžiai sveikinti LB 
Kultūros tarybos pirmininko A. 
Kairio pastangas pagyvinti kul
tūrinę veikla mūsų apylinkėse. Jo 
mintys buvo pakartotinai išdės
tytos Draugo šeštadieniniame 
priede. Atvirai kalbėdamas apie 
dabartinę padėtį, A. Kairys duo
da daug konkrečių pasiūlymų.

Kiekviena pastanga pradžioje 
pereina vystymosi tarpsnį disku
sijų bei apmastymų verpetuose. 
Ir miela, jei pradžia susilaukia 
dėmesingos šilumos. Kultūros 
tarybos atsišaukimas į visuome
nę kaip tik ir taiko į mūsų pro
tus bei širdis, iš kurių visuomet 
kildavo darbai ir šviesūs laimė
jimai.

Džiugu, kad minėtame A. Kai
rio pasisakyme yra daug Skaid
raus entuziazmo. Entuziazmas, 
optimizmas, konkretumas, reik
lumas — tai spinduliuojančios 
savybės. Jų sintetinis poveikis itin 
reikalingas naujoms kultūrinėms 
atžaloms. Ar nedingteli kartais 
mintis, kad mes jaunimą dažnai 
atbaidome ne savo darbais, bet 
gūdžiomis nuotaikomis ir ta iš
pusta rimtimi, kuri kirviu pa
kimba virš mūsų galvų kai ku
riuose susirinkimuose. Gąsdina 
juos ir nuosmukio skelbėjai, ku
rie niekad negali atsikratyti sle
giančios minties, kad viskas že
mėje yra laikina ir kad išeivijai 
irgi lemta laiko kloduose palai
doti dabartines formas.

Darbą pradėti žvalia, konkre
čia kalba yra lygu kelių įvarčių 
įmušimui pirmose minutėse. 
Nuo to visiems žaidėjams pasi
daro lengviau. Antra vertus, kal- 
bėtt konkrečiai 'kai kada yra pa
vojinga. Konkretus faktas ar pa
vardė neatsimuša į sieną kaip 
metafizinis žirnis, bet tuoj pat 
įsminga žmonių sąmonėn, jause- 
non, — žiūrėk, kyla aistros. Ir 
gerai. Tokiu būdu žmonės rea
guoja, stoja su savo nuomonėm, 
su naujais pasiūlymais.

i Tikimasi, kad dabartiniai 
žingsniai į kultūrinį atsinaujini
mą neįklimps nesibaigiančiuose 
dialoguose, spekuliacijose, prieš
taravimų gausybėje arba sunkiai 
įvykdomuose sumanymuose. Ide
alu turėti 100 asmenų dainos 
ansamblį, 'bet šiuo metu dažnas 
chorvedys svajoja apie 20 uolių 
choristų, kurie (pastoviai lankytų 
repeticijas.

Per dideli planai kartais nu
stelbia kultūrinius fragmentus, 
taip reikalingus moderniame, 
nuolat laiko stokojančiame gyve
nime. Imkim, kad ir tokį pavyzdį. 
Žmonės sugalvoja pastatyti lie
tuvišką operetę, daug posėdžiau
ja, daug svarsto, aptardami lėšas, 
išrenka komitetą, vėl tariasi, me
džioja mecenatus, ilgai nesuve
da galo su galu, o laikas bėga Ir 
didelis užmojis plūduriuoja 
svarstymų jūroje. Blogiausia, kad 
tuo metu nuošalėje merdi kuk
lesni darbai, kurie tikriausiai bū
tų seniai įvykdyti, jei ano gran
diozinio plano šulai nebūtų pra
radę tiek brangaus laiko.

Verta pasitikėti savo jėgomis, t. 
y. tuo lietuviškuoju kultūros ge
nijumi. Tačiau žinoti savo gali
mybių ribas irgi yra vertinga do
rybė. Atrodo, žmonijos dvasinė 
pažanga vyko ir vyksta ne ribų 
peržengimu, bet sumaniu visų 
galimybių išnaudojimu ribotoj 
teritorijoj.

Meilė meno fragmentui, įspū
dingai detalei, eilėraščiui, kame
riniam dalykui, grafikos lakštui 
dažnai patenkina ir išrankiausių 
žmonių dvasinius (poreikius. Jei 
negalime pastatyti operetės, 
duokime gerai surepetuotą liau
dies dainelių koncertą. Jei nėra 
pasišventusių aktorių trijų veks- 
mų dramai su dekoracijomis ir 
šviesomis, duokime kelias, gerai 
suvaidintas ištraukas be dekora
cijų ir šviesų. Juk ir meno atska
lose atsispindi lietuvių kultūros 
didybė. Viena sąlyga: fragmen
tai turi būti meniškai atlikti.

Ypač įdomūs yra A. Kairio pa
siūlymai pritraukti mūsų jauni-

JULIUS VIDZGIRIS

Skiriu šiemet mirusiai — 30 me
tų sūnaus nemačiusiai — 
Marijai Fedronaitei-Ceginsklenei

Egzodas (gr. eksodos, lot. 
exodus) reiškia išėjimą. Taip 
vadinasi viena Senojo įsta
tymo knyga, vaizduojanti iš
rinktosios tautos išėjimą iš 
Egipto nelaisvės, keliaujant į Pa
žadėtąją žemę.

Egzodo terminą kasdieninėje 
kalboje retai vartojame. Čia juo 
norime pažymėti II Pasaulinio 
karo gale įvykusį masinį lietuvių 
išsikėlimą iš tėvynės, artėjant 
antrajai sovietų okupacijai.

Patys šio žygio dalyviai vadi
nosi ar buvo vadinami pabėgė
liais, tremtiniais, išvietintaisiais 
asmenimis — DP — “Dievo 
paukšteliais”. Šiandien vos vienas 
kitas jų save laiko politiniais emi
grantais. Didžioji dauguma įsi
kūrė svetimuose kraštuose, susi
liejo su senąja išeivija, virto ki
tų kraštų piliečiais.

Apžvelgdama išeivijos poezijos 
amžiaus ketvirtį, dr. V. Skrups
kelytė (1) taiko jai egzodo pava
dinimą. Lietuviškojo egzodo 
prasmę plačiau praskleisti yra 
mėginęs dr. J. Girnius (2).

Ne pirmą kartą istorijoje lie
tuviai ieškojo prieglobsčio užsie
nyje, kad iš ten galėtų tęsti lais
vės kovą. Žlugus nepriklausomai 
Lenkijos-Lietuvos valstybei, jie 
rinkosi Venecijoje ir Paryžiuje. 
Vėliau būrėsi į Napoleono pusė
je kovojančius legionus. Žymų 
vaidmenį atliko vad. lenkų di
džiojoje tremtyje po nepavykusio 
1831 m. sukilimo. Spaudos drau
dimo laikais įsisteigė lietuviško
sios kolonijos JAV-se. Duonos ir 
laisvės ieškodami, išeiviai kelia
vo į užjūrius, užėjus europinei 
krizei šio amžiaus trečiojoje de
šimtyje.

Netrūko ir anuomet drąsios 
patriotinės dvasios ir ryžto 
tiems, kurie paliko kraštą, bet 
1944-jų vasaros ir rudens egzo
das juos visus pranoko aiškia lie
tuviška sąmone. Pirmą kartą is
torijoje tūkstančiai lietuvių leido
si nežinomon kelionėn, vedini 
meilės Lietuvai, įkvėpti jos lais
vės troškimo.

Kaip vienkartinis istorinis žy
gis 1944-jų egzodas buvo masinė

Paskaita, skaityta Lietuviškųjų stu
dijų XXI savaitėje, Morschache, Švei
carijoje, 1974. VIII. 9. 

mą prie lietuvių kultūros. Žino
ma, kultūrinė veikla į jaunimo 
rankas paklius anksčiau ar vėliau 
ir be ypatingo .perdavimo triūso. 
Bet kol kas periferijose yra daug 
nenaudojamos jaunos energijos. 
Jai patraukti A. Kairys siūlo net 
mokėti jaunuoliams minimalų 
atlyginimą už įdėtas valandas. 
Ką į tai pasakys (pensininkai, vel
tui atiduodą ilgas valandas vi
suomeniniam darbui, sunku pasa
kyti. Vis dėlto pasiūlymas yra 
gan praktiškas. Kas gali žinoti, 
gal iš to ateis dvasinė nauda ir 
išeivijai, ir mūsų tautai.

Pr. V.

tautinė demonstracija prieš nau
jos sovietinės okupacijos grėsmę. 
Tokia ji buvo pačiu pasitrauki
mo, “pabėgimo” faktu. Siame žy
gyje dalyvavusiųjų žmonių asme
niniai motyvai, be abejo, buvo 
labai įvairūs, tačiau juos visus ri
šo bendras nusistatymas nepasi
duoti vergiją nešančiųjų užka
riautojų valiai. Šitą savo apsi
sprendimą protesto ženkle jie 
kiekvienas asmeniškai pakartojo, 
atsisakydami pokario metais 
grįžti į okupuotąją tėvynę, pasi
rinkdami emigraciją.

1. Egzodo kelias

Pasitraukimas iš Lietuvos ne
buvo organizuotas, bet gaivališ
kas. Vyriausioji tautinio pogrin
džio vadovybė, dar 1944 pavasa
rį Gestapo smarkiai apardyta, 
kritiškomis dienomis nepajėgė 
duoti aiškių gairių, ragino pasi
traukti tik pavojuje esančius. Vo
kiečių okupacinė valdžia pasi
traukimo ne tik nelengvino, bet 
dargi jį sunkino ir varžė iki pa
skutinės akimirkos. Išskyrus in
korporuoto Klaipėdos krašto gy
ventojus, visiems kitiems lietu
viams pereiti sieną reikėjo leidi
mo, kurį gauti nebuvo lengva. 
Tik frontui priartėjus, pasinau
dodami suirute, pabėgėliai masiš
kai perėjo Vokietijos sieną. Gau
domi darbams, kariuomenėn ar 
apkasų kasimui, kiekvienas sava 
galva mėgino prasiskverbti toliau 
į Vakarus. Tik dalis laimingųjų 
pasiekė tikslą. Ištisos pabėgėlių 
voros liko atkirstos Prūsijoj, Len
kijoj, Pomeranijoj, nesuskubo pa
sitraukti iš staiga sovietams per
leistos Tiuringijos. Nemažai žu
vo karo veiksmuose ar per bom
bardavimus, o kai kurie vėliau

Telesforas Valius Sunkieji metai

IS degančios tėviškės (Aliejus. K. Bradūno nuosavybė. Nuotr. V. Noreikos)Vytautas Kasiulis

buvo priavarta perduoti sovie
tams.

1945 pavasari Trečiajam Rei
chui be sąlygų kapituliavus, 
Vakarų sąjungininkų okupuotose 
Vokietijos ir Austrijos zonose pa
bėgėliai telkėsi UNRRA, vėliau 
IRO globojamose DP stovyklose. 
Egzodas pasipildė anksčiau kito
mis aplinkybėmis čia atsidūru
siais tautiečiais. Tai buvo 1940 
m. pabėgėliai, 1941 m. repatrian
tai, iš kalėjimų, darbų ar kariuo
menės išlaisvintieji. Visų lietuvių, 
kaip ir baltiečių aplamai, padė
tis pradžioje buvo labai netikra, 
nes sąjungininkų politika buvo 
padėti išvietintiesiems asme
nims 'kuo greičiau sugrįžti 
į savo kilmės kraštus. Reikėjo 

energingų pastangų, ligi Jie išga
vo savo ypatingos padėties pri
pažinimą. Anglų zonoje leidžia
mas “Lietuvių žodis”, nr. 42 
(106), 1948. X. 16, rašė: “Tiesa, 
humaniškoji žmonijos dalis iš
kart mus suprato ir teisingai 
įvertino. Tačiau reikėjo dar dvie
jų sunkių metų su skryningais, 
politrukų lankymusi, niekinimais, 
įtarinėjimais ir net grasinimais, 
kol pagaliau — nesisekant jo
kioms deryboms su Sov. Sąjunga
— pradeda mus suprasti ir rim
čiau vertinti net ir tie, kurie per
nelyg mums buvo abejingi”.

Nežiūrint okupacinių zonų ir 
kliūčių, lietuviai netrukus susitel
kė į bendrą organizuotą vienetą
— Lietuvių sąjungą, kuri 1946 

m. virto Lietuvių tremtinių bend
ruomene (LTB).

Pirmuosius pokario metus eg
zodas praleido stovyklinio gyve
nimo ženkle. “Kiekviena stovykla 
ir kiekvienas stovyklos kamba
rys yra, sakytum, mažytė Lietu
vėlė” — rašė “Kelyje tėvynėn”, 
nr. 19 (42), 1946.VI.il. Tokį įs
pūdį žadino plačiai išsivysčiusi 
kultūrinė stovyklų savivalda su 
savo komitetais, sielovada, aprū
pinimu, teismais, policija, paš
tais (net pašto ženklais), koope
ratyvais, vaikų darželiais, mo
kyklomis, gimnazijomis, chorais, 
tautinių šokių grupėmis, kūnais, 
spauda ir pan.

“Wiesbadeno lietuvių balsas?’, 
nr. 21, 1945.XI.19, stovyklinio gy
venimo pradžioje skelbė: “Lietu
vių sąjungos centro pranešimu, 
Vokietijoj šiuo metu veikia apie 
100 lietuviškų pradinių mokyklų, 
80 vaikų darželių, 20 gimnazijų 
su 6.000 moksleivių, 50 liaudies 
universitetų, 10 meno ansamblių 
su 300 menininkų profesionalų”. 
Tai toli gražu nepilni skaičiai. 
Kur kas įspūdingesnį vaizdą suda
rytų viso stovyklinio laikotarpio 
visuomeninės ir kultūrinės veik
los bei laimėjimų apžvalga. Jos 
dar neturime. Pats laikas istori
kams šia tema rimtai susirūpinti.

Pokario tarptautinės padėties 
raida nebuvo palanki tremtinių 
didžiajai vilčiai sugrįžti į išlais
vintąją Lietuvą. Jau 1947 m. pra
sidėjo emigracijja,1 galutinai užsi
baigusi po 1950-jų metų. Didžioji 
egzodo dauguma persikėlė iš Vo
kietijos pastovesniam apsigyveni
mui į kitus, daugiausia užjūrinius 
kraštus. Stambiausi telkiniai su
sidarė JAV-se, Kanadoje, Austra
lijoje ir D. Britanijoje. Dalis nau
jųjų ateivių įsiliejo į senąsias ko
lonijas, jas atnaujino ir sustipri
no. Nors Lietuva neteko žymaus 
skaičiaus vertingų jėgų, tačiau po 
visą žemės rutulį išsisklaidęs eg
zodas sustiprino Lietuvos ryšius 
su pasauliu ir išplėtė jame jos 
spinduliavimą. Nėra šiandien 
pasaulyje kampelio, kur lietuvio 
nesutiktum.

(Nukelta j 2 pal.)

1946.VI.il
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EGZODAS LAIKO SLINKTYJE
(Atkelta iš 1 psl.)

Į visas dangaus šalis 
Šiandien jūs galit šaukti — 
If iš visur, kaip aidas naktyje, 
Jums atsiliepia lietuviški

garsai — 
Ir ten, kur šiaurės pūgos

siaučia,
Ir ten, kur tropikų šilti žiedai”.
(M. Malakūnienė, “Tėviškės 

aidai”, nr. 24,1974.VI.25)
Šia prasme egzodas atliko dide

lį vaidmenį pirmajame pokario 
dešimtmetyje, kai stalininė izo
liacija buvo Lietuvą visiškai at
skyrusi nuo pasaulio. Bet ir dabar, 
kai geležinė uždanga, regis, gero
kai pakelta ir išeivija nebėra 
vienintelis Lietuvos ryšys su pa
sauliu, lietuviškojo gaivalo buvi
mas už tėvynės ribų tebėra reikš
mingas. Kad taip yra, liudija ir 
tie, kurie mažiausiai linkę pripa
žinti egzodo teigiamą reikšmę.

1972 Taline, tarprespublikinė
je visuomeninių mokslų konferen
cijoje, kurią sukvietė Baltijos kraš
tų Mokslo akademijų skyriai, aka
demikas dr. K. Meškauskas kal
bėjo ir apie lietuviškąją išeiviją. 
Vertindamas jos nusistatymus so
vietų atžvilgiu, jis ją trejopai su
skirstė:

1) prosovietiškai nusiteikusieji,
kurie “džiaugiasi sovietinės Lietu
vos laimėjimais”,'' ' - * ■

2) nuosaikieji, kurie “tyli arba 
santūriai pripažįsta esmines per
mainas” ir

3) “apakintieji neapykantos 
socializmui”, atseit, didžioji rakš
tis padėties viešpačiams.

Pastarieji, Meškausko žodžiais, 
Žymiai sustiprėjo pokario metais, 
kai juos papildė “pabėgę iŠ Lie
tuvos aktyvūs hitlerinių okupan
tų talkininkai, netekę valdžios ir 
pelningų vietų valdininkai ir pa
našūs, kurie, susijungę į įvairius 
komitetus ir organizacijas, kurs
tomi ir finansuojami reakcinių 
jėgų, išvystė aktyvią antisovieti- 
nę veiklą”. Tai jie, girdi dezin
formuoja lietuviškąją išeiviją, ve
da ideologines diversijas tarp res
publikos gyventojų, kad sutruk
dytų komunizmo statybą, o pir
maisiais pokario metais jų veikla 
buvusi itin neatsakinga, nes jie 
kurstę Lietuvos žmones viešai ir 
slaptai priešintis “socialistiniams 
pertvarkymams”, organizavo ir 
rėmė ginkluotą tautinę kovą (3).

Kad ir gerokai persūdytas 
aukšto ir atsakingo pareigūno 
pareiškimas, tačiau jis teisingai 
atspindi 1944-jų egzodo reikšmę 
tiek netolimose prętties kovose, 
tiek nūdienėje Lietuvos padėtyje. 
Tai dėmesio vertas liudijimas.

2 Egzodas skaičiais

Nėra tikslių žinių, kiek lietu
vių dalyvavo egzodo žygyje iš 
Lietuvos, kiek jų pasiekė vakari
nę Vokietijos ir Europos dalį, 
kiek jų išsisklaidė emigracijoje. 
Šen bei ten užtinkami skaičiai tė
ra daliniai, sunkiai patikrinami, 
o be tikslių įkaičių ir tikslaus 
egzodo vaizdo negali būti.

Ši spraga jaučiama nuo pat pra
džios, bet jai užpildyti nedaug 
kas padaryta. Tai savotiškas ne
noras save tiksliai pažinti, nero
dantis aukšto savimonės laipsnio.

