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Siame numery 
Lietuva - tikėjimo žeme, kryžių žeme. 
Kelione ir viešnage pas Tamošaičius. 
Eilėraščiai iš Uteratūrinio 
Lietuvos pogrindžio. 
In memoriam: 
Martin Heidegger (1889-1976). 
Japonas ir estas apie M. K. Čiurlionį* 
Lietuviškoji drama Amerikos 
universitete. 
Nauji leidiniai. 
Filimj įvairumai. 
Akademines prošvaistes. 
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Malonūs prisiminimai dail. Antano Tamošaičio 

septyniasdešimt metu sukakties proga 

JURGIS JANKUS 

Kertine parašte 
LIETUVA—TIKĖJIMO 2EM£, 
KRYŽIŲ ŽEMĖ 

Paryžiaus politinių raštų lei
dykla "Albatros" tokiu pavadi
nimu išleido 200 psl. dokumen-

žemės" likimą, prancūzas publi
cistas ir paruošė šią knygą apie 
nūdienę Lietuvą, pasinaudoda-

tuotą ir iliustruotą knygą. Jos mas daugiausia "LKB Kronikos" 
autorius — prancūzas publicis- • , a * • ' 
tas Andrė Martin, jau anksčiau 
išleidęs kelias knygas, kurioje 
nagrinėjamos Sov. Sąjungos ir 
jos engdamų tautų problemos. 

Savo pratarmėje A. Martin ra
šo norėjęs pavaizduoti dabarti
nę Lietuvos būklę todėl, kad ši
tas kraštas, nereikšmingas teri
torijos, žemės turtų ir gyventojų 
skaičiaus atžvilgiu, žadina susi
žavėjimą savo pasipriešinimu. 

Gindami savo katalikiškąjį ti
kėjimą, lietuviai, anot autoriaus, 
kovoja už savo tautinę nepri
klausomybę. Prancūzams skaity
tojams primenama, kad Baltijos 
valstybių užėmimo laikas buvęs 
gerai parinktas: jų okupacija su
tapo su Paryžiaus užėmimu 1940 
birželio viduryje. Ištisą dešimt
metį Lietuva kovojo, apie 
400.000 lietuvių buvo išvežta į 

paskelbtąja medžiaga. Ją jis pa
pildo kitais kruopščiai surinktais 
faktais ir liudijimais. Tokiu bū
du jam pavyko gana įtikinan
čiai pavaizduoti pačią naujausią
ją kovojančios ir kenčiančios Lie
tuvos istoriją. 

Visas knygos turinys padalin
tas į 15 skyrelių, kurių pirmasis 
prasideda Romu Kalanta, o pas
kutinysis baigiamas Nijole Sadū-
naite. Knygos viduryje įdėti aš
tuoni iliustracijų puslapiai: Bal
tijos valstybių žemėlapis, ''LKB 
Kronikes" 20 nr. titulinio pus-

Mielas Kazy, 
Kadaise už sienų sūkuriuojant 

žiemai, mano kambario jauku-
man nejučia atėjo vasaros nos
talgija. Tokion nuotaikon įsibri
dęs, verčiau ką tik atėjusį laik
raštį, mažai tesuvokdamas, kas 
jame surašyta, kai akis užkliuvo, 
kad šį viduržiemį Antanui Ta
mošaičiui sueina septyniasde
šimt metų. Tas priminimas dar 
labiau panardino į praeitą va
sarą. 

Juk vasarai net gerai dar ne
įsibėgėjus, buvau Antano Tamo
šaičio pastogėje. Ne vienas — 
keturiese. Mudu su žmona ir Al
fonsas Dargis taip pat su žmo
na. Tada Tamošaitis buvo toks 
pilnas gyvumo, kad išvažiavę spė
liojom, kiek galėtų būti jam me
tų. Nebepamenu, kuri iš mote
riškių apėjo apie penketą dešim
čių, bet mudviem su Alfonsu, 
sudėliojus praeities metus ir tų 
metų įvykius, piršosi daug di
desnis skaitmuo. Sutarėm grįžę 
namo pasižiūrėti į knygas, bet, 
tur būt, išėjo iš galvos, kad 
laikraščio žinutė taip nelauktai 
užklupo: Jau septyniasdešimt! 
Kad jį kur galas! Juk tai am
žius, kai daugumai užpakalis ima 
liktis nuo žmogaus per tris sprin
džius, kaip sakydavo mano tė
vas, o Antanas, bėgdamas per 
Kingstono brūzgynus, dar savo* 
paties žingsnius pralenkia. Ne, 
tada nė vienam neatėjo į gal
vą, kad jis jau pačiam septy
niasdešimtmečio tprieangy. 

B tikrųjų mudu su Alfonsu 
dažnai panūsdavom jį aplanky
ti, o ir jis pats, kur sutikdamas, 
vis primindavo, kad dar nesam 

paežerėj). Grįždami iš toron-

Iapio ir dviejų kitų puslapių fak
similės, Aušros Vartų Dievo Mo-j,buvę jo išgarsėjusiam paupy (ar 
tinos acvaizdas, padidinta Nijo
lės Sadūnaitės nuotrauka, Sibiro 
lietuvaičių maldaknygės rank
raščio natūralaus dydžio faksi
milė. Kitose nuotraukose matyti 
gatvė, ^ėdanti į Aušros Vartus, 

tiškės Alfonso Dargio parodos, 
jau tvirtai sutav:::, kad, orams 
kiek labiau apšilus ir balutėms 
pasausėjus, tikra patrauksim į jo 
pusę. Ypač, kao ir jis pats, at
vykęs pažiūrėti Alfonso darbų, 
dar kartą įprimir.ė senus kvieti
mus. 

Žinoma, tuo ~3Čiu kinkymu 
pasidairėm ir plačiau. Pervažia
vom Adirondack) kalnus, kurių, 
važiuojant keliais, kaip ir nema
tyti, įvažiuoji į miškus, kaip į 
žalią tunelį, ka; kur žybteri eže
rėlis, kai kur pro medžių pras-
keibą išlenda :adūmavęs gūb
rys, ir vėl \er,i į tunelį. Tik 
nuo White Fa:e viršūnės gali 
apmesti į visas puses tolimam 
melsvume dingstančiu akiračiu 
teapibrėžtą, raukšlių raukšlėmis 
susimėčiusį, že. lės; ratą. Gražu!1, 
Šalta, bet geras 'megztinis ir vėjo! 

neperlendamas švarkas padeda 
užmiršti ir tą. Valandas kiajo-
tum po akmenynus, stebėdamas, 
kaip pralekiančių debesų šešė
liai keičia kalnų ir tarp jų iš
sibarsčiusių ežerų spalvas. Ima 
noras palaukti saulėleidžio, pa
matyti, kaip, slėniams jau sken-
dint tamsume, aukštieji kaubu
riai dar švyti besileidžiančios 
saulės raudonyje. Niekada ne
mačiau tokių plotų skęstančių 
saulėleidy. Turėtų būti gražu. 

Ant kalno viršūnės paaiškėjo, 
kad Alfonsas nei žemiškų aukš
tumų, nei žemyn į prarajas bė
gančių stačių šlaitų nemėgsta, 
užtat meno aukštumos jį patrau
kia. Ne tik patraukia, bet Hpin-
te prilipina. Kai ties Comwalliu 
dairėmės po milžinišką užtvanką 
ir didžiulius šliuzus, (perkelian
čius jūros laivus į didžiuosius 
ežerus, Kanados elekrinėje prie 

Dailininkas Antaną amosaitis, šiemet atšventęs 70 metų amžiaus sukakti 
(g. 1906. IL 15) prie lietuviškos koplytėlės savo sodyboje, Kingston, On-
tario, Kanadoje. 

didžiulio muralio jis prilipo, kaip 
musė prie medaus. Jeigu ne va
dovė, skubinusi tolyn, kažin kiek 
būtų stovėjęs ir žiūrėjęs iš vi
sokių atstumų ir visokių kam
pų tikrai gerą darbą. 

Gerai, kad Kanada su Jung
tinėmis Valstybėmis laiku susita
rė tą, iš vienos vietos akim ne
apmetamą, technikos stebuklą 
pastatyti. Dabar vargu ar bega
lėtų. Gamtos apsaugininkai su
skaitytų kiekvieną balutę, kiek
vieną griovelį ir neleistų jų su-

<Nuotr. J. Urbono 

gadinti. Reikėtų abiem kraštam 
metų metus tąsytis po savo pa
čių teismus, ir tai vargu kas iš
eitų*, o tada padarė. Ne tik pa
darė, bet vanduo vėl pridirbo 
šimtus naujų balučių, daugybę 
naujų salų ir salelių, daugybę 
vietos visokiai gyvūnijai gyventi 
ir žmogaus akiai grožėtis 

Grįžtant prie meno aukštumų, 
tai jų tikėjomės rasti Ottavos 
Tautinėje meno galerijoje. Ir pa
taikėm! Apatiniai bene trys 
aukštai užimti šiuolaikinio me-

Sibiro gulagus. Žmogiškai kai-1 Kryžių kalnas prie Šiaulių, diev-| 
bant — rašo A. Martin —, šio 
Sov. Sąjungos praryto krašto li
kimas atrodo užantspauduotas. 

