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Ši. lame numery 
Geriau kovoti savo tar^e. 
Ketvirtasis Encyclopedla 
Lituanica tomas. 
Pasikalbėjimas su advokate 
Žibute Brinkiene. 
Juozo Toliušio apybraiža. 
Apie Marceliną Šikšnį, 
sukaktims praėjus. 
Pokolbis su smuikininke 
Dana Pomerancaite-Mazurkevich, 
palikusia sovietinę tikrovę. 
Jaunimo teatras Chicagojo. 

KETVIRTAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA TOMAS 
Mauzoliejų domine vimas ir gyvųjų prasiveržimai 

Kertine paraitė 
GERIAU KOVOTI SAVO TARPE„ 

Gyvenimas nėra statika, dėl kur neina ir nesiima bėt ko. Jei-
to norim ar ne, turim veikti, gu imasi, tai žiūri poz:ci;os, ko-
Ir veikiam, judam, neriamės di-: kią jam pasiūlysi... Jei kas sakytų: 
namikos sukūrin. Ar išskiriam! nieko žmoguj? nėra nepaprasto, 
gravitacijos kryptis? Viena daly- Į nebent tuštybė, daugis įsižeistų, 
ko pusė mums aiški — žmogui Jei sakytum — nepaprastybė yr? 

ENCYCLOPEDIA LITUAėHCA. Ve 
lume IV. N — R. Boston, Massaetr s-
se::s. Edited by Simas Suž edėlts ar.d 
Juozas Jakštas, Ph. D. Editcrial As-
sistants Rita Kapočius and Mykolas 
Drunga. Published by Juozas Kapo
čius 1975. Library of Congress Cata-
log Card Number 74-114275. 

Prieš kurį laiką paštu ga
vau įdomų, sudėtingą, mėlynų 

| sienų dangoraižį. Tai ketvirtasis 
• '"Encyelopedia Lituan'ca" tomas. 
: Enciklopedija nėra kapinės, kur 
'•• pa!a :doti faktai ir žmonės. Encik-
i lopedija yra didžiulis pastatas, 
i kur prie labirintiškai susipynusių 

kor dorių išdėstyti muziejai, krip-
! tos, mauzoliejai ir sarkofagai, gy-
: .cnamieji butai. Šie yra visokioj 

dydžio, įvairaus komforto. Encik
lopedija yra pa:tatas, kuriame 

i užtinkate sarkofagų ir vandens 
i lo-ų. Enciklopedijos pastogėje vi-

JURGIS GLIAUDĄ 

džir.ga sutilpo tarp N ir R rai
džių per 572 puslapius. Tai ilgai 
lauktas tomas. Tretysis pasirodė 
1973 metais. Tada enciklopedijos 
leidimo darbą Kazys Bradūnas 
pavadino "titanišku darbu". Dan
goraižių statyba yra titaniškas 
darbas. Tad, galvoju, nėra hi-
pertrofiško skambesio, prilyginus 
enciklopedijų leidybą dangorai
žių statybai. 

A propos de rien: kodėl virše
liams parinkta mėlyna spalva, 
kodėl aplanko pieš nys tiksliai 
vaizduoja sprausminio lėktuvo 
išdidžiai užriestą uodegą, kodėl 
nugarėlėje teliūskuoja aštuonios 
bangų lin'jos? Visi šie elemen
tai, nors dinamiški, bet šios rūš es 

'.i ~avot.s.<a:- surmulvs, bruzde . ., , , . , . v. . . . 
, , . , i cne;.<Ioped.ios pasKirjiai nėra, 

net sus stumdymas dcl , _ ,. f ^ , r j ., . v. , : j ma:, 
; butų, dėl kambarių, dėl gyvena

mojo ploto. Tikrovinėje buity-
gy/enarnijį p o :* matuoja ė-

domis, metrais, net centimetrais. 
Enciklopedinėje buityje mauzo
liejų, butų bei kambarit; dydžiai 
matuojami objektui skirtomis e :-
lu t ėms Tad įmanoma muziejų 
suglaudinti viename kambaryje, 
o kokiam nors "enam veikėjui. 

prieš save pačius, prieš savo pri
gimtį, geriau kovoti savo tarpe... 

Stasys Yla 

reikia pilnos veiklos. Bet ar ap-
č-uopiam antrąją pusę — ir ve'k-
lai re:kia pilno žmogaus. Pilnat
vės klausimas veiklai ir žmogui, 
juoba visuomenei, nėra atsitikti
nis, nesvarbus, nevertas dėme
sio. Imkim tris atvejus. 

Yra žmonių, kuriais kartais 
džiaugiamės, kad jie visur prisi
šaukiami. Kas tik kur daroma, 
žiūrėk, jie jau čia. Skuba įsijung
ti, dalyvauti, prisidėti, nekelda-
mi klausimo, ko verta toji veikla. 
Jie jaučiasi esą gyvenimo sūkury
je, pačiame jo centre: pažįsta 
žmones, žino viešusius vyksmus 
ligi smulkmenų, gali pasidalinti 
su panašiais... Gyvenimas darosi 
pilnas, Dievuli mielas, taip pil
nas, kaip išpūstas balionas. Pil
ni stalai lėkščių, pilna spauda 
pagyrų, p :lnas "džiaugsmas"' pa-
~.:omis. 

Kita žmonių kategorija nesku
ba n ekur jungtis, stovi atokiai, 
v-ską s ebi, seka ir kritikuoja. 
Ie'ko silpnųjų pusių veikime ir 
pas veikė'us, ir jų randa. 

Kritika yra savotiška veiklos 
srii :s .:' kovos priemonė. Kritinė 
kov-a, perke'ta į kitus ir prieš ki
tus, pa e :a geriau jaustis — vei-

neblogau kaip alkoholis: 
n'fTS.i pats ir kitus apsvaigi

ni Tokią "akciją" išvystes, pasi
unti atsiduriąs kitų dėmesio 

cen re. Su tavim ima "skaitytis" 
nenažiau, kaip su garsiais veikė
jais... 

Vėl yra žmonių, kurie nori 
būti nepaprasti: kažkam pri
lygti, su kažkuo lenktyniuoti. 
Xepaprastybė išskiria tave iš ki
tų, atkreipia kitų dėmesį. Maži 
vaikai dėl to įmantrauja ir vai
posi prieš svečius. Subrendę, 
priešingai, darosi santūresni ir 
iškilmingesni-pasitempia, bando 
sudaryti "Stipru," jppūdį. Jie bet Kultūros židinio New Yorke detalė 

pats paprastumas,' n u s t e b t ų / O atminti praraduriam karaliukui, 
jei p iciėtum: nepaprasta tik tai, 
kad gaunama iš Dievo —malo 
nė ir išmintis, ne vienas pasi
piktintų. Taip yra, kai mes no
rim pozuoti ir nepripažįstam pri
vilegijos būti tuo, kas esam. 

Ši trejopa apraiška rungiasi 
mūsų viešuose pasireiškimuose ir 
rungsis. Esam gi lietuviai — so-
eialūs individualistai, hiperkri-
iški perfekcionistai — teisybės 

ieškotojai ir iš natūralios savi
garbos kartais susikuria nepap- na naujovė skatina smalsumą, 
rastybės kultą. Sunku kovoti gimdo pasitenkinimą. Praturtėji

mas žiniomis yra puikus ir tyras 
' džiaugsmas. Su tok'a nuotaika 

pradarome duris į mėlynų sienų 

rezervuoti komfortišką butą su 
balkonais ir plevėsuojančio
mis ten vėliavomis. 

Enciklopedija yra pastatas, rū
mai, dangora žis, kuriame užmez
gate pažintį su išnykusiu pasau
liu, susitinkate su dar tebegyve
nančiais. Kaip visad, pažinčių 
beieškant, gali būti nusivylimų, 
gali būti i r į ž ' augsmo. 

Pats įėjimo į tą pastatą proce- \ 
sas jau teikia džiaugsmo. Kiekvie 

būdingi. To, berods, iki šiol ne
barstyta, nepastebėta. Ir apla
mai mūsuose virMiams daug 
:c." š.-nČ3 neteTciama. Ta ' pas e-
bėjau, tvarkydamasis ir su savo 
knygomis, ne kiekvienas piešėjas 
pataiko koją kojon su knygos es
me. Taip yra ir su kitais auto
riais: knyga sau, o viršelis sau. 
Šie: knygos bendrumo, jos ne su
tapimo su savo viršel'u kakafoni-
jos mūsų reeenzentai nemėgsta 
paly-ė i. Tą temą kelt: būtų lei-

žiūrė'a informacijos pakankama 
pilnybė. Tuo tarpu informacinė 
pilnybė yra esminis enciklopedi
nio veikalo kontrapunktas. Daik
tiškai tarus: jeigu informacijoje 
apie faktą, apie įvykį, vienur pa
naudotoje medžiagoje teikiamas 
aplinkos koloritas, įvelti veikian
čiųjų asmenų autentiški posakiai, 
lygiaverčiame įvykyje turi būti 
naudojamas tolygus prista'ymo 
metodas. Vieno įvykio negalima 
"subeletristinti", o kitą, lygiaver
tį įvykį išlaikyti sausą, bejausmį. 
Tad tiksliau — tolygūs faktai, 
tolygūs įvykiai, pristatytini tuo 
pat metodu. 

Reikia džiaugtis, kad faktų ir 
įvykių vaizdavimo metode nėra 
ryškesnių šuolių. Yra tačiau įvel
ta kai kur tam tikros polem nes 
medžiagos, kuri buvo akivaizdi ir 
ankstesniuose tomuose. Itin raiš
ki ji buvo '"Lietuvių Enciklopedi
jos" tomuose. Kaip antai, "L. E.'" 
t. XIII, aptariant A. I. Kūprino 
raštus, polem škam įkarštyje rik
telėta: "Negirdėtai prasto skonio 
yra 'floberiška' istorinė apysaka 
Sulamita". Tai, aišku, nėra en-
ciklopediško nesuinteresuotume 
tonas. Juo labiau šių eilučių auto
riui, kuriam teko matyti it n ge
rų minimos apysakos vertinimų. 
Autoriaus subjektyvizmas yra 
blogos informacijos šaltinis. Ir 
šiamp mūsų "E.L." norėtumėm 
matyti visapusišką informaciją 

jekte skaudžiai žaloja objektus, 
pastatą, į ketvirtąjį tomą, kur me-1 kuriems nepramatyta arba pra-

iejUi erzinti. i-» , , . t<T . . r 
I Nebuvo pažymėta L etuvių t n 

Pastato planas yra tiek pat (ciklopedijoje", kad M. Roemeris 
parašė, o 1949 Lietuvių teisinin
kų tremtinių draugija Augsburge 
išleido, klasiškai puikų Ė. Y. var
du darbą "Lietuvos sovietizacija 
1940-1941 m." Po tiekos metų 
argi verta vis neatidengti to "Ė. 
Y", slapyvardžio? Prabėgomis 
pažvelgus —Rūta Alė 1948 me
tais atvyko į Detroitą. Enciklope
dija apgyvendino ją 1948 Los An
geles mieste. Šiame tome dingo 
ankstesnių tomų apžvalgininkas 
A.T.A., kurio aptarimai buvo en-
ciklopediškai įrėminti, lakoniški, 

svarbus, kaip ir pastato pamatų 
medžiaga. Statybos credo — me
džiagos atsparumo logaritmai. 
Pastato planas paremtas logika, 
proporcija, linijų darna, estetika 
ir prakt'škumu, tarpusaviu įvy-

| kių bei asmenų santykiavimu en
ciklopedijos erdvėje. Vulgariai 
tariant: tai šimtų tūkstančių eilu
čių logiškas išdėstymas, šimtų 
iliustracijų tinkamas įtalpinimas. 
Eilučių hipertrofija viename ob-

Vytautas Kašubą Mindaugo sūnus Mindaugo pilyje, Putnam, Cono. 
Nuotr. V. Maželio 

tas. Tai informacinės struktūros Jeigu jau mergaitė žuvo su mal-
nevienodumai. Tai informacinio daknyge, argi jos bobutė ("Pir-
standarto properšos. Daugelio čiupio motina") stebės sudegusi 
kūrybos žmonių, pvz. B. Pūkele- kaimą su prorežiminiai sugniauž

tais kumščiais, atmetusi religinius 
apmaudo aspektus? LRK kronika 

vičiūtės ir kitų, veikalų sąrašas 
nukirstas nuo 1970 metų. 

bet pilni. 

Jdomu ir graudu, kad 'tradici
ja" mūsų karalius vadinti kuni-

dinti Algirdo karaliumi? 

Man asmeniškai ir imponuo
ja ir nepatinka mauzoliejų abso
liutus dominavimas. Atrodo, kad 
geroji mūsų istorijos dalis užkas
ta žemėje, o dabar tik bailios at
žalėlės bekyšo paviršiuje. Taip 
ką tik įžengusi į vidurinės kartos 
luomą generacija, kažin kaip la
bai jau santūriai patenka į en
ciklopedinius puslapius. Z. V. 
Rekašius, T. Remeikis ir kiti, be 
nuo'raukų, apgraibin:ai. "Akira
čių" žurnalo prigimtis platokai 
apibūdinta V. Rasteniui skirtame 
tekste, o logiškiau būtų buvę pa

tiktai taip ir atsako i dvejones dėl 
psichinio tokios motinos tikroviš
kumo. 

Nuotraukų įdėjimo logišku
mas yra informacinio leidinio 
turtas. Bet, štai, Rokiškio nuotrau
ka tėra skubomis pastatyti sovie
tiniai barakai. Raseiniams ar ne-

Į tiktų garsus Žemaičio paminklas? 
gaikščiais neišduota ir, aišku, pe- Argi Nidą geriausiai reprezentuo-
reis per v'są angliškos laidos en- ja vien vokiečių nobelininko TT. | tradicijai nusikalstama. PsI. o i , 
ciklopediją. Kodėl mums neva-1 Manno namas? Kur erdvi Nidos | pne puikios Maspetho bažnyčios 

panorama? Didžiaiam lietuvis-1 autoriaus architekto vardo 
kos bibliografijos žmogui A. Ru-
žancovui nepaskirta nė nuotrau
kos. Nėra jos ir S. Rūkienės pa
straipoje. Kitos gi vaizdų nuo
traukos (psl. 71 , 81, 466, 536) 
labai blogos tipografinės kokybės. 
Tačiau dauguma nuotraukų ge
ro spaustuvinio tono, jų koloritas 
mašastiniai švelnus, jas galima 
laikyti gera iliustracine medžia-

: ga. Dėl pagarsėjusios statulos 
i Pirčiupyje teko patirti ir žmonių 
j "iš anapus" nuomonę. Tvirtina-
i ma, kad ta Pirčiučio motina vi-
i sai nepavaizduoja motinos lietu-

i • T \r n i >• • i •_, • v e s- Apmaudo transe tokio am-daryti Z. V. Rekašiui skirtame r 

Enciklopedijų informacinio 
tikslumo tradicija reikalauja prie 
architektūrinių pastatų vaizdų 
skelbti jų autoriaus vardą. Šiai 

nėra. 
Tuo tarpu prie "Jūratės ir Kas
tyčio" skulptūrinės grupės (psl. 
162) autorės vardas duodamas. 
Gausi nuotraukų disproporcija 
jaučiama prie "pirties" pastrai* 
pos, visai be il :ustraciių palikus, 
sakysim, "rusifikacijos" rašinį. 
Užtat puikiai pristatytas "Tautiš
kos giesmės" skyrelis. 

Tai vis nėra kokie priekaištai, 
rakštys, pašinai milžiniškame šio 
tomo kūne, bet labai lengvai pa
stebimi nutolimai nuo vientisu
mo, nuo dėstymo standarto, nuo 
logiško medžiagos balanso, kas 
ta ;p privalu tokio pobūdžio vei-

tekste, nes jis buvo""žurnalo le i - į • " • T ? n , a "etuvė ne sugniauž-j k a j u i ; T a i y r a d a l v k a i nedideli 
dybos iniciatorius. Dar tiksliau ir] * " • * * " g ? " h * » į X™'_ j Bet, tobulumo besiekiant, ir jie 
, .v, . „ , . , . . . , . koje. Žmones iš anapus Pir-logiskiau žurnalui skirti atskirą _ . ' . . . . . i. , . i ciupio motiną laiko režimo oro-nobuvo pirmame r , j . , , . 