Dar 1946 m. “Varpas” rašė: 
“Nesiseka mums su ta statistika. 
Nors jąu praėjo beveik pusant
rų metų, kai pasibaigė karas ir 
mes pasijutome laisvesni, bet vis 
dar tiksliai nežinom, kiek čia Vo- 
kietijbj musų tremtinių yra, kiek 
kituose kraštuose, kokio amžiaus, 
koldif 'profesijų ir t t. O tuo tar
pu turėti visokeriopai tikslius 
duomenis yra pirmaeilės syarbos 
reikalas... Dabar gi vieni kalba ir 
rašo apie 120.000, kiti apie 
100.000, treti apie 80.000 ar 
60.000 lietuvių tremtinių Vokie
tijoj. Tuo tarpu UNRROS 5. kon
ferencijoj Ženevoj pagal UN
RROS statistinius duomenis... lie
tuvių 1946.VI.1 buvę: Vokietijoj 
—57.100, Austrijoj — 747, Ita

lijoj — 200. Mūsų apytikrėmis 

žiniomis... visose trijose zonose 
turėtų būti nemažiau kaip 70.000, 
Austrijoj — 1.500 - 2.000, Ita
lijoj — 500 - 600... Tikėkimės, 
kad LTB Vyr. Komitetas, pade
damas visos lietuvių tremtinių 
bendruomenės,. artimiausiu laiku 
tai įvykdys” (Nr. 10).

Nei tuomet, nei vėliau padė
tis nepagerėjo. Po keliolikos me
tų panašiai skundėsi senosios iš
eivijos veikėjas inž. P. Žiūrys: 

neturime apie savo naujų
jų ateivių šiame krašte kūrimąsi 
jokio apibendrinančių žinių šal
tinio. Mes net nežinome tikslaus 
jų skaičiaus, nes, pasibaigus trem
tinių įvažiavimui, yra žymiai pa
sikeitus jų sudėtis: per dešimt me
tų yra padidėjęs natūralus prie
auglis, taip pat yra atvykusių iš 
kitų pasaulio kraštų mūsų tautie
čių, kurie į nustatytą ir įsileistą 
30.000 neįeina..', nežinoma net, 
kuriose vietovėse daugiausia nau
jųjų ateivių gyvenama. Žinome 
tik tiek, kad jų daugiausia yra 
įsikūrusių Chicagos, Clevelando, 
Detroito,' Los Angeles, Bostono, 
New Yorko ir dar viename kita
me šio krašto didmiesty. Visas 
mūsų žinojimas grindžiamas tik 
draugijinio gyvenimo žiniomis, 
kurių, deja, neužtenka mūsų kil
mės naujųjų ateivių šiame kraš
te įsikūrimo apytikriam vaizdui 
Susidaryti” (Lietuvių dienos, 
1960:7). '

Surinkti žinias buvo stengia
masi. “Žiburiai”, nr. 38 (97), 
1947.tIX.20, rašė: “LTB baigia 
tvarkyti tremtinių> kartoteką”. 
Ten pat skelbiamas LTB Vyr. 
Komiteto p-ko prof. J. Vilkaičio 
pareiškimas: Vokietijoje esą apie 
77.000 lietuvių tremtinių, a. 
4.000 emigravo į Angliją, a. 600
— Belgijon, a. 400 — į JAV, a. 
1.000 — Kariadon, a. 2000 — P. 
Amerikon, Atseit, viso — apie 
83.000

Tas pats komitetas rašė Mai
no valstijos gubernatoriui, kad 
Vokietijoj ir Austrijoj esą 70.000 
lietuvių, jų tarpe 17.000 šeimų. 
Nurodomas ir amžiaus pasiskirs
tymas: iki 20 m. — 30,9 proc., 
20-40 m. — 45,6 proc., 40-60 m.
— 20,1 proc. -ir virš 60 m. — 
3,4 proc. (Lietuvių žodis, nr. 40 
(52), 1947. X. 2).

Laisvoji lietuvių spauda yra pa
skelbusi nemažai įvairių skaičių, 
bet jie visi buvo apytikriai, labai 
išmėtyti ir ne visuomet patikimi.

Pilnai pasitikėti negalima nė 
stovyklose gyvenusiųjų apskaita. 
Viena, ji nepaėmė už stovyklų 
gyvenusiųjų lietuvių. Antra, kai 
kurie buvę Lietuvos piliečiai ar 
iš Lietuvos kilusieji savęs lietu
viais belaikė ir, priešingai, kai 
kurie lietuviai' pagal savo nelie
tuviškąją pilietybę ar kraštą bu
vo priskaitomi prie kitų tautybių.

UNRRA gen. direktoriaus pra
nešimu, DP centruose iki 1946. 
III.31 buvo išlaikomi 52.440 lie
tuvių, tų pačių metų IX. 30 — 
57.741. Tuo tarpu VLIKo žinio
mis būta 70.000 lietuvių pabėgė
lių (Lith. Bull., 1947:1-2).

Dėmesio vertos ilgamečio 
BALFo p-ko prel. dr. J. B. Kon
čiaus atsiminimuose pateikiamos 
žinios. Pirmojoje savo kelionėje 
1946 m., per dešimt mėnesių Ap
lankęs dešimtį V. Europos kraš
tų, jis suskaičiavo ketvirtį mili
jono baltiečių, jų tarpe 73.000 
lietuvių (4).

Prel. Končius teigia, kad per 
20 pokario metų JAV pasiekė a. 
55.000 lietuvių, Kanadą—14.000, 
Australiją — 10.000, Angliją — 
4.000,' P. Ameriką — a. 2.500, 
kitus kraštus — mažesniais skai
čiais. Iš viso iš stovyklų išemig
ravo apie 64.150. Vokietijoje liko 
a. 8.000 (3.000 iš D. Lietuvos, 
likusieji iš Klaipėdos krašto), 
Prancūzijoj — a. 1.000, Italijoj
— a. 300, Austrijoj —a. 100 
(5).

Sudėjus, bendras skaičius per
kopia 75.000, kuriuos mini pir
masis BALFo seimas 1946.X.18- 
19 JAV prezidentui pasiųstoje re
zoliucijoje (6)-

Tai sudarė lygiai 3 proc. tuo
metinio Lietuvos gyventojų skai
čiaus. Todėl, vien tik kiekybiš
kai žiūrint, egzodo protestas prieš 
Lietuvos okupaciją ir jos prievar
tinį susovietinimą buvo reikš
mingas tautinis veiksmas, palikęs 
gilų pėdsaką tarptautinėje plot
mėje. I

Nors emigracijos sąlygos nelei
do įgyvendinti svajonės kompak
tiškai įsikurti, tačiau ir išsisklai
džiusi po pasaulį egzodo masė sa
vo kiekybe dar žymesniu nuošim
čiu sustiprino esamas bendruome
nes ir davė užuomazgas naujoms. 
Atsargiai skaičiuojant, galima pri
leisti, kad naujieji ateiviai suda
rė 5 proc. Amerikos lietuvių, Ka
nadoje — daugiau negu 50 proc., 
kitur — kaip Australijoj ar Ve- 
necueloj — beveik visą 100 proc.

Pastovyklinį egzodo gyvenimą 
skaičiais pasekti neįmanoma. Jis 
tapo neatskiriama išeivijos dali
mi. Jo pėdsakai atpažįstami iš jo 
darbų ir dvasios. Bene ryškiausiai 
jie matomi Pasaulio lietuvių ben
druomenėje, kurios vaisingą sekl
ią subrandino tremtinių bendruo
menė Vokietijbje ir išnešiojo ją 
po platųjį pasaulį.

3. Egzodas kartų kaitoje

Išeivija ne lėlė: jai akių neuž
spausi. Ji ne tiek miršta, kiek 
keičiasi.

Dr. V. Vardys

Neturime duomenų, kaip per 
trisdešimtmetį pasikeitė egzodas 
demografiškai. Kad pasikeitimai 
dideli, rodo kartų kaita.

Egzodo pradžioje išeivių am
žiaus skalė apėmė maždaug šim
to metų laikotarpį: nuo karšin
čių senelių, gimusių dar 19-jo am
žiaus šeštojoje dešimtyje, iki nau
jagimių, gimusių kelionėje šio 
amžiaus penktojoje dešimtyje.

Žiūrint skirtingų amžiaus 
tarpsnių, egzodą sudarė keturios 
kartos, kurių chronologinės ribos 
pradžioje taip atrodė:

— vaikai iki 15 metų, t. y. visi 
gimusieji po 1929 m.,

— jaunimas tarp 15-35 metų, 
gimęs 1909-1929,

— vyresnioji karta 35-65 m. 
amžiaus, gimusi 1879-1909, ir

— senoji karta daugiau kaip 
65 m., gimusi prieš 1879 m.

Kaip šitoji egzodo kartų pynė 
dabar atrodo?
1.

Nūdien, praslinkus 30 metų,

Viktoras Petravičius Likusiųjų tėvynėje laisvės kova

mes jau nebeturime anuometi
nės vyriausiosios amžiumi kartos. 
Skaičiumi ji ir tada jau nebuvo 
gausi, sudarė apytikriai 1-2 proc. 
Bet savo gyvenimo patirtimi ir 
svoriu tautiškai atgimusioje lie
tuvių visuomenėje toji veteranų 
karta buvo labai reikšminga eg
zodo pradžioje. Tai buvo lietu
viai, gimę ir subrendę carinės 
priespaudos ar kaizerinės tradici
jos laikais. Juos ženklino paskuti
nis bendras lietuvių-lenkų sukili
mas, spaudos draudimo kova, 
“Aušros”-“Varpo” tautinis sąjū
dis, vainikuotas nepriklausomos 
Lietuvos respublikos atstatymu.

Iš jų drauge su mumis trem
ties kelią pasirinko:
aušrininkas, M. Lietuvos pat
riarchas M. Jankus (1858-1946), 
aušrininkas dr. J. Šliūpas (1861-
1944) ,
visuomenininkas dr. J. Januške
vičius (1862-1960),
aušrininkas - varpininkas dr. J. 
Bagdonas (1866-1956), 
varpininkas, b. Respublikos pre
zidentas dr. K. Grinius (1866- 
1950),
M. Lietuvos veikėjas, filosofas, 
rašytojas Vydūnas (1868-1953),
M. Lietuvos veikėjas, Vilniaus 
D. seimo dalyvis J. Vanagaitis 
(1869-1946),
M. Lietuvos visuomenininkas 
kun. dr. V. Gaigalaitis (1870-
1945) ,
spaudos draudimo laikotarpio vei
kėjas, Vilniaus D. seimo dalyvis, 
vyks. P. Būčys (1872-1951), 
Nepriklausomybės akto signata
ras prel. K. Šaulys (1872-1964), 
Šv. Rašto vertėjas, Lietuvos baž
nytinės provincijos galva arkiv. 
J. Skvireckas (1873-1959), 
Nepriklausomybės akto signata
ras, valstybininkas, prof. S. Kai
rys (1878-1964), 
Nepriklausomybės akto signata
ras, diplomatas, dr. J. Šaulys 
(1879-1948).

Iš senolių kartos dar tebėra gy
vas it paminklas, ant 1879 m. ri
bos gimęs, dail. A. Varnas.

Vien tik čia paminėtųjų gar
bingų ir tautai daug nusipelniu
sių vardų užtenka egzodo žygiui 
įprasminti.

Tos jau pasitraukusios iš gyvų
jų tarpo kartos biografijoje pilnai 
atsispindėjo reikšmingiausi nau
josios Lietuvos istorijos momen
tai:

— istorinė atgimusios tautos 
sąmonės pergalėj

— ištvermingas valstybingu
mo siekis,

— nenuolaidi kova už Lietu
vos lygiateisiškumą laisvųjų tau
tų bendruomenėje.

Kaip gyvi būdami savo dar
bais ir pavyzdžiu, taip šiandien 
iš kapo svetimoje žemėje jie mus 
įkvepia, jungia ir cementuoja į 
vieną ryžto bendruomenę tar
nauti Lietuvai. Ir jie nesiliaus 
mus stiprinę, kol išlaikysime jų 
prisiminimą, saugosime jų testa
mentinius žodžius.

Prof. S. Kairys savo žemiško
sios kelionės gale 1959 m. rašė:

“Mano senųjų draugų gretos 
Lietuvoje labai praretėjo. Per Lie
tuvą ištikusius žiaurius bandy
mus netekau mylimos žmonos, 
seserų ir brolių. Tartum turėjo su
silpnėti sielos saitai su gimtuoju 
kraštu, tačiau iš tikrųjų yra prie
šingai. Kartu su tūkstančiais iš 
tėvynės pabėgusiųjų ir mano mei
lė savajam kraštui, saviesiems, vi
sai gimtajai aplinkai pasilieka gy
va, nesilpstanti ir veikli” (Lietu
vių dienos, 1959:3).

Kita proga jis ragino:
“Mūsų politinės orientacijos 

pagrindinis dėsnis turi būti: visu 
veidu į Lietuvą. Ir todėl šiandien 
mums privalu labiau negu bet 
kada praeityje panaudoti kiekvie
ną progą įsiklausyti į Lietuvą, 
kad išgirstume, kuo ji alsuoja, 
džiaugiasi ir dejuoja. Kitaip mes 
iš tikrųjų nudžiūsime, kaip nuo 
kamieno nulūžusi šaka” (Dar
bas, 1959:1).

Įsidėmėtina, kad šitie žodžiai 
buvo pasakyti anksčiau, negu pa
sidarė madingas santykiavimo su 
kraštu šūkis, kuriuo kartais net 
tūla išdavystė mėginama pri
dengti.

Nei prof. Kairiui, nei jo kartai 
netinka poeto A. Mackaus įspėji
mas:

“Buvę valstybės piliečiai, 
įsidėmėkit jo mirtį:
Grįždamas nebesugrįžo, 
negrįždamas neatsigrįžo”.
Tai buvo karta, kuriai nei grįž

ti, nei gręžtis nereikėjo, nes visą 
savo gyvenimą ji tematė visų pir-I 
ma Lietuvą, jos žmonių laisvę ir 
gerovę. Ir iš kapo ji ragina savo 
įpėdinius šiame kelyje ištesėti.
2.

Šiuo metu egzodo vyriausiąją 
kartą, peržengusiųjų per 65 metų 
amžiaus slenkstį ir esančių pake
liui į ten, iš kur niekas negrįž
ta, sudaro visi tie, kurie 1944 me
tais buvo pačiame amžiaus pajė
gume — tarp 35 ir 65 metų. XIX- 
XX amžiaus sandūroje, tarp 1879 
-1909, savo vaikystes jie praleido 
svetimųjų valdžioje, kai Lietuvos 
nepriklausomybės svajonė atrodė 
dar labiau netikroviška, negu 
šiandien kam nors atrodyti gali. 
Tai — karta, kuriai buvo lemta 
savomis akimis išvysti tikrą isto
rijos stebuklą: nereali svajonė ta
po tikrove.

Tos kartos nariai nebuvo vien 
tik pasyvūs nepriklausomybės fak
to liudininkai, bet ir veiklūs da
lyviai. Nepriklausomoji Lietuva 
didele dalimi buvo jų kūrybos ir 
laimėjimų, klaidų ir nesėkmių to
bula išraiška. Jokios kitos kartos 
biografija labiau nesutapo su ne
priklausomybės laikotarpiu, todėl 
ir krašto okupaciją ji išgyveno 
kaip gilią asmenišką tragediją. 
Užsigrūdinusi rezistencinėje ko
voje, ji išsinešė į užsienį tvirtą, 
principinį, išlygų nepripažįstantį

DR, S. GEŠTAUTAS
Nervų, emocinės, Šeimos problemos

2624 VVest 71st Street
Tel. — 925-3388

Valandos pagal susitarimą

DR. REGINALD CIENKUS
TEL. — 788-3080

GYDYTOJAS CHIROPRAKHKAP 
6230 VV. Cermak Rd., Berwyn, III 
Pirmad., Antrad., Ketv. lr Penktad 

9 vai. ryto Iki 12 vai. dieną lr nuo 
Šeštadieniais 3:30-12 vai. dieną 

Emergency tel. — 788-3081 
2 vai. popiet IM 8 vai. vakaro. 

nusistatymą Lietuvos okupacijos 
ir laisvės atžvilgiu ir jį per visą 
trisdešimtmetį išlaikė.

Sunku nustatyti jos dabartinį 
skaičių, tačiau nėra abejonės, kad 
jos lyginamasis svoris yra žymiai 
didesnis veikliojoje išeivijos daly
je. Galima drąsiai teigti , kad ji 
iki šiol lėmė ir dar lemia egzodo 
politinę, visuomeninę ir kultūri
nę kryptį.

Tiesa, jos eilės kasdien retėja. 
Likučiai su nerimu žvalgosi, ar 
bus kas perims iš jos rankų kri
vūlę kartų estafetėje. Daugelio 
šios kartos nusipelniusiųjų veikė
jų nebėra gyvųjų tarpe. Iš jų pri
simintini: Nepriklausomybės ak
to signataras prof. M. Biržiška 
(1882-1962), 

0R. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos lr California 

Vai : pirmad.. antrad Ir ketvirtad 
6 Iki 7-80 vai. vakaro 

šeštad nuo 2 Iki 3-30 vai
Pagal susitarimu 

Ofiso telef. 470-4012 
Rezid. tel. VVAlbrook 8-3048

PR 8-8229
DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS

2858 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija lr moterų ligos 

GinekologinS Chirurgija 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
8007 VV. 83 PI., Justice, B., 599-0500 
Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tel. — 695-0533

POI VALLEY MEDICAL CENTER
880 Summlt Street

Route 58 -J- Elgin, Illinois

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai. pirm., ketv. 1 iki 7 popiet, 
antrad., penkt 1-5, treč. ir šešt. tik 
eusl tarus.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 6-2400

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

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir 

Emocinės Ligos 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6440 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rezid. teL — OI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So., Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
atslilepia, skambinti: MI 2-0001.

TeL — BE 3-5893
DR. A. B. GLEYECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligos
3907 VVest 103rd Street

Valandos pagal Busitarimą
Ofiso telef. PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K B A

VAIKŲ ligos 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt. 
nuo 12 iki S vai. lr 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 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lt 

6 iki 8 v. Trečiad. Ir šeštad uždaryta

Visi telefonai 652-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero 

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad ir 
šeštad. tik susitarus.

TeL ofiso tr buto OLymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Avenue, Cicero 

Kasdien 1-3 vai. lr 6-8 vai. vak 
Išskyrus trečiadienius 

*e*tadtenlai« 11 IM 4 vai popiet

rašytojas ir visuomenininkas V.
Krėvė (1882-1954), 
valstybininkas E. Galvanauskas 
(1882-1967),
didžiojo knygnešio sūnus, Vil
niaus D. seimo dalyvis, žymus 
nepriklausomybės ir rezistencijos 
veikėjas K. Bielinis (1883-1965), 
rašytojas kun. M. Vaitkus (1883 
-1973),
N. Lietuvos ir rezistencijos veikė
jas prel. M. Krupavičius (1885- 
1967).
valstybininkas ir diplomatas V. 
Sidzikauskas (1893-1973), 
rezistencijos veikėjas prof. S. Žy
mantas (1908-1973) ir daugelis 
kitų.

(Nukelta į 5 pusi.)

Tel. REIiance 5-5811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
3925 VVest 59tli Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6-8 
vai. vak. šeštad. 12-2 vai. p. p. O 
trečiai!, uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING 

7156 South W estem Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto Iki 
3 v. popiet. Trečiad. ir šeštad. nuo 

10 v. ryto Iki 1 vai. popiet 
Ofiso telef. RE 7-1168 
Rezid. telef. 230-2010

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ VIDAUS TJGOS 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketv. ir penkt 

nuo 3 iki 7 vai. p. p.
Tik susitarus

Tel. — 282-4422
DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
o f Įšali

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

(Kalba lietuviškai)
2618 W. 71st St — Tel. 737-4149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2565 W. 68rd Street 

Vai. 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 6-061T

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

ir vakarais pagal susitarimą.