Prancūzas autorius primena 
karčius tiesos žodžius, kuriuos 
prieš pora metų paskelbė ame
rikiečių laikraštis "Chicago Sun 
Times": "Lietuvos padėtis, deja, 
ne per daugiausia rūpėjo pasau
lio visuomenei. Kaip gaila, kad 
Lietuva nėra nekataiikų kraštas. 

dirbio Vinco Svirskio sodybinis' 
kryžius Kėdainių rajone, Sibiro 
lietuvių tremtinių kapai, Žemaiti-1 
jos kalvarijų kryžius ir meniškas 
sodybos kryžius Aukštaitijoje. 

Atski "ame knygos skyrelyje i 
nušviečiama "LKB Kronikos"! 
atsiradimo priežastis ir jos di
džiulė reikšmė. Autorius kritiš
kai vertina vad. laisvojo pasaulio j 
vi-uonvmės laikyseną Lietuvos! 

ir nepriklauso besivystančioms'atžvilgiu ir negaili nemalonios 
Šalims. Jei taip būtų, gal tada 
ir Paulius VI apie ją prabiltų... 
Kita vertus, tai — neturtingas 

tiesos žodžių. Plačiai aprašomi 
ateistinio žmonių prievartavimo 
atvejai, tvirtas Lietuvos Bažny-

kraštas, kurio požemiuose nėraiČios, kunigų ir tikinčiųjų pasi-
brangių mineralų, nei naftos! Jei 
taip būtų, tada susidomėtų valst-
tybininkai ir pramonės trestai! 
Taip, deja, tai tik kelių milijo
nų gyventojų, ištvermingai sie
kiančių būti laisvais, kraštas. Ar
gi tai nebūtų pakankamas pa
grindas jiems padėti?". 

Sustiprinti karčios patirties — 
tęsia A. Martin —, lietuviai re
miasi tik Dievu, kad atsilaiky
tų labai nelygioje kovoje. Giliai 
atfausdamas "tikėjimo ii kryžių 

priešinimas, dvasinės rezistenci
jos principai ir programa, Simo 
Kudirkos, kunigų, Kronikos ir rr-
liginės spaudos leidėjų teismai. 
Knygoje pasakojama apie iš Lie
tuvos kilutį Ukrainos unitų 
apašnią kun. Bernardą Micke
vičių, apie Gudijos katalikus. 
Kiek sunkiau suprasti, kodėl au-
roriul atrodė reikalinga išspaus
dinti t okumentinį pranešimą iš 
Latvi'os apie labai nekunigiško 

(Nukelta į 2 paL) 

. . . _ . . . , . . , - „ . — ^ . . . . . . . — . — _„,.._ 

r 
%: 

* >V 
~-f-\ 

£;;• 
* * • * r~ 
•& 

-
••--

,"- -* . • J*V3 

"" % 

•SMį' ~ 
W M 

-:• *H " lįf 

y* -' 
*-* ^». ,&^ 

j*> -.** 

'"•- • * , . * * * c J f t 

» '"*"*** ' 

>*%. 
: • * * - * * * _ * . • « •••••4*L 

• m 

-r- f 

-%: 

t**% 

<^mJHj^M&Jkl_ 

*L. „ » M 
Vakare pas A^asuz^ą u Antaną Tamošaičiu*. Iš kairės į dešinę: K. Jankienėū- Dargana, A. I-nioiaitu* ir Aii. Dargi*. 

no, čiurlioniškai tariant, nė pas
tipusio šuns neverta paroda. 
Vaikščiojom ir stebėjomės (jeigu 
šiais laikais- dar galima stebė
tis), kokia išmintis ar išminties 
bankrotas užleido puikiausiai 
įrengtas sales pademonstruoti ki
tam, dvasios ar talento, bankro
tui. Kas ieško nuosmukio, geres
nės vietos nebegalėtų rasti- Sa
kyčiau — tai nebe nuosmukis, 
bet nuosmukio nuosmukis Štai 
vienos salės pakraščiu iš klijuc-
tės sukalta eilė keturkampių bū
delių. Pastatyk dar po stalelį ir 
pardavinėk bandeles, riestainius 
ir dešreles, o priešais, kitam pa
sieny tokia pat eilė, kiek pasuk
tų į šoną — tikros tupyklos, 
tik durų betrūksta. Antra ver
tus, šiame apsinuoginimo amžiu
je kam jų ir bereikia. Kitur per 
visą salę sukrauta eilė plytų. 
Pradžioj bene per keturias aukš
tumo, po kelių plytų — per tris, 
paskum per dvi, o gale pats il
giausias tarpas per vieną. "Kas 
čia." klausiu sargą. "Moderni 
skulptūra", atsako labai rimtu 
veidu. Net nešypteli. Tur būt, 
bijo įžeisti šiuolaikinio genijaus 
šedevrą. Gretimoje salėje prie sie
nos stovi vieno colio storumo, 
keturių colių platumo ir kokių 

i devynių, o. gal ir dešimties <pė-
\ dų auk&umo laata, imtapra 
i raudonais dažais, kitur keturių 
pėdų pločio ir aštuonių pėdų 

į ilgio klijuotės lapas, perdalytas 
į keturius nelygius keturkampius. 
Du mėlyni, du raudoni. Vieną 
dažant, pakabinta per daug da
žų, ir pora raudonų dribsnių 
nusidriekę per mėlyną plotą ir 
gale sudžiūvę į lašą. Toks me
nas nesvetimas ir man. Kai pir
mą sykį dažiau namą, ne vienas 
toks nuvarvėjimas akis badė. Tik 
ten buvo neišmanymas, o čia 
dideb's menas. • Pagaliau pirma
me aukšte vknos salės vidury 
randu iš metalinių plokščių 
sraigteliais susuktą didelę ketur
kampę dėžę. Gretimoje salėje ki
tą tokią pat. Pagalvoju: tur būt, 
pripils žemių ir įsodins kokius 
augalus, bet dėl vi~a ko paklau
siu prie lango stovinčios unifor
muotos mergaitės: "Kas Čia bus?" 
— ir parodau ranka į dėžes, 
"Čia nebus, bet yra", atsako su 
šypsniu. "Cia skulptūros", pride
da. "O aš maniau, kad dėžės 
augalams" — pasiaiškinau ."Al 
irgi galvoju, kad tam jos tiktų", 
pritaria. '"Arba arkliams girdyti", 
nueina per mintį, bet nebepasa
kau. Abu nusijuokiam. Toji ne
bijo įžeisti šiuolaikinio genijaus 
kūrinių. Gal todėl, kad pati dar 
jaunutė ir pakankamai graži, 
šimtą kartų vertesnė žiūrėti už 
tas vidury salių pakepsimas dė-
>s, lyg būtų Dovydai ar Pietos. 
\ 'iahi Upper Canada VVillage 
mačiau vertesnių. Ten šiukšlam-
džiams laikyti sukaltos tokios pat 
dėžės iš grubaus, oro atmainų iš-
dėvėto, įmantriais piešiniais iš-
graviūruoto, medžio, kad nors 
valandom stovėk ir grožėkis. Ko
dėl niekam neatėjo į galvą jų nu
vežti į tą meno galeriją? Tikrai 
būtų buvę ko pažiūrėti. 

Stebėjau Dargį. Išėjo tylus, pri
slėgtas, lyg iš lavoninės. Nė 
kruopelės to entuziazmo, kuriuo 
mačiau trykštantį, kai vėliau 
Adirondackų kalnuose žiūrinč
iom pakelėse granito gabalus. 
Brolyti tu mano! Kiekvienam 
būtų verta pamatyti, kiek tam 
bernaity yra kūrybinio karščio, 
arba kai anksčiau, žiūrinėdamas 

Nuoc. Jurgio Jankaus (Nukelta ! 2 psl) 
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KELIONĖ IR VIEŠNAGE PAS 
TAMOŠAIČIUS 

A kelta •& 1 psl.) 