• pagandos padaru. Juo labi 
pastraipą. To 
tome,ir tenka pasivyti informa
cijos pilnumą papildomame. A 
Nykos-Niliūno pastraipoje nėra punktu eina 
pateikta jo oficiali pavardė, o 

Nuotrauka Vytauto Maželio ! Alės Rūtos oficialus vardas duo-

)iau, 
kad Pirčiupio tragedijos kontra-

Ma rytės Uždavi-
nytės apsvilusi maldaknygė, lai
koma ten ateistiniame muziejuje. 

kai kada pastebimi. O jeigu jau 
pastebėti — tai ir aptariami. Ne
ieškodami darbo properšų, igno
ruodami plyšius bei prarajas, ne
suvoksime ir vėtrungių prasmės. 

(Nukelti ] 2 p*.) 
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KETVIRTAS ENCYCLOPEDIA 
LITUANICA TOMAS Eg vieno lietuvio laimėjimas prieš 
(Atkelta iš 1 psl.) 

Mėlyname, enciklopediniame 
dangoraižyje muziejuose ir mau
zoliejuose sudėti įvykiai, seniai 
dundėje: palaikai žmonių, kurie 
buvo ir kurių nebėra. Enciklope
dija nesivadovauja romėniška iš
mintimi "de mortuis nil nisi bo-
n u m " ("tik gera sakyki apie mi
rusiuosius"). Apie juos enciklope
dija privalo pateikti tiesą. Taip 
yra. Tačiau, palyginus su gyvai
siais, mirę paima enciklopedijos 
dangoraižyje patalpų liūto dalį. 
Mirusiųjų karalystėje, enciklope
diniame panteone, jeigu matuosi
me užimamą plotą eilutėmis, 
matome, kad per šimtą pristaty
mo eilučių, prasiveržė L. Rbesa 
(176 eilutės), Palestas (172). Ni-
Icaloius Pirmasis (163), Petkevi
čaitė (143). Radvila Juodasis 
(140). M. Roemeris (140), Poška 
(137), Pilsudskis (126), Pečkaus-
kaitė (126), Purickis (126) Vysk. 
Reinys (114), Ch. Radvila (113), 
S. Nėris (110), Narbutt (108), 
Naujalis (103), Olesnicki (103), 
Pabrėža (103). Kipras Petraus
kas (103) ir Vysk. Paliulionis 

koti informacinio balanso slap
tybių. Tenka pastebėti, kad ten to 
ir ieškoti nereikia. Rašinių tūris 
dažnai tenkina ir džiugina. O 
"filosofijos" rašinys savo precizi
ja, detalių santūria ir išsamia gau
sa gali būti klasikinis enciklope
dinės informacijos pavyzdys. 
Bendra predilekcija mirusiems 
vaizduoti plačiau, detaliau, tokia 
būdinga ir "Lietuvių Enciklope
dijai", nesvetima ir "E.L.". Mat, 
ten tokia dažna aplinkos stichija, 
kronikinių duomenų gausa, kad, 
staiga nustebę matome: Viešpatie, 
tai būta veikėjo prieš kelis šim
tus metų. kuriam ir dabar reikia 
kelių šimtų enciklopedinių eilu
čių! Bet kitaip jaučiamės, kai 
pvz. skulptoriui Petrui Rimšai 
skirta pusė informacinių eilu
čių, kiek jų skirta dail. Jonui 
Rimšai! Arba. kada V. Nagor-
noskio darbai, jo veiklos aplinka 
ir jo reikšmė amerikinei lietuvy
bei sudaro tiktai trečdalį Kroku
vos vyskupo Olesnickio informa
cinės medžiagos! Tai jau dispro
porcija, neatitikmuo mūsų kultū
ros istorijai. Sustatydami greta S. Californijos valstybinėje 
Narkeliūnaitę ir dail. V. Petrą-

kitą reiškia visų mm pralaimėjimą 
Pasikalbėjimas su Žibute Brinkiene apie profesionalus ir 

lietuviškus įsipareigojimus gyvuosius ir mirusiuosius 
lietuvius, keltūfrą ir politiką 

galima, 
kartos 

(102). Tai enciklopedinio pan-i 
*7 r . . viciu. matome Vienybes bend-

teono gyventojai, informacines i „ A a M e . . . . . . J . . . . . . I nSL^_ 
medžiagos eilutėmis peržengę 100 
eilučių ribą. 

Bet jie nėra vieni. Prie jų sar
kofagų šliejasi ir pora gyvųjų! Ir 

radarbės pranašumą! Atiduo
dame pagarbą žurnalistės talen
tams, bet kas gali suvirškinti to
kią informacinę disproporciją? 
Argi galima tokį rašytoją, koks 

šie prasiveržė, kaip bėgikas Jessie yra Vincas Ramonas, apgyven-
Ov\en, pro 100 eilučių barjerą ir dinti mėlyname enciklopedinia

me dangoraižyje su 40 eilu
čių plotu, o žurnalistui Purickiui 

t is" B. Raila (127 eilutės) i r ' rezervuoti 126 eilučių plotą? O 
mano paryžietiškas vadovas' Paleckiui — 75 eilutes. Il iados' ; 

anais gerais emigraciniais laikais vertėjui J. Raliui "užteko" ir 27 

sustojo "šimtininkų" panteone 
Tai mano losangeliškis "žemie-

V. Rastenis (112 eilučių). Raila 
ryžtingai užėmė vietą tarp baub
lių rengėjo Poškos ir maršalo Pil
sudskio, o Rastenis sustojo tarp 
kunigaikščio Radvilo ir mūsų 
kontraversinės lakštingalos, pa
garsėjusios savo ode, skirta pla
tiems Stalino pečiams. Jie abu to
li aplenkė savo informacinėmis 
eilutėmis visą masę gyvųjų ir mi
rusiųjų. Palikdami ramiai ilsėtis 
savo sarkofaguose mirusiuosius, 
kurie šimto čempioniškų eilučių 
neįveikė, matome kaip savo in
formacinių eilučių skaičiumi išsi
dėstė mėlyno enciklopedinio 
dangoraižio gyvenamajame plo
te gyvieji, šio ketvirtojo tomo įna
miai. Štai kaip. sekant eilučių 
kiekį: 

Raila (127), Rastenis V. (112), 
Nyka - Niliūnas (85), J. Rimšai
tė (prisipažinsiu, man nežinoma 

.geologė (85), gen. Raštikis (84), 
dail. J. Rimša (83), poetas Nagys 
(80) . Rannit (77). Paleckis (75). 
kun. Prunskis (70), kun. Rabi
kauskas (69), kun. Pugevičius 
(67) , A. Rukša (61). S. Pilka 
(56) , S. Narkeliūnaitė (55), Re-
meikis (54), Ostrauskas (53), 
dail. V. Petravičius (52), B. Pū-
kelevičiūtė (52), poetas Rimvv-
dis (52). 

Nuo 50 iki minimumo eilučių 
skirta ir tokiems našaus kūrybi
nio ir visuomeninio gyvenimo i m į nuveikiame principinę, išeivi-
asmenims, kaip antai: P. Orin- į j a i atitekusią misiją: lietuvių kul-
taitė. prof. Oželis, vysk. Padols-j tūros svetimiesiems atskleidimo 
kis, prof. Padalis. dail. Paukštie- j misiją. Leidėjams reikia finansi
nė, rašyt Paukštelis, dail. Puzi-jnės talkos. To beieškodami, jie 
nas, vysk Ramanauskas, vert. j n e t leidinio aplanko atlankoje 
Ralys, rašytojas V. Ramonas, po-! siūlo skaitytojams "from the! 
etas N. Rastenis, istorinės reikš-j s a m e publisher" knygų lietuvių1 

mės mūsų dailėje skulpt Petras i kalba! Savotiška ekstravagan-
Rimša. dail. \. Rūkštelė, rašyt.: rfjal Tai stiprus savybės akcen-
Alė Rūta. skulpt. B. Pundžius, j tas leidinyje, kuriam skirta eiti į 
amerikinės lietuviškos scenos pio- angliškai kalbantį pasaulį. 

Su patetikos ir pietizmo prie
skoniu pradėjau šį rašinį, lyginda-

Visas šis, gana įkyrus palygina- Į r n a s M leidinį su mėlynasieniu 
mojo svorio poieškis, eilutes be- į dangoraižiu, kur sutilpo mauzo-
skaičiuojant, nėra tuščio smalsu- j liejai i r muziejai, platūs eilučių 
mo patenkinimas, bet akivaizdus i pločių butai ir kuklūs, tikro stu-
susekimas, kaip išsidėstė informa- Į dentiško metražo kampučiai. Vie-
cijos balansas, informacijos t i e k i - | n u r sarkofagai, kitur ir išdaigiš-

kos vandeninės lovos. O pageida
vimas vienas, kuklus, logika pa
remtas: kiekvienas šio leidinio 
įnamis privaląs gyventi patalpo
je pagal savo vardo ir pestižo 
rangą. • 

e i luč ių ! 

Informacinės medžiagos pa
skirstymas, matome, turi savo 
prarajų ir properšų. Priekaištauti 
leidyklai arba redakcijai mes ne
turime teisės. "Encyclopedia Li-
tuanica" yra savotiškas kultūri-
nio darbo stebuklas Tokius dar
bus gali nuveikti arba milijoni
nių išteklių organizacija, arba-
nuostabaus patriotizmo asmenys. Į 
Atsimename leidėjų atsišaukimus, j 
prašant talkos. J ;e neprašė aukų. 
Jie kvietė prenumeruoti. Bent vie-: 
nas tūkstantis per tris dekadas, 
prinokusių akademikų, kurie vis 
ir vis stovyklose ir simpoziumuo
se, "bėdavoja" dėl negalėjimo, 
pažinti lituanistiką, nes nuo lie- j 
tuvių kalbos jie jau atkritę, o 
įkandomos medžiagos neturi, ga
lėjo i.- galėtų prenumeruoti vien 
"E.L." ir tapti žinovais. Tiktai 
vienas tūkstantis papildomų pre
numeratorių galėtų sutvirtinti 
leidybos padėtį! Bet šio akademi
nio tūkstančio savo tarpe mes ne
randame, nors gerai žinome, kad 
toks jau tikrai yra egzistuojąs. 

"E. L." nuoveikis nėra šiai die- j 
nai. Jis skirtas dekadoms, kurios i 
seka šią dieną. Greta komercinių ; 
negandų, savaime aišku, nėra 
lengva imti ir prilygti darbams, 
kuriems kitur skiria milijonus. 
Tačiau, labai mažoje skalėje, to- j 
kius pat darbus lyg ir imituoda-

Mokslo žmonių, aukš:ųjų mo
kyklų dėstytojų, įvairių rūšių spe
cialistų bei profesionalų lietuvis-1 
kos gretos gausėja, bet ne ta pa- j 
čia proporcija laisvajame pasau
lyje stiprėja lietuvybė, jei apie 
stiprėjimą išvis kalbėti 
Didelė dalis jaunosios 
Šviesuomenės, kildama į aukštes
nes mokslo ir profesijos pakopas, 
jei iš lietuviškos bendruomenės 
visai ir neišeina, bet gerokai nuo 
jos nutolsta. Tačiau esama ir la
bai šviesių pavyzdžių. Vieną tokį, 
Žibutę Brinkiene čia prakalbina 
"Draugo*" korespondentas. 

Prieš keliolika metų jaunutė 
Brinkiene. tuo metu dar Balsytė, 

kole
gijoje buvo išrinkta "home-
comming ųueen" ir atkreipė dau
gelio amerikiečių laikraštininkų 
dėmesį. 

Klausinėjama apie ateities pla
nus, atsakinėjo: "Lietuviškieji rū
pesčiai yra mano gyvenimo dalis, 
ir aš jiems skirsiu gerą dalį lai
ko". Ir Žibutė ankstyvos jaunys
tės įsipareigojimams likosi išti
kima. Lietuviškai veiklai ruošėsi 

lituanistinėje mokyk
loje, ateitininkų ir skautų organi
zacijose, o brendo LB-nės dar
buose, Rez. remti komitete. LF 
bičiuliuose, ALIAS-goje ir kt. 
Daug dirbo Simo Kudirkos gelbė
jime, Kalamo aukos . pasauliui 
pristatyme ir kituose Lietuvos 
laisvinimo darbuose. 

2ibutė Brinkiene 

Buvo susidarę galimybių nu
eiti jai į filmų pasaulį, bet ji nu
ėjo į inžineriją. Bet Chicagos u-te 
gautas mokslo laipsnis tech
nikoje jos nepatenkino, ir 1975 
pavasarį Los Angeles South Wes-
tern u-te pasiekia teisės mokslų 
daktarės laipsnį ir šiuo metu pra
deda verstis advokatūra. Žibutė 
iš viso yra lankiusi 9 aukštąsias 
mokyklas, tarp jų UCLA. Kata
likų u-tą Paryžiuje (tarptautinės 
teisės kursą), Lojolos u-tą (imi
gracijos teisę) ir kt . o šiuo metu 
pati pradėjo skaityti du kursus 
teisių mokykloje, Glendale, Ca-
lif. 

— Turėjote laipsnį inžinerijo
je, tad kolde motyvai pastūmėjo 

Gureckas. Gečys... ju daugybė. 
Jie dirba ir aukojasi. 

— Tad manote, kad Nainio ir 
Razmos pasikalbėjimas spaudoje 
dėl daktarų aukų neteisingas? 

— Nesakyčiau. kad netei
singas. Gal nereikalingas. Aš 
manau , kad buvo nesusikalbėta. 
Vienas turėjo galvoje neaukojan
čius daktarus, antras — aukojan
čius ir visuomeniškai aktvv ius. 

— Bet ar manote, kad visuo
meniškai aktyvių prijfesionalų, 
aukojančių ir dirbančiu, skaičius 
pakankamas? 

— Čia tai jau ten b susimasty
ti. Nuo pokario imigracijos pra
džios tūkstančius gerai aDmoka-
mų profesionalų yra išleidę vien 
Amer ika universitetai. Jei jie vi
si bent vieną valandą darbo ir 
vieną dolerį aukos savaitėje skir-

f naujus užsimojimus teisių pro
fesijoje? 

— Technikos mokslai įdomūs 
mokytis, bet praktikoje ten'<a už
sisklęsti medžiaginiame pasauly
je tarp skaičių, formulių, linijų. 
Pasiilgau kontakto su gyvais 
žmonėmis. Advokatūroje tie kon
taktai yra gyvi. įdomūs, intymūs.! 
Juk daug džiaugsmo patiri, kai i 
išsprendi žmogaus rūpestį ar pa-
dedi jam nelaimėje. Teisininko i 
profesija taipgi įdomi tuo. kad į 
jos praktikon galima įjungti visus | 
turimus gabumus ir panaudoti 
visas žinias. Juk į teisminius pro
cesus įkliūva įvairių profesijų 
žmonės, tad tenka pasigilinti į 
visas gyvenimo sritis —techniką, I 
komerciją, mediciną, poKtiką, į 
kultūrą ir t. t. Pagaliau ir lie-j 
tuviškoje problematikoje teisi- į 
rankas gali būti naudingesnis į 
negu, sakysime, inžinierius. 

— Bet, bent laiko prasme, ar '• 
neiškils leonfliktas tarp ]~<sų lie-' 
tuviškų įsipareigojimų ir prof esi-; 
nan darbo? Juk. kaip vaistinėje' 
miligramais, taip advokato įstai-: 
goję laikas (ir sąskaitos) matuo
jamos minutėmis. 

— Teisininkui laikas yra iš 
tikro brangus. Laiko jam visada 
trūksta... 

1>L PB 8-3229 

DR. ANNA BALIUNAS 
2858 West 63rd Street 

AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

Valandos pagal sut*it&riai4 

0R. K. G. BALUKAS 
Akušerija Ir uiourrtj ligų* 
Ginekologini C r.irucjcija 

6449 So. Pulaski Road (Cratvford 
Priima Ligonius pagal rusltartma. 

Hedical Buflding) TeL LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti J74-8012 

nierius V. Nagomoskis ir daug 
kitų. 

mas, kaip išlaikytos pristatymo 
proporcijos ir bendras žinių tie
kimo metodas. 