DiR, VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

penkt. nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 6 tkl 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.
Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6105

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 
2-5 ir 6-7 — Iš anksto susitarus

Tel. PRospeot 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6848 South Albany Avenue 

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

Tet Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141; namų 086-4860 
Vai.: pirm. antr. ketv. 2-5 lr 6-3, 
penktad. 2-8. šešt pagal susitarimą. 
Ofiso tel. 767-2141; namų 636-4350 
Vai.: pirm. antr. ketv. 2-5 lr 6-3, 
penktad. 2-5. šešt. pagal susitarimą.
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Lietuvių dainos musų chorams
LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ K ORINIAI

VLADAS JAKUBĖNAS

DAINOS CHORAMS. Lietuvių 
kompozitorių kūriniai. Išleido JAV 
Lietuvių Bendruomenė, minėdama 
lietuvių egzodo 30 metų (1944- 
1974) ■ sukaktį. Leidinio muzikinis 
redaktorius Jonas Zdanius. Leidi
nys 127 psl. t

♦

Dabar gyvenančio piliečio ži
nios apie Lietuvių Bendruomenę 
ir jos veikimą gali būti net ir 
kiek miglotos. Ar jų turime vieną 
ar dvi, o gal pusantros? Ką gi jos 
veikia? Sprendžiant pagal kai ku
riuos mūsų spaudos organus, atro
do, kad svarba, skiriama minė
tiems klausimams, užtemdo viską 
pamirJtant daug pribrendusių, 
degančios svarbos kultūrinių 
klausimų. Jų tarpe yra ir mūsų 
chorų klausimas. Dainų Šventės 
yra viena ryškiausių priemonių 
pareikšti tautos muzikinę kultūrą 
dainos srityje. Dainuojanti lietu
vių tauta suruošė Amerikoje pa
skutiniuoju laiku reguliariais in
tervalais jau keturias Dainų šven
tes. Artėja sekančioji. Kaip žino
me, Dainų šventei pravesti reika
linga planingo, organizuoto pa
siruošimo. Ar kas daroma šioje 
srityje? Neturime, kaip atrodo, jo
kių žinių. Praeitas šventes be
ruošiant, paprastai atsirasdavo 
vienas asmuo (J. Zdanius trečio
je ir P. Armonas ketvirtoje) 
prisiimąs iniciatyvą ir centrali
zuojąs savyje tolimesnę vadovybę. 
Ar turime ką nors panašaus se
kančiai Dainų šventei? Laikas 
būtų apie tai ne tik žinoti, bet 
jau būti ir smarkiai padirbėju
siems, organizacinėje srityje.

Siame nelinksmame fone išdy
go vienas šviesus, džiuginantis 
faktas. Išėjo j viešumą gražus, 
naujas leidinys: “Dainos cho
rams”, išleistas JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdybos. 
Leidinys plačiai apima chorinę 
literatūrą, sukurtą paskutiniais 
dešimtmečiais už Lietuvos ribų 
atsidūrusių lietuvių kompozitorių. 
Dainų autoriai daugiausia dar 
gyvi, kiti jau mirę. Vaizdo pilnu
mui įtraukta jau kiek seniau mi
rusių autorių, kaip pvz. A Vana
gaičio kūrinių. Neįtraukta senes
nės kartos mūsų “klasikų”, kurie, 
nors ir buvę Amerikoje, kaip St. 
Šinikus, ar M. Petrauskas, bet ne- 

besurišti su dabartimi — su lai
kotarpiu po II Pasaulinio karo. 
Leidinio turinyje telpa nemažai 
pirmąkart spaudą išvystančių da
lykų, ipvz. ypač dvi K. V. Banai
čio 1. dainos. Daugelis įtrauktų 
dainų jau buvo kur nors atspaus
dintos, ar kaip atskiras leidinys, 
ar įėję į didesnius rinkinius, Da
bar buvo plačiai kreiptasi į mūsų 
autorius ir susilaukta gausaus at
garsio. Išleistą rinkinį sudaro dai
nos mišriam ir lygių balsų cho
rams, a capellą, ar su fortepijo
no akompanimentu. Didelė jų 
dauguma yra įvairiais būdais api
pavidalintos mūsų liaudies dai
nos arba liaudiškame stiliuje 
sukurti originaliosios kūrybos vei- 
kaliukai. Daugel dainų buvo

Muzikas Jonas Zdanius, leidinio 
“Dainos chorams” muzikinis redakto
rius. Nuotr. V. Juknevičiaus

transponuotos j patogesnes tona
cijas, kartais prirašant fortepijo
no akompanimentą. Čia plačios 
iniciatyvos rodė leidinio muziki
nis redaktorius J. Zdanius, duoda
mas autoriams praktiškų patari
mų dėl transpozicijų, kartais dėl 
perkėlimo lygių balsų dainelės iš 
vyrų į moterų chorą ar atvirkš
čiai, kartais patardamas pridėti 
fotepijono akompanimentą ir to 
instrumento gerai nevaldantiems 
parūpindamas aranžuotojus.

Leidinys duoda platų ir įvai
rų skerspiūvį darbų, sukurtų lie
tuvių kompozitorių išeivių, nuo 
paprastai harmonizuotų strofinių 

dainelių iki santūriai naujoviškų, 
modališkame (senobinių tonaci
jų) stiliuje išlaikytų, kartais pla
čiau išvestų kūrinių. Sąmoningai 
buvo susilaikyta nuo per daug 
komplikuotų numerių (kartais 
itin vertingų), kad būtų ne
peržengtas mūsų chorų pajėgu
mas. Iš stambesnių, ar plačiau iš
plėstų numerių paminėkime B r. 
Budriūno “Dainuokime visada” 
— ariją iš operetės “Sidabarinė 
diena”, Algio Šimkaus (St. Šim
kaus sūnaus) grakščiai liaudišką, 
su fortepijono pritarimu “Mergy
tė mano”. Stepo Sodeikos turime 
efektingą “Šiaurės pašvaistę” (VI. 
Jakubėnui kiek revidavus akom
panimentą) iš jo kūrybos rinki
nio. Keletą įdomiai išplėstų a ca- 
pella liaudies dainelių .pateikia J. 
Gaidelis. Efektingai patriotišką, 
girdėta jau iš Dainų švenčių J. Ži
levičiaus “Laisvės” duodama su 
fortepijono pritarimu. Vladas Ja
kubėnas sudomina prof. J. Balio 
Amerikoje užrašyta graudinga 
dzūkiška “Vai leidžia, duoda”, 
modališkose tonacijose išplėtota į 
stambesni kūrinį. Įdomu, kad iš
populiarėjusi VI. Jakubėno karei
vio žygio dainelė “Nurimk sesut”, 
autoriui leidus, patalpinta Bro
niaus Jonušo aranžemente miš
riam chorui su fotepijono pritari
mu. J. Zdanius įneša gyvesnio, 
lyg džiazinio, bet lietuviškumui 
neprieštaraujančio elemento dai
nelėje “Su mokslu į rytojų”. Vis
ko čia nesuminėsi, bet atrodo, 
kad chorvedys, paėmęs šį leidi
nį į rankas, lengvai ras ką nors 
atitinkamo savo skoniui ir savo 
choro pajėgumui.

Paskelbus apie numatomą cho
ro dainų rinkinį, iš mūsų kom
pozitorių suplaukė nelauktas kie
kis medžiagos. Kūrinių atrankos 
“teisėjus” sudarė Br. Budriūnas, 
Stasys Gailevičius, Alfonsas Mi
kulskis, Vladas Jakubėnas ir pats 
J. Zdanius. Vertintojams gyve
nant toli nuo vienas kito, J. Zda
nius sudarė puikiai veikiančią sis
temą: kiekvienas iš vertintojų 
gaudavo vis naują gaidų pluoštą 
drauge su paruošta vertinimo ta- 
bele ir jau adresuotu, pašto ženk
lais aprūpintu voku sekančiam 
persiuntimui. Siuntoms užtrukus, 
nestigo paskatinančių laiškų, daž
nai su įvairiais vertingais patari-

mais. Netenka abejoti, kad užmo
jo sėkmingas įvykdymas daug pri
klausė nuo šios tiksliai organi
zuotos ir neatlyžtančia energija 
vedamos akcijos.

Estetišką leidiniui išvaizdą su
teikė Paulius Jurkus. Pačios gai
dos įgraviruotos Jono Zdaniaus, 
kuris šioje srityje galioja, kaip vie
nas iš geriausių specialistų JAV 

■mastu. Gaidų spausdinimo dar
bą atliko Weber Arts Ine., Fem- 
wood, Pa. kompanija kuriai J. 
Zdanius pastoviai paruošia spau
dai komplikuotas orkestrines par
titūras. Technikinis redaktorius 
buvo Vincas Šiaučiūnas. Atsa
kingas vaidmuo prikausė kalbos 
taisytojui Petrui Balčiūnui, ap
valant dainų tekstą nuo svetimy
bių ir perkeliant jį į skambią šių 
dienų literatūrinę kalbą.

__ __ __

Taigi, turime prieš akis atliktą 
stambų konkretų darbą, puikiai 
įvykdytą techniškai. Šnekant apie 
jo turinį, reikėtų prisiminti, kad 
tobulumas nėra pasaulyje pasie

PoetS Liūng Sutema, kuriai šiemet už poezijos rinkinį “Badmetis” 
paskirta Vinco Krėvės vardo literatūrinė premija. Premija skiriama kas dveji 
metai. Premiją įsteigė Lietuvių akademinis sambūris Montrealyje. Šiemet ji 
paskirta jau dešimtą kartą. Premijuotoji knyga “Badmetis” išleista 1972 m. 
jūrų skautijos korporacijos Gintaro. “Badmetis” yra ketvirtoji Liūnės Sute
mos poezijos knyga. Premija (500 dol.) jai bus įteikta Montrealyje spalio mėn. 
5 d. Nuotr. V. Maželio

kiamas, ibet prie jo galima priar
tėti. Vertintojų komisijos asme
nybės ir jų pareikštų nuomonių 
rezultatai duoda mums garan
tiją, kad žymiausia dalis į rinki
nį pakliuvusių kūrinių buvo to 
verti; vykdant atranką iš gausios 
medžiagos galėjo pasitaikyti ir ne 
visai teisingų sprendimų, tačiau 
jų negalėjo būti daug. Neabejo
tinai šiame leidinyje turime gra
žią mūsų išeivių kompozitorių kū
rybinio pajėgumo atranką.

“Dainų cnorams” rinkinys žy
miai palengvins chorvedžių dar
bą, pasirenkant repertuarą. Ta
čiau būtina turėti chorvedžių ir, 
jei ne profesinio, tai bent gero 
mėgėjiško lygio chorų. Tokių mes 
turėjome, ir visai gerų. Reikia ti
kėti, kad ir dabar tebeturima. 
Mūsų dainos likimas priklausys 
nuo to, kiek tie chorai toliau gy
vuos, kiek turėsime choristų ir 
ypač choristų bei chorvedžių 
prieauglio. Čia vaizdas nėra visai 
linksmas; mūsų užsitarnavusių 
chorų narių amžiaus vidurkis yra 
itinv aukštas, jaunimo nedaug.

Chicagoje šiuo atžvilgiu pro
švaistę sudaro “Tėviškės” Ev. liu
teronų parapijos choras ir Faus
to Strolios suorganizuotas Jauni
mo centro choras. Šviesesnių vaiz
dų rodo dar Kanados lietuvių 
chorai. “Dainos chorams” yra

Liūne Sutema

GINUOSI
Deginsiu miestą. Deginsiu savo miestą — 
Po kiekvieno saulėleidžio jį apauga miškai 
ir tankėja, tankėja — 
pro belapių medžių kamienus 
laužiasi staugdami vilkai.
šimtmetį išbadėję,
ir artėja. Artėja 
gynimosi valanda ir vilkai.
Deginsiu miestą. Deginsiu savo miestą.

Šnara tamsoj nuo mano kvėpavimo 
supilti lapų pylimai
ir laukia liepsnos —
džiūsta vėjuj nuo mano prisilietimo 
sukrauti į laužą apraudoti prisiminimai 
ir laukia liepsnos —
verias namų langai nuo mano žvilgsnio, 
lyg ugniavietės,
ir laukia liepsnos —
miškai, apaugę miestą, tankėja, 
šimtmetį išbadėję, vilkai artėja — 
greitai miestas liepsnos.

Aš ginuos. Mano miestas dega.
Trykšta kibirkštys ir pradegina 
žvaigždėmis nakties skliautus.
Tirpsta bažnyčių varpai, gausdamas laša 
varis į belapius miškus.
Bėga pylimais liepsnos į vilkų nasrus 
lyg atvertus vartus —
šviečia ugniavietės į vilkų nasrus, 
lyg atvertus vartus —
Aš ginuos. Mano miestas dega — 
siurbia karštą varį šaknys miškų, 
ugnimi springsta vilkai.

Rytas pirmos šalnos.
Tarp degėsių šilta.
Stoviu ant buvusių laiptų ir Šveičiu, 
vilko kailiu šiurkščiu,
suodžius nuo tekančios saulės
Rytas pirmos šalnos.
Tarp degėsių šilta.
Sėdžiu ant buvusio slenksčio ir klausaus, 
kaip kalasi iš po žemės
naujų namų pamatai, 
lyg žiemkenčiai rugiai —
Ilsiuosi po buvusiais medžiais, 
apgynusi savo miestą — 
pasotinti visam šimtmečiui, 
į mane sugrįžo vilkai —

(B premijuoto rinkinio “B a d m e t i s”)

konkretus Lietuvių Bendruome
nės įvykdytas darbas. Tikras Jo 
įgyvendinimas priklausys nuo 
musų tautos dainuojančių viene
tų. Kol kas, atiduokime pagarbą 
tiems, kas įvykdė šį imponuojan
tį ir reikšmingą žygį

/r atleisk mums mūsų kaltes

(1905-tieji Pagramanty)

Improvizacija pagal P. Cvirkos "Meisterį ir sūnus"

Icchokas Meras «
aUSlart . -

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)
— Eikit jūs nuo mano galvos! Aš ne 

raštininkas, — kriaučius! — atsikalbinėja 
kuprys.

Bet kaimietis tebetrypčioja, lamdydamas 
kepurę.

Ko reikia? — nusileidžia pagaliau 
Krizas. — Kad žliumbtų, kaip merga, vaini
kėlį praradus, ar juokais?

— Kad žliumbtų! Jei gali — kuo smūt- 
niausią!

Inkile — suolas, žingsnio ilgumo stalelis.
Krizas ima plunksnelę, pritvirtintą prie 

šermukšnio šakelės, ištraukia rašalinę, alkū
ne sulygina susisukusį popierių, dar prieš 
rašant ant nykščio paspaudo plunksnelę ir 
nutupia ant baltojo lauko.

Meisteris pypkiuodamas į langelį atsire
mia.

Girdi jis tylų Krizo balsą:
Lietuvos laukai, miškeliai, takeliai, 
Šalele gimtoji!
Sakyk, kada užtekės laisvės saulelė 
Mužikui artojui?..

Ir regi meisteris, pro špokinyčios lange
lį žiūrėdamas, — gal iš tikrųjų taip, o gal 

tik atrodo.
Ar atrodo tik?
Mato savo vaiką su popaite.
Arimais bėga Jonas ir Nadiežda.
Nugriūva vienas šalia kito, prisiglaudžia.
— Kodėl Jonas tu?.. Kodėl ne Ivanas...

— prabyla nuoskauda mergaitės lūpomis.
Ir vyriškos šeriuotos lūpos atsako tuo 

pačiu:
Bet girdi Krizutis, niekaip neišgirsta, 

dėl?
— Kodėl ? — pakartoja pats Deveika, to- 

lin žvelgdamas.
— Ar mes ne tokie, ar kiti kitokie? — 

klausia jis save.
— Ar gerai sudėta?., meisteri... — vejasi 

nedrąsus Krizo balsas Deveiką, lyg iš miego 
žadindamas.

— Ar gerai sudėta? — pakartoja meiste
ris.

Lietuvos laukai, miškeliai, takeliai, 
šalele gimtoji...

Meisteris vėl krumpliais daužo Krizo 
langą.

Bet negirdi Krizutis, niekaip neišgirsta.
O gal šį sykį ir girdėti nenori?
Stovi pas siuvėją mergytė, taip paritus, 

taip pastačius.
Krizas aprengia ją nauju bumosėliu, 

glosto, rodo, prinešęs veidrodžio šukę. Dar 

kartą nurengia, atardo, bėga prie stalo, vėl 
prie merginos, susiieško siūlą, griebia šepe
tį.

Ir kur tik pirštais siuvėjas ją nepalies, 
ji vis:

— Ki-ki-ki...
Jai vis:
— Oi, baugu, oi, nekutenkit... čia nerei

kia...
— Iš kur žinai, kad nereikia? — prieš

tarauja Krizas, dar kartą apglėbdamas, siū
lą atardydamas. — Juk nuo mano pirštų ne- 
sųvysi. Stovėk nešlamėk...

— Kiek reiks, Krizuti? — jau aprengta, 
suglostyta riša ji skarutės mazgelį.

— Pabūk valandėlę, nors pasidžiaugti 
duok... — sako kupriukas. — Kiek reiks? 
Nedaug... Pakštelsi į barzdą...

Nespėja juokąis jis tai pasakyti — cvakt 
jam mergaitė į skruostą it vilyčia.

Krizui akyse aptemsta, graibos aplink sa
ve, kojos linksta, akis dilgia, nežino pats, 
kaip prikiša nagus prie karštos laidynės.

— Rupūžiuk, tu man padėjai! — šau
kia savo gizeliui Domininkėliui.

Žiūri Domininkėlis didelėm nustebusiom 
akim į dėdę Krizą.

Sverdėdamas, nudegintą delną prie lūpų 
glausdamas, išsvirduliuoja Krizas laukan ir 
nutupia savo palangėje ant suoliuko šalia 
meisterio Doveikos.

Dabar tik krumplių bildesį išgirdo, ar ką~. 
Ar pačiam meisterio prireikė...

Pasižiūri draugai vienas į kitą, jau ir 
prašnekti abu norėtų, gal apie tą patį, gal 
kiekvienas apie savo, bet nesimezga čia kal
ba.

Ir pakyla abu, lyg susitarę, vienas į kitą 
nebežiūrėdami.

Mažą kiemelį tylėdami pereina.
Abu kopėčiom ropščiasi.
Į špokinyčią. Vėl į špokinyčią.
O kur, sakysit, jei ne į tą špokinyčią?
Ant šakos, greta špokinyčios, du žvirb

liukai cypsi, — vyras apie savo pačią, plunks
neles pašiaušęs, šokinėja.

Laksto, zvimbia bitės.
O iš inkilo kartu su pypkės dūmais žo

džiai sklinda.
— Ko toks nupiepęs? Tabako pritrukai 

ar vaikų nestivaldai? — klausia Krizas.
— Įsipyko, apkarto toks gyvenimas, 

kriaučiau... — pro suspaustas lūpas ištam. 
kia Deveika. — Ir gyvenimas... ir namai.