T#/poŠaiČ?ii darbus. fyjkjtelėda-
vr ' - ... ' - .'. ...C' 
"Tas geras! U - " 

Ar šiaip, Kazy, suktum, ar taip, 
vis tiek visos savaites pasitranky-
mo įspūdžiai noa'sveria vienos 
paros oasitrainioj jno jąas Tamo
šaičius. Čia ir turtai kitokie. Tdto-
kia ir atmosfera. Jėjv> p kieman. 
pasijunti lyg būtum sugrįžęs na
mo. Gal trdė! į Ta r r š ' i č ius taip 
pabraukia kinkv: na pravažiuo
janti. Tik jį surasti a \ 
laimės. Adresą :ur"m b% 
adresas rik 
matyti, žino a 

įprasta, o mūsq akis -i *ug fca 
traukia. Tarpa i > patr: 

.kad^ęnori ' 
ūrinėda-

aias, Alfonsas vis meta akį į ta 
kampe stovintį didįjį. Vienu tar
pu kumšteli man ir tyliai pasa
ko: *'Tas geras!" Net ir vt'liau. ka" 
važinėjom po kalnus, Jis ben: 
pora kar 'u a patį pakartojo. T-
bū*. gera* kad neužmiršo ne' 
nam"> grižev Vis prisimi 
Tamošaitienės pa etl s!ą : - da 
kita Tamoša.'"- paj '• " ~ia; 
rajame ' amba—i: i -š " 

.sėje. Tokį imr ! a r r d1 r žvrnu \ 
.', ~ f*^ <tnvsrl»no*:n:u ruožu brt 'nu nu-
.. . . --Tvsjlnt" ••- anc.u b~ndrar 

žinomų pasalpcu - ra - - * . , , .. , 
f m * : • .« : ipayc : S Į 0 pilkume • ,"'- ' su per 

•rgeliaJs. V~2 ' . , . 
neskubėt?, d a i r o s ! . ' . I uz:*\* 

• gąs dairyti, tik su asa 
• ••; -,\-~ [r •yėj^m tik pa-
"•' ' ••"a' -ašis ?bėti darb" 

- ." iii, išvykstant dar kartą 
pažvelgti .per spetį. kad ilgiau iš-
nešiotum atminty ligi šiol nie-

• kur nebūtą, niekur nematytą 

cia b u y u ^ • ~ .. ^ . _ . . . . .. s ^ 
b d T a m c s x u _ n g a y r ; . _ . . v K _ P a r 
puoštas z realia,*. ,Vaz;iejajn,t 

. . i i_.A. J • •"* r :<o ar n 
stengiamės neskubėt', dairome^ 
ir tai aš pats pražiopsojau. Tpc 
Alfonso dail.ininkiŠka akis . i 
kliuvo. 

— Jau pravažiavai! — sušuko. 
— Buvo žirgeliai, ar nematei? 
Kaip Žemaitijoj. Stovi ant stogo 
IT S £ i apsuku ratą k a ž i n > - naują pasaulį. Negali žmogus 
kio motelio kieme, l ^ r & ^ m ^ l*W> Pas-urę visus pa-
lankyti sūduviečio po žemaitis- « ^ p gražumus, nors ir tik sa
kais žirgeliais.' vuosius, Uk l i e t u v i u s , nors ir 

Tikrai iš medžio.šab} įslenka gobšumas grožio varyte varo. 
žirgeliai, o tuoj ir visas kiemas, : Eudoroje ponios Anastazijos 
pristatytas juodų susmaugiriėtų f paruostą antf, supylė Siek tiek 
kolonų ir tokių pat juodų vazų. - skystesniu dalykų* kad Kitų jai 
Kiek toliau per žole plaukia' lai- kur paplaukioti, patraukėm į pa- j 
vas. vandenę. Sako, re;.<ia pe-tiems 

— Nepalikit, ratų prie kelio,— keturis tarpais tebesąs dar 
moja Antanas. — Yaiiuokit šJi- \ minkštokas. bet po tokių pietų 
pus vartų, į kiemą. * I -^ėstiem^ ir geriau. Kelutis raitos: 
" Susojam, išlipam, sveikina- P " E Ą * c f a č ' į0L u ž t r . a u ? ^ 
mes. Jis baltas kaip Brazdiio-1 brūzgynais^ Sako. krūmai >r ke-

• lutį buvo beuztraukią. sukęs ga.-
vą, kaip juos nukapoti. Kelutis 
netrumpas. g?ro kilometro ilgu
mo,.kiirtoVį galą ranka nuskin-
si, tai 'nuėmęs pievos pjaunamo^ 
mašinėlės dang'į ir pravažiavęs 
su atvira. Mašinėlė sulūžusi, bei 
krūmus spėjęs nukapoti. Vai
kų išvykoms pasakojąs, jog turįs 
velnią, tą kelutį dantimis prava
lantį. Jeigu netiki, ta! T<i*ą karta 
kada nors ir patį velnią jiems pa
lydysiąs. Ausimis klausau Anta-
no pasakų, o akimis dairausi į 
šalis grybų. Toks jau vaikystė, 
įprotis. Kai tik įeinu į mišką, a 
kys tuoj ir nyra į samanas. 

Miškas ima retėti, kelutis^pa 

nio vyšnios viršūne, oet :as įaj-
:u~a> nelenkia jam ga'•-"-•<. %> 
r. a i ;;-:•>. nespaudžia ir viso p*:e 

V:C\;J ne bu:a;. DC: muzlci-o-
Paveikslai, kilimai, aud:r::a:. #^q 
serovės Ii - ^i::es drožiniai- žibln-
tas, ratelis, švento Jurgio raižinv s 
•— medinė išpiaustinėts lenta. 
Prie jos Aionso ax>-s pri.lm.pa .r 
nebeatsitraukia. Jeigu bu:ų rne-
j - . ^a^yturr:. rr::a:. į^ip seile; 
per ::,rzia var.'a 

— N - g : va- — beveik susun-
ka. — Kam tu čia laikai Jį užki-
Ic^- Pndlrbk ar.:spauau. Kiek
vienas norės turėti seną, origi
nalų lietuvišką medžio raižinį 
Po penkiasešimt dolerių eis kaip svyra pakalnėn, ir prieš akis at-
saldainiai. s'veria vanduo. Gražu. Ramybė. 

Antaną; šypsosi pro nubalusi A'rodo. kad neramių, vienas rcr 
barzdos plauką: 

— Kad tau, Alfonsai, vis pini 
gas, vis pinigas. 

kitą lipančių žmonių skruzdely-
| nas r>ariM,;o kitoie plan^trj-. P r v 

stataus š\aito prisiglaudę.- namp-
Alfonsas irgi šypteli, mirkteli j lis. Čia savo pėdas yra įmynę dau-

viena akim, dunksteli alkūne gybė mūsų kūrybingųjų žmonių. 
man į šoną: j Ir Aistis, ir Vaičiulaitis, ir Nagys. 

ėk, kas kam prikaišio- j ir Rimydis... Kas juos visus atsi
mins. Tamošaitis tai atsimena ir 

2iur. 

Kertine paraštė 
i rturos 

i . ,:„.. U 

elgesio saugumo 
lo*-

kfaidos 
nesumenk m a lei Net 
ir gera! su dabartinės Lietuvos 

. problemomis susipažinusiam skai-
i Atkel ta iš l psl.) masis numeris žymi tą patį po- j tytojui ši knyga bus įdomi skai-

bendradarbį f ^ \ P° 22 metų sovietinės oku- tyti, jau nekalbant apie tuos. ku
rie labai mažai ką nor ; y a apie 

j Lie'uvą girdėję. Si knyga tikrai 
į verta kuo platesnio paskleidimo 
prancūziškai kalbančiame pa
saulyje. Reikėtų nuoširdžiai pa
dėkoti autoriui ir tiems, kurie 

. jam padėjo šią reikalingą kny-
' gą paruošti ir IšleisM. 

Dr. J. Labutis 
* 

Andre Martin: LITUANIE — TER-
RE DE FOI, TERRE DE CROKj 
Mbatros, Paris 1976. 

i katalikų kunigą Budzę" P a c i i ° s pasip'rie;inimas Bal-iio^ 
Gana įdomūs knygos gale iš- f raštuose vyksta toliau! 
spausdinti lenkų vienuolių, a p- 'ITruputį pagalvokime — tę-

pnes 
sipnešinimo panar.gaf. j suot!pės kultūros priekyje! Gimęs 

Užbaigos žodyie .Anduė Mar- a r M,ąi?yėje išaugęs jaunimas 
:in rašo: "R^mo Kalantos auk r. d r į - a pasakyti " n e " sovietiniam 

milžinui". 

Knyga skoningai šleista. V e 
n • ' luma- ar lietu-

1972 m. ir tais ~a v a r s m 
pasirodęs "LKB Kronikos^ pir-

DR, MM BAUUNAS 
2896 We*t Mr<! Street 

rp 4KIV. AUSŲ NOSIFS 
OEF.KL6S LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 

"Mane kankina CiurnoniV' — Antanas Tamošaitis Nuotr. Jurgio J»nKaas 

no am* kito, norėjau sušukti:, 
meskim buvę tik prakeiktai : 
">raktlski. kad 'š savos kultūros; 
ugdymo vis norim centą pelno 
išspausti. Būkime ir kūrybingi. 
Praktiškumas tik su kūrybingu
mu tesusietas išlaiko tautas gy-
vas. Šiandien reikia sugebėti iš- ; 
leisti, kad rytoj būtų šviesiau, j 
kad bent dalelė praktiškojo pel
no ateity žydėtų kultūrinio pali
kimo žiedais. 