įvykiu ir reiškinių pristatyme, 
eilučių skaičiumi neparanku ieš-, 

Viktoras Petravičius Medžio raižinys 
Didelės apimties Viktoro Petravičiaus grafikos, tapvbds ir skulotūros darbu 
paroda Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre, Chicagoie, bus atidaryta vasario 
13 d. ir vyks iki vasario 20 d. Tai bus Vasario 16-ios prega vieno kūrybin
giausių mūsų dailininkų paroda vietoj praėjusiais melais ta proga ruoštų ko-
lektyvinių parodų. 

— O kaip rašytojui, visvome- į 
n.ninkui. gydytojui? 

Žinoma, trūksta ir jiems. Be 
to, rašytojo ir visuomenininko 
valandų niekas neskaičiuoja ir už 
jas neatlygina. Bet šiuo kar tu: 
mūsų pokalbis sukasi apie teisi
ninkus — advokatus. Būtų gera, 
kad ir jie valandų dienoje dau
giau turėtų. Tačiau aš asmenis-1 
kai gan optimistiškai žiūriu j lai-1 
ko stokos problemą. Lietuvos ir į 
lietuvybės reikalai buvo ir bus į 
mano gvvenimo dalis. Pagal rei-
kalų svarbumą teks skirstyti žmo-; 
gui duotą laiką. Gal teks atsisa-1 
įvyti dalyvauti viename a ' antra-į 

I rne parengime, pramogoje, ta- ' 
čiau bandysiu laiko rasti, kai 
reiks ginti Lietuvos*!aisvės bylą 

; ir atstovauti lietuviams tauti-
'• niuose reikaluose. Juk teisininko 
! profesiją ir lietuviškus darbus pa
sigėrėtinai gražiai derina kai ku
rie kolegos teisininkai, ka 'o Žum-
bakis Chicagoįe, dr. Novnsaitis 
Philadelphijoje, Švėgždaitė Ka-

! p.adoje ir kiti. Bandysiu sekti jų 
Į pavyzdžiu. 

— Tad manote, kad lietuviš
koji patarlė "prie gero noro nė
ra blogo oro" yra teisinga? 

— O taip. Tikrai. Pradedant 
gerais norais, gerų rezultatų ga
lima tikėtis, pradedant be gerų 
norų, nė pradžios nėra. Štai ma- I 

j žytis pavyzdėlis. Neseniai čia, j 
Į Los Angeles, buvo literatūros va- I 

karas su poetu Bernardu Braz-1 
džioniu. Vakaras puikus. Žmo
gaus dvasią ir lietuvio pasididžia
vimą sava kūryba keliantis. Pa
klausiau vieno pažįstamo, kodėl 
vakare nedalyvavęs, atsakė, kad 
t ūkas sulaikęs. Pagalvojau, kad 
dvasinis rūkas, nes gamtoje nei 
rūko, nei lietaus tą dieną nebu
vo. Taigi, geras oras blogų norų 
nepataiso. 

Grįžtant prie profesionalų, vėl 
noriu priminti keletą vardų. Ar 
savo profesijose u/.sikasė tokie Į 
profesionalai — inžinieriai, gydy- į 
tojai, chemikai —kaip Kisielius, 
Razma. Ambrozaitis. Adamkus, 
Keblys, Nainys, Almenas, Gaila, | 

0R. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marti uette Medical Orite* 
61S2 Su. Kedzle Ate. 

Vai.; plrmad., antrad. ir ketvlrtad. 
8 Iki 7:S0 vai. vakaro. 

Sestad. nuo 1 iki 3 vai. 
Pasai susi tarimą. 

Oftao telef. WA 5-2670 
RemltL teL WA16rook &-S04* 

te l . ofiso HE 4-5849, rez. 888-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 We»t 71st Street 

Vai. pirm., ketv. 1 lkl 6 popiet. 
Mitraa., ponkt. 1-6. treč. Ir sėst. tik 
*u«l tania. 

OT. Ant. Rudoko kabinetą per&n? 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 v*est 51st Street 
TEL. GR S-2400 

VaL: pagal susitarimą.: plrmad. tr 
Ketv. 1—4 Ir 7—9: antrad. Ir penk-
tad. 10—4, sestad. 10— t vaL 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
1443 So. 50th Atenoe, Cicere 

Kaadiec l-> vai. k «-8 va*, vam 
Išakyrua trečiadieniai. 

Clottadlenlaia n. >- « Tat pople-

Tt>L REliaace t - l S U 

3R WALTER J. KIRSTU* 
! Lietuvis Kyd>xojaa) 

S925 vVest S9th 8treet 
/a i . : ptrmad., itntrud.. ketvlrtad. i." 
pe&ktad. cuo 12-4 vai p p. 4-1 
v&L vak. deautd. 11-J vai. p. a. 
vrečiad. atdaryta. 

0R. IRENA KURAS 
GYDYTOJA m CHIRURG2 
K.CI.'l'Kir.- £R VAIKŲ LIGOS 

SPBOLAIJSTfi 
aCEDICAL BUILDI5G 

71M South Wegten> Artinam 
Valandos: Kasdien nuo 14 vaL rjrt» 
lkl 1 vai popiet. 

Offlao tederf RE 7-11(8 
Resfcd. telet. U l - » i l . 

Ofiso HE 4-1818. Rem. PR *-»S©) 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA« 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(7l-oa tr CampbeD l . e . kampas; 
Vai • plrmad.. antrad., ketv Ir penki 

Nuo 1 lkl 7 vai. p p. 
Tik •uritar'ja 

Td. 778-6565 

Ofa. teL 735-4477 Rez. PR 8-6960 
DR. L DECKYS 

«yi>YTOJa. IR CHXRURGS 
Specialybė — Nervu ir 

Emocines Ligos 
CRA1TFORD MEDICAL, BUTUODia 

844S So. Palaskl Road 
Valandos pa«rai susitarimą 

Rezid. teU — GI 8-6873 
3R. W. M. EISIN-EISINAS 

IKUSERIJA IR MOTERŲ UGO> ; 

GIXEKOLOGI\ft CHIRf^RGHA 
6132 So. KedzJe Ave., WA 5-2R70 
Valandos pairai •o^tartma iri u*-

atalllepla. skambinti: SCI S-OOOl. 
- ^ i 

TeL — BE S-589S 
DR. A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal sus:+arimą 

Ofiso telef. PR 8-2?2fl 

0R. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K A A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd «treet 

Mrmad.. antrad., ketvlrtad.. Ir peckt. 
-įuo U Iki S »aL Ir nuo * lkl 8 
'ai. vak. aeitad. nuo 1 iki 4 vai 

Of«. PO 7-6000 Re? G.\ 3-7278 
DR. A. JENKINS 

^TDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
3844 West 6Srd Street 

Valandos pagaJ susitariras 

DR. K. A. V. JUČAS 
48S-4441 _ K ) 1-4*06 
Jei oeatsUJepsa SS1-1O70 

ODOS LIG08 — CHIRURGIJA 
^fissJ 1002 N a Wes tern Avenue 

1214 N a W e s t e r « Avenue 
balandos pasai susitarimą 

Visi telefonai 652-1381 

DiR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Coart, Cicero 
Vai.: kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad 
<r se*tad. tik susitarus. 

DR. VIDAS J. NEMICKAS 
ftlRDIES IR VIDAUS UGOS 

2454 W. 71 Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. — 282-442? 
DR. ROMA*, PETKUS 

aKTn T.IGOS — CHIRURGU* 
Ofisai. 

UI 5 . TfABASa AT3L 
4SOO S. < ESTIiAi AVI 

Valandos pagal susltartmą 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
• Kalba Metuviškal) 

2618 W 71^t S t — TeL 737 5148 
TtkitiM akte Pritaiko akintas Ir 

"oontart lensesr 

Vai pagal Mudtarima. CaJaryta 

0R. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
•mm W ĄSrd Street 

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

Ofwo tel. 776-2880 r m. 448 6MI 

DR, J. J. SIMONAITIS 
3 Y D Y T 0 J A S 

Adresas! 4255 W. SSrd Stree* 
Offc»o t^l«f. RE 5-»410 

Rezidcncijo« tetet. GR S-OSU 
Valandos: plrmad.. actrad.. ketvirta^ 
tr penktad. nuo 1 lkl t ral popls' 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

Bendra praktika Ir moterų ligos 
Oftean tr r«s. 2SSI W. Sttb M. 

TeL PRospect S-1S2S. 
Ofiso vai.: Pirm., antr.. tr««. Ir 

P"»nkt. nuo 2 'kl 4 vai Ir nuo 0 lkl I 
v v *e*ta<l 2-4 vai popiet Ir ktt* 
lafku nasal sru^tartnis 

Oft«o tel. H E 4-2123. namo GI S-SItt 
0R. V TUMASONfS 

C H I R ' ' R G A f 
?4$4 We«rt Tlst gtrest 

v"ai pirm au«r»<l *«tr ir penktai 
n i • »wi tcsitami J - * Ir *-1 

Tel. Ofiso PR 6-6446 
0R. F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
81 <)"> Wesf 71«rt Street 

Valandos: 1-6 vai popiet 
TTPČ. ir SeStad. pa^al susitarimą. 

Ofiso teL 586-3166. namo 636-4850 
DR. PETRAS ŽLI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6234 S. Narragan«ert Avenue 

Vai.: pirm., antr. ketv. 2-5 Ir S-S 
ponkt 2 R &*fitad piural susltartms 
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FRANK'S TV and RADIO. INC. 
8240 SO HALSTRD STRRRT TFL. — CA 1-7252 

RADIJO IR STrCRFX) APARATŲ PARDAVIMAS IR TATSYMAS 
^ r D E U f PASIRINKIMAS {V AIRI AUSIU rEIJ^VTZIJi:! APARATŲ 

8PAI.VOTOS fEl.EVIZIJOS APARATAI 
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būtu sunku advokatui tam reika
lui kasmet skirti 2-3 dienas. 

labai ragintume. Kitų dvasiniu 
nusiteikimų ir kvalifikacijų žmo-

b. Dirva plati tarptautinėje tei- nes eina j politika, ir mes turė-
sėje. Aš pati galvoju šioje srityje • tume juos skatinti, o ne kultū-
toliau gilintis, ieškodama kelių 
Lietuvos bylai kelti tarptautiniuo
se forumuose. Lietu* iai teisinin
kai šį klausima turėtų svarstyti 
organizacijos rėmuose. 

c. Lietuviai teisininkai turėtų 
daugiau dėmesio kreipti j politi
nę sritį. Esamų galimybių visai 
neišnaudojame. Teisininkų pa
reiga būtų rūpestingai išstudijuo-

I ti galimybes, paruošti planus ir 
! ištvermingai juos vykdyti. Tauti

nius t'kslus daug lengviau pa
siektume, jei įtakinguose postuo
se turėtume sąmoningų lietuvių. 

— Kalbėjote apie Jum arti
miau pažįstamą sritį — profesio-

ros vardan stabdyti. Mums reik'a '. 
iškilių žmonių visose gyvenimo i 
srityse, ir niekas ten mūsų neat
veš, jei patys jų nesieksime. Man 
atrodo, kad politka "susitepti" bi-' 
jo tik silpnieji kultūrinio lauko 
darbuotojai. Pilnai nepažįstu lie
tuvių kultūrinio gyvenimo, bet 
žinau nemaža iškilių lietuvių kul
tūros kūrėjų vardų, kurių pasi-; 
reiškimuose lietuviškame gyve
nime užtiksime nemaža ir poli.i-' 
nių momentų. Š ai jie, bent ku-j 
riucs kiek pažįstu: Maceina, Gir- ! 
nius, Brazdžionis, Aistis, Gliau
dą, Bradūnas, Baronas, Alantas, 
Pūkelevičiūtė, Alė Rūta, Visvy
das, Landsberg's. iš vergijos ne
seniai ištrūkę Jurašai, Kairys... O j 
ką kalba prieš metus mirusio j 
prof. Juozo Brazaičio pavyzdys? j 
Kur jis buvo didesnis — kukū- ' 

Baltijos kranras p r L- Dar.rus 

EGOISTINIS VIENO LIETUVIO LAIMĖJIMAS PRIEŠ KITĄ 
LIETUVĮ YRA VISŲ MŪSŲ PRALAIMĖJIMAS 
(Atkelta iš 2 pusi.) kau ne tik tuos, kurie mūsų gy-

.. __. . . . i venime reiškiasi visiška tvla, bet 
tų lietuviškiems reikalams, mes . . u .. . „ »«. . „ 

. . . .. . . I tr tuos, kūne veikia tuščiais zo-
szebuklus galėtume padarv i, pa
saulį nustebinti. Juk tai būtų 
menkutė auka, net nepasiturin
čiam. Bet toks noras — tai tik 
svajonė, tik tyruose šaukiančiojo 

| nalus. Tačiau domitės ir kultū
ra. Savu laiku ir pati gan akty
viai mūsų kultūriniame gyveni
me esate dalyvavusi. Tad susto-

Nuotrauka Alekso Urbos ' k" 7 ^ prie tradicinio klausimo: roję ar politikoje? 
ar kultūra išskiria politiką, ar jos I Man atrodo, kad rūpestis turė-
kokiu nors būdu susiderina? Yra tų būti ne kaip politiką pakeisti 
balsų, ypač iš buvusių nesėkmin-I kultūra, bet kaip ją iššvarinti, su-
gų politikierių, kad Lietuvos ir \ kultūrinti, priartinti prie Brazai-
lieiuvybės labui politinės veiklos 
atsisakytina ir pasitenkintina 
kultūrine kūryba. 

— Grįžtant prie Jūsų naujo
kos profesijos, ar esate susipaži
nusi su veikla lietuvių teisininkų. 

čio praktikuotos politikos. 

— Politinėje - rezistencinėje 
. . . , ., veikloje turite neblogą patyrimą. 

— As negaliu suprasti, kaip is • ^ . , , - _ , =i_»_ 
, _& ,. ._ ' . . i Tad ko. Jūsų nuomone, trūksta kultūros butų galima išskirti po- tos veiklos sėkmingumui? 

balsas. 

— Prof. J. Brazaitis "Vienų 
vieni'' knygoje, kalbėdamas apie 
mūsų tautos laisvės sutemų lai
kotarpį, išnyškino tuolaikinius au
kos žmones, bet taip pat aptarė ir 
tuos, kuriuos pavadino "mirusiai
siais tarp gyvųjų". Ar nemanote, 
kad pastarieji^ šiuo metu užgožia 
šviesiuosius taškus? 