— Ar negali diržiuku iškaršti tų savo 
jautukų? Dar ir šitokiame amžiuje diržiu
kas bus tikrai geras vaistas. O gal... vesdinti 
reikia. Simą pirmiausia. Surembės jautis, — 
dėsto Krizas. — čia tokia spirgė pas mane 
buvo užsukusi...

(Nukelta Į 4 pusi);
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— Iš tavo šnekos išeitų, kad ir tau spir- 
gė būtų ne pro šalį...

— E, šaukštai po pietų! Aš su savo kup
rele kaip su pačia... sykiu gulam, sykiu ke
liam... Simas tegu... Ar bloga merga?

Simas, sakai?
— Alaus padarysim.. Linksmo, šokdinan

čio... Gero alaus! šeškutis kamščius atšau- 
dys.. — šypso svajodamas Krizas.

šeškutis priebutyje judina atsiklaupęs 
etatinės kamštį, daužydamas jį iš visų šonų 
delnu.

— Girdi, — sako jis, — vaikščioja... Kad 
tu kur — kėp gyvas! A — pse, pse...

Išjudintas alus, pajutęs laisvąją angą, 
šoka pro ją.

Kamštis pataiko žvejui į kaktą.
Šeškutis stengiasi delnu sulaikyti, už

ėmęs volę, bet tuo tik dar labiau įsiusdina 
gyvąjį skystį. Su putomis jis iščirškia pro 
tarpupirščius ir prausia visus iš eilės.

Diedai šokinėja aplinkui. 'V'
— Laikyk, galgone!

. —- Kišk kibiriuką! . ... -
— Jau i£ pb velniais!' r
— Nosį tu kišk!
— O, velriias! — kaip skerdžiamą kiau

lę užgulęs boselį, apkrekusiu veidu ir pilna 
putų barzda, dejuoja puodžius.

šeškutis, priklaupęs prie statinės, išsi
žiojęs, iškišęs liežuvį, gaudo sroveles.

— Kunijakas... — išstena jisai.
Pagaliau alus nurimsta, ūždamas krinta 

j kibirą, iš putų kepurė kelias vis aukštyn.
šeškutis glosto pilvą:
— Kad tave kur... va, nugulė čia ir ūžia.. 
Alvutė puodžiaus rankose.
— Palaima meisterio namams! Kiek bus 

tų lašų, kad būtų tiek sūnų ir dukterų! — 
puodžius šustelėja alų į lubas, kad net vyrai 
į sieną atsilošia, slėpdamiesi nuo varbančlų 
lašų.

Ant kumelkos tursuoja siuvėjas, kojomis 
apkabinęs kumelės kaklą, pasikišęs po pažas
timi smuikelę.

Pro atkeltus vartus rūksta kraičio veži
mus. ’ t ... ,i.

Ak, meisteri, — stebisi kažin kas gre
ta, —ar tikėjai, kad tavo dirbta-skrynia ir., 
kubilėliai, žirniais, pupomis, avižomis užmo
kėti, vėl į tavo namus grįš?..

Krizas maukia iš ąsočio lyg veršis, krai
pydamas putotą snukį.

Poriniame vežime sklendžia jaunieji, 
meisterio Simas ir Telksnių Marcelė, ta pati 
spirge, kurią Krizas taip gyrė meisteriui.

Simas pasikūprinęs abejingai murpso, 
jaunoji sėdi nuslinkus nuo pasėsties veik ant 
dugninės.

Ir žiūri meisteris į tolį...
Į tolį žiūri meisteris ir regi...
Regi jisai.
Pro vartus rūksta tas pats kraičio veži

mas.
Jo pridurmu poriniame vežime sklen

džiančią jaunieji, jo Jonas ir popaitė Na- 
diežda. Jaunieji — pirmoje pasėstėje — su
sikabinę, susiglaudę. Pats meisteris vadžias 
rankoje tvirtai laiko.

— Tprr— Tprrr! — stabdydamas ark
lius iš paskos vejasi popas.

Už akių jisai užbėga, arklius už apinas- 
rių nutveria.

Ir vėl regi meisteris...
Rūksta kraičio vežimas.
O kitame, poriniame — Andrius su gra- 

paite Vanda. (
Pats meisteris vadžias rankose įtempęs.
Andrius ant dugninės nuslinkęs, iš apa

čios į Vandą žiūri, kažkokį blizgutį jai tiesia.
— Nebenoriu tokių, Andriuk... — papū

tusi lūputes, sako jinai. — Jau kiek tokių 
turiu! Padovanok man ką nematyto,. nere
gėto! Tada pamilsiu, visą gyvenimą mylė
siu...

— O ką... Ko norėtum? — priklaupęs 
klausia Andrius.

—. Ar galėtum, — svajoja grapaite, il
gom blakstienom savo akis pridengusi, — ar 
galėtum... baltą kaukolę surasti,., deimanti
nes akis jai sudėti... dantukus iš perlų susta
tyti... gintaro vainiku apvainikuoti...

— Tfu! — riebiai nusispiauna meisteris 
ir sudejuoja. — Viešpatie... Koronė ponadie- 
vo...

— Viešpatie... — vėl sudejuoja Deveika, 
į Simą žiūrėdamas, ir akis nusuka.

Būry vaikų plasnoja nuo svirno siuvėjas.
Krato Krizas ilgus plaukus, o smuikelė 

žviegia.
Stovi anyta ir šešuras. Senoji, lūpą pa

kabinusi, rimtai laiko lėkštę, o meisteris dvi 
stiklines alaus.

Suniukęs, nosį nuleidęs lipa Simas pirmas 
iš vežimo, o jaunoji —iš paskos. Drebančia 
ranka, nežiūrėdamas į tėvus, jis paima duo
ną, atrajoja ilgai, kad meisteris net kumšte
li: . -V'

— Nesiraukyk, alūs surūgs — kuo sve
čius vaišinsiu?!

Kai ateina eilė marčiai šešurui ranką bu
čiuot, senis neištveria ir, prasilenkęs su viso
mis madomis, ima ją į glėbį, tupia prieš ją, 
dilgina vargšę akimis.

— Anyta, — šaukia jis pačią, — vadink 
martelę į dvarą!

Naktis.
Tamsi naktis meisterio dvare.
Girdi meisteris — krebžda kažkas už 

lango.
Išeina jis apsidairyti,-mato — juoduoja 

prie sienos. Prikiša nosį arčiau — susisu
kusi į kamuoliuką, rankas po pažastimis su
sikišusi — Marcelė.

— Ko, dukrele, šąli, gal apsibarėt?
— Ne, dėdyte, miegas neima. Išgirdau, 

kad taip gražiai dainuoja, išbėgau pasiklau
syti;

Prikemša meisteris pypkutę, užsikuria 
ją, topteli prie martelės ir pats klausosi dai
nos, žvilgčiodamas į dangų. O ten, tartum 
aukso žvyras giliame mėlyname dugne — 
mirga žvaigždės.

— Ar teisybė, dėdyte, kad ten aniuoliu- 
kai skraido, užsidegę po žvakutę...

Deveika, papsėdamas tiurką, šypteli.
Šąla pats greta martelės, bet nekyla 

grįžti į vidų.
— Patampyk už kojų savo kranklį... ne

išsimiega, bamblys... — išstena meisteris.
Mąrcelikė liūdnai juokiasi, keliasi, eina.

Eina Mąrcelikė, jau dieną, pasikišusi po 
pažasčia skarmalėlį, kuduliuoja į upę.

Tik martelė pasislepia karklyne, išeina ir 
.Andrius.' -n; : .........

Tėvas žiūri pro dirbtuvės langą.
Ties pievute ir sūnelis pasuka į paupį.
Skleisdamas į šalis karklelius, senis me

džioklinio šuhs žingsniu artėja prie vandens, 
rankoje laikydamas plaktuką, pats nesupras- 

’ damas, kada ir kaip jį paėmė.
Sustoja Deveika, trypčioja vietoje ir vėl 

braunasi susikūprinęs, palinkęs, arčiau ir 
arčiau, kur girdėt pliuškant vanduo*.

Kilsteli galvą ir regi paveikslėlį.
Pasidėjęs ant akmens rūbus, suvilgęs van

deniu galvą, Andrius brenda pasroviui, ska
tindamas dantis: u-hu-hū! Mat, per vėsu gra- 
paičiui!

Tūpteli jisai, keliskart pasinerdamas iki 
ausų, u-hu-hu, ir glosto, brauko save, dairy
damasis į pakraštį.

Kiek žemiau girdėti — čiukš-čiukš.
Ant krūmo padžiauti Marcelės drabužiai, 

o jos pačios nematyt, tik bangelės nuo tos 
vietos raibuliuoja pusračiu.

Senis dar mažumą praeina repečka.
Martelė kaip gulbelė supasi, kojomis dau

žo vandenį, o ant nugaros — marškinėliai, 
prisipildę oro, pūpso pūslele.

Tamsių plaukų grykštė vijojasi aplink 
kaklą ir dengia apskritus pečius.

Kaip du susiglaudę balandėliai, sprūdu- 
huoja krūtelės, kurias ji veltui skandina. Pu
se burnos ji žioja vandenį, burbuliuoja — 
šaukiasi tetervino patelė!

O Andrius jau atpūškuoja.
Moteriškė, nors girdi triukšmą ir, tur būt, 

jaučia, kas artinasi, glusteli į vandenį, oro 
pūslelė ant nugaros dingsta, ir, nusitvėrusi 
ranka už žilvičio, ji žiūri į tą pusę, kur bur
buliuoja antras tetervinas.

Andrius jau visai arti.
Tik dabar Mąrcelikė, pasiglemžusi savo 

balandėlius, bėga iš upės už krūmo. Jos 
marškinėliai lygiai prisiplakę prie kūną

Ji žeria į Andrių saują smėlio, bet tas 
nenumaldomai artėja.

Iškrinta plaktukas iš meisterio rankų, se
nis beviltiškai graibosi aplinkui ir, nebežino
damas ką daryti, rikteli.

— Krizai! Krizuti!

Stovi meisteris prie Krizo kapo.
Apsidairo.
Skabo žolę dvi avys, prie to paties uosio 

pririštos.
Mėnulis mažą špokinyčios langelį tik jspi- 

ginęs.
Tylomis pastumia duris, priemenėn įei

na, kojas valo, per seklyčią nesidairydamas 
pereina meisteris, dirbtuvėn įsmunka.

Dievdtrbio Vinco Svirskio (1839-1916) skulptūrinių kryžių detalės

Galvą kilsteli paukščio pažiūrėti.
O nebėra paukščio.
Vien tik griaučiai palubėje.
Paukščio galva ant grindų voliojasi.
Sparnai nulaužyti, plunksnų pilna asla.
Ir girdi taip stovėdamas Deveika, girdi, 

lyg dabar savo vaiko, savo vyriausiojo, savo 
Simo kareivišką laišką skaitytų. Savo baisą, 
kažką skaitantį, girdi Deveika:

"... Tikėjais, motuše,- senatvės sulaukus, 
manim pasiremti, o dabar už mėnesio kito 
rymosi ant mano medinės skrynutės. Sako, 
dėl to mus kariaut išsiuntė, kad caras že
mės pritrūko. Svetimi žmonės, svetimas kraš
tas, ir su nieko blogo man nepadariusiais 
turiu muštis. Tai kodėl čia guliu, už ką ma
ne sušaudė?’’

— Ką sudaužė?! Kas subiaurojo?! — 
staiga rikteli meisteris, stovėdamas prie su
daužyto paukščio.

— Kas sudaužė, klausiu?! Kas subiau
rojo?! — rėkia meisteris.

Pakyla iš savo gūžtos motina, tipena su
linkusi, sukrypusi susenusiu žingsneliu.

Pro kitas duris iš tamsos įslenka ir su
stingsta viena po kitos savo vienoduose nak
tiniuose drabužiuose Marcelė, Vanda ir Na- 
diežda, — marčios buvusios ir nebuvusios.

Balzganoja blyškūs veidai, balanos ar 
užžiebtos žvakės apšviesti.

— Tu?! — rėkia, artėdamas prie Van
dos meisteris.

Vanda akis nuleidžia.
— Tavo Andrius! — nenuleidžia senis 

balso. — Andriau!
Stovi jaunosios moterys sustingusios, ty

linčios, tik senoji iš savo kuprelės išsineria, 
krusteli, pakreipdama galvą.

—k Andriau! — baisiu riksmu pakarto
ja Deveika.

— Andriau!!!

Barbarų 
giminystė

Kultūringasis pasaulis vis dar 
prisimena, kai, Hitleriui atėjus 
valdžion, Vokietijoje iš muziejų 
buvo metami ir niekinami vokie
čių ekspresionistų Kirchnerio, 
Schmidt-Rottluffo, Pechsteino, 
Noldės, Barlacho ir kitų darbai. 
Dailininkai tada privalėjo būti 
vien tik nacionalsocialistinio 
realizmo gamintojais. Lygiai tas 
pat kartojosi ir kartojasi dabar 
komunistinėj Rusijoj ir jos oku
puotuose kraštuose, kur mene 
pripažįstamas vien tik vadina
mas socialistinis realizmas. Kai 
praėjusią savaitę Maskvoje dai
lininkai bandė suruošti ne vien 
tik socialistinio realizmo savo 
darbų parodą, ji buvo pašauktų 
buldozerių sunaikinta. Nacis nuo 
komunisto ruso čia niekuo nesi
skiria. Ir vienam ir kitam pa
veiksluos reikėjo tik rūsčių par
tinių aktyvistų pozų ir jiems 
dešras ir pieną teikiančių 
“laimingų” kolchozininkų ir šva- 
bų bauerių veidų. Gilesnis būties 
žvilgsnis barbarui nėra supran
tamas, todėl ir nepageidauja
mas.

Atbulas sėlina Andrius durų link.
Tvirta ranka čiumpa jį meisteris už čiup- 

rynos ir, Jonui padedant, išvelka į prieangį, 
duris už savęs užtrenkdami.

Ir mušti ima.
Muša virve per šonus, galvą, persimetę 

grapaitį ant aslos.
Motina kaip katė drasko nagais duris į 

prieangį, alpsta.
Marcelė, užsikniaubusi ant palangės, ver

kia.
Mušamasis ištrūksta, jį vėl sugriebia už 

kojų, ir tada vienas Jonas jį doro ja, o meis
teris laiko, užgulęs visu kūnu, ir dusdamas 
kriokia:

— Už-mušt!.. šunį!., užmušt!... Lauk iš 
namų, valkata!..

Mato Mąrcelikė, kaip Andrius svirduliuo
damas nueina pakalnėn.

— Lauk iš namų, valkata! — tebestena 
meisteris. — Lauk, paleistuvi! Lauk, razbai- 
ninke!

Meisteris, laikydamas rankose degančią 
žvakę, įeina į apleistą, apgriuvusį kiemo rū
sį.

— Razbaininkas... razbaininkaa... — 
murma Deveika.

Stabteli, apsidairo jisai.
įkiša ranką į urvelį sienoje meisteris, iš

traukia naganą ir juodą kailinę barzdą — 
kaukę.

Blausios žvakės liepsnos apšviesta, kam
pe balta mirties šviesa šypsosi kaukolė.

Vietoj akių — žalsvi stikliukai, vietoj 
dantų — balti apvalūs akmenukai, o vietoj 
vainiko — kelios gintarinių karolių virtinės 
ir pora blizgančių metalo grandinėlių.

Pasėdi pritūpęs, susirietęs meisteris, akis 
užmerkęs.

Pašoka ir ima naganu kaukolę daužyti.

Filomena sako...
KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS NEŽIŪRI Į 
Šviesesni ir tinkamesni gyvenimą.

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.

5į melą Chicago Taupymo bendrovė švenčia Auksinį Jubi- 
lėjų ir turi laimėjimui - kelionę į Hawaii, Disneyland, Las Vegas
ir daug kitokiu laimėjimu. Atsilankykite.

CHICAGO HZE
savings and loan association

6245 south vvestern avenue 476 7575

Laksto geltonos karoliukų šukės, švysčio
ja akmenukai, kaukolės atplaišos, dūžta stik
liukai.

Aštrus dūžtančio stiklo garsas dar labiau 
siutina.

Tokiu pat aštriu skylančio stiklo, garsu 
suvirpina orą sudurstytas langas.

į dirbtuvės langą barbena Krizas.
Bet nebeatsiliepia Deveika.
Iš vidaus meisteris įremia veidą į lango 

stiklą ir žiūri virš Krizo galvos.
Atsisuka ir Krizas.
Kieme — Simas, pablūdėlio žvilgsnį į to- 0 

lumą įsmeigęs, rankas atkišęs, lyg šautuvą 
su durtuvu laikytų, marširuoja, pats sau pa- 
komanduodamas:

— Raz, dva, tri... raz, dva, tri...
Motina, tykiai priėjusi, nori nepastebimai 

nusinešti prie apleisto rūsio angos stovinčią 
kareivišką medinę skrynutę.

Simas puola prie motinos, atėmęs skry
nutę, pastato ją į senąją vietą ir vėl marši
ruoja, sau pakomanduodamas:

— Raz, dva, tri... raz, dva, tri... 1
— Raz, dva, tri... raz, dva, tri.,. Keisiu... 

Išeisiu iš tų namų... — šnabžda Deveika. — 
įsipyko... apkarto... gyvenimas ir namai ši
tie...

Siuvėjas klapsnoja pirmas, atvirtęs į už
pakalį, galvą jtupdęs į kuprikę.

Meisteris žingsniuoja iš paskos, rankas 
sudėjęs užpakaly, kiek palinkęs į priekį, lyg 
verždamasis prieš stiprų yėją. •

Zyzia bitės, lėkdamos pro šalį.
Skabo žolę supančiotas arklys.
Miške kaukši kirvis.

Lygiais tarpais, lyg genys, ramiai kaukši 
kirvis miške.

Ant kelmo, kuprą į gretimą medį įrė
męs, ilsisi Krizas.

Prisimerkęs, nuo medžio neatsitraukęs, 
ranką ištiesęs, jis lazda vabalą laiko pri
spaudęs.

Vabalas bando ištrūkti, į visus šonus ūsus
— kyšt.

■— E, koks didelis! — šypteli Krizas. — 
Matyt, Vabalų parapijos klebonas. Na, bėk!
— paleidžia jį Krizas. — Ką tu gali žinot
tokių gyvenimą, gal ir jis tėvas — vaikučius 
turi. Parbėgs namo ir papasakos — milžinas 
rąstu mane prislėgęs laikė... Sako,. vabalas 
proto neturi... Iš kur žinom, kad neturi? 
Prieš milijonus metų kas aš buvau? Vaba-> 
las! i

Meisteris atsisuka, žiūri į Krizą.
Ir vėl... ,
Kanopos!
Dundesys, bildesys, arkliai su raiteliais, 

arkliai su raiteliais ir trikinkė karieta bilda 
pro šalį.

O už jos ir vėl arkliai su raiteliais.
Karietoje juodas nematytos kepurės sna

pelis blyksteli.
Ant karietos pakojos uriadninkas stovi.