Bevalgant vakarienę, kalbos 
nusisuko į tą, kaip kuris dail i-! 
ninkas mėgina išsakyti save, n u 
krypo į .pačią kiekvieno paveikslo _ „ 
kūrimo techniką. Pasirodo, kad M 
Tamošaitis ypač domėjosi ir do- Į —~ 
misi ta sritimi. Jis pergriozdęs: M VI BLAŽYS 
visą prieinamą tais l iausimais K-, PLAUCTL m VIDA J S UG03 
teratūrą, pats išbandęs daugybę ' 
būdų, vis ieškojęs ir tebeieŠkąš,, cai 
kaip galėtų tikriausiai sudėti jį 
drobes saivo svajones, savo vizi
jas, kurios sąmonėj tokios ryš
kios, tokios konkrečios, bet, kai j 
reikia tą* patį perkelti į drobes, 
užkliūva už nežinojimo, kaip jas 
lygiai tokias pat įspausti \ pa
veikslą. 

Mane kankina Čiurlionis, 
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Tai man, o Ai 

?p<J-U *j **s '. ,">:i*. =1" "N r^,A.5*<į 

" ;:. Jis kaip mat sul 
An:i /.i~;r: i viena.* Kita 
' • asi.. Visi žin:.~. • ^ 
U 2 -ai s nebuvo pa -
•L Tai tik bičiulis! 

Anastaz.ja Tamošaitiene staklėse 

apie kiekvieno buvimą turi ką 
pasakyti. Vieni čia rašė, kiti pie
šė, dar kiti tik sėdėjo laively ir 
akių nuo plūdės neatitraukė. Kai 
kurie mėgo tik tą kambarėlį, ne 
kitą. Ramūnas, pasiprašęs laive
lį, išplaukė į vandenis ir, susiža
vėjimo pagautas, užraliavo lietu
viškai, kad net kaimynai subėgo 
gelbėti. Manė, kad tas žmogus 
su visu laiveliu skęsta. Rodo pa
krantę, rodo kambarius, vis atsi
mena dar kokį svečią. Tą, kuris 
porą ar trejetą savaičių čia pra
leido ir tą, kuris tik vieną naktį 
nakvoįo, net ir tą, kuris tik pra
bėgdamas pasižvalgyti sustojo. 

— Klau-yk, Antanai, — sa
kau. — Padaryk didelę lentą, 
surašyk visus čia buvusius, prie 
kiekvieno pridėk jo pačiam palik-

ao 

<1 > *J< .N 

Kai Anastazija sukasi virtuvė
le rr apie stalą, Antanas nus -
Al :~ois skersai kierra -..a :.A-

i — studiją. Cia juodu dirba. 
1) i «kos salikės sienos nukabinė
tos paveikslais ir kilimais. Cia yra 
ir Tamošaičio du projektai, pa
gal kuriuos padaryti kilimai ka
b o Kiagstono ratušėje. Kituose 
kambariuose ir kambarėliuose 
- - . . I rs su apmestais audiniais ir 
k -imais, krūvos jo paties ir Anas
tazijos darbų, Dargis sustoja prie 
didelio paveikslo ir, atrodo, ne-
ga lesti akių. Didžiulis plo
tas Spintas skersiniais ruožais 
sodrumu varvančiomis spalvo
mis, viskas supinta i prasmingą, 
bet t& jaučiamą, o ne suvokia-

— Cia jos kilimo projektas, — 
pi ..„.damas pasrebi Antanas ir 

raustis krūvoj paveikslų. 
JarrT fia" viskas paprasta 

-• - : 
Pns.ikų rauk*t«'» 

ninku litaniją. 
Xusijuokėm. Kvailos 

kitaip ir negalėjom užbaigti. Tik 
vėliau, kai dienos įspūdžių ap - | 
gultas net auštant dar negalė
jau užmigti, toji mintis vėl grįžo 
atgal, tik jau k taip išsilukštenu
si, žymiai brandesnė, nors dar be 
aiškių kontūrų. Juk čia nebeeili-
nė vieta klajonų svetimuose ty
ruose. Vieta, kur daug kas stab
terėjo atsikvėpti ir to atsikvėpi
mo išsinešė ilgam. Ir seni ir jau
ni, ir patys mažiausi skau'ukai, 
kurių būriai pereina per tuos 
brūzgynus ir per kultūrinių ver
tybių prikimštus Tamošaičių 
kambarius. Kai svetimas ateis, 
visus nebepakartojamus momen
tus nubrauks atgalia ranka kaip 
porą mašalų nuo kaktos. 

Antanas pasiūlė nakvoti pa-
vandenėje. Sako, moterys gali 
pasilikti, o mes sugrįšim, atne
šim vakarienę, ir .po to visa nak
tis bus mūsų ir uodų. Dėl tų uo
dų moterys nusprendė, kad jom 
lyg ir būtų smagiau nakvoti ar
čiau virtuvės šilumos. Tada su
tarėm visi eiti atgal, o po vaka
rienės sugrįžti tik vyrams. Einant 
Tamošaitis ir įsišneko, kad juo
dų suką galvą, ką su tuo didžiu
liu plotu dary' :. Sako, gyvenimas 

į vis tiek linksta į galą. Tada toji 
mintis taip Ir - -abėgo, bet neiš-

Taip juk vngva viską par
duoti, išeiti, pj 'ikti, tegu sveti
mieji užtriną paskutines pėdas, 
kad nė zerilld nebeliktų, kad Čia 
kada buvo Ii: vilko atsigaivini
mo priebėga. K:.; šiandien žinom, 

į kur Krėvė, kur ,'irša, kur Galdi
kas, kur daugelis kitų išėjusių, 
bedėdami mint; prie minties, te-
p'nį prie tepin'- takus kambario 
grindyse pran-; iė, lentas prasto
vėjo. Kodėl kam nors neperimti 

; Tamošaitytės, k ^dėl neįkurti ten 
. tamošaitiško l'etuvybės parko, 
Į atgaivingos urjobėgos. Žinau, 

daug kas pa ; . :>3 nepraktiška, 
; per brangu. Tz'p nakties tylume 

tada. vtfrtydarnasfs nuo vieno 56-

kHių sudėtų Dirštų pasako Anta
nas. —Jis buvo atradęs kokią; " ' i f - J P ^ 
paslaptį, kurios mes nė vienas 

j negalim rasti. Jo spalvos tokios 
' paprastos, bet kartu ir tokios 
vaiskios, kad viena kitos visiškai 

Jurgio 3anxaus 

tą mintį, turėsm savo kultūri- paprastos, bet kartu ir tokios 

. . I neužstoja. 
Jis šneka rimtu, didelio susi

mąstymo paliestu veidu. 
— Palaukit, aš jums parodysiu, 

— pakyla ir išeina. 
Atnešęs paskleidžia glėbį ne

didelio formato paveiksliukų. Vi
si abstraktai, griežtai nedaik
tiniai, nuberti keisčiausiai "viena 
su kita susipynusiomis spalvų dė
mėmis. Kai kurie — nuostabiai 
gražios miniatiūros. Jeigu galė-
'um jas ištempti į keliapėdžius 
paveikslus, žiūrėtum ir negalė
tum akių atitraukti. Dargis į vie
ną ilgai žiūri net prisimerkęs, pa-
sikiša po pažasčia. — Ar galiu tą 
paimti? — pasako. 

— Nors ir kelis, — nepakel
damas galvos, leidžia Tamošaitis 
ir vėl verčiasi po paveiksliukus. 
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Aš 

rasti čia vieną 
pėjo, kaip 
medžius , 
vienaip ii 
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Taip minkšti 

mano vi: 
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mokiau; 
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. vis rū-
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jo studiją kojos įęjkelsi. 2znoac 
neįsileisdavo. 3 " vieną " < i 
nužiūrėjau. Užpila d a / .. palen
kia į vieną šoną, palenkia ['kitą, 
kad nubėgtų tiek, kiek r.i,r\. pa
kelia, sustabdo. Ir viskas Va "le 
jums ir mano Galdikas. 

Ištraukfa paveiksliuką. Tikrai 
Galdiko braižas. Pilkokas, ne gal-
dikinės sparvos, hei braižas jo. 

— Tai ką? Pc* ;^yi: nužiūrė
jai? — juokiasi Darg: i 

A- ;- ••>.-'- : k^:p. S-.^rb", k a" 
•:/.":•':•:. - aisi;u..>k!a Ta"i'>-

šaltis. 
Paskum paklo;-: p luktus say 

grafPkos darbų, po to 
kur atsiranda nuostab 
akvarele padarytų tautinių rvbų 
pavyzdžių. Jie dar ii Nepriklau
somosios Lietuvos laikų ir turėjo 
sudaryti impozantišką Sodžiaus 
meno tomą. 

Paveikslams per rankas einant. 
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DRAUGAS - MOKS: J Ą MENAS, LITERATŪRA N> 144 (3rJV — pA. S 

1 
ln memoriam: Martin Heidegger f 1889 —1976) 

S. m. gegužės 26d. gimtajame 
Švarcvalde mirė žymusis vokiečių 
filosofai Martinas Heideggeris,, 

Dar visai neseniai įtakingais 
Paryžiaus dienraštis "Le Mon-' 
de" pavadino jį didžiausiu iš vi
sų gyvųjų filosofų. O Goetin-1 

geno universiteto filosofijos sky
riaus vedėjas prof. G. Patzig. • 
patyręs apie Heideggerio mirti.* 
pareiškė spaudoje, kad Vakarų į 
Vokietijos filosofai gedi, netekę! 
žymiausiojo mąstytojo, kokį Vo
kietija turėjusi per pastaruosius 
šimtą metų. Iš tiesų, tai nėra į 
perdėti žodžiai. Šio šimtmečio fi
losofinės minties ir kūrybos pa
saulyje velionis pasireiškė kaip 
vienas originaliausių ir pajė
giausių dabarties mąstytojų. 