— Su širdgėla tenka pritarti 
prof. Brazaičio žodžiams. Miru
siais Lietuvai ir lietuvybei aš lai-

ežiais, beprasmiais atsidūsimais ir ! apsijungusių Lietuvių teisininkų 
aklu, neva reginčiųjų sekimu, i draugijoje? Šalia grynai profesi-
Brazaitis kalbėjo ir apie "gyvuo-j nes praktikos, kokiom kryptim 
sius tarp mirusiųjų". Tai yra tie \ lietuviai teisininkai galėtų reikš-

— Daug dalykų, mano nuomo
ne, galėtų pagerinti tą sritj, kurią I 

žmonės, kurių reikšmė nesibaigia 
su jų mirtimi. Bet betarpiškam 
lietuvių gyvenimo į aukštesnes 
pakopas išvedimui mums reika
lingi "gyvieji tarp gyvųjų". Ir 
man atrodo, kad tokiais yra žmo
nes, apsivalę nuo egoizmo ir ma
terializmo, tvirtų įsitikinimų, gi
lios vilties bei gyvos širdies, pla
kančios ne dėl asmeniškų ambi-

litiką. Kaip be gyvybės palaiky
mui būtino organo negali funk
cionuoti kūnas, taip be politinės 
veiklos būtų suluošintas, jei ne'; mes vadiname Lietuvos laisvini-
numarintas, visas lietuvių gyve- I mo darbu. Tačiau noriu paliesti 

. nimas. Tiesiog sunku suvokti, j kai kuriuos reiškinius, su kuriais ' 
— Nesu susipažinusi, todėl į koks galėtų būti nuostolis, jei ša- į susiduriame nuolatos, 

apie Teisininkų d-jos veiklą nei j Ha Brazdžionio, Barono, Gliau- Pirmiausia reikėtų gilesnio 
vienaip, nei kitaip negaliu pa- | dos, Bradūno, Alės Rūtos ar Pū 

ris?. 

sisakvti. Tačiau man atrodo, kad kelevičiūtės turėtume lietuvi 
galėtų būti trys lietuvių teisinin- į "councilmaną", 
kų lietuviškos veiklos sritys: 

laisvinimo veiklos supratimo. 
Bendrinis posakis, kad "kovoja-

kongresmaną, me už Lietuvos laisvę" daug ko 

a. Lietuviškose bendruomenė 
se, kur yra bent keli lietuviai ad 
vokatai, būtų galima suorgani 

senatorių ar gubernatorių, jei ša- Į nepasako. Svarbiau žinoti, kaip 
lia naujos geros knygos praveda-1 mes tą kovą konkretizuojame, ko
me gerą rezoliuciją kongrese. Nei j \,\e š i o s dienos ir rytojaus užda-
knyga, nei rezoliucija Lietuvos!

 v i n i a i ? k o k i e p l a n a j u ž m e t ų p l a _ 

neturtingi lietuviai, ypač senes- ; 
cjų. "Mirusiųjų" visada yra bu- j z u o t i "teisių klinikas", 
vę ir bus, bet ne jie lemia tautų 
ateitį ir ne jiems užgožti gyvuo
sius. 

Kunose 
neišvaduos, bet tikrai sustiprins 
kovos dėl laisvės pozicijas. 

Žinau, kad nė vienas iš mano 
nio amžiaus, galėtų gauti veltui s u m i n ė t ų rašto žmonių nesimuš į j sikeitus, tuos planus reikėtų keis- j 
teisės klausimais patarimų. N e - ' politinius postus, jei mes juos ir ti 

no reikalingumo nepakeistų ir 
faktas, jei už metų. sąlygoms pa- i 

'X£^j* 
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Adomas Galdikas Tėviškės laukai 

DU EILĖRAŠČIAI 
KAZYS B P. A D C N A S 

ŠAUKSMAS 

Tyluma myli nebrjlį akmenį. 
Iš tylos nukalta visata. 
Kam plėšrūną žvėrį lakini? 
Kad nestaugtų? Saulele šventa 

Nusileido soduosna ramybė. 
Jau klaupies ties vakaro versme, 
O visa žvaigždėtoji beribė 
Sudreba tavo širdies šauksme. 

ATSIMINIMAS 

Saulėta lyquma palinkusi į pietus. 
Kada ir kur — jau pamiršai. 
Ten, debesiui šešėliu ją palietus, 
Pabiro sodrūs, šlamantys lašai... 
Nepamiršai, nepamiršai — 
Pro ašaras nusišypsai. 

Kovos už Lietuvos laisvę tiks- i ambicijų, nei kovos lietuvio prie? 
!as šventas, tad ir kovos priemo- I lietuvį drumzlių. Egoistinis vieno 
nės turi būti švarios kaip krikš- lietuvio laimėjimas prieš kitą reiš-

i tolas, nesudrumstos asmeniškų (Nukelta i o pusi.) 

Įvykis su pabaiga 
Juozas Toliušis 

Mark TVain savo novelių knygoje y ra 
aprašęs vieną atsitikimą, kurį ir jums no
rėčiau papasakoti. Atkartojimas nebus la
bai įspūdingas: originale pasiskaitytumėte 
įdomiau ir sklandžiau. Tačiau tos mažos is-
torijėlės pabaiga yra tokia savotiška ir ne
tikėta, kad dėl jos ir a š išgyvenau keistą 
nuotyki. Tiksliau — ne nuotyki, bet šio gar
siojo rašytojo novelės atomazgą. 

Jis tenai porina apie pasipuošusį jauni
kaitį, karštą vasaros popietę brikele važia
vusi pas merginą, kuriai jau seniai ruošėsi 
pasipiršti, šiandien kaip tik buvo t a lemtin
goji diena. 

Oras buvo šiltas ir gražus (anoje nove
lėje viskas gražu: ir mergina, šviečianti jau
nyste, ir laimingasis vaikinas, net dvi senu
tės tetos, su kuriomis netrukus susipažin
sime), o kelias bėgo palei besirangantį upelį. 
Marko Tvvaino didvyris sustabdė vežimą ir. 
pakerėje pririšęs arklius, nušuoliavo pakal
nėn prie vandens. 

Pasimaudyti šioje kelionėje nebuvo numa 
tęs ir nepasiėmęs maudymosi aprangos, ta
čiau vėsioji vandens pagunda buvo tokia vi
liojanti, jog skubiai nusirengė ir nėrė sro
vėm Vanduo jį atgaivino. Besipliuškenda
mas, dar kartą šaltai apgalvojo pasipirši
mo kalbą ir patenkintas išlipo į krantą. 

Vyrioko geroji nuotaika staiga nuslūgo, 
kai. palypėjęs aukštyn, pamatė jog nėra 
irabužių. Tik marškiniai, kuriuos buvo nu
simetęs paskutinius ir nusviedęs pačion pa
krantėn, tysojo vieniši, ir nieko daugiau. 
Nežinomasis pakrantės vagišius, matyt , jų 
nepastebėjo. Reikalas visai nekoks, kai pas 
sužadėtinę tenka važiuoti vienais marški
niais. 

Juos skubiai užsivilkęs, jaunikaitis apsi
dairė ir atsargiai ėmė kopti į kelią prie savo 

ratų. Tačiau jo vargas buvo tik prasidėjęs: 
kitas akimirksnis buvo tikras siaubas. Kai 
stryktelėjo į vežime ir ruošėsi sukti arklius 
namo. iš už kelio posūkio išniro moterų t r i 
julė ir ėmė jam džiaugsmingai moti. Tikriau
siai nujaučiate. kad tai buvo jo sužadėtinė 
su anksčiau paminėtomis senutėmis tetomis. 

Susitikimas neišvengiamas! Jaunuolis 
skubiai išvyniojo vežimo pasostėje rastą žie
minį kojų apklotą, užsitempė jį ligi juos
mens ir pasiruošė slogučiu virtusiam ren-
dez-vuoz. Priartėjuri mergina jį maloniai pa
sveikino, o tetos tuoj kreipėsi su nelauktu 
prašymu. 

Gretimajame miestelyje įvykusi kažko
kia nelaimė, daug žmonių likę be pastogės 
Senutės esančios geros samarietės, skuban
čios miestelin švelniu žodžiu a r kitokia pa
galba pas nelaiminguosius. Jaunikait is kaip 
tik galėtų j as ten tuoj pavėžėti. 

Matote, padėtis visai nepavydėtina, ir 
jaunuolio galvoje maišėsi beviltiškos išsigel
bėjimo viltys. Jei, suplakęs arklius, nuva
žiuos, ką jos pagalvos apie savo būsimąjį šei
mos narį? Jei pakvies jas kelionei — paaiš
kės, kad j is be kelnių: nuogas važiuoja pas 
savo merginą? Ir jaunosios akyse, jeigu 
nieko nesugalvos, t aps didžiausiu žiopliu. 
To švelnaus ir nekalto padarėlio juk negalė
jo kviesti sėdynėn po apklotu... 

Kaip ten bebūtų, jaunikaitis sustingęs 
vėpsojo ir nežinojo, ką bedaryti. Jo būsi
moji sužadėtinė, pamačiusi vyrioko neryž
tingumą, staiga pribėgo prie vežimo, palipo 
ant pakopėlės ii, nutraukusi žieminę skrais
tę žemyn, sušuko: 

— Xa. skubėkime į miestą, nėra čia ko 
gaišti... 

Istorija tuo ir baigiasi, o pasakojimo 
apačioje smulkiomis raidėmis pa rašy ta : 

"Kas šiam įvykiui sugalvos tinkamą ir 
įtikinančią pabaigą, au tor ius sumokės pen
kis dolerius..." 

Novelė, nors papras ta , gal net ir dirbti
nė, iš ka r to mane sudomino. Juk kiekvie
nai būklei y r a išeitis —turi būti ir čia. 
Pradžioje pr is imindavau šį skaitinį tik kar t 
kartėmis, bet juo tolyn, juo dažniau jauni
kaičio nuotykis sugrįždavo pasąmonėn ir 
prašėsi ieškoti sprendimo. 

Pr ikūr iau visokiausių siūlymų: jaunikai
t is suplaka arkl ius ir zovada pabėga; sene
lės atsisako pasivažinėjimo; mergina, su
pratusi keblią padėtį, nukreipia savo puri
toniškas t e t a s kitu keliu... Net draugų ra
teliuose užvesdavau šią šnektą, ieškodamas 
geros pabaigos, bet šie, po kelių nevertingų 
spėliojimų, vėl sukdavo kalbą kitur. Jie net 
nieko nauja nesugalvodavo, nes kiekvienas 
pasiūlytas a t s akymas m a n o jau buvo anks
čiau apmąs ty tas ir i šbrauktas , kaip netin
kamas . 

Bėgo savaitės. ne t mėnesiai. o 
Mark Twain man v i r to sunkiu uždaviniu: 
nusitvėrus ką dirbti, nelemtoji istorija vis 
lenda j smegenis, žvilgsnis nuplaukia mels
vu eteriu, o j ame jau ir stypso karieta su 
panikos pagau tu jaunikaičiu. Kitais kar ta is 
puritoniškosios tetos spigina mane piktu 
žvilgsniu ir neatlaidžiai sako: "Įkliuvo jau
nikaitis, ar n e ? " 

Tapau išsiblaškęs darbovietėje, namuose 
susikrovė eilė svarbių neatliktų reikalų, o 
laisvalaikio mintys visada susibėgdavo į anų 
veikėjų draugystę . Net novelių autorius, ma
loniai žvelgiąs savo ar is tokrat iška išvaizda 
iš knygos aplanko, d a b a r persekiojo ironiš
ka šypsena ir t a r t u m džiaugėsi mano be
jėge fantazija. Ar nejuokinga, kad kar ta is 
toks mažmožis užgožia žmogų ir verčia gy
venimo tėkmę iš šaknų? Ir paaiškinti niekam 
negali jokia logika. 

Buvo jau vasaros pradžia, kai vieną sek
madienį užgriuvęs bičiulis pasiūlė nuvažiuo
ti į kaimą. Diena pasitaikė saulėta, o mieste 
nematyt i jokių įdomių perspektyvų. Draugo 
kvietimą mielai priėmiau. Jo dėdė. nemažos 
pieno fermos savininkas, gyvenąs miškinga
me užkampyje: pakvėpuosime laukais, išva
lysime plaučius. Puiku. 

Mūsų jau laukė: ant stalo tuoj atsirado 
šiltas užkandis, rūgštus pienas ir kitos ūkiš
kos gėrybės. Na, ir ropinukė buvo atkimš
ta, kurią vyrai, guviai bespręsdami gyveni
miškas problemas, greit ištuštino. Pokalbis 
taip įsibėgėjo, jog aš net savąjį Mark Tvvain 
pamiršau. Labai miela viešnagė! Ir kadangi 
dar buvo likusių daugyl>ė kitų negvildentų 
temų. tai šeimininkė pripildė ir antrą... 

Vėliau pašnekesys n v krypo į ūkinę sritį 
— karves, o mane jau žliaugė devyni pra

kaitai. Bendrininkų atsif rašęs, išėjau į orą. 
Be to. negražu juk, kaiman atvažiavus, vi
są dieną prasėdėti kambaryje. Išvingiavau 
per traktoriais užverstą kiemą ir, sekdamas 
galvijų pėdų išspaustą takeli, tingiai ir mie
guistai patraukiau į palaukę. 

Gamta mane atgaivino. Melavo pamiškė, 
netolimoje ganykloje ramiai stoviniavo kai
menės, šalikelėmis stiepėsi kukurūzų laukai. 
Paskui kelelis nubėgo pakalnėn. Už vielinės 
tvoros išniro lėtai sruvenąs upokšnis. Išsu
kau iš kelio ir. palikdamas vešlioje želėje 
plačią brydę, nubangavau ligi pat vandens. 

Koks smagus kampelis! Išsitiesiau žolė
je, nusimečiau batus ir užsisvajojau. Ar 
nebūtų idealu visą laiką gyventi kaime? Nei 
triukšmo, nei skubėjimo, tik ritmingas pie
vų gyvūnijos dūzgesys ir visuotinis atsipa
laidavimas nuo miesto rūpesčių... 

Karštis tebedegino, ir viskas lipo prie kū
no. Nusimetęs drabuživ.s. įšokau upėn ir 
ėmiau pliuškintis. Niekad nebuvau prisiekęs 
plaukėjas, tad šio mažo upokšnio užteko: 
panardžiau. pasitaškia i, perbridau kiton pu
sėn ir vėl grįžau atgal. Paskui įkibau į kran
to krūmus ir iššokau. 

Kranto laukė įdomi staigmena. Pakėlęs 
ikis. susidūriau su padaru, kurio mažiausiai 
bet kada t ikėjausi : priešais stovėjo išpūsto
mis akimis žalmargė, o snukyje karojo bai
giamų gromuluoti mano sūrių marškinių 
rankovė! Neradau nei kelnių, nei kojinių, nei 
batų. Gamtos karalystėje stovėjo vienas 
prieš antrą nuošalis ir karvė! 

Ir kuris paibelis bus ją čia atnešęs? Juk 
šeimininkas sakė. kad jos atskirtos įelektrin
t a viela. Apsidairiau, bet nepastebėjau nei 
vielų tvoros nei kitokių įrangų. Tik krūmy
nai ir vešli paupės žolė. 

Mane apėmė panika. Nusigandęs puoliau 

į a tk ran tę , siaubo maišatyje nusukau kita 
linkme ir atsidūriau nepažįstamoje pievoje. 
Kiek tik akys užmatė, tyvuliavo kukurūzų 
rėžiai. Padėčiai dar pabaisinri už keliolikos 
žingsnių išlindo nepažįstama mergina ir 
ėmė šaukt i : "Ei, you!" 

Susiriečiau žolėn ir ėmiau šliaužti atgal į 
krūmyną. Dabar jau pylė dvidešimt devyni 
prakaitai , ir jutau, kad jie tekėjo srovėmis. 

I r krūmai manęs neišgelbėjo, nes iš ki
tos pusės išgirdau vyriškus balsus. Atsisu
kęs pamačiau netolimoje atkriaušėje sto
vintį savo draugą ir šeimininką, po vaišių 
irgi išėjusius atsipūsti. 

Tikra velniava, kokion savo gyvenime 
d a r nebuvau įkliuvęs. 

Vienintelis išsigelbėjimas iš gėdos — 
vanduo! Ten paniręs, paaiškinsiu jiems, kas 
atsi t iko. Širdis tuksėjo, kaip patrakus, ir 
a š moviau aukšta žole atgal į paupį. Pen
ke ta s žingsnių, ir —jau upelis! 

Bet likimas manęs šiandien nepasigailėjo. 
L y g iš po žemių išdygusios, atsisuko pa
krantėje sėdėjusios dvi senės ir, mane pama
čiusios, si-.klkeno taip šėtoniškai, jog maniau, 
kad tą pnčią akimirką griūsiu be žado že
mėn. Kokios baisios puritonės, tos abi tetu
lės! 

Kai atmerkiau akis, pirmiausia griebiau 
už marškinių. Ne, jie gulė sąžiningai prie 
permirkusios odos ir dengė mane visu savo 
brangiu pločiu. Kelnės tebegaubė juosme
nį, o kojinės, pusiau nusmukusios, tabalavo 
an t kojų. Tik batai ilsėjosi šalia. Juos pa
griebęs, kad vėl karvė nesuėstų, greit užsi
moviau ir atsis'.ojau. 

Už kelių žingsnių tyliai virpėjo upelis, 
o užpakalyje rangėsi mano paliktoji brydė. 
Nei karvių nei samariečių tetų... Tik vielinė 
tvora nutįso pro pat panosę ir nukrypavo 
į krūmyną. 