(bus daugiau)

f
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EGZODAS LAIKO SLINKTYJE
(Atkelta ii 2 pus))

Gyvieji, nors vis labiau am
žiaus naštos slegiami, gyvai te- 
besireiškia, garbingai reprezen
tuodami šiandieninių veteranų 
kartą. Kiekybiškai žiūrint, Šian
dieninė senoji karta sveria žymiai 
daugiau, negu tos kartos amži- 
nininkai egzodo pradžioje, jau 
vien dėl to, kad žymiai daugiau 
jų išvyko j užsienį (tada jie su
darė apie l/4). Jų lyginamasis 
svoris padidėjo dar ir dėl to, kad 
egzodo regeneracija, pasipildy
mą priaugančios kartos atža
lomis, vyksta daug lėčiau tiek dėl 
dėl kitokių visuomeninių .priežas
čių.

Nežiūrint jos padidėjusio san
tykinio svorio, šiandieninei vy
riausiajai kartai yra žymiai sun
kiau, negu jos pirmtakams, atlik
ti savo vienijanti, gyvąsias egzo
do kartas cementuojantį vaidme
nį. Tas vaidmuo kasmet sunkėja, 
didėjant užsienyje gimusiųjų skai
čiui. Egzodo pradžioje kartų sam
būvį lengvino toji istorinė aplin
kybė, kad jos visos buvo daugiau 
ar mažiau suformuotos vienalytė
je lietuviškoje kultūrinėje aplin
koje, tarp jų nebuvo didelių ply
šių, tautinių vertybių perdavimui 
nebuvo tokių kliūčių, kaip išeivi
joje, kurią veikia įvairios sveti
mos įtakos.

Kita vertus, dabartinės vyriau
sios kartos susilpnėjusį vadovavi
mo vaidmenį atsveria ir sustip
rina jos vidinė sanglauda, gene- 

racinės sandaros vienalytišku
mas, sąlygojamas biografinio pa
našumo.

Reikia pripažinti šitai kartai 
nuopelną, kad ji išryškino egzo
do paskirtį ir kovingą pobūdį. 
Kartais ji kaltinama sukeitusi 
tikslus ir pastačiusi išeivijos rei
kalus aukščiau tautos ir paverg
tojo krašto reikalų, viską auko
janti valstybiškumui. Tokia pa
žiūra neturi nieko bendro su tuo 
nusistatymu, kurį savo metu, jau 
prasidėjus emigraciniam laikotar
piui, gražiai išreiškė būdingas 
tos kartos atstovas, ilgametis lais
vinimo kavos rikiuotojas — V. Si- 
dzikauskas:

“... Mes nesame linkę perver
tinti visų mūsų tremtyje ar išei
vijoje gyvenančiųjų reikšmės ir 
vaidmens būsimiems įvykiams. 
Pirmumas priklauso palikusiam, 
gimtąją žemę ir tautines tradici
jas prakaitu ir krauju kultivuo
jančiam ir ginančiam mūsų tau
tos kamienui. Tačiau šiandien 
ten lietuviui yra bumą priešo 
užčiaupta, rankos okupanto su
rakintos, valia emgebistų parali- 
žuojama. Už jį turime kalbėti, tu
rime veikti, turime padėti jam 
skinti kelią į laisvę mes, laisvėje 
gyvenantieji. Mūsų pareiga budė
ti ir dirbti, kad tarptautinėje 
plotmėje Lietuva nebūtų užmirš
ta tr apeita, kad, atėjus lemia
mam patikrinimui, būtų tarp ki
tų išlaisvintų Europos valstybių 
iššauktas ir Lietuvos vardas ir 
kad būtų, kas jos vardu atsiliep
tų “ESU!”. Turime belstis į lais
vojo pasaulio sąžinę, veikti spren
džiamuosius pasaulio politikos 
centrus ir nuteikti juos palan
kiam mūsų rūpimų problemų 
sprendimui. Turime ieškoti bū
dų ir kelių mūsų tautinių proble
mų ir tautos potencialo išlaiky
mo klausimų sprendimui” (Lie
tuva, 1952:1).
3.

Tie, kurie egzodo pradžioje su
darė jaunimą nuo 15 iki 35 me
tų, šiandien jau užima vyresnio
sios kartos vietą ir netrukus kels 
koją per slenkstį į senimą. Prie 
vyresniųjų taip pat priklauso ir 
didžioji dalis tų, kurie anuomet 
dar buvo vaikai. Tai visi gimusie
ji 1909?39 metais.

Nuo savo pirmtakų — dabar
tinės senosios kartos — jie gero
kai skiriasi tiek savo kartos situ
acija, tiek sandara.

Jie neišgyveno nei caro, nei 
kaizerio laikų, nei kovų už nepri
klausomybę, gal ir viso nepriklau
somojo laikotarpio sąmoningai 
nepergyveno, bet sudaro kartą, 

kuri vienintelė gimė ar bent iš
augo laisvoje tautinėje valstybė
je ir ta prasme išsiskiria iš kitų 
kaip tikras unikumas visoje lie
tuvių tautos istorijoje. Vaikystėje 
prisikvėpę nepriklausomos Lietu
vos oro, jie jį jaus savo plaučiuo
se iki karsto lentos. Dar praeis 
keletas dešimtmečių ligi paskuti
nysis šios kartos mohikanas atsi
skirs su pasauliu, bet savo esybe 
įkūnytąją Nepriklausomosios Lie
tuvos idėją jis perkels per 2000- 
jų metų slenkstį. Tai — nemen
ka egzodo paguoda ir viltis, sąly
gojama šitos kartos istorinės si
tuacijos.

Kitoks vaizdas, pažvelgus į jos 
vidaus sandarą. Visų pirma Ji la
bai nevienalytė. Tai taip pat jos 
išskirtinis bruožas egzodo kartų 
pynėje Joje susilieja dvi buvusios 
skirtingos kartos — anuometinių 
jaunuolių ir vaikų. O tai reiškia 
dvi gana skirtingas išeities pozi
cijas. Kai vieni jų spėjo iš krašto 
išsinešti tvirtus tautinės kultūros 
poveikyje susiklosčiusios asmeny
bės pagrindus, kiti jų visiškai ne
įgavo. Daugelio jų brendimas bu
vo sunkus, veikiamas skirtingų 
kultūrų skersvėjo ir kryžkelių.

Užtai Šios kartos vidaus san
glauda silpna. Jai trūksta pirmta
kų principingumo. Ji rodo dau
giau svyravimų ir vidinių prieš
taravimų. dėl to ji šiandien ne
pajėgia atlikti to vaidmens, kuris 
natūraliai tenka vyresniesiems — 
būti dvasine atrama jaunimui.

Dar 1948 metais, kai dauguma 
dabarties vyresniųjų buvo studen
tai, labai įžvalgiai jų dvasinę 
būklę apibūdino A. M. Jesaitytė:

‘^Dažnai mumyse jau kyla 
abejonė, kurią mes bijome gar
siai pasakyti: ar iš viso Lietuva 
yra mūsų gyvybinis reikalas? Ar 
nevertėtų įsilieti į kokią nors tau
tą, nes žmogumi galima būti vi
sur ir visada. Ši abejonė yra pa
vojingiausias ne tik Lietuvos, bet 
ir mūsų pačių priešas. Atsisakyt 
Lietuvos —mums ir asmeniškai 
— yra tas pats, kas palikti savo 
namus ir eiti ten, kur nėra jo
kios pastogės”.

“Mūsų kartos uždavinys čia, 
tremtyje, yra išlaikyti gyvą ir au
gančią Lietuvą. Žmogus gali iš
laikyti tautą net ir tada, kada jo 
gimtoji žemė yra išplėšta iš po 
kojų. Tačiau šitas žmogus turi 
turi būti sujungtas su savo tau
ta ne tik jam likimo skirtu krau
jo ryšiu, bet kartu jis turi būti 
ir laisvai ją pamilęs ir pasiryžęs 
kurti savo gyvenimo būdą, ištryš
kusį iš jo tautos dvasinės gelmės” 
(Aidai, nr. 15).

Neturiu konkrečių stebėjimo 
duomenų, kurie leistų nustatyti 
bendrą šios kartos svyravimo rai
dą, tarp prisitaikymo ir įsiparei
gojimo savo tautiniam idealui. 
Galima spėti, kad ji taip ir pali
ko, vienu sparnu plasnojanti su 
vyresniaisiais, antruoju — su jau- 
nesniasiais išeiviškosios kartos 
draugais.

Geras gimtosios kalbos Žinoji
mas padėjo jai išspręsti tapaty
bės krizę lietuviškumo naudai ir 
atsverti įvairias susvetimėjimo 
apraiškas. Vidinė prieštaraujan
čių pradų pusiausvyra jai duoda 
galimybę būti jungtimi šiandie
ninėje kartų sąveikoje. Ta pras
me jos vaidmuo ir atsakingumas 
didėja.

4.
Susvetimėjimo tendencijos, ku

rias kaip pagundą savo jaunystė
je pergyveno dabartinė vyresnių
jų karta, visu ryškumu iškilo ir 
tapo vyraujančiu bruožu dabarti
niame jaunime, kurį sudaro gimu
sieji 1939-59 metais. Išskyrus tik 
nedidelę dalį, gimusiųjų Lietuvo
je ar stovyklose, dauguma yra 
išeivijos vaikai, kurių augimą ir 
brendimą sąlygojo vienašališka 
vyraujančios nelietuviškos ap
linkos įtaka.

“Išeivijoje gimęs bei augęs jau
nimas — teisingai pastebi dr. P. 
Gaidamavičius — susiduria su 
dvejopu ir net trejopu kultūriniu 
dvasiniu pasauliu... užuot pasisa-

Ada Korsakaitė-Sutkuvienė Jūratė ir Kastytis

vinęs vientisą savo tėvų tautos 
kultūrą, yra priverstas pasisavin
ti dar ir gyvenamojo krašto vy
raujančią kultūrą... Su dviejų kul
tūrų įsisavinimo procesu kyla 
klausimas kiekvienam jaunuoliui: 
kuriai kultūrai aš priklausau kaip 
savajai?... kyla visai naujas lietu
vio tipas, labai skirtingas nuo mū
sų kartos, subrendusios dar Lie
tuvoje” (Aidai, 1966:2).

Ypatingą jaunimo kartos situ
aciją skaudžiai išgyvena tėvai, 
kurie džnai jaučiasi bejėgiai at
sverti nepageidaujamas įtakas ir 
perduoti savas vertybes, kurios 
padėtų bręstančioms jų atžaloms 
apsispręsti už tėvų tautybę. Nuo 
pat emigracijos pradžios daug 
daug kalbama šiuo klausimu, ir 
susirūpinimas tiktai didėja.

1954 m. dr. J. Girnius taikliai 
pastebėjo: “Kada skirstėmės iš 
stovyklų Vokietijoje ir vykome 
kurtis (sakydami, laikinai) į ki
tus kraštus, buvom kupini vilties: 
jei ir nežinia, kas bus su mūsų 
vaikaičiais, tai bent už savo pa
čių vaikus galime atsakyti, kad 
jie bus išauklėti lietuviais. Šian
dien anų dienų viltis jau virtusi 
rimtu rūpesčiu, kad ir mūsų pa
čių vaikų išauklėjimas apsispren
dusiais lietuviais susiduria su bai
mę keliančia tikrove...” (Aidai, 
1954:3).

Tą pačią problemą kiek vėliau 
nurodė ir akylusis senųjų išeivių 
stebėtojas P. Žiūrys. Naujieji atei
viai — rašė jis —“rūpesčių turi 
žymiai daugiau, negu senesnės 
kartos mūsų ateiviai. Pirmiausias 
ir svarbiausias... kaip išauklėti 
tvirtos moralės ir lietuviška dva
sia savąjį jaunimą. Šitas reikalas 
jięms sudaro nemaža rūpesčių ir 
net širdgėlos... Daugumo šeimų 
abu tėvai dirba, kad galėtų savo 
vaikams suteikti didesnį išsimoks
linimą”. Tuo tarpu amerikinių 
auklėtojų įtakoje “jaunimas la
bai lengvai prisiima šūkį: “What 
do I get out of it”, bet lengva šir
dimi atsisako lietuviškos sampra
tos “Kokį įnašą tu pats įnešei?”. 
Šia nelemta linkme jau yra pasi
nešusi ir dalis lietuviško jauni
mo, vengia visuomeninių ir kul
tūrinių sambūrių, nebesidomi Lie
tuvos likiminės laisvės kovos rei
kalais... jau nebe reti atsitikimai, 
kai tėvai atsiima savo vaikus iš 
lietuviškų mokyklų, teisindamiesi, 
kad lietuvių kalbos vartojimas 
"pakenktų jų amerikoniškam ak
centui”... (Lietuvių dienos, 1960: 
7).

Ne kitaip ir kituose kraštuose. 
Jaunosios kartos atstovas dr. A. 
V. Stepanas ne per seniausiai ra
šė: “... kovodama už materialinę 
gerovę ir gyvenimo patogumus, 
vyresnioji karta viską paaukojo 

ant Australijos ekonominio alto
riaus: nebeliko lietuviškų dovanų 
įteikti savo vaikams į rankas... 
Lietuvių kalbos, be mažų išimčių, 
jaunimas Australijoj nemoka ir 
nesimoko. Literatūros nepaliečia 
—nė lietuviškų laikraščių, juo ma
žiau knygų... lietuviškoji kultūra 
mūsų jaunime skurdi... Jaunimas, 
iš esmės yra mados paukštis. Kar
tu su kitais studentais ir mūsiš
kiai protestuoja prieš Biafros, Če
koslovakijos neteisybes, rūpinasi 
krašto valdžios neteisybėmis ir ki
tomis konkrečiomis socialinėmis 
problemomis. Ten nukreiptas jo 
veiklumas, jo emocijos. Bet juk 
Lietuvos pavergimas taip pat ne
teisus kaip Čekoslovakijos! Man 
vis tik atrodo, kad jeigu jauni
mas daugiau žinoti] apie Lietuvą, 
tai daugiau ja rūpintųsi” (Aidai, 
1970:10).

Neliesdami subjektyvinio kal
tės klausimo, čia norime tiktai 
pabrėžti faktiškai sunkią jauno
sios kartos situaciją, kuri, tariant 
dr. J. Girniaus žodžiais, yra 
“aliarmiška”. “Jau vis daugiau 
tokių, kurie nebepajėgia lietuviš
kai suprasti, dar labiau — kal
bėti. Labai daugeliui lietuviška 
spauda nebeįkandama. O lietu
viškai žmoniškai rašyti gal tik 
keliolika įstengia” (Aidai, 1968:
4).

I esamą padėtį galima ir su 
rašytoju A. Gustaičiu pasižiūrėti 
iš juokingosios pusės:

“Augin tėvas sūnužėlį — 
Dorybes ir grožį.
Dygo ūsai, barzda žėlė —: 
Užaugino ožį.
Tėvas keikės, močia barės 
Už raguotą frantą, 
Kad Kęstutis Jurgis Harris 
Mūsų nesupranta” (8).
Tačiau ir kandžiausias humo

ras padėties nepataisys. Egzodo 
jaunimas po trisdešimt metų ne
be tas, koks buvo pradžioje. Be 
mažų išimčių jis lietuviškai ne
kalba. Tai bendras kartos požy
mis, ją skiriantis nuo vyresniųjų. 
Todėl šita karta kitokia ir kito
kią vietą užima egzodo kartų 
grandinėje.

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake) 

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus.
Darbas garantuotas. 

Nuo 5 iki 8 vai. vak. 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

Žinome, koks reikšmingas pra
das tautoje yra gimtoji kalba. 
Žinome, kokia svarbi ryšio ir su
sipratimo priemonė ji yra kartų 
sąveikoje. Lengva numanyti, 
prieš kokias kliūtis ir sunkumus 
tautinę bendruomenę ir jas gyvy
bės siūlą pastato jaunosios kartos 
susvetimėjimas gimtajai kalbat 
Ta . prasme dabartinis jaunimas 
neabejotinai yra silpnoji grandis 
kartų grandinėje.

Kaip tik dėl to kai kas ją jau 
linkęs laikyti mirusia. Jaunas po
etas R. Bičiūnas (g. 1948) savo 
bendraamžiams taiko tokius žo
džius:

”... Antroji Karta Karste
Kvatoja

(švelnių arijų migdoma)
Mirtis Mirties patale, 
Giltinės amžinoji tyla 
reęuiescat in pace”.
Šiandien, kai madinga ir apie 

“Dievo mirti” kalbėti, toks sklan
dus ir įtaigus jaunosios kartos at
stovo kūrybjnis pareiškimas liu
dija tikrą gyvybę, ne mirtį. Vis 
dėlto esama gana daug jaunimo, 
kuriam, dr. P. Gaidamavičiaus 
žodžiais, “tėvai negalėjo, nesuge
bėjo ar nesiryžo įkvėpti nei reli
ginės, nei moralinės, nei tautinės 
dvasios. Atrodo,-jie tarytum ne
lietuviškoje-šeimoje gimę ir au
gę.- Visa jų širdis, visas jų gyve
nimas pasilieka už lietuviškumo 
ribų’ (Tėviškės Žiburiai, nr. 25- 

26, 1974.VI.20). Almis Kuolas sa
vo bendraamžius taip apibūdina: 
“jaunoji karta mažiau pasiruošu
si aukoti. Prieik prie tėvo ir pa
prašyk jaunimo , veiklai paremti 
pora dolerių — daugumas nusi
keiks, bet duos. Tačiau iš jaunų 
taip lengvai pinigo neišlupsi” 
(ten pat)... ;4...« -X . ■ ■

Panašių neigiamybių galima 
būtų daug prirankioti. Ir vis dėl
to būtų klaida jas suabsoliutinti, 
statyti kryžių, tariant, kad viskas 
jau prarasta. Daug svarbiau įsi
sąmoninti, kad su šia karta išei
vijoje iškyla naujas lietuvio tipas, 
kuris, ir tobulai tėvų kalbos ne (Nukelta į T pel.Y

PLOKŠTELES, GAUNAMOS "DRAUGO" ADMINISTRACIJOJE

(lllinois valstybės gyventojai prie tų kainų pridėkite 5% taksų mokesčiams ir 25 centus persiuntimui ) 

Užsakymus styskite: DRAUGAS
4545 W, 63rd Street
Chicago, 111.60629
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Plokštelės pavadinimas Artistai Kaina
ANOJ PUSĖJ NEMUNĖLIO Dainos Į plokštelę Įrašytos Lietuvoje $5.00
AURELIA A. Jūratė Paukštelis (Stereo) $5.00
DAINOS Aldona Stempužienė 7.00

(Mono) 6.00
DAINOS LIETUVAI Salomėja Cerienė 4.00
GINA CAPKAUSKAS dainuota (stereo) 6.00
LABĄ RYTĄ New Yorko Lietuvių vyrų choras "Perkūnas

Choro vadovas V. Strolla (Stereo) 6.00
LIETUVIŠKA KAMERINE MUZIKA Izidorius Vasyliūnas, 2 pi. $15.00
LIETUVIU TAUTINIAI ŠOKIAI (Išleido L. Bendr. rvultūros Fondas) (Stereo) 5.00

(Mono) 4.50
LIETUVOS KANKINIU KOPLYČIOS VATIKA-
NE PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS (Išleido įdėt. Vyčiai) 5.00

OI, TOLI, TOLI.. Philadelphitos Lietuvių choras "Viltis” (Stereo) 6.00
JŪREIVIU KELIAI Modernūs kūriniai, atliekami Tamošiūno orkestro

ir solistų 5.0G
RADIO VAKARUŠKININKĖS DAINUOJA (S. Barčus) 4.95
SVAJONĖJ ŽEMĖ N. Ščiukaitė $6.00
ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS PAŠVENTĮ-
NIMO IR RELIGINIO KONCERTO MOMENTAI 5.00
ŽIRGINĖLIAI < ■ 5.00
DAINOS A. Trečiokas • ■ 5.00
GRJSIM, GRĮŠIM Kvartetas Vilti. (Stereo) 500
MUZIKA FRANZ LISZT Pianistė Julija Rajauuskas (Stereo)- 600
KETURI AUTORIAI: Poezija Ir piuja III-sis 5.00
LITERATŪROS VAKARAS rV-ris 5.00
SEK PASAKĄ Laima Rastenytė 5.00
RINKINYS 25 A. Dvariono muzika 5.00

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

(Mono) 500
AKVARELĖ Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys $6.00
L. T. M. ANSAMBLIS “ČIURLIONIS 30” . 1000
LIETUVIU KOMPOZITORIŲ DAINOS Stasė Klimaitė (Mono) 500
KOKIAIS KELIAIS Aš KELIAUČIAU Vyrų kvintetas “Baltija" $5.00
GAUDŽIA TRIMITAI Br. Jonušas. Maršai $5.00
TĖVIŠKĖS NAMAI
Br. Budriūno kūriniai. atlieka šv. Kazimiero parapijos choras $5.00
“GELBĖK MUS!” IR KITOS GIESMĖS
Philadelphijos Lietuvių choras “Viltis”. Dirigentė A. Kaulinytė Stereo $6.00
LIETUVIŠKOS GIESMĖS Algerd Brazis ir Žibuoklės (Stereo) $5.00
MES ŽENGIAM SU DAINA New Yorko Vyrų oktetas (Stereo) 5.00
MANO ATSIMINIMAI LIETUVOS L Juodytė ir gitara (Hi-ft) 5.00
DAINUOJAM SU LEONE L. Juodytės dainavimas (Hi-6) 5.00
DAINOS IR ARIJOS Janina Nomedkaitė-Armonienė (Stereo) 5.00
VASARIO 16, LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY- L. Stukas, Žibuoklės, Rūtos Ir
RĖŠ 50 METU MINĖJIMAS parapilu ansambliai (Stereo) 5 00
ŽIBURĖLIS Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys $6.00

mokėdamas, nebūtinai turi išsi
žadėti savojo lietuviškumo. Jo ta
patybė gali remtis tokiais tvirtais 
pagrindais, kaip kilmė, kraujo ry
šys, apsisprendimasc ir meilė Lie
tuvai.