Martinas Heideggeris gimė 
1889 m. rugsėjo 26 d. amatinin
ko šeimoje, Messkirche, Švarcval-
do krašte, Pietų Vokietijoje. 
Vaikystėje katalikiškai išauklė
tas, stojo į kunigų seminariją, 
studijavo teologiją, domėdama
sis tiksliaisiais gamtos mokslais. 
Galop susižavėjo filosofija ir ku
nigu netapo.Kai kieno vėliau net 
ateistu laikomas, jis liko ištiki
mas savo vaikystės tikėjimui, ir 
savo paskutinėn žemiškon kelio
nėn buvo palydėtas katalikų ku
nigo. 

Studijų metais Heideggeris ge
rai susipažino su senovės graikų 
filosofija, viduramžių mąstyto
jais ir Kantu. Habilitavosi para
šęs disertaciją apie subtilaus vi
duramžių mąstytojo Duns Scoto 
kategorijas. Nuo 1915 dėstė Frei-
burgo un-te, 1923 pakviestas Mar-
burgo un-to profesorium, 1928 
sugrįžo Freiburgan užimti gar
siojo fenomenologinės filosofijos 

knygų, neminint įvairiausių 
straipsnių įvairių kraštų perio
dinėje spaudoje. 

Heideggeris labiausiai išgarsė
jo .savo neužbaigtu veikalu — 
"Scin und Zeit" (Būtis ir laikas). 

Tai buvo milžiniško masto užsi
mojimas peržiūrėti iš esmės visą 
ligšiolinę Vakarų filosofiją, kuri, autorius 
j> nuomone, jau nuo senovės graij tuose ( 

'•baimė", "bu mas mirčiai". Ir 
taip vienu y;. mažai žinomas 
Marburgo, fėliau Freiburgo uni
versiteto filosc: įjos dėstytojas pa
sidarė pasauli . garsenybe. Ta
čiau visi gau 
niai Heidegge 
nimai pasirod. 

savo 
Laiš 

kų laikų buvo pasinešusi "būties Į mą", "Miško 
užmiršimo" linkme. Šiuo savo už- ' 
simojimu visoje naujųjų amžių 
filosofijos " istorijoje Heideggeris! jo nuo visoki 
gali būti palygintas nebent tik su j cializmo, hu 
kitu garsiu vokiečių mąstytoju I. 
Kantu. 

Kritikuodamas tradicinės me
tafizikos ribotumą, jis mėgino iš 
naujo pažadinti mąstymo dėme
sį esminiu filosofavimo rūpesčiu 
— atskleisti būtybės kaip tokios 
buvimo pagrindą. Tuo tikslu sa
vo veikale "Būtis ir laikas" Hei
deggeris ėmėsi žmogaus egzisten
cinės sklaidos: išryškinti žmogų 
kaip būtybę, paženklintą būties 
sampročiu. Tačiau kaip tik dėl to 
pats Heideggeris labai ilgai liko 

Martin Heidebger (1889-1976. V. 26) 

pradininko E. Husserlio katedrą. 
Naciams įsigalėjus Vokietijoje, 
1933 m. jis buvo išrinktas Frei
burgo un-to rektorium, bet vei
kiai nusivylė nacionalsocializmu 
ir iš rektoriaus pareigų pasitrau
kė, užsidarydamas Švarcvaldo kal
nų vienatvėje. Vis dėlto kai kie
no buvo apšauktas nacių simpa-
tiku, ir už tai kurį laiką pokario! nesuprastas! Daugelis jį klaidin 
metais prancūzų karinė valdžia g a j sUprato, tarsi jam būtų terū-
neleido jam skaityti paskaitų, pėjusi tiktai žmogaus egzistenci-
Tačiau Heideggeris ir toliau liko J ^ ė sklaida. Ir taip prieš savo va 
savo mokinių didžiai gerbiamas. 
Jo filosofijos garsas ir poveikis pa
plito toli už vokiškai kalbančių
jų kraštų kultūros rato ir tapo 
pasaulinės kultūros dalimi. Savi
tu mąstymo būdu ir įžvalgomis 
Heideggeris giliai paveikė savo 
laiko šviesuomenę visuose žemy
nuose, visuose kraštuose. Jo filo
sofiniai veikalai išversti į "dauge
lį pasaulio kalbų; apie jį parašy-

> egzistencialisti-
o filosofijos aiški-
nesėkmingi. Pats 
pokariniuose raš-
• aoie humaniz-

>r\ -Grįžtis") 
I pakartotinai pasisakė prieš tuos 
j klaidingus aiš.lr;|rnus ir atsiribo-

— izmų:egzisten-
i<mizmo, ateizmo. 

Icai nėra "nie-
", bet ''būties sar-
ia. kad žmoguje, 
•eikime būtis išky-

substancija, bū
tybė, nes pats žmogus yra "būties 
proskyna", būties atsivėrimas, jos 
anga. Šitoje būties proskynoje iš
nyra laisvės pasaulis, nesusveti-
mėjusi būties vienovė su gamta ir 
kitais žmonėmis. 

Žmogus jam 
kio vietininką 
gas". Tai reis 
jo matyme ir 
la kaip dalyki-

Neįmanoma čia keliais žo
džiais išreikšti viso Heideggerio 
minčių turtingumo, jo giliųjų 
įžvalgų poveikio dabarties ir 

taip pnes 
lią jis buvo apskelbtas šiuolaiki 
nės egzistencializmo filosofijos tė- į, ». °. 
vu. Prie to daug prisidėjo nera
mios tarpukario gyvenimo sąly
gos. Naujos Heideggerio filosofi
jos sąvokos neatsispiriamai žavė
jo artėjančios pasaulinės katas
trofos nuojautomis persmelktąją 
laiko dvasios sąmonę. Heidegge
ris juk kalbėjo apie tokius žmo-

ateities filosofijai 
bet jo filosofinio 

giškojo būvio 
ta šimtai disertacijų, studijų, | kaip * rūpestis' 

'"egzistencialus", 
'išsviedimas". 

Filosofas mirė, 
rūpesčio pulsas 

dar ilgai bus jaučiamas neišsen-
e pažinimo, tiesos ir iš

minties meilė; ieškojimų tėkmė
je. Palydint ši didįjį mūsų laikų 
mąstytoją amžinybėn, galima pa
žymėti, kad ir lietuvių filosofijai 
jis nėra svetimas. Pakanka čia pa
minėti Juozą Girnių, Vladą Stan-
ką, Vincą Vye.ną. 

Julius Vidzgiris 

Penktoji Pabaltiįo studijų konferencija 
Japono ir esto požiūris Į M. K. Čiurlionį, tautosaka be lietuviu, gausi 
lietuvių periodika ir gyvoji kalbon r-

AUNA STAKNIENĖ 

(Tęsinys iš praėjusio 
šeštadienio) 

Meno sesija, kaip jau anksčiau j 
minėta, sutraukė pilnutėlę salę 
klausytojų, ne vien tik lietuvių, j 
bet ir daugybę kitų konferencijos 
dalyvių. 

Joje japonų muzikologas, pia
nistas Ichiro Kato, specialiai at
skridęs į šią konferenciją iš Japo- irf<.s:n*'H-i Pfnk:ojoj Pabaltijo 

No-o. York*, šiefcučiuo'asi su 

pie "artimą ryšį" su muzika, for-1 Čiurlionio tapyboje prof. Kato 

Japonų muzikologas ir pianistas Ichiro 
nijos, skaitė savo pranešimą apie stadijų konferencijoje, Columbijos nafaM! 
Čiurlionį ir menų sintezės probe- j E. stakniu. 
mą. Jisai tiki Čiurlionio genialu-į 
mu ne vien mene, bet ir muzi
koj, ir yra skambinęs Čiurlionio h ^ sutapimą, kai kurių elementų atranda ir daugiau elementų,ar-
kompozicijų įvairiuose tarptauti- . M s k v e r b i m ą . , t i m ų japonų menui ir pasaulė- j J ^ J į , ' " r o l ^ c . JUdpT p e 
niuose pasirodymuose. Apie Liur- Artimas ryšys tarp meno ir jautai: dinamišką priėjimą, kos- d ž i u i Zodiako ženklai — jungi-
lionį per paskutinius kelerius me- m u z i k o s j a u s e n i a i 2 n o m a s tra- | minės erdvės pajutimą, fantazi- j a j ' "jautraus subjektyvu-
tus yra daug rašęs ir kai- d i c i n j a m j a p 0 nų mene. Anot | ją, pasakų ir mitų simbolines te- j m Q j r e r d v m i o objektyvumo", 
bėjęs tarptautiniuose forumuose ' p f o f K a t o > { a p o r i a i "intuityviai" \ mas, gamtos jėgų personifikaciją. T a j • v a i z d a i m t u i t y v i a j su-

Prie Čiurlionio jis ir priėjo per . ^aru s u v o k i a g a r s u s , r spalvas,' Kai kurie jo paveikslai sukelia ry-

(moderniam mene, jis yra paruo-
, šęs ir monografiją apie Čiurlionį 

anglų kalba. 
I konferenciją A Rannit atvy

ko "be balso", su stipriu laringi-
tu, tai jo pranešimą paskaitė kita 
profesorė, nekaip ištardama pa
sitaikančius jai svetimom kalbom 
žodžius, tuo apsunkindama ne
lengvą, gerokai abstraktų prot. 
Ranni-o stilių. 