Ar tai buvo sapnas? Greičiau — tai pra
ėjusio pusmečio uždavinio sprendimas ner
vams atleisti. Anas paupės miegas mane iš
gydė, ir jaunikaičio istorija daugiau nebevar
gino. Esu dėkingas fermos savininkams už 
ropinukės vaistažolių lašus... 

Ar tai nebūtų pabaiga ir Mark Twai.":o 
novelei? O gal didysis rašytojas sapną yra 
panaudojus kitų apsakymų atomazgai? 
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Nauji leidiniai 

Mariaus Katiliškio knygos viršelis, 
pieštas Algirdo Kurausko. 

"nesidomauti", vietoj "nesidomė
ti"", kai nuolat rašoma "randa
si" vietoj "yra", kai matome 

• Marius Katiliškis. APSAKO
MAI. Aplankas ir titulinis pusla
pis pieštas Algirdo Kurausko. Iš
leido Algimanto Mackaus Knygų 
leidimo fondas, 1975 m. Spaud.' 
M. Morkūno spaustuvė Chicago-
je. Leidinys kietais viršeliais, 256 
.psl. kaina 8.00 dol. 

Naujos Mariaus Katiliškio 
knygos belaukiant, laikas gero
kai prailgo, nes novelių rinkinys 
"Šventadienis už miesto'" buvo 
išleistas 1963 metais, o po to 
tyla iki 1975-tųju. Ir štai dabar 
po dvylikos metų nauja knyga 
"Apsakymai", \ au jo je knygoje -
dvylika apsakymų. Reiškia, kiek
vienam išlauktam metui po vie
ną. I skaičius įsivarę, galėtume 
dar skaitytojui priminti, kad 1975 
metais pačiam Mariui Katiliškiui 
suėjo 60 metų. Taigi prieš pat 
Kalėdas išleisti "Apsakymai", ga
lėtume sakyti, yra jubiliejinis ra
šytojo reiškimasis. 

Kiekvienam, tur būt, smalsu, 
kas gi yra naujosios knygos pus-į "grasymą", o ne "grasymą ir 
lapiuos? Ogi yra tas pats žo- į pan., tai žmogus tikrai turi krūp-
džiais sodrus ir neišsemiamais! telėti ir klausti: kur mes čia at
kalbos lobiais turtingas Katiliš- i sidūrėme? Negi savo kalbos kul-
kis. Šitas kalbinės formos aspek
tas šioje knygoje autoriaus, at
rodo, net dar labiau išpuoselė
tas negu ankstesnėse; vietomis 
Katiliškis tuo pačiu žodžiu tie
siog pakartotinai mėgaujasi. 

Naujiena Šioje knygoje yra 
tematika, grynai geografine pras
me. Lig šiol Katiliškis neištrina
mą vietą mūsų literatūroje išsi
kovojo nepamirštamais Lietuvos 
lietuviškosios buities paveikslais 
ir žmonėmis. Šioje naujoje knygo
je jau beveik vien čionykštė - į 
išeiviškoji gyvenimo srovė iri 
žmonės, ne šimtmečių suformuo- į 
ti, bet perpūsti šiandieninių vė
jų ir interesų. Gal todėl "Apsą-i 
kymų" puslapiuos mažiau tos! 
ankstesnės potekstinės gilumos, Į 
o daugiau paviršiaus spragėjimo,! 
net imančio įgristi pikantišku- į 
mo. Ar visa tai yra Katiliškio; 
ir mūsų literatūros laimėjimas, i 
tegu išsamiau pasisakys kritikai, 
o skaitytojas tikriausiai smalsiai 
ims "Apsakymus" į rankas. 

liūs "Lietuvis savo tautoje, valsty
bėje, bendruomenėje"; V. Kava
liūnas "Mokytojas, klasė ir eg
zistenciniai mūsų literatūros as
pektai"; Faustas Strolia "Lietu- Į 
visko tautinio muzikinio auklėji- i 
mo padėties apžvelgimas"; P. Ka- j 
ralius "Knygų skaitymo organi- ' 
žavimas ir skatinimas"; Rimas 
Černius "Eilėraščio nagrinėji
mas"; Ant. Dundzila "'Televizi
jos 'quiz sho\v* bandymas litua
nistinėj mokykloj". Vida Augu
lytė "Ar galima lituanistinėj mo
kykloj naudoti anglų kalbą"; Pr. 
Karalius "Tėvynės pažinimas ir 
geografija lituanistinėse mokyklo
se". Švietimo Tarybos pirmininko 
Stasio Rudžio pranešimas; JAV 
LB Tarybos nutarimas švietimo 
reikalais; Lietuvių kalba ir jau
nimas; IX mokytojų studijų sa
vaitė (J. Masilionis): Kaip jie 
mus indoktrinavo (Pr. Karalius); 
Iš periodinės spaudos puslapių; 
Lietuvių kalbos gryninimo ir 
turtinimo pratimai. 

3komedijos 

Norom nenorom 

REIKIA ATSIPRAŠYTI 
Liuksmai aprašinėdamas links- lonu, kad minėtas "Norom neno-

turos srityje vėl grįžtame į prieš-
aušrinius laikus? 

mą Kalifornijos lietuvių radijo 
i balių, keliais "vaizdingais" žod-
: žiais įžeidžiau šampano loteriją 
j pravedusį Kazį Prišmantą, radi-
I jo valdybos narį. Iš tikrųjų ra
šinyje bandžiau nupiešti vienos 
malonios ponios nepasitenkini
mą. Ji. mat, prožiopsojo šaukia
mą numerį, nes pranešėjo bal
sas mikrofone girgždėjo. Norėda
ma 
šampano butelį, vargšelė bute 

j lio negavo ir todėl kėlė vėją. 
, Į £ e j j s j o s sopius išsireiškimus pa-
Anatoliiaus Kairio komedijų viršelis, ,„„_•„;„ „» • ; r> 
« — J ™ ~ c ~ ^ „ . J vartojau straipsyje. Be to, man 

rom" straipsnis "Draugo" kultūri
niame priede pasirodė Kaliforni
joje tuo metu, kai buvo laido
jamas radijo valdybos pirminin
ko, mielo ir taikaus vyro Vlado 
Gilio brolis Rimas. Dėl to aš la-! 
bai kentėjau. Bet ką padarysi. 
Toks likimas. Toks sutaoimas. 

Didžiai vertinu radiio darbuo
tojus. Pastaruoju metu Kaliforni-

darausi šaižus, jei kas iš rengė
jų maloniai užkabina salėje ir 
dar maloniau paprašo: "Tai 
kaip, Pr. V., tikriausiai ką nors 
gražaus parašysite apie mūsų 
renginį, atlikėjai juk nusipelno 
gero žodžio". Vienas orus pra
šytojas tiesiog primygtinai pa
brėžė: "Jei ką rašysi, rašyk tik 
apie teigiamus dalykus". 

pieštas Zitos Sodeikienės. 
nepatiko toji per dažna mugė su 
šampano (alkoholio) buteliais. 

tyviausias išeivijos dramaturgas,; Ging, Dieve, nieko neįtariau ap-
kurio vaidinimų knygos nuolat j gavyste. Visi scenoje atrodė ir 
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• ATEITIS. 1975 m. gruodžio 
mėn., Nr. 10. Ateitininkų Fede
racijos leidžiamas katalikiškos -
lietuviškos orientacijos mėnesinis 
žurnalas. Vyr. redaktorius kun. 
dr. Kęstutis Trimakas, 850 Des-
Plaines Ave., Apt. 409, Forest 
Park, IL 60230. Redaktorė — Al
dona Zai Įskaitė, 1836 49th Court, 
Cicero, IL 60650. Administrato
r ius— Juozas Polikaitis, 7235 S. 
Sacramento Ave., Chicago, IL 
60629. Žurnalo metinė prenu
merata JAV ir Kanadoje 7.00 dol., I * 
garbės prenumerata 15.00 dol., 
susipažinimui 5.00 dol., visur ki
tur — 5.00 dol. 

Tai paskutinis praėjusių metų 
Ateities" numeris. Žurnalui 

išleidžiamos ir kurio komedijų ir 
dramų spektakliai yra gana daž
ni dar gyvų sceninių sambūrių 
repertuaruos. 

Tik ką išėjęs naujas leidinys i 
skirtas trims komedijoms. Visose : 

randame situacijomis ir žodžiais 
kibirkščiuojančias išeiviškosios 
mūsų buities aktualijas. 

Pirmoji triveiksmė "Ku-ku". 

Taip ir darau. Grįžtu namo. 
Išgeriu stiklą sunkos. Persižeg
noju, kad atitoltų piktos dvasios 
ir negundytų. Tada su švaria 
sąžine pradedu rašyti apie skaid-

, rius, idealius, teigiamus dalykus, 
pavėluotai atsumti laimėtą,jos hetuv.ų radijas issuyste j gan G e r ą v a l a n < J p r asėdėjęs 

gyvastingą šeštadienio pusvalan-j r a š o m o s i o s m a š i n ė l ė s , d a r 
cų. Cia, salia kelių reklamų įrs-v . „.. . . • J. I 3 - • „ .- . . . . . . ' išgėręs stiklą sunkos arba sugrau-butino geraširdžiu remeju p a - ; . j .» • _. • i ; 

\ zęs raudoną išminties obuolį, pa-
' matau popieriuje juoduojančius 
tik du, tris subraukvtus sakinius. 

įterpti ir vietines žinias, ir net j T M . , . , . . . i , 
,. . . .. . . . . 1 ik tiek apie teigiamvbes! 

grandiozinius radijo vaidinimus; . 
(režisuotus Ant. Audronio), kar-j S ^ u b i a i apverciu lakstą ir imu 
tais gedulingu pamaldų ištraukas į tarškinti apie viską, kas mane tą 
(atsisveikinant su kolonijos b r a n - ! v a k a r a - koncerte, BBginyje ar ba-
giais asmenimis), pokalbius su 
žymiais asmenimis, lietuvių mu-

elgėsi kaip sąžiningiausi angelai 
Todėl atsiprašau gerb. Kazį 

Prišmantą ir visą Kalif. radijo 
valdybą. Man buvo baisiai nema-

o po jų visi kiti puslapiai mirgėte 
mirga įvairia skautiška veikla. 

• VILTIS. Volume 34, No. 5, 
Veiksmas vyksta inž. Felikso Jo- Jan. - Feb. 1976. A Folklore Ma-
naičio rezidencijoje. Chicagos, gazine. Redaguoja ir leidžia V. 
priemiesty. Komedija yra laimė
jusi Los Angeles Dramos sam
būrio dramos konkurse 1970 m. 
antrąją vietą. Tais pačiais metais 
ji Iosangeliečių ir suvaidinta. 

Antroji komedija "Didvsis 
Penkiadienis" yra penkių veiks- ; 

mu. J<;s įvykiai vystosi dar Vokie- i 

F. Beliajus. P. O. Box 1226, Den-
ver, Colorado 80201. Metinė pre
numerata 5.00 dol. 

Folkloristikai 
liaudies menui 

ir visokiausiam 
skirtas žurnalas 

vardžių bei jų vardadienių links
niavimo, kažkaip suskumbama 

liuje sudirgino. Taip sakant, per
siorientuoju į grynosios kritikos 

ziką, didelių švenčiu minėjimus i P"5*" T a d a > a u nesibaidau pik-
ir t.t. Itin džiugu, kad t a l k o n j tujų šmėklų Bematant viskas is-
aieina jaunimas. ; ryškėja. Atsileidžia jausmai, pa

gyvėja kalba, iš visur braunasi 
taiklūs reikšmingi žodžiai, grįž
ta pasitikėjimas savimi. Atsiran
da net šioks toks stilius. Čia ir 

Lėšoms sutelkti radijo klubas 
protarpiais surengia balius, su i 
šauniomis vaišėmis, muzikine 
programa, šokiais, įvairia loteri
ja. Daug kas noriai ateina ir iš
eina sočiai prisivalgęs, pasilinks
minęs, net su laimikiu — šam
pano buteliu — rankoje. Ko dau
giau reikia. Veiklą seka links
mybė, o linksmybę — veikla. 

angių kalba. Lietuviškos medžią- j T * i kilni pusiausvyra, 
gos šį kartą kaip ir nėra, išskyrus^ T i k > m-]e\ie]į r a d i j o darbuoto-
;pora nuotraukėlių iŠ praėjusią va- ; j a i 5 p r a § v č i a u , nebūkite per iaut-
sarą Brazilijoje vykusio folklons- j ^ j e i k o k i u ž o d e H u ? n e g W o_ tijoje 1946 metais vienoje t rem-

1975 metai buvo labai reikšmingi į t:n'v-' stovykloje ; t i n J Q f e s t i v a l i o : v i e n o j e nuotrau- • 
ta prasme, kad "Ateitis" irodė, ° trečiąja komedija (trijų; k , . . § k ^ : gos galios, sveln ai pakaukiu per 

,.-i._i: : „.-. Koje neiuvių gtupe si>K.a du«tjeiv» j d a n t l > Velnias žino, is kur pa-
kitoje matyti ir lietuviai bendra-j ve ] f,ė,. ; , , , ; ? t ą p r i e k a b u m ą ? 

prasme, 
jog įmanoma suredaguoti žurna-1 ' > vėl 
lą, kuris lygiai gali būti įdomus 

\! T RAMIOS 
PIEMGSr 

ir senimui ir jaunimui. Savo pui
kiai balansuota ir patraukliai pa

sų amerikinę buitį: laikas —Šian
dien, vieta — mūsų miestas. 

t.ikta medžiaga "Ateitis" jau už-j * PASAULIO LIETUVIŲ K A-

me festivalio dalyvių margumy- | j e i būčiau Vilniuje, seniai ma
ne, į ne pa- " psichiatrinėn. Ypač 

slypi kritiško rašymo psichologi
ja: arba visa širdimi mylėk, ar-
b;- visa širdimi pyk! Iš tiesų vi
sa širdimi mylėti galima tik mo
teris, vaikus ir labai talentingus 
atlikėjus. O kai tokių po ranka 
nėra, lieka antroji alternatyva — 
kritika! Piktoji. Ir įsitikinau — 
— kur kas lengviau kritikuoti, 
įnikti, ką nors per dantį trauk
ti, negu girti. Štai kodėl pasauly
je yra tiek daug kritikų. Mes vi
si didžia dalimi stengiamės da
ryti tai, kas lengviau išeina. 

Mvlėti labai sunku. 
Pr.V. 

J. Matulionio knygos viršelis, pieštas 
Telasfcro Valiaus. 

t vieną rvškiai matomų pda-r*AIdtkŲ EtMTNAM (World Li-
ciju mūsų gero lygio periodinėje thuanian Roma* ' •••">•>.:•• 
spaudoje. tory). 1975. Leidinį redagavo; 

kun. Kazimiera* Pugevičius. Iš- j Štai kai kurie šio nauio nume 
rio įdomumai: Dr. Vytautas V a r - , l e i d o s ė t u v i ų Romos Katalikų 
clvs "Kaip sovietų okupacija v e i - ; K u n i § ^ Vienybė, 213 S. 4th S t , 

• LITUANUS. Volume 21, ! kia į lietuviu tautą": Linas S i d r y s ! B r o o k l y n - X. * . 11211. Mecena-
Numbcr 4, 1975. Lithuanian | "Šventųjų metu piligrimai — su * • P r e L J u o z a s Karalius. Leidi-
Quarterly Journal of Arts and i neštuvais"; Aldonos Zailskaitės n v s 1 0 4 P8 1- * P a u d e Immacuia-
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IN OUP SPECIAL ACCOONT 

tyvas: J 
taną?, Klimas, Tomas Remeikis ir 
Bronius Vaškelis. Šis naujasis nu-

s yra redaguotas Tomo Re-
meikio. Visus leidybinius ir ad
ministracinius reikalus kvarko Jo
nas Kučėnas. Žurnalo redakcijos 
ir administracijos adresas: Litu-
anus, 6H21 S. Troy St.. Chicago, 
111. 60629. 