Kilmės ir kraujo ryšio mes ne- 
pasirenkame: jie mums duoti 
prigimties kartą ir visam laikui. 
Apsisprendimas už Lietuvą ir jos 
meilė nebūtinai ateina tik per tė
vų kalbą. Todėl jos ir nevarto
damas savo buityje mūsų jauni
mas lieka lietuviškas. Tik jam 
sunkiau įsijungti į lietuvišką gy
venimą, sunkiau tapti kūrybiškai 
pilnaverčiu tautinės bendruome
nės nariu, sunkiau tesėti didįjį 
egzodo įsipareigojimą Lietuvai.

Lyginant dabartinį jaunimą su 
vyresniąja karta — buvusiu jau
nimu — gali atrodyti, kad ji yra 
savyje labiau vienalytė, nes jos 
nekankina vidaus prieštaravimai 
tarp atsineštinės ir gyvenamojo 
krašto kultūros. Jai nereikia svy
ruoti, abiem kojom stovint išei- 

vijoje. Bet tai tik optinė klaida.
Tikrovėje jaunoji karta savo 

sandara yra margesnė už genį — 
marga kaip pasaulis, kuriame su

leistosios šaknys. Mūsų gyvena
mųjų kraštų kultūros labai skir
tingos. {vairių kultūrų sienos šios 
kartos viduje pristatė daugybę 
sunkiai peržengiamų užtvarų, ku
rios vienus nuo kitų daug labiau 
skiria, negu nuo tėvų. Kad ir silp
na lietuvybė joje, ji pasilieka svar
biausias jungiantis kartos ryšys. 
Čia glūdi jos silpnybės ir stipry
bė.

Jeigu jai pavyks išlaikyti kar
tos sanglaudą, jos mozaikinė kul
tūrinė įvairovė bus toji jėga, kuri 
šiandienini daugiau geografinį ir 
paviršutinišką Lietuvos spindu
liavimą išsisklaidyme padarys gi
lesniu ir veiksmingesnių. Tada 
Lietuva tikrai sužėrės pasaulyje 
visomis kultūrų vaivorykštės spal
vomis. Tada taps tikrove ir Lie
tuvoje šiandien išpopuliarintas 
poeto E. Mieželaičio šūkis: “Ink- 
rustuokim gintaro kamputį į vi
sos planetos apskritimą!”

Tai, kas čia pasakyta, tinka ir 
pačiai jauniausiajai išeivijos kar
tai, gimusiems po 1959 metų, nes 
savo padėtimi ir sandara ji iš es
mės nesiskiria nuo šiandieninio 
jaunimo.

I ■ ......

Čia nutraukiame aprašomojo 
pobūdžio apžvalgą. Nedarome iš
vadų, nes tam reikėtų žymiai gi
lesnės ir visapusiškesnės sociologi
nės sklaidos. Egzodo kartų kaita 
laiko slinktyje negali mūšų nei 
perdaug optimistiškai, nei per
daug pesimistiškai nuteikti.

Kas linkęs melancholijon, te
prisimena dr. J. Girniaus žodžius: 

sveikai žvelgiant į save, tenka 
ne sielotis mūsų išeivinę bendruo
menę laukiančiu galu, o rūpintis, 
kad ligi to galo būtume ne tuš
čiai laikęsi, o kūrę istoriją, t y. 
liudiję savo tautinę gyvybę kūry
biniais laimėjimais. Galutinai vi
sos mūsų emigracijos prasmę lems 
ne patys metai, o ką per tuos 
metus būsime pasiekę. Ką būsi
me išeivijoje laimėję savo tauti
nei kultūrai, anksčiau ar vėliau 
pasieks tautą** (Aidai, 1965:1).

Kas ryžtyje mato žmogiškojo 
būvio kelrodį, gali pasitenkinti ir 
tokia rezistentų mintim: “Prieš 
trisdešimt metų mes išėjome į 
pasaulį liudyti Lietuvai padary
tąją skriaudą ir jos ryžtą atgauti 
laisvę. Tos sąmonės dėka, nors ir 
plačiai pasklidę po žemės rutulį, 
mes nepavirtome palaidais ato
mais, bet išlaikėme mūsų * jėgas 
stiprinantį ryšį tarp savęs ir su 
tėvynėje kovojančia tauta. Per 
praėjusius trisdešimt metų daug 
kas pasikeitė, pasikeitė pasaulis ir 
mūsų eilės, tačiau nepasikeitė Lie
tuvos ryžtas atgauti laisvę jr mū
sų didysis įsipareigojimas būti šio 
ryžto reiškėjais pasaulyje” (Euro
pos LF bičiulis, 1974:4).

Visiškai pritariu dr. V. Kavo- 
liui, kad “praradusi istorines sa
vo šaknis ir nepajėgdama susi
burti moralinių savo egzįstenci-
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Nauji leidiniai
• Jurgis Gimbutas ir Juozas V. 1 

Danys, STEPONAS KOLUPAI-1 
LA. IJleido Akademinės skautuos 
leidykla 1974 m. Chicagoje.. Kal
bą taisė Vladas Kulbokas. Tech. 
redaktorius Bronius Kviklys. Ko
rektorius Jonas Damauskas. Ti
ražas 1000 egz. Spaudė Draugo 
spaustuvė, 4545 W. 63rd St., Chi
cago, III. 60629. Veikalas didelio 
formato, kietais viršeliais, ilius
truotas, 464 psl., kaina $12 00, 
gaunamas ir Drauge.

Išeivijoje lig šiol jau pasirodė 
ne vieno žymaus lietuvio (moks
lininko, visuomenininko, daili
ninko a>r šiaip kultūrininko) 
monografija. O tai jau yra diide- 
Hs turtas, susipažįstant ne vienį 
$u aprašomuoju asmeniu, bet ir 
su jo gyventos aplinkos pasauliu, 
su ąno meto žmonėmis bei jvy- i 
Idai s. Tokių monografijų visuma į 

daug kur skaitytojui, o kartu iri 
musų kultūros istorijai pateikia' 
apsčiai medžiagos, kuri monol 
grafijų neišleidimo atveju, gal 
būtų buvus primiršta arba ir vi
sai žuvus. Tad visiems tiems, ku
rie tokias monografijas rašo bei 
rūpinasi jų išleidimu, priklauso 
nuoširdi pagarba ir padėka.
* Kolupailos monografijos įžan
goje, be kita ko, vienas jos 
autorių — Jurgis Gimbu
tas rašo: “Profesorius inž. dr. 
Stepono Kolupailos biografija y-, 
ra ne vieno žmogaus gyvenimo 
(piūvis .per jo aplinką Lietuvoje metus, 
ir išeivijoje. Toji Kolupailos ap- nininkų - muzikų sąjunga. Reda- 
linka apima šimtus žmonių ir guoja V. Mamaitis. Redakcijos ir 
dešimtis organizacijų bei įstaigų, administracijos adresas: 209 Clark 
Šios knygos iniciatoriui Akade- Place, Elizabeth, N.J. 07206. Me- 
miniam Skautų sąjūdžiui iš pat tinė žurnalo prenumerata 5.00. 
pradžios pritarė kitos garbės na
riui Kolupailai artimos organi
zacijos: Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademija, Lituanistikos Ins
titutas, Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų sąjunga, 
Plieno vyrija, Grandies korpora
cija. Tos moralinės paramos dė
ka atsirado ši pirmoji monogra
finė knyga, ištisai skirta Lietuvos 
inžinieriui profesoriui”.

Didžiausią čia minimos mono
grafijos dalį sudaro Jurgio 
Gimbuto raštas “Stepono Kolu
pailos biografijos bruožai”. Ge
rai paruošta, ši išsami studija 
užima net 330 monografijos pus
lapių. Apie Steponą Kolupailą, 
kaip mokslininką ir profesorių, 
rašo Juozas V. Danys. Straips
nis, liečiąs jo mokslo darbus ar jo 
dėstymą įvairiuose universite
tuose, užima per 40 monografi
jos puslapių. Pluoštelį savo atsi- 
minimų pateikia kun. J. Prunskis 
(6 psl.). Gale visa Stepono Ko
lupailos raštų bibliografija už
kloja dar daugiau 60 psl.

• MŪSŲ VYTIS, 1974 m. 
Nr. 1. Skautiškos minties jauni
mo ir vadovų žurnalas. Leidžia 
Akademinis skautų sąjūdis. Reda
guoja Liūtas Grinius, 168 Mor- 
ningstar Court, Williasville, N. 
Y. 14221. Administruoja Alfredas 
Kiemaitis, 9207 So. Sawyer Avė., 
Evergreen Park, III. 60642. Meti
nė prenumerata JAV $6.00, ki
tur — $ 300.

Naujasis numeris skirtas auksi
niam Akademinės skautijos jubi
liejui (1924 - 1974). Puslapiuose 
regime tokias straipsnių antraštes: 
Gyveno žmogus, vardu Sokratas; 
50 metų akademikių skaučių 
draugovei; Mums reikia viens ki
to; Amerikonas ar lietuvis; Kodėl 
Lietuvos kariuomenė nepasiprie
šino rusams; Jubiliejinė stovykla; 
Diskusinės mintys apie meną; 
Lietuviai menininkai Paryžiuje ir 
kt. Duodama taipgi trys puslapiai 
Algio Ratniko, Vydūno Tumo ir 
Algio Lapšio eilėraščių. Žurnalas

, iliustruotas skautiškos veiklos 
j nuotraukomis. Ateityje redakto- 
I riams reikėtų ypač atkreipti dė- 
I .mesį į bendradarbių daromas lie- 
1 tuvių kalbos, rašybos bei skyrybos 
: klaidas. Šios kalbinės klaidos la-

Filmų Įvairumai
STASE SEMĖNIENĖ

vei- 
Ro- 
turi

Tačiau pats filmo stilius yra nau
joviškas. Jis da liai suaustas poli
tiniais ir erotiniais siūlais į vienti
są audinį, kuris atrodo įtikinančiai 
realus.

Lina Wertmuller pradėjo savo 
karjerą avangardniam teatre ir 
buvo viena Fellini asistentų, greitai 
tapdama savotišku fenomenu. Jos 
ankstyvesnis filmas “The Seduction 
of M’mi” laimėjo jai geriausios re
žisierės premiją 197,2 m. Cannes 
festivaly. ‘‘Love and Anarchy” gi 
atnešė Gianinni geriausio aktoriaus 
premiją šių metų Cannes festivaly. 
Lina Wertmuller yra Italijos pir
moji (ir dar vis vienintelė) mote
ris režisierė. Pasauliniai kritikai 
laiko ją stipresne už patį jos 
kytoją Fellini ar Visconti.

ras pasirodė Europoje. Šiuo me
tu Chicagos simfonistai vėl gast
roliuoja Europoje, koncertuoda
mi Londone Paryžiuje, Amster
dame, Briusely, Frankfurte, Ziu- 
riche, Florencijoj, Venecijoj, 
Miunchene, Linze ir Vienoj. Or
kestras Chicagon grįš spalio 
mėn. pradžioje ir čia pradės 
įprastinį savo koncertų sezoną.

mo-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Prof. Steponas Kolupaila 1960 m., Akademinio skautų sąjūdžio studijų savaitės 
metu Christiana Lodge vasarvietėje, kalbasi su kun. dr. Jonu Kubilium ir re
daktorium Br. Kvikliu.

Knygos STEPONAS KOLUPAILA, kurią paruošė dr. Jurgis Gimbutas ir 
inž. Juozas V. Danys, pristatymas Chicagos lietuvių visuomenei įvyksta šį sek
madieni, 3 vai. po pietų, Jaunimo centro apatinėje salėje. Pristatymą ruošia 

bai gadina aplamai gerą Mūsų knygos leidėjas — Akademinės skautuos leidykla. Veikalą pristatys ir apie 

Vyties vaizdą.

• MUZIKOS ŽINIOS, 1974 m. 
balandžio — rugsėjo mėn., Nr. 
2-3. Žurnalas išeina 4 kartus per 

Leidžia Lietuvių vargo-

šj kartą leidinio puslapiuose, 
minint jų dirbamus darbus, su
kaktis bei mirtis, daugiau ar ma
žiau aprašomi šie, su muzika su
sižiedavusieji: Juozas Stankūnas, 
a. a. Jonas Cižauskas, Bronius Jo
nušas, A Aleksis. Duodamas 
taipgi labai parankus, informaci
nis Vytauto Strolios straipsnis 
“Lietuvis vargonininkas plokšte
lėse”. Nepagailėta ir muzikinės 
kronikos.

• MŪSŲ ŽINIOS, 974 m. 
rugsėjo mėn. 15 d., Nr. 14. Lie
tuvių jėzuitų Jaunimo centro 
Chicagoje biuletenis. Redaguoja 
Danutė Vakarė, 7114 S. Talman 
Aive., Chicago, III. 60629. Atsa
kingasis redaktorius Alg. Kezys, 
S.J.

Tai pirmas ipoatostoginis šio 
simpatingo leidinio numeris. Šį 
kartą skiriamas dėmesys “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
kai”, Akademinės skautuos pen
kiasdešimtmečiui, lituanistinėms 
mokykloms, lietuviškoms vestu
vėms (ne vien tik scenoje) ir į-

Stepono Kolupailos asmenį paskaitą skaitys iš New Haven, Conn. atvykęs ra
šytojas dr. Henrikas Lukaševičius. Pristatymo proga bus paminėta ir St. Ko
lupailos 10 metų mirties sukaktis. Minėjimo metu salėje bus įruošta velionio 
profesoriaus parašytų mokslinių studijų paroda, kuriai eksponatai bus paim
ti iš velionio palikimo. Jos {ruošimu rūpinasi Evelina Kolupaiiaitė ir Inž. Bro
nius Masiokai. Pristatymo metu skaidrėmis ekrane bus rodomi spalvoti Lietu
vos vaizdai. Ši medžiaga'taip pat paimta iš S. Kolupailos palikimo.

Nuotr. G. Peniko

vairiai Jaunimo centro veiklos 
kronikai. Puslapiuos apstu gražių 
nuotraukų.

• VILTIS, Volume 33, No. 3, 
October - November, 1974. A. 
Folklore Magazine. Tarptautinis 
folkloristikos žurnalas, kurį re
daguoja ir leidžia V. F. Bielia- 
jus, P. O. Box 1226, Denver, Co-

lorado, 80201. Metinė prenume
rata $ 5.00.

Sj kartą daug medžiagos Skirta 
JAV indėnų praeičiai ir dabarčiai. 
Bet prisiminta ir š. m. birželio 
mėn. 30 d. Los , Angeles įvykusi 
lietuvių tautinių šokių šventė.

Meilė ir anarchija
Visai paprasta filmo antraštė 

“Love and anarchy’’ pasako viską, 
apie ką turinys sukasi.

Tunin yra paprastas kaimietis ir 
taip naivus, kad beveik galima vi
sa tai jo veide išskaityti. Jis taipgi 
yra anarchistas, ne koks gilus teo
retikas, bet anarchija persisunkęs 
ligi pat kaulų, tačiau skiriantis, 
kas teisinga, o kas ne. Jo draugas 
ruošėsi nužudyti Mussol’ni, bet fa
šistinė policija nudėjo jį patį. Ir 
taip Tunin pasiryžo vykti į Romą 
ir tęsti žuvusio draugo darbą.

Plaukais apžėlęs ir šlakuoto 
do kaimo vyriokas atvyksta į 
mą 1930 metų pradžioje. Jis
kontaktuoti abejotinos reputacijos 
moterį dar blogesnės šlovės namuo
se. Ten jis įsimyli jaunutę mergai
tę, kuriai taipgi patinka jo įgimtas 
drovumas. Čia filmas virsta lyriš
kai švelniu, kai vaizduojama jų 
švari meilė suirusių namu fone, o 
laikui, lyg tam smėlio laikrodžiui, 
baigiant išbyrėti.

Režisierė Lina Wertmuller labai 
lengva ranka susidoroja su tok'ais 
elementais, kurie nuo senovės bu
vo laikomi vyriški _•— brutalumas, 
žemiškasis smaguriavimas ir žalias 
humoras. Tačiau ryškiai pastebima, 
kad režisierė yra moteris. Josios 
filmo moteriški charakteriai išieš
koti ir puikiąi išbaigti kas šiais 
laikais retai filmuose bepasitaiko.

Giancarlo Gianinni yra kaimiečio 
rolėje ir Eros Pagni —. fašisto, tai 
dvi pagrindinės rolės, kurios ypač 
gerai atliktos. Tačiau moterys su
kelia žiūrovų susidomėjimą ir suka 
visą filmą, intensyviai iki pabaigos. 
Mariangela Melato yra toji platini
nė blondinė, fanatikė, o Lina Poli- 
to — jaunoji paklydėlė su aukso 
šird’mi.