Šis meno kritikas-poetas jau 
; seniai Čiurlionį iškėlė kaip sirn-
Į bolistą. Dabar gi išryškino skir-
| tuną tarp >'mbolio ir. a!ea 
, tur būt, bandydamas Čiurlionį 
, apsaugoti nuo kai kurių kitų krtt:-
t kų "kėslų" jį perleisti siurrealis
tams (kaip to norėtų K. Žo-

įromskis). Čiurlionį ir Podin 
! Rannitas pavadino vieninteliais 
; "grynais" simbolistais visam Va-
I karų mene. Jie nealegorizuoia 
objektyvios tikrovės, o poetiškai 
perduoda vidinę tikrovę 

Jis taip pat pabrėžė Čiurlionio 
meno dinamiškumą. Nors jo 
simboliai sukelia nerealumo at
mosferą, jie sukuria savo pačių 

muzikologiją. Susidomėjęs JPf1; neišskirdami vieno pojūčio nuo tietiškos meditacijos nuoUiką-< j n i a m j 
vme klausa . ps gilinosi \ ^kna- | k j t o T a i a t sjspjn(ji \T jų mene.' 
bino bandymus atrasti rysi tarp j G a m t o s vaizdavimas nepilnas be 
muzikinių tonų ir spalvų. Vie- į g a m t o s g a r s ų j e j vaizduojamos 
na m muzikų suvažiavime Ode- j p u ^ ^ i f vė].Q 0 ^ m a s ^šy* 
soj. kur jis buvo apsistojęs "Čiur- i ("sporai"). O japoniškiems so-
lionio klube'*, jam teko susipa-l ^am$ j ^ ^ trūkstą be bambuko 
žinti ir su Čiurlionio "vaizdine d ū d e j e imituojamų vandens gar-
muzika" - tapyba. Vėliau, susi- Sl? 

domėjos Čiurlionio menu. aplan- Čiurlionis turėjęs panašų gam-
kė muziejus ir parodas MasKvoj t o s j a u s r a ą < kaip japonai, ir taip 
ir Lietuvoj. I Lietuvą vėl žada va-j p a t « s p a i v i n e klausą", vieningą 
žiuoti šį rudenį. Prof. Kato •fl^BSO —spalvos percepciją. Jis 
mezgė ryšius su Lietuvos muzi- j u t o ^ j j ą giminystę tarp tonų ir 
kologu Vytautu Landsbergiu, ko- s p a ] v u . Vėjo ošime jis "matė" 
ris ir?i v a pianistas, ir parašęs p - ^ forrnas j r spalvas. "kurda-
rimtų moksliniu darbų apie Čiur- m a s sirnfonine poem a "Miške". 

voktų kosminių jėgų, kurios reiš-

* ' 2 m * * a m ^ ^ C i U r H ° " A. Rannit iškelia faktą, kad 
„_ . „• 1 , v Čiurlionis, įkvėptas astronomijos 
Net ir tapybos liniimeie tech- , ,• • \ • TTI 

., . , • J • populiarintojo Flammanono, 
nikoje, spalvų ramiam deriny | yr .. , ' .. . , t v . 7 J • «. i-2i domeiosi astronomija ir astrolo-prof. Kato atranda onentahsko i .. ;, - v. A • 

~ T_ r-- i gija (buvo susipažinęs su Asyri-
įausmo. O Juros sonatos Finale, f' 
bangų forma primena Ukiyoe 
krypties tapytojo Hokusai ban
gas. (Šis japonų tapytojas ir kai 
kurie kiti darė įtakos ir prancūzų 
impresionistams). 

Taigi, japonai beveik "nusavi
no" mūsų Čiurlionį! Prof. Kato 
jau jį, tur būt, išpopuliarino savo 
krašte. 

Kitas Čiurlionio garsintojas, tai 
estų poetas Aleksis Rannit (Yale 

jos ir Babilonijos astrologija ir 
religija). Bet jis taip pat subtiliai 
iškelia ir kitą Čiurlionio simboli
kos šaltinį. Tai Duererio žymu
sis paveikslas "Melancolia I" — 
"satuminio" žmogaus vaizdas, 
kuris savo gilia neoplatonine 
simbolika per tris šimtmečius į-
kvėpė meninkus, rašytojus, filo
sofus. 

Prisimenant kritikų interpre-

Lietuvių liaudies skulptūra (2emaiū>'; 

kaip dabar moderniam filme irjmu to paties laikotarpio dailės j straipsnių įvairiomis kalbomis, 
teatre. Dauej tegalima i- j jtcr£pcz;£ija&. išryškinančių Čiurlionio '*- »•% 

ribotumu rodo, ilgėjimąsi aukš-

Tavy tėvų dvasia žėruota 
Eilėraščiai iš literatūrinio Lietuvos pogrindžio 
R e d a k c j o s p a s t a b a . Birželio mėnesyje 

prisimindami lietuviu tautos dvasinio ir fizinio, ligi 
šios dienos tebesitęsiančio, genocido šiurpiąją pradžia, 
spausdiname eilėraščių pluoštą, sukurtą nežinomojo 
autoriaus Lietuvoje. Tai poetiniu žodžiu išsakyti kan
čios, kartėlio ir nepalaužto tikėjimo ateitimi posmai, 
pasiekę mus is nematomo, bet tenai k čia girdimo li
teratūrinio pogrindžio. 

VĖLYBOJI GEGUŽĖ 

Geguži paMuTyiisi, basa, 
Želmenėliu nesUdojcn 
Nešukuota diemedžio kasa — 
Siaurės vėjai tankiai loįa~. 
Pievos bailiai daircei aplink 
Dar •pablyškusiais kupsteliais -
Rodos, pašokėki ir paimk 
Saulės spindulius upeliais. 
Ji nubudo pamote pikta — 
Rūpesčiu vis klojas, klojas.*, 
Argi saulė būtų jau kitat 
Metusi vaikus — klajoja! 
Nupešiotos rudenio dantų, 
Tebespokso medžių šakos-
Be kepurių — be žalių, aukštų 
Darganoj ir vėju j platuis... 
Vyturėlis saulei pagiedos, 
Žemė nusilenks suvargus, 
Kad nugainiotų žiemos ūgot 
Įsisiautėjusius sargus... 

Pranoki laiką, sergantį dŽknx 
Numetęs žemės dulkių skarą. 
Ir liekis verdančia tiesos lava, 
Paskelbęs melui, tamsai karą! 
Nors kvislingų piktų veidai žaibuos 
Ir kirviai skaldys tavo valią — 
Tu liki liūtyje tvirtos kalbos, 
Kuri praskins teisybei kelią. 
Nelūžk audroj — nes tu gyva ugnis, 
Tavy tėvų dvasia žėruoja. 
Numesk jiem pašaipos dygios usnis -
Lai staugia ir pykčiu kraujuoja... 
Geista zydrinė toly suvirpės, 
Kalnų aušra išties tau ranką, 
O aidas lyros nemarios kuždės. 
Kad tau jėgų kovot užtenka. 
Tad gausk trimitais savo tolimais — 
Sudegink lavoj vakardieną! 
Kad diemedis su rvtan ir linais 
Praaugtų aklą melo sieną. 

TUŠČIA ŠIRDIS 
O ne, ji ne akmuo prie kelio, 
Ar medžio tręštanti drevė, 
Ne virpulys skaidraus upelio, 
Ir ne pavasario giesmė... 
Dainavo ji karštai, aistringai 
Pavasarį ir Žibutes. 
Šiandieną tu, širdie, sutingai 
Praverti lūpas neramias? 
Juk vėl balandis ir gegužis 
Tau saulę neša doiMinų, 
Ir ledo rūmuose jau lūžis, 
Išaugantis lig debesų. 
Užtrauk pavasariui dainelę, 
Kaip tu dainuodavai jauna: 
Žibufjklėms, pumpurėliams kelią — 
Gana miegoti, ei, gana! 
Bet tu tuščia. Tyli it gulbė, 
Apaugus tvenkinio maurais; 
Ne debesys, bet rūm... bulvės 
Rytais, dienom ir vakarais... 
Nyku ir liūdna. Gal taip reikia, 
Kaa. tu pattmirei anksti.. 