Siamo numeryje sutelkta tokia 
medžiaga: 

"The Prussian - Lithuanian 
Frontier of i242" (VVilliam Ur
ban) ; "The Dedsion of the Lith
uanian Government to Accept 
'.he Soviet Ultimatum of June 14, 
1940"" (Thomas Remeikis); A 

MIOS 
Ka 
parėmė autoriaus giminės, drau
gai ir pažįstami. Aplankas, vinje
tės ir įrašai piešti dail. Telesforo 
Valiaus. Rinko "Tėviškės Žibu
riai'". Spaudė "Litho-Art" spaus
tuvė, Toronte. Knyga kietais vir
šeliais, didesnio formato, 580 psl.. 
kaina 15.00 dol., gaunama pas J. 
Matulionį, 19 Rosset Ave.. To
ronto, Canada M6H 3M4 ir1 

"Litho-Art"'. 971 College St., Ca
nada M6H IA6. 

Istorikui ir Šiaip skaitytojui la
bai įdomi knyga — tai auto
riaus dienoraštis, pradedamas 
dar 1941 metų pirmojo bolševik
mečio prisiminimais. Dienorašti
niai knygos puslapiai prasideda 
1942 metų sausio 13 dieną Lie
tuvoje ir baigiasi 1945 motų bir
želio 13 d. Vokietijoje. Anų me
tų įvykiai ir asmeniškieji auto
riaus nuotykiai skaitytoją prie 
knygos prirakina kaip įdomiai 
parašytas romanas. Istorikui vi
sa tai irgi bus labai vertinga 
medžiaga, nes autorius anais me
tais, būdamas Laikinosios vyriau
sybės finansų ministeris ir vokie
čių okupacijos metais finansų ge
neralinis tarėjas, matė ir žinojo 
daugiau negu šiaip eilinis žmo
gelis. 

Šios knygos išleidimo proga pa
kartotinai skundžiamės beveik vi
sų rašančių ir rastus leidžiančių 
tiesiog nusikalstamu dėmesio ne- PA). Buri m, Ofcao 44021. Admi- byriai 
kreipimu į bendrinę lietuvių kai- n:-' J Rudys, 415 Plum 
bą, jos gramatiką bei sintakse. į St.. Michigan City, Ind. 46360. 
Mes visai nesistebim, kad finan- j Žurnalo mecenate — Lietuvių MF.DIJOS. 
sininkas Jonas Matulionis gali fondas. Metinė prenumerata 3.00 
tobulai visų tų kalbinių dalykų dol. 

\ u m e r i s atskleidžiamas naujo 
toriaus Pr. Karaliaus žodžiu 

" \ a u j ą barą pradedant". Kita 

v s a 

jaunųj_ 
bant apie dvasią, idealą ir g y v e - i l š l e i d o P8"1*18 į v i j o j e esančių 
nimą, sukaktuvės, knygos, laiškai S kunigų sąrašus, vardu ELEN-
ir plati, judri visos Mcftiflfadd- 0 H B S - S l ^ ^ l a i d a l š e m a 

jos veikla. Visur nepagailėta i r į gerokai pavėluota dėl buv. re-
t - daktoriaus kun. Tito Narbuto 

mirties. Tačiau ji žymiai pra-
• TECHNIKOS ŽODIS, 1975 P l ė s t a « k a d b ū * i b ū d i n g e s n ė . 

m. spalio —gruodžio mėn. Nr . 4. Š i a m e l e i d i n yJ> skaitytojas ras 
Žurnalą leidžia Amerikos L i e t u - , n e t l k k u n i ^ s a- r a s a- ' « i r P a " I 
viu inžinierių ir architektu sąjun- i raPW s a- r a š a- vietovėmis, kur . 
gos Chicagos skyriaus Techniki- i t a l P P a t ^ a l i m a r a s t l kiekvienos; 
nė spaudos sekcija. Išeina kas i £ * « * 5 T ^ ^ ^ "'l 

trys mėnesiai. Vyr. redaktorius - ; « 4 kunigų be! parapijų sąrašą , 
V. Jautokas. 5&59 S. Whipple St., į L l e t « v o j e ; vienuolijų baznyti 
Chic-ago, IL. 60629. Techniškasis 
redaktorius — J. Slabokas. Ad
ministruoja J. Sakalas. 7025 S. 

Conversation vvith Romas Viešu- Rockvvell St.. Chicago, IL 60629. 
las (Abraham Davidson); "From Metinė prenumerata 6.00 dol., 
A Lithuanian Archive. Corres-; studentams — 2.00 dol. 
pondence and Conversation, Par: Naujas žurnalo numeris yra 
IV: Vaclovas Sidzikauskas on the jubiliejinis — jau 25 metai, kai 

išeivijoje pradėtas leisti "Techni
kos Žodis"' ir susiorganizavo in
žinieriai ir technikai. Nemažai, 
medžiagos šiai sukakčiai pusla-1 
piuose ir skirta. Be to. apie Lie- j 
tavos žemės turtus rašo B. Saldu- į 
kienė, apie Steponą Kairį — J. 
Gimbutas, apie JAV atominius1 

ginklus — V. Petraitis. Gerai | 

nežinoti. Tačiau stebimės, jeigu 
jis, parašęs tokį veikalą, nedavė 
rankraščio kalbine prasme patik
rinti geram lituanistui. Kai pus 

Early Years of Lithuanian Diplo-
macy" (Alfred Eri:h Senn); A. 
Sabaliauskas *'Noted Scholars of 
The Lithuanian Language" (Tre-
vor G. Fennell). Numeris ilius-

tas K'-no Viesulo grafikos 
darbų nuotraukomis. 

• S> UTIMO CAIRKS. 1975 
m.. N r. 13 (17). Lietuviškojo ug-j paruošti bibliografiniai puslapiai: 
dym<> žurnalas moky<lai ir šei- j Lietuviai technikinėje literatūro-
mai. Leidžia JAV LB Švietimo j j e . Taįpgi plati Technikinė ap-
taryba. Redaguoja Pranas Karą-' ž\-alga. Pažinkime vienas kitą. 

vbury, \\ūsų mirusieji, Iš mūsii veiklos 

Anatolijus Kairys, TRYS KO-
"Ku-kū", Didysis 

Penktadienis"*. "Rūtos ir bijū
nai". Išleido knygų leidykla DIA-
LOGAS 1975 metais. Iliustravo 
dail. Zita Sodeikienė. Spaudė M . ! 6 0 6 2 9 " M c t i n 6 prenumerata 5.00 
Morkūno spaustuvė Chicagoje., J o 1- Tekstu ir nuotraukomis 

. Barzdukas, Tiražas 600 egz. Kaina 5.00 dol. Jar prisimenaina Valančiaus ir 
lapiuose ak>s turi užkliūti už "Mokomės g>venimui"; P. Karą-, Anatolijus Kairys yra produk- Čiurlionio šimtametinės sukaktys, 

nių organizacijų, stovyklaviečių, 
centrų ir kitų bažnytinių insti
tucijų są rašus ' . 

• LIETUVIi; DIENOS. 1975 
m. lapkričio mėn., Nr. 9. Žurna
lą leidžia A. Skirius. Redaguoja 
Redakcinė kolegija. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 4364 
Sunset Blvd.. HolKvvood, Calif. 
90029. Metinė prenumerata 10.00 
dol. 

Kalėdiniais Bern. Brazdžionio 
eilėraščiais pradedamas naujasis 
žurnalo numeris. Nemažai teksto 
puslapių ir nuotraukų skirta Ha
miltono teatralams, vadovauja-
miem Elenos Dauguvietytės - Ku
dabienės, įvairi, gražiai iliust
ruota ir kita medžiaga. 

• SKAUTU AIDAS, 1975 m. j 
f-iotl/io mėn. Lietuvių skautų į 
sąjungos žurnalas. Leidžia LSS 
Tarybos Pirmija. Vyr. redaktorė 
— A. Namikienė, 6041 S. Fair-1 
ReW Ave., Chicago, IL 60629. j 
Administruoja A. Orentas, 6842 j 
S. Campbell Avo., Chicago. IL ' 

XL~1GG 

Diagonal COLOR 

with $1,500 
You can have this 17" RCA Xt-100 
COLOR TV. . .and your money grovvs to 
$1,897 in 72 months 

19" Diagonal COLOR 
Remote-Control 

With $1.500 

°-wi«. $2,000 
A n d your money grovvs to $2.283.06 in 4 
y m r e . 

O r W f t h $5,000 
A n d your money grovvs to $5.558.48 in 
2% years. 

OrVVith $ 1 0 , 0 0 0 
rour money grovvs to $10.6 
tars. 

orvvith $20,000 

You can have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. . .vvith Remote Control. . 
.and your money grovvs t o $1.695.54 in 72 
months. 

OrVVith $ 2 , 0 0 0 
And your money grovvs t o $2.112.23 in 4 
years. 

OrVVii 

And your money grovvs to $10.691.09 in 
V/? years. 

* $5,000 
>ney grovvs t o $! 

OrVVith $ 1 0 , 0 0 0 

And your money grovvs t o $5.408.95 in 
2% years. 

And your money grovvs t o $10.551. 
in t% years. 

Or Wi th 
And your money grovvs to 

024.81 in 1 year. 

$20,000 
And your money grovvs 
$20.890 22 i n 1 year. 
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Jaunime teatras Chlcagoje 
"Ramunės" spektaklis Jaunimo centre 
rytoj 

Cfucacoe I.Vu.-.iai laimingi, 
turėdami tide sa\ u koncertų, ope
rų, opįgečiū, ta&aa dramos 
ro — tikras badas. Tą • 
dabar imas; užkimšti š i Jauni
mo teatru Živilė .Yumgaudaitė. 
Ji pasiž> ou tr imis geromis sa
vybėmis: panruo.šusi. sugebanti 
ir darbšti. 

]i dram;j> -..udijas Sėjo W i l -
son kolegijoje, Ill inois univer
sitete, apvain ikuodama jas ma
gistro laipsniu. 

Ji jau yra suruošusi apie 30 
spektaklių ir dabar dėsto drama, 
vaidybą, režisūrą Marijos Aukšt. 
mokykloje, kas savaitę turėdama 
net po 25 pamokas. 
. Nežiūrint tos da rbo [tampos, 

nežiūrint, kad pačioje mokykloje 
per metus :uri (paruošti tris s tam
bius vaidinimus ir kelis mažes
nius, ji ryžosi dirbti ir su Jauni
mo centro dramos studija. Jau 
penkti metai, kaip čia darbuoja
si, visiškai negaudama jokio at
lyginimo. Anksčiau dėstė tokius 
praktiškus dalykus: gestai bal
sas, g r imas ir kt . Ruošdami pa
statymą, viską da ro patys studi
jos dalyviai: paruošia sceną, kos
tiumus, perima tvarkymą, švie
sas ir viską. Tie pasiruošimai pa
reikalauja daugiau laiko, bet tai 
gera patirtis. Po viso to ateina 
ir statymas veikalo. Sausio 18 d. 
3 v, :p. p. stato — A. Liobytės 
'"Ramunę*" — liaudies pasaką. 

kala? 
Kode! pasi r inkote š| vei-

— Tur ime nedaug berniukų, 
tai m u m s reikėjo par ink t i vei
kalą; kur galėtume daugiau rem-
tis mergaitėmis. Veikalas skirtas 
daugiau vaikams, o jie rodo su
sidomėjimo, pasakų pasaulis juos 
žavi, taigi tikimės gausesnės jų 
auditorijos. 

— Ka ip seniai š iam veikalu i 
. ia tės ir kaip vyksta pas i ruo -

— Veikafas buvo parašytas-
ka.'o pasaka. Su studijos da lyv ia i s 
jį p r i ta ikėme scenai, insceniza-

Tai t ruko 3-4 mėnes ia i , 
paskiau apie 4 mėnesius rėpė

me. Darbas ėjo sėkmingai . 
P i rmas pas ta tymas buvo gegužės 
mėnesį, dabar vaidintojų t r u p ė 
papi ldyta naujais j auna is ak to
riais, pada ry ta t ruput į pake i t i 
mų, veikalas gyvas, j aun ies iems 
pa t rauk lus , su visokiais bu r t a i s , 
r aganomis . 

— Kiek j aun imas domis i t e 
atru ir kiek y ra vilčių, k a d su
augę jie laikysis teatro? 

— Yra keletas, kurie visą gy
venimą domėjosi tea t ru ir šioje 
srityje pasiliks. Ž inoma, ta i vis 
mėgėjai , ir nėra jiems perspekty
vų iš tea t ro pragyventi , reikia 
im:is kitos profesijos, bet šalia 
to daugelvje meilė teatrui pas i 
liks. 

— K a i p p lanuoja te a te i tyje 
veikti t ea t ro srityje? 

— Kol mūsų jaunieji nor i d i r b 
ti , su ja is m a n įdomu, ir kol "to
kia g rupė bus , maloniai su ja is 
dirbsiu. Asmeniškai m a n e d a r 
lanko svajonės siekti dok tora to 
teatro srityje. 

J a u n i m o centro d r a m o s s tud i 
joje yra 4 bern iukai ir 13 m e r 
gaičių. Paskut in iu me tu jie kas
dien vakara i s darė repeticijas, 
kuo a rč iau galo, tuo ilgiau užsi-
tęsiančias, ir jie tikrai ver t i , kad 
jų pa: a n g o s šį sekmadienį a t 
kreiptų Chicagos lietuvių dėmesį . 

POKALBIS SU ŽIBUTE BRINKIENE 

Chicagos Jaunimo centro studija "Ramunės"' pastatyme 

Kultūrinė kronika 

Juozas P runsk i s 

Filmų įvairumai 
STASĖ SEMĖNIENE 

Vienas stipresnių fiimų iš kalėdinio ryšulio 

Beveik yra tokia nerašyta taisyk-1 Kubrick neatidengia jokio jų eik-
lė, kad vasaros metu ekrane pabe- (vojamo tur to šaltinio. Nei mažiau-
riami menkesnės vertės filmai, o . sio vaizdelio besidarbuojančių ūki-
apie Kalėdas ir Naujas metus daug 

RAŠYTOJAS IR LEIDĖJAS 

Rokiškėnas Stepas Zobarskas 
— daugel io ta len tų žmogus: rašy
tojas, leidėjas, redaktorius, ver tė
jas. L i te ra tūros ir kalbos studijas 
ėjo Paryžiuje, Heidelberg.-. N \ 
Yorke. Yra%ausiai išėjusių jo no
velių suaugusiems, o ypač daug 
kūr in ių j aun imu i , vaikams, netgi 
ir poezijos. Yra laimėjęs premijų 
Li tera tūr inėje veikloje sėkmingai 
bendrada rb iavo su Raudonojo kry 
žiaus veikla. J lietuvių kalbą yra 
išvertęs U n a m u n o , H a m s u n o , 
Maupassan to , M a u g h a m o veika
lų. Ypač d a u g nusipelnė įsteig
damas M a n y l a n d leidyklą, kuri 
angliškai skai tančiai publikai pa
rūp ino keliolika išverstų lietu
viškų veikalų, folkloro, poezijos 
ir prozos antologijų, kaip L i thua-
n i an Qar te t , L i thuan ian Folk 
T a l ė s ir kt. Šiemet sausio 17 d. 
sulaukė 65 m. amžiaus , taigi te
bėra dar pač iame pajėgume ir is 
to kūrybingo, pi lno iniciatyvos 
žmogaus ga l ima da r daug ko ti
kėtis. 

K U L T Ū R I N Ė VAKARONĖ. 
SKIRTA D A I L Z I T O S S O D E I 

KIENĖS KŪRYBAI 

J a u n i m o centro kavinėje atei
nant į penktadienį (sausio 2 3 d.) 
7 vai . 30 m i n . vak., ryšium su 
vykstančia Čiur l ionio galerijoje, 
J a u n i m o centre , Zitos Sodeikienės 
darbų paroda, vyks pokalbis apie 

1 ninku, įsitvirtinusių pilių laukuose. 

dailininkės kūrybą. Pokalbis bus 
i l iustruojamas skaidrėmis. 

LIETUVIŠKAS D O K U M E N T I 
NIS FILMAS "SALA" 

Chicagos Jaunimo cen t ro tele
vizijos valandėlės vakare vasario 
I d. (sekmadienį) 4 v a i popiet 
bus parodytas ir naujas doku
mentinis f i lmas ; 'Sa!a". Filme 
vaizduojamas Los Angeles lietu
vių kolonijos kultūrinis bei visuo
meninis gyvenimas. Televizijos 
valaudėlės vakaras bus Jaunimo 
centro didžiojoj salėj. 