Lina Wertmuller parašė ir filmui 
tekstą, bet fotografui Giusseppe 
Ratunno ji turi būti dėkinga už 
techniškai puikias nuotraukas.

Pasakojimo dramat škoji mintis 
— d'džiulis skirtumas tarp vyrų 
(tušti, brutalūs, egoistai, sukla’din- 
ti) ir moterų (nuoširdžios, atviros 

I ir mylinčios net savo nupuolime) 
I nėra jau naujas dalykas.

CHICAGOS SIMFONINIS 
ORKESTRAS VĖL EUROPOJE

Pastaraisiais metais Chicagos 
simfoninis orkestras dirigento 
Solti rankose tapo vienu geriau
sių šios rūšies orkestrų pasauly
je. Tai pripažino ir reikliausi 
Europos muzikinio gyvenimo 
kritikai, kai prieš kelerius me
tus Chicagos simfoninis orkest-

I

1

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 
lr ketvirtad vakarais iki 9 vaL

3314 VVest 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998

Ohicagu, Illinois, HB629

čia 
bei 
pa-

n -

s■i
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ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

M*iuf*cturers
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A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI DR BRANGENYBĖS 

Perdavime* U laiayiiuu
2646 W. 69tb St, * Tel. REpubUc 7-1941
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EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

INGS

PLENTY OF

7*
Mokamas už 4 m.

certifikatus
Minimum $5,000

PINIGAI {NESTI IKI

FREE PARKING

6‘/2%
Mokamas už I m. 

certifikatus.
Minimum $1.000

CRANE SAV
mo t 0 A N ASSOCIATION

B. R. ITETKIEMICZ Prez.

2555 VVest 47th Street Tel LA 3-1083
SPACE

5V<%

Mokomas už 
investavimo 

sąskaitas

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

ANTRAD .Ir PENKTAD.
VALANDOS: šeštad. 9 v r. iki 12 v. d.

PIRMAD. IR KETVIRTAD.

D.
s
H

9 v. r. Iki 5 ▼. v. 
Trečiad: uždaryta

9 v. r. Uci 9 T. ▼;|

*<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiHuiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiimniNimiiiimiiiiiiHiiiiNui

(Prices oiioted are effective Ąuguat 1, 197 4. Air tarės 
subiect to changes).

Paskutinė šių metų grupė išvyksta GRUODŽIO 20 dieną 
ir grįžta SAUSIO 3, 1975.

KAINA — $829.00

Išvyksta LAPKR. 22 dieną — grįžta LAPKR. 30 dieną.

KAINA TIK $649.00

PRANEŠIMAS
llllllllliuilllllilllllllllllllllllllllllllllllilllllillllliliilliiiiiiliiiiiilllilltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililiimilliiiliiiliiir

A S

vadovą lietuvių kalba, 
perkant 60 kopijų; 25%1447 SOUTH 49th COURT 

CICERO, ILLINOIS 60650
PHONE 650-6330

Joseph F. Gribauskas, Vedėjas
OFFICE HOURS

Daily 9:00 to 5:00; Monday 9:00 to 8:00
Saturday 9:00 to Wed. & Suuday Closed

Jll!llllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllillllllllllilllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll£

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

TeL Virgiui* 7-7258 - 59
Jungtis prie ekskursijų galima BOSTONE ir NEW YORKE. 

GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESIVELUOKITE!
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j

TRANS*ATLANTIC TRAVEL SERVICE
893 West Broadway, P. O. Box 116 

SOUTH BOSTON, iMASS. 02127
TEL. (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

Už certifikatus mokame:
7>/2% 4-rietns metams už $10,000.00 ar daugiau 
6%% 30-čiai mėnesių už $1,000.00 ar daugiau 
6)4% 1-riems metams už $1,000.00 ar daugiau

Pagal susitarimą, dividendus galime prisiųsti kas mėnesį arba kas ket
virtis metų.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI padėjus $50.00 ar daugiau tau
pymo sąskaitom Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą lietuvišką, vokišką, ispanišką, itališką, čekišką, 
lenkišką, airišką, konfederate arba ekologišką su stovu.

PODAROGIFTS, INC.
PRIMENA, KAD

DABAR PATS TINKAMIAUSIAS LAIKAS SIŲSTI

DOVANAS SAVO GIMINĖMS 
į Lietuvą ir USSR Kalėdų šventėms: 

MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MAGINAS, 
TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMAS MAŠINAS, 
BALDUS.
Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laikrodžius ir 
maisto produktus.
Didžiulis automobilių pasirinkimas, pavyzdžiui,

• ŽIGULI VAZ 2101
• ŽIGULI VAZ 2102 — Station Wagon
• ŽIGULI VAZ 2103 — Naujas Modelis
• MOSKVIC 408 — IE
• MOSKVIC 412 — IE
• MOSKVIC - Station Wagon 426, 427
• ZAPORO2EC ZAZ — 968
• ZAPAROŽEC ZAZ 968-E

I
=
=
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PAS MUS NE VISI TARNAUTOJAI YRA LIETUVIAI BET KIEKVIENAME 
SKYRIUJE GALIMA SUSIKALBĖTI LIETUVIŠKAI.

ŠVENTOS MIŠIOS 
LIETUVIŠKAI

Visos nekeičiamos šv. Mišių dalys yra atspausdintos vienoj 
labai gražiai išleistoj knygelėje. Su šia knygele kiekvienas 
gali labai lengvai sekti naująsias šv. Mišias.

Kai kunigas ar lektorius atskaito kintamąsias dalis, Jūs 
šioj knygelėje galite sekti tisas nekintamąsias šv. Mišių dalis. 
Tekstas stambiomis raidėmis.

Taip pat rasite rinkinį dažniausiai giedamų šv. Mišių me- 
giesmių. Tai labai naudinga knygelė.
Užsisakykite šį šv. Mišių vadovą lietuvių kalba.
Užsisakykite šį naują šv. Mišių
Kaina 50 centų. 10% nuolaida,

nuolaida, perkant daugiau kaip 50.
Rašykite šiuo adresu:

D R A U G 
4545 W. 63rd Street

Chicago, III. 60629

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELE firma Amerikoje, siunčianti 
DOVANINIUS CERTIFIKATUS per VNIESPOSYLTORGĄ be jokių tar
pininkų ir 11

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti 
persiuntimo įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su VNIESPOSYL- 
TORGU.

Klientų patogumui užsakymus priima šios su mumis 
bendradarbiaujančios firmos:

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022

=

=

I
=

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
723 Walnut SL, Philadelphia, Pa. 19106

arba mūsų pagrindinė kontora

3
1
IPODAROGIFTS, INC

240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28 g-vės), NEW YORK,
N. Y. 10001 — TEL.: (212) 685-4537
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Kultūrinė kronika
Lietuvių rašytojų draugijos protesto 
raštas Australijos ir Naujosios 
Zelandijos ministeriams pirmininkams

Ryšium su Australijos ir Nau- 
josios Zelandijos vyriausybių 
gėdingu aktu, įteisinančiu Rusi
jos įvykdytą Baltijos valstybių 
okupaciją, Lietuvių rašytojų 
draugijos pirmininkas savo, 
draugijos valdybos ir visų drau
gijos narių vardu Australijos ir 
Naujosios Zelandijos ministe
riams pirmininkams pasiuntė! 
atitinkamą protesto raštą, Aust
ralijos mlnisteriui pirmininkui

* rašto tekstas skamba taip:
“Jūsų Ekscelencija,
Lietuvių rašytojų draugija 

reiškia protestą Australijos val
džiai už pripažinimą Baltijos 
valstybių inkorporavimo Sovie
tų Sąjungom Jūsų akcija yra 
ypač netaikli, žvelgiant į te
nykščius okupanto veiksmus, 
nukreiptus prieš kultūrini bei 
religinį gyvenimą Lietuvoje, 
Latvijoj ir Estijoj, veiksmus, 
kurie pogrindžio spaudoj Lietu
voje atitinkamai pavadinti “neo- 
stalinistine kultūrine revoliuci
ja”. Be kita ko, jūsų žygis yra 
tikras anachronizmas, turint 
minty padidėjusią rezistenciją, 
o ypač jaunimo tarpe, prieš 
Maskvos Lietuvoje vedamą re
akcinę ir imperialistinę politi
ką. Kaipgi atsitiko, kad demo
kratinis socializmas. remia ir 
puoselėja atgyvenusias kolonia- 
lines imperijas?

Dauguma mūsų draugijos 96 
narių buvo priversti apleisti sa
vo gimtinę Sovietų kultūrinės 
priespaudos ir totalitarinio tero
ro grėsmėje. Mums, su maskvi- 
nių konlUhizmu asmeniškai susi- 
dūrusiems, jūsų sprendimas yra

visiškai nesuprantamas.
Būdami rašytojai, mes mato

me, kad oficialusis dokumentas, 
aiškinąs Australijos valdžios 
žingsnį, paruoštas neatsakingai. 
Jame kyšo ne tik aiškios fakti
nės' klaičk>3 (Šveicarija niekada 
nepripažino teisinio Baltijos 
kraštų inkorporavimo Sovietų 
Sąjungon), bet ir logikos spra
gos (Suomija yra tai pripaži
nus, nes jos rankos yra surištos, 
turint minty užsienio politiką, o 
Australijos rankos laisvos), ša
lia to, oficialaus jūsų dokumen
to kalbos vartosena prifnena 
George Orvvell romaną “1984”. 

Jūsų dokumente parašyta, pa
vyzdžiui, kad Sovietų Sąjunga 
jau po 30 metų turi “efektingą 
jurisdikciją” Baltijos kraštuos. 
Žodis jurisdikcija, kaip jūs ži
not, turi daug bendro su tiesa ir 
teise. Betgi šiandien Sovietų Są
junga Baltijos valstybėse turi ne 
jurisdikciją, o tankus, kareivių 
pulkus, šnipus, žandarus. Tasai 
tarptautinis nusikaltimas — in
korporavimas Baltijos valstybių 
yra išdava Stalino ir Hitlerio 
pakto, šiandien nėra pasidariusi 
nė kiek “teisingesnė”, nei “tei- 
siškesnė” kaip buvo prieš 30 ar 
33 metus.

Mes viliamės, kad jūsų valdžia 
susivoks padariusi šią didžią 
klaidą ir laiku ją atitaisys”.

Raštą pasirašė kun. Leonar
das Andriekus, Lietuvių rašyto
jų draugijos pirmininkas. Pana
šaus pobūdžio, tik kiek trumpes
nis raštas pasiųstas ir Naujosios 
Zelandijos ministeriui pirminin- 

ikul.

Danguolė Stončiūtė (Litografija (1973)
IS Čiurlionio galerijoje, Chicago), vykstančios dailininkės parodos

w KNYGA APIE DONELAITĮ 
STRAZDELĮ IR ADOMĄ 

MICKEVIČIŲ
Montrealyje, Kanadoje, gyve

nantis vyresniosios kartos mūsų 
kultūrininkas, eseistas ir poetas 
Pranas Girdžius yra parašęs tris 
šmaikščios beletristinės formos 

^apybraižas apie antraštėje minė
tus rašytojus. Knyga Chicagoje 
jau baigiama spausdinti. Ji vadi
nasi “Tos pačios motinos sūnūs”. 
Pranas Girdžius tokiais laiko 
Kristijoną 'Donelaitį, Antaną 
Strazdelį ir Adomą Mickevičių. 
Šie autoriai turi tarp savęs tą 
bendro, k aid jie visi trys yra gy
venę anais laikais, kai žuvo Di
džioji Lietuvos Kunigaikštija. 
Knyga yra parašyta spalvingai 
i^mantriu stiliumi. Ypatingą dė
mesį autorius skiria Adomui Mic
kevičiui, kuriam ir yra atrėžta di
džioji knygos dalis. Tiek Adomas 
Mickevičius, tiek kiti du autoriai 
yra apžvelgiami ano meto Euro
pos kultūrinės ir politinės situa
cijos rėmuose. Knygą leidžia 
Lietuviškos knygos klubas.

'*ŠĮ SEKMADIENĮ CHICAGOJE

Elenos Blandytės damos ir 
dailiojo žodžio rečitalis įvyks 3

vai. popiet Jaunimo centre. Prof. 
Stepono Kolupailos monogrofi- 
jos pristatymas, skaitant paskai
tą dr. H. Lukaševičiui, įvyks 3 
vai. popiet taipgi Jaunimo cent
re. Du labai patrauklūs parengi
mai, tik gaila, kad tuo pačiu 
laiku.

MAX ERNST PARODA 
CHICAGOS MENO 

INSTITUTE
šio garsaus vokiečių dailinin

ko (gim. 189Im.) plati apžval
ginė dailės .paroda dabar vyksta 
Chicagos Meno institute. Paroda 
tęsis iki lapkričio 17 d. Parodoje 
išstatyti Max Ernst grafikos, ta- 
įpybos ir skulptūros darbai. Pats 
dailininkas studijavo kadaise tik 
filosofiją Bonnos universitete ir 
gyvenime jokios meno mokyklos 
nėra lankęs. Tačiau savo dailės 
darbais reiškėsi visoje eilėje mo
derniojo meno srovių ir turėjo 
joms nemažos įtakos, jose pali
kęs stipriai įmintas savąsias pėdas. 
Atskirais savo kūrybos laikotar
piais dailininkas yra gyvenęs ne 
tik savo tėvynėje, bet ir Paryžiu
je, Amerikos Jungtinėse Valsty
bėse ir vėl grįžęs Europon. Reiš
kėsi vadinamų dadaistų dailinin-

kų sąjūdy, vėliau daug prisidė
jo prie siurrealizmo išsivystymo. 
O jo patys naujausieji tapybos ir 
skulptūros darbai yra jau dau
giau linkę į abstraktą, net į mis
ticizmą. Ci'kagiečiams pamatyti 
šį įdomų dabarties meno vizio- 
nierių — pranašą dabar yra ge
ra proga.

DVIDEŠIMTASIS 
CHICAGOS LYRIC OPEROS 

SEZONAS
Jubiliejinis Chicagos Lyric 

operos sezonas prasideda iškil
mingu G. Verdi operos “Simon 
Boccanegra” pastatymu rugsėjo 
20 d. Operinio sezono pradžia 
šiemet dar r'šasi ir su ketvirtuo
ju pasauliniu Verdi kongresu, 
kuris nuo rugsėjo 18 iki rugsėjo 
25 d. vyksta Civic Theatre pa
talpose.

Pati Chicagos Lyric opera 
šiuo metu yra pasiekusi pasauli
nio garso tiek savo balsiniu, tiek 
režisūriniu, tiek muzikiniu bei 
dekoraciniu apipavidalinimu. Jos 
vardą taipgi kelia solistų — pa
saulinių garsenybių angažavimas 
pagrindinėms operų partijoms. 
Aukštas operos lygis reikalingas 
ir milžiniškų išlaidų. I>r nors 
daugiau 80 procentų visų bilietų 
išparduodama abonentiniams se
zono lankytojams, kiekvienas se
zonas baigiamas su milijoniniais 
nuostoliais, kuriuos vis padengia 
turtingieji Chicagos operos me
cenatai ir smulkesnieji aukotojai.

Šį sezoną, kuris baigiasi gruo 
džio 13 d. yra statomos šios ope
ros: Verdi “Simon Boccanegra”, 
Benjamin Britten “Peter 
Grirnes”, Gaetano Donizetti “La 
Favoritą”, G. Verdi “Falstaff”, G.

Donizetti “Don Pasųuale”, G. 
P.uccini “Madam Butterfly”, Julės 
Massenet “Don Quichotte” ir Ri 
chard Wagner “Goeterdaemme- 
rung”.

Šiuo metu opera savo kasoje 
(20 N. Wacker Drive) dar par
davinėja likusius nuo abonenti
nių operos lankytojų bilietus, ir 
norintiems į vienos ar kitos ope
ros spektaklį nueiti yra paskuti-, 
nė ir gera proga bilietais apsirū
pinti.
DANGUOLĖS STONCIUTES 
PARODA

Šios jaunos dailininkės darbų 
paroda šiuo metu vyksta Čiurlio
nio galerijoj, Chicagoj. Lanky- Į 
mo valandos šeštadieniais ir sek- , 
madieniais nuo 11 vai. ryto iki 9 
vai. vak., kitomis savaitės dieno
mis nuo 7 iki 9 vai. vai:. Paroda 
tęsis iki rugsėjo 29 d.

EGZODAS LAIKO 
I SLINKTYJE

(Atkelta iš 5 pusi 1 
jos pagrindų, išeivija pasilieka 
nekūrybiška’ (9). Bet kaip tik 
dėl to negaliu pritarti jo teigimui, 
kad “natūralieji gyvybės šaltiniai 
išeivijoje nebesurandami. Nebėra 
gyvybės srauto, kuris gaivintų 
daugiau negu paviršutinišku 
svaiguliu” (10), kad išeivijos tik
rovė — tik “šventų šešėlių pa
saulis”, kuriame “nieko nebegali
ma atrasti, tik dalintis prisimini
mais (tiems, kurie jų turi) arba 
bendru neatradimo sąmoningu
mu (tiems, kurie niekada nėra 
turėję)”. (11).

Kam patinka egzodo kelią va
dinti šešėlių ar vaiduoklių kara
lyste, gali tai daryti tik todėl, kad 
trisdešimtmetis egzodas jau turi 
savo istoriją, t. y. turi savo aukš
tumas ir žemumas, savo džiaugs
mus ir rūjx?sčius, plačius vieške
lius ir siaurus akligatvius. Tai gy
va, pulsuojanti, pilnakraujė isto
rija, kurioje, ir didvyriškų darbų 
atlikus, dar galima niekšiškai nu
smukti ir vėl iš nuosmukio aukš
tyn pakilti.

Egzodas laiko slinktyje savo 
šviesa ir šešėliais yra sklidinas 
žmogiškojo taurėjimo ir pagun
dos šaltinis užsienio lietuviui, 
įkvepiantis tam, kas įkvėpimo 
ieško. Žlugdantis tam, kas žlugti 
nori. Daugelio galimybių būklė.

1) Skrupskelytė, V., Egzodo poezijos 
šuoliai. Kn.: Lietuvių poezija išei
vijoje 1945-1971 m. red. K. Bra- 
dūnas, 1971.

KONCERTINES 
YPATINGAS

GITARAS
IR

KANKLES
DARO PAGAI. UŽSAKYMU 

IR
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTU!*

KVIRINAS RUNIMAS
4914 W. Cermak Rd.
CICERO, ILL 60650

TeL — 652 8200

2) Girnius J., Visumos žvilgis į mū
sų egzodo literatūrą. Kn.: Lietu
vių literatūra svetur 1945-1967, 
red, K. Bradūnas, 1968. •

3) K 50-letiju obrazovanija SSSR. 
Materialy..., TaHinn 1973, p. 125- 
126.

4) Končius, J. B., Atsiminimai iš

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.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000.00

% %

Ali accounts com- 
pounded daily — 
Passbook Savings 
paid ųuarterly.

1974 DUSTER 2-DOOR HARDTOP - $2,695.00
• Mes stengiamės duoti lietuviams ge
riausią patarnavimą ir geriausias pirki
mo sąlygas.

• Turime jaunuoliams mašinų (Cadillac, 
Bulck ir kitų, taipgi ir importuotų) pra

dedant nuo $50.00.