Širdie, gyvenimas mus peikia, 
Kad mes palūžtame visi. 
KODĖLf 
Kodėl aš jausti džiaugsmo negaliu, 
Kada pavasaris kvėpuoja f 
Savos širdies atodūsiu gaiviu 
Man veidą jautriai išbučiuoja... 
Kodėl aš džiaugtis garsiai negalit 
Kada, aukštai pakilus, saulė 
Negaili tyro aukso spindulių 
Ilgai miegojusiam pasauliui. 
Kodėl aš jausti džiaugsmo negaliu 
Kada langų stiklai jau šypsos, 
Laisvi nuo šalčio įspaustų gėlių f 
Kodėl aš džiaugtis garsiai negalit 
Kada subyra sniego gipsas 
Nuo smūgių iš dangaus pasiuntinių* 
SONETAS 

Už mano auksą 
Tavo kūno svarą gausiu... 
(B Šekspyro 'Venecijos pirklio") 

Pečius man slegia žvaigždės ir saulynai, 
Tarytum amžių naštą aš nešu, 
O širdį šaldo apmaude ledynai, 
Kada aptemusiu taku einu... 
Sielos kančių audringų jie negirdi — 
Visi skeletai togose šalti: 
Į laisvą kelią prasikirsk pro Širdį, 
Nes svarą šeUokui parduot turi! 
Sielos foauju gali nupiešti gėlę, 
Alyvą melsvą, krūmą jazminų, 
Į teismą vesti tiesą, boėių vėlę, 
Prie kartuvių maldauti dovanų: 
"Atsverti svarą! — šeūokai pasako — 
Pačios Širdies! — Taip rašoma ant kapo' 
MŪZA RATUOSE 
Keliai pilki ir dienos pilkos, 
Veidai bekraujai, svetimi, 
Melu ataustos frazės ilgos 
Ir žodžiai — dust nuo jų imi... 
It plienu posmų grandį kala — 
It švinas — toks sunkus dangus.* 
Ir tau širdis šalčiu pabąla, 
Kai miršta tavo Aš — žmogus... 
Madingu audeklu uždengę 
Maironį, Strazdą ir kitus, 
Jie per tautos lavoną žengia, 
Pakinkę mūzą į ratus. 
Žibučiais netikrais dabintas 
Ir sieloj šildytas šaltoj 
Nešviečia žodis kaip žibintas, 
Kaip spindulys nakty akloj. 

O GREITAI... 
O greitai, greitai iemė atsibus, 
Pažadins daigą žalią — 
Iš miego, iš gilaus prikels grabus, 
Nušluos nuo dulkių kelią! 
Ant saules naują dieną pastatys 
Nuo kryžiaus grįžę vyrai, 
Kad vėtros piktos ir Šiaurus svetys 
Dainuot nedraustų lyrai... 
Didysis Rytas tas, kuris tekės 
Visų, visų gaiinnti, 
Į širdį tavo kūdikio pasės 
Šviesos ir laisvės mintį 
Apglėbsi dieną tu sparnais jauusmų 
Kaip gidbė nebylioji, 
Nedegins liepsnos sielos — bus ramu, 
Ramu, o mylimoji... 
O greitai, greitai žemė atsibus, 
Sugrįš nuo kryžiaus vyrai, 
Nedegins sielos liepsnos, o dangus 

tatt mūsų, lyrai. 
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(0 is rsiaa Amerikos universitete 

Antano Škėmos "Ataraxia" Southe* n Illinois 
universitete, Carbondale 

įdomu, kad šio 
>vetingoJe pastogėje 

universiteto 
rado prie-

JONAS JURAŠAS 

Mažas universitetinis mies elis dolerio Valstybinis Sou'hern Illi-
Illinnis valstijos pietuos?, kurio \ nois universitetą: prideda du do-
gyventojų dau.rirnąsudaro sru- lerius iš savo iždo." 
den'ija. Žaliuojinčios apylinkė", 
primenančio- [au ų Au' s a'tijos 
gamtovaizdį, didelis, modernus 
universiteto ansamblis, kūno 
kultūrinė šerd:s — Carbondale 
universitetinis teatras su savo 
erdviais mokomaisiais korpusais, 
pagrindine -cena, žiūrovų sale, 
kurios galėų pavydėti bet ku
ris profesinis tea'ras Lietuvoje. 
Čia ir vyksta stebinantis savo 
apimtimi ir užmoju Bal;ų teatre 
projektas. Šio projekto įkvėpėjas 
ir nepavargstantis vykdytojas yra 
latvis meno ir filosofijos moksli, vusiais savo kolegomis Maskvoje 

globstį ne tik Baltų tautų teat
ro menas bei litera ūra, bet ir 
kitų Rytų Europos kraštų, o taip 
oat Sovietinio meno tyrimo cent
ras, kuriam jau kelinti metai va
dovauja žymus anglų teatro vei
kėjas, rusų poezijos vertėjas pro
fesorius Herbertas Marshall. Iki 
1937 metų gyvenęs Matkvoje, 
mokęsis Kinematografijos insti
tute pas Sergiejų Eizenšteiną, iki 
šiol palaikąs gyvą ryšį su bu-

daktaras Alfreds Straumanis, 
prieš karą dirbę: įvairiuose Lat
vijos teatruose. Šio energingo te
atralo kūrybinėje sąskaitoje pa
starųjų metų laikotarpyje yra 17 
estų, latvių ir lietuvių scenos kū
rinių, išvydusių dienos šviesą 
įvairiuose Amerikos uni versite tų 
teatruose. 

Praėjusiais metais, pavasarį, 
Carbondale universiteto scenoje 
dr. Straumanh pats pastatė lie
tuvio išeivio Algirdo Landsber
gio dramą ''Penki stulpai tur
gaus aikštėje". Šiemet to paties 
universiteto dramos fakulteto 
programos rėmuose toliau vyk
domas platus Baltų teatro pro
jektas. Amerikiečių režisierius 
Arnold Kendal! prikėlė gyveni
mui stebinančią Antano Skėmo 
filosofine drama "Atarąxia". Tai 
buvo daugeliu atžvilgių žymus 
įvykis, jokiu būdu neprimenan
tis tuos mėgėjiškus vaidinimu:, 
kurie miršta saujelės žiūrovų at
mintyje ir plačiojoje amerikiečių 
visuomenėje atlaidžiai vadinami 
mažumų kultūrinėmis programo
mis. Spektaklis buvo sukurtas 
amerikiečių jėgomis nuo pradžios 
iki galo. Tai buvo retas atvejis, 
kai visas universiteto fakultetas, 
pradedant nuo režisierių ir bai
giant scenos techniniu personalu, 
visą semestrą gyveno, studijuo
dami Lietuvos praeitį ir dabar
tį, gilindamiesi Į filosofinę ir es
tetinę lietuvio dramaturgo ir ra
šytojo pjesės es: 

dirba didžiulį mokslinį darbą, ty
rinėdamas sovietinio meno žydė
jimo ir užslopinimo laikotarpius, 
yra išleidęs daugelį poezijos ver
timų, meno istorijos knygų. Prieš 
metus laiko lankėsi Sovietijoje. 
pabuvojo Vilniuje ir Kaune, iŠ 
kur jis parsivežė daug vertingos 
medžiagos tolimesnėm savo stu
dijoms. Stebėtinos erudicijos ir 
inteligencijos asmenybė, profeso
rius Herbertas Marshall yra vie
nas is tų retų Vakaruose inte
lektualų, kurie čia telkia ir sklei
džia informaciją apie dešimtme
čiais smaugiamą Sovietijos meną 
ir kultūrą ir tuo pačiu palaiko 
visus menininkus jų nelygioje 
kovoje su diktatūra, drakonišku 
cenzūros aparatu, gniuždančiu 
visa, kas dar išliko gyva po tiek 

| Penktoji Pabaltijo studijų konf ncija 
(Atkelta iš 3 pusi.) venančių dailininkų, praneši- Į prie "socialist" termino. (Liau-

mų — jie būtų galėję ką nors! dininkai, angliškai 
tesnes realybės, Čiurlionio kury-; n a u .£ ^ ^ ^ į f o Į l i s 0 . T a i ^ t o k i u k a t e 

šios neoplatomško R u r g i ^ ^ m e n Q j J J J į k o - I objektyvioj bibliografijoj reikėtų 
(taip kaio ir panteistinio) misti- J M .. j * - i t 

J •• *• A.- •*• • dėt ne nedalyvauia konferencijo-se? 
cizmo tendencijos. Čia Čiurlionio 
simbolikos šaknys. Tą, man at
rodo, ir A. Rannit norėjo iškelti. Į ^ «*£* kurioje trūko lietu-

Bet ką reiškia Čiurlionio simbo-' v i 3 c o inašo> *** b m ' ° tautosaka: 
liai? Ąr galima išlukštenti j ų ! nė vienos_ lietuvio paskaitos. Tai 
prasmę? Tai klausimas, k u r i o i ^ ^ 1 m ū s i * t e m Q S ^oj s r i t v ? 

pats Čiurlionis nemėgo atsakyt. K u r m ū s i * tautosakos profesoriai? 
Kaip šie simboliai išreiškia mis- Pagaliau rimtų folkloristų jau tu
tinęs aspiracijas, individualiu j r i m i r čionykštėje mūsų akade-
paveikslų turini, kompozicines' m i k l * bartoje. Kodėl jų praneši-

i idėjas? m u- konferencijoje negirdėjom? 
Tik vienas kritikas iki šiol te- A* i i e b u v o engėju kviesti? Mėg-

'•. bandė aptarti Čiurlionio abstrak- s t a m S***55 KetavSka tautosaka, 
' čių geometriniu formų reikšmę i ° 3 a u antroji Baltiškųjų studijų 
B.A Leman. Mitologijoj geomet-

* rinės formos turėjo simbolinės 
prasmės. Rannit mano, kad rei
kėtų į šią simboliką įsigilinti. 
Rutulys, tai sukaupta energija, 

j centrafūginė arba centrapetinė 
jėga, egzistencijos totališkumas 

dale scenoje. Laveta Zopp 

mas ir šiandieniniuose sovieti-
niuose apinasriuose, uždėtuose 
lietuvių kultūrai, iš kurios iš
plėšta daugelis tikrų dvasįnių 
vertybių. Todėl juo įdomiau pa
matyti, kaipgi amerikiečiai pri
ima ir interpretuoja | į lietuvių 
autorių, tokį lietuvišką ir kartu 
bendražmogišką savo kūryboje. 