PASKAITA APIE KALBU 
SANTYKI DVIKALBIAME 

ASMENYJE 

Lietuvių išeivija gyvena tokio
se aplinkybėse, kuriose dvikalbiš-
kumas neišvengiamas. T a i prob
lemai išnagrinėti Lietuvių katali
kų mokslo akademijos Chicagos 
židinys ruošia paskaitą "Kalbų 
santykis dvikalbiame asmenyje". 
Ją skaitys prof. dr. Algis Norvilas 
sausio 25 d., sekmadienį, 1 vai. 
popiet Jaun imo centre. Prelegen
tas klausytojus supažindins su 
kitų psichologų ir savo paties 
tyrinėjimų rezultatais. Paskaitoje 
gali dalyvauti ir ne Akademijos 
nar iai . 

PENNSYLVANIJOS A N G L I A 
KASIU LIETUVA T A U T . 

N A M U P O P I E T Ė J E 

Lietuvių foto archyvo vedėjas 
k u n . A. Kezys su žurn . VI. Būtė-

Nei žodelio apie kylančią pirklių 
klasę. Tik pudruoti., dažyti didžiū
nai prie kortų stalo, besiklausą mu
zikos (Bacho. Sshuberto. Hanclelio, 
Mozarto ir k i t . ) . 

Svarbiausioje rolėje Ryan OTTeal 
vaidina Bar ry Lyndon — tuščią. 

n u , E. B r a d ū n a i t e , J. B r a d ū n u , R. 
L a p u ir k i t a i s , p ra l e idę n e m a ž a i 
la iko senojoje Penr . sy lvan i jos 
a n g l i a k a s i ų Lietuvoje, pa ruošė 
ir spaus tuve i a t idavė n e tik p l a 
tų i l ius t ruo tą veikalą ap ie t enykš 
tes l i e tuv ių angl iaks ių salas, bet 
t u r i p a r u o š ę ir skaidr ių bei į rašų 
seansą, j a u d e m o n s t r u o t ą C h i c a -
goje, C l e v e l a n d e ir k i tu r . Šį sek
m a d i e n į 3 v a i . 30 m i n . popiet t a s 
seansas b u s p a d e m o n s t r u o t a s 
T a u t i n i ų n a m ų reng iamoje k u l 
t ū r inė j e popietėje . Spa lvo tas ska i 
d res ir d o k u m e n t i n i u s įrašus seks 
ir .platesni k o m e n t a r a i . 

M I R Ė A G A T H A C H R I S T I E 

Bri tų rašytoja A g a t h a C h r i s t i e 
saus io 12 d. mi rė savo n a m u o s e 
VVall ingforde, 65 mylios n u o 
L o n d o n o . Ji yra paraš ius i 84 , 
d a u g i a u s i a k r i m i n a l i n i ų t e m ų ro
m a n u s , k u r i ų išpirkta 350 m i l . 
egzempl io r ių . Ji pa rašė i r 19 d r a 
m ų , kur ių " M o u s e t r a p " yra il
g iaus ia i b r i t ų scenoje išsilaikęs 
ve ikalas . Ji rašž ir k n y g a s v a i k a m s 
bei kūrė poeziją. Jos knygų y ra 
išversta į 103 ka lbas — 16 ka lbų , 
d a u g i a u , n e g u Šekspyro veikalų . 

A T I T A I S Y M A S 

M a n o s t ra ipsny " S u d r. P r a n u 
S k a r d ž i u m a ts i sve ik inant" , į dė ta 
m e " D r a u g o " 1976 sausio 3 n r . 
an t ro jo j d a l y , be kitų k la idų, iš
s p a u s d i n t a : vietoj g a l i m ų ilgųjų 
lyčių europėjiškas, europėjietis, pa
rapijietis, parapijinis ir kt_ jis te ikė 
s u t r u m p ė j u s i a s europiejėtis, para
pijietis, parapiji-parapinis. An t ro j i 
šio sakinio da l i s turi b ū t i : jis te ikė 
s u t r u m p ė j u s i a s europiškas. euro
pietis, parapietis. parapinis. 

Stasys Barzdukas 

( A t k e l t a iš 3 pusi .) 

kia visų m ū s ų pralaimėjimą, ne
ž iū r in t koks tas egoizmas bebū
tu : asmeniškas , partinis, "šutvi-
n i s " a r kitoks. 

Savi tarpinėje kovoje mes 
g r i m s t a m e gilyn ir gilyn. Prisigy
v e n o m e laiką, kada viena cent r i 
n ė organizaci ja išeina griauti ki
tos. Tiesa, tos organizacijos vei
kėjai bando žodžiais tą griovimą 
paneigt i , tačiau faktai garsiau kal
ba už žodžius. Vietoje griovimo ir 
v ieni ki t iems kenkimo mes turė
t u m e siekti suderintų pastangų. 
Nuos to l ingoje savitarpinėje ko

voje veltui naudo jame energiją, 
..'>šas, p rarandame laiką ir nu
kreipiame dėmesį n u o pagrindi-
:i 'u tikslų. 

Pagaliau kovos sėkmingumui 
m u m s trūksta įtakingu draugi) 

p tinėse, o juo labiau kultūri-

n< - akademinėse sferose. Į 

tu postus tu r ime eiti dviem ke

li stumti ta lent ingus saviškius 

ir aktyviai dalyvaut i šio krašto 

pn blemų sprendime. Tik tuo bū

du kultūrinis ir politinis Ameri

kos pasaulis mus pastebės ir su 

mumis ims skaitytis. / . K;. 

COSMOS PARCELS EXPRESS I 
C O R P 

Licensed by VNESHPOSYXTORG 

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugeli metų 
skubiai ir tiksliai patarnauja 

savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant 

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

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

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybes prekių prieinamomis kainomis 

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje 
Įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
C O R P . 

4 8 8 M A D I S 0 N A V EN U E 
( tarp 51 b- 52 gatvės) FLOOR 21st 

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

stipresni — vadinamieji "kalėdiniai 
filmai". 

Tačiau šiemet filmo teatrų lan 
kytcįai, tur būt. neožsitarnavo Ka- r 
ledų senelio malonės, nes jis jaaetč 
per kaminą tik celiuloidi.nes anglis, j 
Be vieno ar kito geresnio, visi kiti • 
bus išmesti su kaspinais ir blizgan
čiu popieriumi i šiukšlyną. Ir nėra 
beveik nei vieno filmo, kuris gale- ; 

tų konkuruoti, kaip pramoga, su 
kalėdinės eglutės spindinčiom švie
selėm. 

Režisier'aiis Stanley Kubricko 
"BARRY LYNDON" y ra šio sezono ; 
geriausias pramoginis patiekalas ! 
tikras"salioninis" filmas — bliz- . 
gantis. vaizdin ai vešliai sultingas j 
bet visiškai be jokios esmės r r [ 
žmogiškos širmos. Filmas yra pa- j 
grįstas VVilliam Makepeace Thacke-
ray 18 šimt. romanu, smulkiai ap
rašančiu Europos k Įminguju p?-
dėti rr privilegijas. Ar šis ekitrava- I 
gantiškai nufilmuotas komiškas ir : 
tragiškas gyvenimas vieno 18 amž ! 
Airijos oportun'sto sugrąžins i ka-! 
są su pelnu 14 milijonų į jj sukištų ' 
dolerių, yra didelis klausimas. 

"BARRY LYNDON" yra pilnas 
ekstravagantiško pasipuošimo 
pilių vidaus blizgančio apstatymo. . 
surišto su ano laikotarpio aukštes-: 
niąja klase. O šios kiršus nariai 
slankioja prieš.mūsn akis per dao-
giau kaip trejetą valandų su tiek 
gyvybės ženklų, kaip išdabinti ma
nekenai, rankioja dulkes muziejaus 
rūsy. 

Kubricko turtuoli? i yra tuščiavi-i 
duriai, moraliai nusmukę, tingūs 
dykaduoniai, o jų jausmai le jas : 
prie azartinių kort-i !oš:rr.u negi-; 
liau. kaip suerzintas pyktis ir kap- j 
rizinga, įžūlumas. O režisierius ne- I 
bando išvesti jokio soeia';ni'> ar is- \ 
torinio ryšio, kad paaiškintų jų 

oportunistišką kvailį, nemokantį 
nieko įvertinti ir džiaugtis. Filmui 
lėtai besivelkant ir žiūrovui iš anks 
to jau žinant filmo pabaigą, mūsų 

, "herojus" netenka sunkiai įgytos 
garbės, vienintelio sūnaus, berto, 
žmonos ir dalies savo kairės kojos. 
I r nuostabu, kad, kai ši žmo
gaus tragedija baigiasi su Barry 
visiškai sugriautu gyvenimu, mes 
jo ne tik nesigailime, bet ir lieka
me abejingi režisieriaus sunkiai 

; tempiamai dorovės pamokai. 
Ryan O'Neal iš "Love Story") 

' daugiau žinomas dėl savo jaunat
viškos išvaizdos kaip vaidybos, čia 
prasiveržia savo tragiška vaidyba 
prie savo vaikelio mirties patalo. 

Jo žmonos rolėje Marisa Beren-
; son, kaip tituluota anglė Lady Lyn-
' don. yra t ikrai portretas iš "Vo-
: gue" žurnalo. įgyvendinto ekrane. 
Gyvenime ji y ra iš turtuolių išėjusi 

; į modeliuotojas, o dabar kimbanti 
į aktores. Jos senelė buvo Pary-

\ žiaus madų kūrėja Elsa Schiapa-
: relli. o antros eilės dėdė (dabar 
miręs) meno istorikas Bernard Be-
renson. Apie jos vaidybą sunku kai 

, bėti. kai ji iš viso teištaria pusę tu-
| žino sakinių. Pasakiškai graži, bet 
j negyva lėlė. 

Kubrick. labiausiai žinomas su 
; savo "2001: A Space Odyssey", ga-
. Ii būti nepaprastas fantastas ir di-
, dis karikatūristas, bet ne jam ro-
, žisuoti filmą apie tikrą, žmogišką 
: jausmą. 

Tačiau, stebint, šį Kubricko naują 
: klasišką filmą, reikia sutikti , kad 
j tai iliustruota dailės pramoga, su 
j a įrėmuota beveik kiekviena sce
na, lyg tai būtų paveikslas, pieštas 
aliejais. Seniai nebematėme tokių 
elegantiškų senojo pasaulio nuo
traukų, nei tokių rembrandtiškų 
vaizdų. 

MAR0UETTE PHOTO 
SUPPLY 

R E I K M E N Y S FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug su taupys i te pirkdami čia 
įvairių f i rmų foto a p a r a t u s bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa 
togiu planu at idedant pasir ink
tus reikmenis ypat ingai prosrai. 
Pilnai užbaigtų foto nuo t r aukų 
ap ta rnav imas . At ida ry ta pirmad. 
ir ke tv i r t ad . vakara is iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Te!. PRospect 6-8993 

Chicago, Illinois, 60629 
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V/AGNER and SONS 
T Y P F W R ĮTEKS, 

ADDING MACHTNES 
AND CHRCKVYRITERS 

N A U J O S — NAUDOTOS 
Nuomoja . Parduoda, Taiso 

VlrS 60 metų patikimas juma 
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Marcelinas v 

Apybraižines mintys, sukcktin* s praėjus 

• 

- " • ' • 

vyskupo fcldt Valančiaus ir 
M. K. Č urlionio — vieno mirties, 
Aito gimime šimtme inės sukak
tys, tai nepastebimai, negirdo
mis praėjo kuklesnio, bet gilią 

i c i ra šęs ir Sleick • 

Tai buvo sunkūs liet taukė. 
laikai lenku okupuotame \ 

vių 

iys, . . . j . 

ir vienintelės Vilniuje Ii. 
gimnazijos din us dar

bo kelias nebuvo rožėmis klotas, 
vaga Lietuvos, o ypač Vilniaus 1 Rūpesčiai rlėl gimnazijos patal-
krašto kukūriniame gyvemmr j pų, jos išla&y m vtejų su-

Kaibant apie daugeriopą Mar-
selino Š "šn io veiklą, reikia pr 
:imi^ i ir jo 
rno skaudžius pergyvenimus, ku-
•;;' j a m e c a liko gilius ranel. 

ir^zusio rašytojo, matematiko 
"edagogo, visuomenininko M. 

.. -n '• kta • mnai (i 
vių i:<teligen:ų po 1CI3 m. -ii 

'/.us i nc-priklau-Šilšnio, gimusio 1874 m., sukak-į Viiniauf- .pasitrau 
:is. Be to, pernai jau suėjo 5 meta: 
nuo jo mirties. 

Jo buvę mokiniai tėvynėje jį 
prisiminė, paminėjo tenykštėje 
spaudoje, tačiau šiapus Atlanto, 
kur yra pa-klidę šimtai jo auklė
tinių, neteko pastebėti apie M. 
Šikšnį šia proga nė straipsnelio. 

Xors M. Šikšnio gyvenimo ir 
veiklos enciklopedinės žinios ne
išdildomai užfiksuotos, tačiau me
tai iš metų retėja gretos tų, ku
rie jj iš arti, betarpiškai pažinojo, 
kurie su juo gerose ir blogose die
nose bendravo. Todėl jaučiu pa
reigą dabar, kad ir pavėluotai, 
nors trumpai paminėti savo bu
vusį mokytoją, direktorių, o vė-

,-. mą Lietuvą), vadovėlių sto:<a. 
priverstinis keliu 1 enkų mok} 
gimnazijon priėmimas — visa 
• r gulė ant direk oriaus pečių 
tačiau jis atlaikė ir iš savo pos
to nepasitraukė. Jis padėjo ns 
vienam, ne šimtui, be: tikrai 
keliems tūkstančiam-, maži 
niaus krašto Ii ų sic tti i< 

p ; . :n a s tgis Jai r.a.gus n 
.Q/ 'ų , vresn 

dukrelių, mirusi; nuo skarlati
nos, jam bemekytojaujant. Rygo 
:e. Ši skaudi jo šeimos nelaimi 
palaužė M. Šikšnio dailio-io: 
kūrybos plunksną. Po to jis vi
siškai atsidr'.ė matematikai, ma-

matikos lietuv'škcs terminolo 
gijos kūrimui, pedagoginiam dar-
bui. Po ilgo, našaus daugiau kai; 
20 metų trukusio peda?eg;n: 
,'arbo Vilniaus lietuvių gimnazi

ni 

vome daug pakvietimu iš užsie
nio. Pradžioje išleisdavo, o vėliau, 
ypač po 1971 me'ų, pradėjo 
"rukdyti ir neišleisti, jū ; žino e, 
ad men inkams yra būtini 

kontaki ai su žmonėmis. Labai 
malonu koncertuoti saviems 
• r aiėtns. Tačiau to negana. No
risi save išsakyti ir pasidalinti 

i •> '•" Viimais -u v'ra žmoni
ja ** ' m?t . v "-i 

.- Žmogumi. D. j . 
mums buvo prade os statyti kiiu-
v . ' • ~'*V; žudė mūsų s:e-

'ą. Savi S ' . jeigu esi 
;Jou. . . . - ;r į-toji į partija, 
tai būtinai ee-i verčiamas vesti 
partinę liniją ir dainuoti jų dai
nelę. Bet jeigu apsisprendi išlikti 
grynai menininku ir neturėi jo
kio ryšio su politika, tai tokiu 
atveju neišvengiamai susiduri su 
nc[\ 'eikiamais sunkumais. 

dažnam pasiekti išsvajotą moksle Į joje M- Šikšnys susilaukia net 
žiburį. kėtOį neužtarnauto aipildo: 193!.' 

M. Šikšnys nuo pat jaunystei , m., Lietuvai atgavus Vilnių, ji 
buvo įsijungęs į lieti viską kul- Į -riverstas paskraukti iš Vytau ,: 

Marcelinas Šikšnys (1874. V. 2 — 1970. VII. 15) 

*urinę ir visuomeninę vei Įą 

liau vyresnįjį kolegą Marceliną 
Šikšnį. 