BALZEKAS MOTORS
4030 So. Archer Avenue Tel. VI 7-1515
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Balfo veiklos 1944-1964, 1966, p. 
119.

5) ten pat, p. 246.
6) ten pat, p. 260.
7) Kavolis, V. Nužemintųjų genera

cija, 1968, p. 48.
8) ten pat.
9) ten pat, p. 67.

III
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCtADON

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS (0633

PHONE: 254-4470

4 Years Savings 
Certificates 

Minimum $5,000.

Laidotuvių Direktoriai

8845 SOUTH VVESTKR N AVENUE

fttpublic 7-8600

TRYS MODERNIAKOS
AlR-CONDITJONEr KOPLYČIOJ-

MASINOM® V I E 1 »

rtEpubbc / -dbO) |

FRANK’S TV and RADIO, INC.
RADIO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS TR TAISYMAS 

$240 SO. HALSTED STREET TEL — CA 5-725?
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATU 

APSTVOTOS Tgn.BVmJOS APARATAI
I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Mu Ernst Pelkių angelas

I I

5>
PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM

PER ANNUM

$5000 or more 
minimum

30 months3

HIGH RATES
PAID QUARTERLY ATBRIGHTON
FEDEUAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60632

TEL.: LA 3-8248
(VVEST OF CALIFORNIA AVĖ.)

7 r
PER ANNUM

certlflcates 
$5000 or more 

4 year min.

PER ANNUM

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

.STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS.
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672
24*54 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213
11023 Southwest Highway, Palos Hills, m. TeL 974-4410

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003
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RED. EMILIJA PAKŠTAITĖ, 2801 W. 38TH ST., CHICAGO, ILL. 60652. Tel. (312) 927-3090

MUS JAU GRIEBIAU! GERKLES

ATSISVEIKINANT 
IR PASITINKANT

•
Stud. Jūratė Jasaitytė, kelerius 

pastaruosius metus redagavusi 
“Akademines prošvaistes”, iš šių 
pareigų pasitraukia, norėdama 
daugiau laiko skirti kitiems savo' 
darbams. Už mielą bendradarbia
vimą ir pasišventimą šiam stu-i 
dentiškam puslapiui Jūratei šir-l 
dingai tariame ačiū, linkėdami 
Jai ir kituose darbuose sėkmės.

Nuo šiol, mūsų pakviesta, “Aka
demines prošvaistes” sutiko reda
guoti stud. Emilija Pakštaitė. 
Sveikiname naują redaktorę, 
džiaugdamiesi jos plunksnos ir jos 
rūpesčio talka.

“Draugo” kultūrinio priedo 
redaktorius

Romo Kalantos kapas Lietuvoje

Su šiuo mėnesiu prasideda nau
ji mokslo metai — nauji veiklos 
metai. Ta veikla gali būti dvejo
pa: pereitų metų atkartojimas, 
arba naujų idėjų radimas It įkū
nijimas. Kiek įdomūs bus šie me
tai, priklausys nuo mūsų pačių 
įnašo. Pagalvokime, ką galėtu
mėm įnešt į savo kultūrinę, ide
ologinę ar (politinę studentiškos 
bendruomenės veiklą. Prieš akis 
visa eilė suvažiavimų, studijinių 
savaitgalių. Ar pasižymės Jie kon
krečiu uždavinių svarstymu ir 
vykdymu, ar tik socialiniu pa
bendravimu?

Visa lietuviškos veiklos tolimes
nė gyvastis turi ateiti iš jaunosios 
kartos. Vyresnioji karta matė 
laisvą Lietuvą. Jiems gimtasis 
kraštas kalba prisiminimais. Mes 
gyvename aplinkoje, kurioje lie
tuvybės išlaikymas nėra savaime 
aiškus dalykas. Mums tarsi rei
kia susitauitint, lyginant dviejų 
kultūrų pranašumus. Turime ap
sispręst, ar įsipareigojame dirbti 
lietuvišką darbą.

Esame įrodę, kad mokame rei
kalaut, turime entuziazmo ir idė
jų. Kudirkos, Kalantos ir kt. įvy
kiai parodė, kad užsikrečiam vi
suomeninėm nuotaikom. Algio 
Rukšėno knyga buvo to dinamiš
kumo išdava, tarsi bomba, kuria 
visi didžiuojamės.

O, kad tos kūrybinės bombos 
butų dažnesnės! Mums reikia 
žmonių su šviežiom idėjom ir mo
kančių dirbti. Ar neatėjo laikas 
organizacijoms ruošt lietuvių vi
suomenei vadus, ne tik savo vi
diniam, organizaciniam darbui, 
bet ir platesnei veiklai? Dr. Juo
zas Girnius knygoje “Idealas ir 
laikas” ir rašo: ”... organizacijos 
veiklą sudaro ir tai, ką ji pati 
kaip tokia gali nuveikti, tr tai, ką 
ji per savo narius visuomenėje 
atlieka”. Organizacijos nariai — 
studentai nebegali užsidaryt sa
vose organizacijose, bet turi at
likt pareigas ir visuomenei.

Turime dainuojančio, šokan
čio, stovyklaujančio, susirinki
mus lankančio jaunimo. Bet stu
dentuose stinga gerai lietuviškai 
kalbančio, sugebančio lietuviškai! 
rašyt, mokančio suvažiavimą su- 
organizuot jaunimo. Daug kas 
kalba ir nusiskundžia tarpusavy- 
je angliškai kalbančiu jaunimu, 
bet gal ne visi Žino, kad jiems 
(pokalbiuose jau pristinga lietu
viškų žodžių, kad tėvų vaikystėje 
įduotas kalbinis kraitis Jau nebe
pakankamas. Tas trūkumas jau 
ir griebia mus už gerklės. Šešta
dieninės mokyklos tarsi sustato 
pagrindinius lietuviškumo ir 
mokslo griaučius. Jos neturi pa
kankamai laiko išvedžiot arte
rijas, venas ir kapiliarus, kurio
mis turi tekėt tautinis gyvastis. 
Per dažnai mūsų mokslai ir susto
ja, baigus šeštadienines mokyklas. 
Turime ieškot papildymų, per ku
riuos būtų savanoriškai imama 
ieškot tautinių, kalbinių, literatū
rinių plonybių. Viena išeitis gal 
būtų lituanistinių stovyklų įsipi- 
lietiniimas.

Vadų trūkumas silpnina veiklą. 
Apsidaiiykit ir pamatysit. Tos pa*

Sos pavardės kartojasi visur dau
gel; kartų. Kurgi nauji veidai? 
Rodos, taip aišku, kad reikia veik
lą išbalansuot ant daugelio žmo
nių pečių. Vadai neturi būt nu
kankinti, kad nepadarė kitų žmo
nių darbo. Ar bus pakaitalas 
tiems, kurie pavargs ir išsisems? 
Taip ir išnyksta paskutinieji, nes 
bijo ant vienų pečių suverstos at
sakomybės.

Vadovui nereikia ipatingų ga
bumų. Svarbiausia jis turi įvyk
dyt jam patikėtą darbą, turi su
gebat įjungt kitus žmones ir juos 
sudomint. Pridėjus dar žiupsnelį 
vaizduotės (o jos mes turim), ga
lime griebtis entuziastingo dar
bo.

E. P.

PABANDĖM, IR PASISEKĖ .<

Lengva, ypač jaunam būnant,! 
pasimest svajonių pasauly. Sta-| 
tom pilis, išpuošiam, išdabinant 
jų kiekvieną kampelį. Atrodo, Į 
kad tikrai 'kada nors į tokią pilį 
įsikraustysim. Bet pilys lieka sva
jonėse, apsuptos voratinklių, gy
vatvorėmis apaugusios. Retkar
čiais nubraukiam dulkes, pažvel
giant vėl į buvusias svajones. Pik
ta, kad nėr pilies. Tingėjom, ne- 
prižiūrėjom.

Pernai, 1973 m. Mokytojų stu
dijų savaitės metu, būrys jauni- Ryšių centras, kuris parūpino Be
rno statė pilis. Jie buvo baigę Ii- j aumont stovyklavietę. Patalpos
tuanistines mokyklas, kai kurie 
jau mokytojavo. Kalbėjosi tuo 
metu lietuviškai, bet jautė žodžių 
trūkumą. Ką daryt? Vilniun va
žiuot? Ten mokytis? Dėl vienos, 
kitos priežasties Vilniaus univer
sitetas problemos neišspręstų. 
Amerikoj suruošt intensyvių li
tuanistinių studijų savaitę? Būtų 
gerai, gal net idealu. O gal ir ši

O jaunuolynas auga... Nuotr. Eug. Būtėno

Dr. Rimvydas Šilbajoris įdomiai dės
to lietuvių literatūrų PLJS Ryšių cent
ro surengtoje lituanistinių studijų sa
vaitėje praėjusių vasarų Beaumont, 
Ohio.

pilis bus tik svajonė...
Šįkart išėjo priešingai. 1974 m. 

liepos mėn. 13-22 d. susirinkom 
(maždaug 30) į Beaumont sto
vyklą, Ohio. Buvo pasakyta, kad 
reikės visą laiką lietuviškai kalbėt, 
visą dieną bus pamokos, o vaka
re — laisvos studijos. Tur būt, 
nė vienas nebuvom buvę stovyk
loj, per kurią ištisą savaitę rimtai 
dirbtume, bet buvom pasiruošę 
pabandyt.

Stovyklos rengėjas buvo PLJS 

nebuvo pačios geriausios, nes pri
taikytos daugiau skautams, negu 
mums. Kur rengt tokią stovyklą? 
Universitete? Mieste? Gamtoj? 
Stovyklavietėj? Yra visokių nuo
monių, bet aišku, kad bet kokios 
vietos, norint ją gauti 1975 m 
vasarai, reikia jau dabar, rudenį, 
(pradėti ieškot.

Turėjom grupę mokytojų, ku

rie kasdien mus mokė: Stasys 
Barzdukas — linksnių mokslas ir 
žodynas, kun. Juozas Vaišnys — 
lietuvių kalba, dr. Rimvydas Šil
bajoris — literatūra, dr. Tomas 
Remeikis — Lietuvos okupacijos PLJK informacija. Tarnyba rū- 
istorija. Be jų, atvažiavo dar keli pinsis žinialapių (press releases) 
paskaitininkai praleist porą va- [ sudarymu, informacija radijui, 
landų ar dienų 9u mumis: Algis 
Rukšėnas — žurnalistika, Augus
tinas Idzelis, Viktoras Stankus ir 
■p. Jonas Cadzow — dabartinė 
Lietuvos padėtis, Vaclovas Klei
za — visuomenės mokslas, latvis 
Valters Nollendorfs — Ryga lat
vių lyrinėj poezijoj, estas George 
Kurman — cenzūra.

Buvo galima daug ko išmokti. 
Kasdien eidavom į šešias, septy
nias, kartais aštuonias pamokas. 
Užduodavo namų darbų, kuriuos 
vakare, susirinkę bibliotekom, 
ruošdavome. Nemažai (gerų kny
gų buvo privežta, tai net nepaste- 
bėdavom, kaip atslinkdavo vidur
naktis. Buvo ir kelios vakarinės 
programos: du laužai, Beaumont 
bliūdas ((panašus į “College 
Bowl”), ir Literatūros vakaras.

Kodėl ši stovykla jaunimui .pa
tiko? Jautėme, kad per mažai ži
nom apie savo tautą, jos kultū
rą. Dėl to atvažiavom. Neturėjo
me kur kitur kreiptis. Lituanisti
nėse mokyklose mokslas buvo 
gal net perdaug (perkrautas pat
riotizmu. Mūsų rašytojai buvo 
iškeliami į viršūnes, nes jie buvo 
mūsų. Politikoje teisybė buvo mū
sų, nes mes lietuviai. Dabar mo
kėmės į viską žvilgterėti objekty
viau. Mūsų protėviai pasirodė 
'mums kaip žmonės, kurie, kaip ir 
mes, kartais klydo.

Neminėsiu, ką konkrečiai išmo
kom. Tur būt, nedaug kas žino, 
kad kilmininkas yra septynių rū
šių! O kur dar kiti linksniai, ki
tos kalbos dalys, kiti mokslai?

Tur būt, įdomu, ar tikrai kal
bėjom lietuviškai? Taip. Žaidėm 
tinklinį, plaukėm baidarėm, nar- 
dėm baseine. Ir visur skambėjo tik 
lietuvių kalba. Nevienam pasida
rė sunkoka net telefonu paskam
binti, nes su telefoniste reikėjo 
kalbėt angliškai. Neužmiršom ta
čiau (gyvenime ir anglų kalbos. 
Grįžę namo, vėl ją dažnai nau
dojam. bet nors 10 dienų pagrin
dinė kalba mums kartą buvo lie
tuvių.

Tai ir buvo didžiausias stovyk
los siekis: susipratom. Lietuvybė 
įgavo tinkamą perspektyvą mū
sų gyvenime.

Dabar po stovyklos dar tik po
ra mėnesių. Praeis laiko, pradė
sim tinginiaut, apleist savo pilį, 
užsimirš pasiryžimai lietuviškas 
knygas skaityt, spaudą sekt Ži
nau, norėsim tokion savaitėn su
grįžt, o kiti norės pirmą kartą pa
bandyt Visi turime kaupti pa
stangas, kad tokia studijų savaitė 
liktų tradicija, kiėkvieną vasarą 
tobulėjanti, auganti. Taip ir iš- 
laikysim lietuvybę — ne dėl to, 
kad reikia, bet dėl to, kad nor- 
rim.

JAUNIMO KONGRESUI ARTĖJANT
Kongreso informacijos tarny

ba (sutr. “KITa”) buvo sudaly
ta Washingtone rūpintis III 

žiniaraščių siuntimu Kongreso 
pareigūnams bei dalyviams, fo
tografijų parūpinimu spaudai ir 
pan. Tarnybą sudaro Gražina 
Cėsnaitė, Kęstutis Cižiūnas, Emi
lija Pakštaitė ir Jolanta Raslavi- 
čiūtė. Koordinatorius — Romas 
Sakadolskis.

Esminiai III PLJK bruožai jau 
sudaromi Brazilijos Jaunimo kon
greso komiteto, atsižvelgiant į II 
PLJK atstovų, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos ir kitų 
siūlymus.

ilį PLJK EIGOS PLANAS:

Argentina: 1975. XII. 20. Atida
rymas — parodos, sporto 
šventė, tautinių šokių šventė, 
kiti renginiai.
1975.XII.22-26. Stovykla — 
Kūčios, Kalėdos.

Urugvajus: 1975.XII.27. Talen
tų vakaras, parodos, šokių 
šventė, ekskursijos.
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Vytas Kazlauskas, Ugnelė Stasaltė ir Kristina Bukaveckaitė paskaitos metu 
Beaumont, Ohlo.

Vienas iš simpoziumų šios vasaros studentų ateitininkų stovykloje, netoli Big 
Praerie, Ohio.

Mirga Serepkaitė Sportuojant studentų ateitininkų vasaros sovykloje prie Big Praerie, Ohio

Brazilija: 1975.XU.31. Naujųjų 
Metų Sutikima)*.
1976.1.1. Studijų Savaitė (tik 
atstovams) — parodos, eks
kursijos Sao Paulo apylinkė
se svečiams, kurie nėra at
stovai.
1976.1.6. Uždarymas, šokių 
šventė, kiti renginiai.
1976.1.7. Pokongresinė# 
lionės, ekskursijos.

ke-

DALYVIAI.
1. Kraštų atstovai, tarp 18 ir 35 

metų amžiaus (PLJS statutas). 
Už juos balsuoja jaunimas nuo 
16 iki 35 m..

2. Dalyviai: visas kitas lietuvių 
jaunimas, kurie nėra atstovai.

3. Svečiai: vaikai, vyresnieji, 
plačioji visuomenė, turistai.

KELIONĖS:
Atstovai už keliones tarp mies

tų Kongreso metu nemoka. Sve
čiai apmoka visas savo keliones, 
kad ir J K komitetų parūpi ntas. 
Dalyviams finansiniai (padeda
ma, kiek sąlygos leidžia.

NAKVYNĖS.
Nakvynės bus parūpintos jau

nimui lietuvių šeimose, kad ge

riau susipažintų ir užmegstų ry
šius tarp įvairių kraštų jaunimo. 
Svečiams nakvynės negarantuo
jamos.

Ar trūksta pinigų?
— Vydūno Jaunimo fondas’ 

teikia paskolas jaunimui, kuris 
aktyviai reiškiasi lietuviškoje veik
loje. Kreiptis šiuo adresu:

Vytautas Mikūnas,
3425 VVest 73rd Street,
Chicago, 111. 60629
— “Laiškų Lietuviams” kon

kursas. Šių metų straipsnio kon
kurso tema yra laisva, tik rašinys 
turi tikti “Šeimos” ar “Jaunimo” 
skyriui. Tad reikia rašyti kokiu 
nors šeimos ar jaunimo klausimu. 
Galima rašyti ir beletristine for
ma. Konkursas baigiasi šių metų 
gruodžio mėn. 31 d. Už geriau
sius rašinius bus skiraimos 'pen
kios premijos: ! — 150 dol. II — 
100 dol., III — 75 dol, IV — 50 
dol. ir V — 25 dol. Norint dau
giau informacijų, rašyti:

Laiškai Lietuviams 
2345 W 56th St.
Chicago, ILL 60636
— Informacijas apie dabartinę 

Lietuvą renka “Ūkinių studijų 
centras”, kuris veikia Amerikos 
Lietuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos (ALIAS) ribose Wash- 
linigtone. Iš Lietuvoje išeinančios 
(periodinės spaudos atrenkama ir 
kataloguojama studijoms ir tyri*., 
mui naudinga medžiaga apie 
Lietuvos ūkį, švietimą ir sociali
nę struktūrą. Centras veikia aš
tunti metai, turi keliasdešimt 
bendradarbių ir iki šiol yra su
rinkęs apie 15,000 katalogo kor
telių. Šia biblioteka siūloma nau
dotis. ALIAS paskyrė 200 dol. pa
dėti apmokėti išlaidoms, susiju
sioms su bibliotekos pasinaudoji
mu. Besidominantys kviečiami 
kreiptis: y;

Economic Studies Center
Box 5770
Bethesda, Maryland. 20014

U.S.A.
— Pedagoginio Lituanistikos 

Instituto Neakivaizdinio skyriaus 
kursais gali pasinaudot bet kas. 
Tie studentai, kurie nėra išėję 
gimnazijos bei aukštesniosios li
tuanistinės mokyklos programos, 
gali išeiti bendrinį kursą. Specia- 
Iinis kursas yra aukštųjų lituanis
tinių studijų mokomasis kursas. 
Šio kurso studentais priimami as
menys, išėję aukštesniosios litu
anistinės arba tolygios mokyklos 
ar Instituto bendrino kurso pro
gramą.

Norintys gaut daugiau infoar^ 
macijų rašykit:

Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas,
5620 South Claremont Avenue, 
Cnicago, III. 60636
— Akademinių Prošvaisčių re

dakcija laukia organizacijų pra
nešimų, straipsnių, reportažų, nuo 
traukų, siūlymų, kritikos, ir t t 
Kreiptis:

Akademinės Prošvaistės, 
c/o Emilija Pakštaitė,

2801 VVest 38th Street,
Chicago, Illinois 60652 
tel.: (312) 927-3090.
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