M. Šikšnys — pirmiausia rašy
tojas (pasirašinėjęs Šiaulėniškio 
slapyvardžiu), jaunystėje rašęs 
eilėraščius, vėliau dramas, senat
vėje daug vertęs iš lenkų ir ru
sų kalbų, o per visą savo ilgą. 
brandų amžių rašęs įvairiausio
mis, kiekvieną sąmoningą lietu
vį dominančiomis temomis. 

M. Šikšnio poezija nebuvo gau
si, ir šių dienų akimis žiūrin*. 
gana kukli, tačiau ji turėjo dide
lės įtakos šio šimtmečio pradžie -
je, brandinant lietuviško j a u n -
mo estetinę mintį ir žodį. 

Vis dėlto kai kurie jo eilėraš
čiai, pvz. anais laikais labai po
puliarus ir jaunimo mėgiamas e :- j 

Buvo didelis tolerantas, mokėjęs 
visad išlaikyti pusiausvyrą tarp 
įvairių pažiūrų žmonių, nei vie
nam nepataikaudamas, nei vie
no neįžei-damas ir savo paž'ū-
rų neatsisakydamas. Tokių a>mri-
nybių reta kaip anais laikais, 

Didžiojo gimnazijos direktoria-
pareigų. Tai giliai įskaudino dar 
labai pajėgų pedagogą ir jį tie
siog palaužė. M. Šikšnys, pasi
traukęs iš gimnazijos, pasivrauk;' 
ir iš visuomeninio darbo. Po U 
teko dar išgyventi netekimą žmo
nos ir per ankstyva trečiosio: 

dukros m :rH. Kaip ilgai ir kair 
sėkmingai M. Šikšnys dar bū'/., 
galėjęs darbuotis jaunimo švieti
mo ir auklėjimo baruose sekusiu 

matyti pasauiio ir 
laisvu žmogumi 

taip ir dabar. 
Aukštas, lieknas, sausokų bruc 

žų, greitas ir .pastabus, griežtas, 
bet teisingas, aštraus proto ma- . 
temtika*, a rodytų, negalėjo būt •' šiurpulingų metų tėkmėje, neį-
patrauklus disciplinos nemegs- ! manoma rasti atsakymo. Tačiau 
tančiam jaunimui. O tačiau š I neabejotina, kad jis dar buvo il-
jo spinduliavo kažkoks tėviškas, gai pajėgus, šviesaus proto bei 
jausmas ir. tur būt, todėl moki- puikios atminties. Net ir po to. 
niai ne tiek jo bijojo, kiek ger-i kai jam teko 1944 m. pergyventi 
bė ir myk'jo. Jo sąmojinga, kar- • į ji atkištų šautuvų siaubą, 
tais ironiška pastaba būdavo blo- i Švęsdamas 95 metų sukaktį, 
giau už bet kokią bausmę. j a n ū k a s direktorius, nors jau fi-

M. Šikšnys buvo uždaro cha
rakterio žmogus. Jis ak'yviai dc-
lyvavo visur lietuviškame vieš -
me kultūriniame, visuomenini -

žiniai silpnutis, palinkęs, ne tik 
domėjosi savo buvusiais auklėti
niais, jų likimu, jų šeimomis, bet 
ir viskuo, kas dedasi plačiame 

lėrastis "Pasakyk, mano myli-'; m e gyvenime, bet labai retai pr - pasaulyje. 
mas kraite", yra išliekančios ver- | vačiuose pobūviuose. 1\ r : retas te- Paskutini uosius savo gyveni -

Smuikininke Dana Pomeranccite-Mazurkevich apie savo ir 
jos vyro smuikininko Yuri Mczurkevich likiminius nuospren
džius, menininkų sovietinę ir čionykštę tikrovę artėjančio jų 

abisjų koncerto Chicagoje proga 

>audos puslapiuose jauįzikos kritikai konstatavo, jog jų Lietuvoje gyvenau dviejose šei-
buvo rašyta apie smuikininkus; atvykimas atnešė Kanadai didelį 
Daną Pomerancaitę ir jos vyrą laimėjimą, o Sovietų Sąjungai 
ukrainietį Yuri Mazurkevieh, iš-į nuostolį. Jų pirmasis koncertas | 

mose. 

— T ii relk« a suprasti, kad 
m 1 uvo orirnesta politinė ne

iš, iki m- bė? 

— Taip. Kaip sakiau, mano vy
ra; kilęs iš Vakarų Ukrainos. So-
vie ų Si ' ngoje, sakyčiau, krei-

KŪ "ima į tuos, kurie gimę 
Lietuvoje ir Vakarų Ukrainoje. 

s lietuvius ir ukrainie-
ius atokios tendencijos. Mes pa

vyzdžiui nė kario nebuvome a-
: bu išleisti į užsienį, net į vadina
mas liaudies respublikas. Visada 

' leisdavo išvykti tik kurį vieną. 
! Jie, žinote, stačiai bijo savo šešė-
i lio. Jicgu sovietai lei-~-ų žmo

nėms laisvai važinėt: į už:ie:4» 
jų dauguma sugrįž'.ų atgal. Da
bar, kai varžo, tai žmonės veržte 
veržiasi negrįžtamai į užsienio 
vals.ybes. 

— Jūs tikriausiai nemažai r i
zikavote, paprašydami išvykimo 
vizos? 

— Žinoma. Mes, kaip sakoma, 
viską pastatėme ant korots. Jeigu 
n:bū:ų .šleidę, tai būtų :ekę sė
dėti be darbo ir atsisveikinti su 
visa muzika. Mums pavyko ir 
tuo mes labai džiaugiamės. Čia, 
Kanadoje, mūsų niekas nevaržo 
ir neįsakinėja. Turiu pasakyti, 
kad į Kanadą atvyko ir mano tė
vai. 

— Muzikes studijom Jus tik-
trūkusius iš Sovietų Sąjungos ir | spaudoje buvo pavadintas nepa-i riausiai paskatino tėvelis? 
įsikūrusius T , 'onto mieste. Mu

lės ir visad nasiUks vertingu grū-. Grojom, kur mūsų direktorius gy 
du lietuvių poezijos aruode. | v e n a - t e m ė g o pagerbimų, dova 

M. Šikšnvs labiau žinomas kair>,n«- I r tik slaptai gilėmis pa 

kartojamu triumfu. Toronte at-1 
liktas debiutas, palydėtas teigia-! 
mais įvertinimais, atidarė koncer-

Į tų salių duris. Praėjusiais metais 
abu plačiai koncertavo ne tik Katino ir kitų didžiųjų mūsų tau 

m.i ' i - i imtmmu's Marcelinas I tos sūnų ir ou.<rų. > , . , . , , , ^ 
mo j o i i i u m a i u b .vian-cima:, ^ . . . 1 nadoje, bet ir Vakarų Europoje 
Šikšnys praleido savo jauniausios! Prie namo. Vilniuje Kęstučio j v ; c i i i . c,]C;1oiiV^ uu^: „ ^ „ t , : , 
dukros ir jos šeimos globoje ta-j g. 27. kur M. Šikšnio taip ilgai puošta kėdė būdavo to leruojama 'me pačiame jo numylėtame Vii-- gyventa, ikalta paminklinė 

direktoriaus g i m v J i n i o proga. ' niuje, ramiame medžių ir gėlių lenta, bylojanti, kad "Šiame na-
M. Šikšnys, net sulaukęs 95 me- užgež ame namelyje. Miręs M. me 1934-1970 m. gyveno kultū-
ų, atsikalbinėjo nuo viešo jo pa- ^i.š.iys buvo pašarvotas Rašyto- ros veikėjas, rašytojas, pedago-
?rbimo, ?•% dar be r t jų namuose, pagerbtas ir iškil- gas x- >s Šikšnys".. Ar.t jo 

5 metus palaukti, kol sulauksiąs m'ngai palaidotas Vilniaus Rasų kapo 
š ;mtmečio. Vis dėlto .-sigerbimas kapuose, prie žmonos, netoli dr. • paminklas 
buvo suruoštas, ir gerai, kad ne- ; J. Basanavičiaus, Petrauskų, Pu-, tą knygą. 

dramaturgas. Pradėjęs dramas ra
šyti esamai srsragai užkiš'-' 
trūkstant lietuviškų scenos veika 
lų, net pats iš reikalo vaidinęs, 
labiausiai pagarsėjo savo eiliuo . 
tragedija "Pilėnų kunigaikštis' . 
Ji kėlė patriotinius jausmus i r 

entuziazmą, ir vargu, ar koks ki
tas scenos veikalas tuo metu buvo 
tiek populiarus ir tiek daug kar
tų vaidintas. 

M. S;ksnio poezija buvo iš
sklaidyta periodinėje >-.:audoje. o1 

dauguma dramų liko tik rank
raščiuose.. Ir tik 1957 m. jo ger- | 
bėjai ir auklėtiniai buvo apdova-! 
noti savo mokytojo sutelktiniu! 
poezijos ir dramų veikalu — 
Rinktine. Ji su autoriaus auto
grafu pas:ekė ir mus šiapus At
lanto. Vėliau, po M. Šikšnio mir
ties, 1973 m. išleisti "Sparnai", 
su papildytu poezijos skyriumi, 
autobiografiniais atsiminimais, 
straipsniais ir vertingais atsimi
nimais apie kalbininką J. Jab
lonskį. M. Šikšnys ne atsitiktinai 
rašė apie J. Jablonskį. Jam gimto
sios kalbos reikalai visada ypač 
rūpėjo. Per daugelį metų, būda
mas Lietuvių mokslo draugijos 
Vilniuje valdyboje, dvejus metus 
jos pirmininku, jis pats yra ra
šęs lietuvių kalbos klausimai-;, 
skaitęs paskaitas, pvz. apie li<-
tuviškus asmenvardžius. 

Kaip bebūtų nuostabu, rašyto
jas M. Šikšnys savo moksliniu 
pasiruošimu buvo matematika-;, 
pavyzdingas pedagogas, apie 20 j 
metų vadovavęs Vilniaus lietuvi-]Į T , .. . . . . . . 

^ v • Tarr^autimo garso «mu'.k'ninka!. vyr?s ir žm^i?, 
Vytauto Didžiojo gimnazijai, pa- į certas, Margučio rengiamas, |vyks Jaunimo CMH 

gėlėmis pa "uos.a 
vaizduoja atver -

labai palankių Visur susilaukė 
įvertinimų. 

Štai kelios spaudos ištraukos: 
"Mazurkevičiai triumfaliai de
biutuoja Toronte (The Globė and 
Mail) , "Fantastiška, brilijantiška 
— tai žodžiai per menki apibū
dinti šių dviejų menininkų groji
mą'* (The Free Press), "Viskas, 
kas iš jų išplaukia, įgauna dau
giau negu žemišką savybę" 

— Taip, be abejo. Žinoma, 
;urėjo į 'ako: ir K';ras Petrauskas 
ir aplamai mane supusi muziki
nė aplinka? 

— Kur teko studijuoti? 

— Muzikos mokyklą baigiau 
Vilniuje. Profesūra, pastebėjusi 
mano talentą, tolimesnėm studi
jom pasiuntė į Maskvą. Cia teko 
studijuoti pas garsųjį David Oist-
rakh. Turiu pasakyti, kad čia su
sipažinau ir su savo vyru Yuri. 
Jis gimęs Lvive,, Vakarų Ukrai
noje. Baigę s:udijas Maskvoje, iš-
sikėlėme į Kijevą ir dirbome vie-

(Suedkurier), "Jų dviejų smuikųjtos konservatorijoje. Mano vyras 
labai mėgs a lietuvius ir Lietuvos 
gamtą. Kai mes gyvenome Kijeve. 

tono didybė užpildo salę, lyg bū
tų grojęs visas simfoninis orkest-
ra " (Badische Zeitung). 

Dana Pomcrancaitė, siaučiant 
vokiškiems okupantams, rado 

Elcr P "• 
' . • ; . ' • " • • 

Ip ' - r -n. p b t 
į Ž 
Kiprui Petrai 

" i " ė su sū
numi, dukra ir aug'ntine Dana 

tai kasmet du ar tris kartus at-
vykaavcrr.e į Lieti • ą atos:ogom\ 

kilba Iretn-

r ; sunkiau, 
rantą j a 

ne daugiau, gy. en >me \ 
.llibJnmi I :c u .o r ' v • 

k .'•• P-vario n t - j - sol'ttais. i r - ' 
' : : ; ; -^T l:c u-

vių r.tovykloje, vyro kviečiama :r 
raginama, sug.įžo į Lietuvą. 
neauga iš ;ivežė ir š šerių metui ų 
Darą. 

•v 7 ie:i . oj r spub-
likr-?. Mes turėjom 
vau": 
33E»d!;0 ' • \ | ' ; 
vau L. ir Bukar š J. Yi. •'. 

Pomcrancai. Danos tėvai, išli- **&**?> Mucnchrno, Hdsinky 
Tėvas, žinomas Kauno i c i r Mon'rea.y;-. Š.uose kcn.a.r-

pirmąsia: 
• —uw •—»» — — • - " • 

1 

suose mes 
vietas. 

.<o gyvi. ievas, 
muzikas, pergyvenę- koncenrtaci-
nių stovykhj košmarą, la :m:ngai 
pa :iekė Lietvvą. Mama vargais 
negalais išvslap-tė Kaune. — Kokie, p ksbstys lus pa-

Danos POmeTanca'ės pak la* * » * » ral :k' i ofmtąjį k-astą ir 
-ėm.\ ar ji, sugrįžusi į I 'etuve. ii- vy-c-T l UZICIT.. 
gai gyvero Petrą u kų glob'je? •2 -a: reikėtų labai 

— Jūs, kiek girdėjome, arti
mai bendraujate su lietuviais ir 
ukrainiečiais. 

— Mums labai malonu bend
rauti. Atvykus į Torontą, mus 
pasitiko lietuvių ir ukrainiečių 
organizacijų atstovai. Mums pa
gelbėjo įsikurti. Teko jau kelis 
kartus koncertuoti ukrainiečių ir 
lietuvių surengtuose koncertuose. 
Pernai atlikome programą T o 
ronto lietuvių surengtame religi
niame koncerte. 

— Abu dėstote universitete. 

— Taip mus pirmiausia an 
gažavo Londono, Ont., universi
tetas. Paskui gavome kvietimą iš 
Montrealio McGill universiteto, 
kur dabar vadovaujame smuiko 
meisterių klasei. 

— Ar profesoriavimas netruk
do fmsą koncertam? 

- - .Ves urime didžiausia, lais
ve. Grįžę iš koneo'tų. atidirba
me, i . eto dekanas n 

. . . kad mūs.: koncerte ke
lia t- eto matk;. 

— Ar daug koncernu numato
te ncoHmojc ateityje? 

—Gema n-maž<«:. Sa 
u ne .uoslme Monreai :o 
versitete. Sugrįžę vyksime į Chi-

,;.;. K:-, o 6 d. p<\ si rodysi r*'- e 
l\ew Yo. ko Lineoln C e . r . -
*l'a'.;gi e-:ame gavę daug kvieti
mų iš Vakarų Europo'. 

Padėkoję už pasikalbėjimą pa
linkėjome g?ros kelionės ir sėk
mės Chicagoje. 

D-eia Pomerancaitė ir Yuri 

O . i n . i 

r:\ V 

, , ,, . . . , _ . . . .Mazurkevieh pirmą kartą Chica-
- Žinote, man jau buvo nrbe- ^ *įį» į M ? W ^ . nf>z u r n goję paeirodvs sausio 25 d. 3 v. 

įmanoma išsiskirti cU Petrau kais. m ' ^ -^rnc.tsl.nimo ir tarptau- p p_ M a r g u x ; 0 r c n g i a m a m e k o n . 
m*nncait«-Mazurkevich ir \v.ri \iazurkevich. kurių kon- Per daug buvau pripratusi ir su- tinio pnpaž.nimo, mes patekome c e r t e Jaunimo centre. Aknmoa-

^oįe, Musio 23 d. ' sigyvenusi. Galima sakyti, kad' lyg į užburtą ratą. Mes gaudą-1 nuos Darius Lapinskas. P . L. 
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