-,—--• - . _nio universiteto i^aroon-
~"~; : . .- ?ater Zopp Gluosnio rolėje. 

Nuetr. Andris Straumanis 

laisvanoriška nelaisvė, kuriai ne
valia pasipriešint!. Pagaliau, kaip 
tikram košmare, kambaryje atsi
ras žvakės, stalas su tuo pačiu 
kastuvėliu, netikros rožės ir vi
sai tikras jo praeities liudininkas 
Izaokas, atėjęs pas jį po dvide
šimties ilgų sąžinės kančios me
tų. Jis irgi atsineš savo kankini
mų chirurginius įnagius ir pradės 
kartoti tą pačią sadistinę tardy
mo procedūrą, kurioje nebebus 

Scenoje spygliuotomis vielomis 
metų Sovietų Sąjungoje. Profeso-! išpintas stilizuotas langas — 
riaus Marshallo kalbą, pasakytą!grpto.% kelios apvalios aikštelės, 
iškilmingų pietų metu, atžymint; apsuptos šviečiančiomis angomis I nei budelio, nei aukos, tik du ne
lietuviško semestro sėkmingą už- i grindyse, iš kurių išeina ir į ku- į laimingi sąžinės kankiniai. Izao-
baigimą, universiteto studentija! rias grįžta Škėmos personažo, kas stengsis prisiminti viską, kaip 
ir profesūra išklausė su giliu dė- • Gluosnio sapnuojami veikėjai, į.buvo iš pradžių: nuo kurios ran-
mesiu ir susijaudinimu, 

Su dėkingumu prisimena ir ki
ta Šio savaitgalio, tapusio tikrai 

kos jis pradėdavęs pirmiausiai 
lupti nagus. Bet negalės prisi
minti, kurią ranką Gluosniui 

pora baldų ir pianinas su at
viromis stygomis, dejuojantis ir 
virpantis po pirštais baltosios 

lietuvišku, programos1" dalis, ku-!m o t e r s» kurios vaidmenį atlieka į pirmiausiai pavyko išlaisvinti, 
rioje buvau pakviestas dalyvauti i vienintelė lietuvaitė, tęsianti stu- kuri ranka buvo dešinėj, kuri 
ir aš, teatro režisierius, neseniai d i i a s šiame universitete, Eg!ė •. kairėje, nes abi kryptys susimai-
atvykęs iš Lietuvos. Paprašytas Juodvalkytė. Beja, šio vaidmens j še, prarado savo prasmę. Izao-
pravesti aktoriaus meistriškumo » nėra Škėmos pjesėje, — jis su- kas tik bučiuos 

kurtas režisieriaus fantazijos, pa ir rėžioiros seminarą, sutikau 
studentus, kurie buvo pasiruošę 
entuziastingai atsiliepti į kvieti
mą įvairioms improvizacijoms 

vertusios gan realistišką, ironiš-
kai-filosofišką pjesę į sapno koš
marą, kuris kankina herojų. 

m?) skaitė, dis- ? r a t i r r m m s _ Godžiai ir pagarbia.! Gluornis gyvena prisiminimais, 
tai kūrė aktyviai; a u i i ; t o r i j a prįėmė paskaitą apie -<^P i* P*-* autorius, ištikusios kutavo ir į t empi . *u.c. ^ y * - f auditorija priėmė paskaitą api 

įsijungdami į visuotinį Baltų pro- i i e t u v i ų gįuolaikinio teatro pas-
jektą ir tuo pačiu plėsdami ir į t a n g a s gjajįytj ^vo savitumą 
šiaip jau gan įvairų amerikietis- ; i r o n j j o s akivaizdoje 
ko teatro horizontą. 

Apie patį Antano Škėmos spek
taklį ir pjesę papasakorime to
liau, o dabar truputį apie tai, 
kaip vykdomas šis unikalus Bal
tų teatro projektas. 

Taigi čia šį pavasarį univer
sitetiniuose Baltų teatro progra
mos rėmuose įv; 

nelaimės atblokštas į svetimą 
žemę. Praeities atsiminimų naš
ta veržiasi per sapnus, kuriuose 
sumišę skausmas, ilgesys, kaltės 
jausmas, neramus sąžinės balsas. 

k U t išei- skausmas be vilties jį pagydyti. 
vijos rašytojo Antano Škėmos 
veikalo "Ataraxia" premjera. Ši, 
spektaklis, sukurtas amerikiečių 

Greta teatrinių baltų sceninių i režisieriaus Arnoldo Kendallo, 
kūrinių pastatymų, kurie vykdo- suvaidintas amerikiečių dramos 

ir propaguojami įvairiuose j fakulteto studentų pajėgomis mi 
Amerikos universitetuose, Car-1 anglų kalba, susilaukė aukšto 
bondale, Southern Illinois uni-; įvertinimo ir buvo nepaprastai 
versity Press leidykla šių metų į šiltai priimtas universiteto visuo-
rugpiūČio mėnesį ruošiasi išleisti! menėje. Visą semestrą, — pava-
Baltų dramos antalogiją, kurios 
pirmąjį tomą, pavadintą "Con-
frantation wi:h Tyranny" — 
"Akistata su tironija" sudarys Še
šios pjesės: lietuvių Algirdo 
Landsbergio, Antano Škėmos, lat
viu Martini Zjversts, Gunaro 

dintą lietuviškuoju Southern Illi 
nois universiteto programoje, — 

Gluosnis ateina į kažkokią pas
laptingą įstaigą, ieškodamas sa
vo praeities šmėklos — Izaoko, 
kažkada sadistiškai kankinusio 
jį XKVD rūsyje, to paties Iza
oko, kurį jis vėliau užmušė kas
tuvėliu garažo kieme, Kaune. Tai 
tik ištrauka ironiško įstaigos 
tarnautojos raporto, gulinčio 
Gluosnio byloje. Tema nepraran
da savo aktualump ų šiandien, 
mums, vis dar skausmingai nar-

. ph'ojantiems visuomeninių, pai-vyko rimtas tyrinėjimas Lietuvos *\ • . • . •• 
i ,:. n, - i • • * .. M • mų tautinių santykuj istorija ir 

puoselėjimo konferencija, kai ne
sugebam suorganizuoti paskaitos 
lietuvių tautosakos tema, visą 
tautosakinį laiką užleisdami lat
viams ir estams.Ar pasimokysim 
iš to ateityje? 

Tautosakininkas prof. J. Ba-
Vienas (Rex). Elipsis — tai į lys (Kongreso Biblioteka) dabar 

du centrai, suskilimas; cilindras,: reiškiasi bibliografijoje. Jis vie
tai paralelė energija, dviem į nintelis iš lietuvių skaitė paskai-
kryptim. Trikampis, tai laiko ir; tą toje sesijoje. Jo tema: Ameri-
erdvės vienybė. Vingiuota linija kos lietuvių spauda. Tai buvo iš-
(dvigubą), tai nerimas, tekė- samus, ir kartu kondensuotas 
jimas pirmyn, ir t.L 

Bet ne individualinės formos, I vertingų duomenų kur, kada pe-
o jų darni visuma paveiksle iš-1 riodinis leidinys pasirodė, kas jį 

išleido, kaip ilgai jis ėjo ar eina. 

vengti. 

Aplamai paėmus, prof. Balio 
pranešimas, išryškinęs plačią 
mūsų periodikos apimtį, suL 
didelio susidomėjimo, ypač lat
vių ir estų tarpe, nes jų periodi
ka Amerikoj negali nė iš tolo 
prilygti savo apimtimi mūsiškei. 

Na, bet į konferenciją pabal-
tiečiai nesusirinko vieni su kitais 
pakonkuruoti, o kartu pasi
džiaugti bendrais laimėjimais. 

Sritis, kurioje bendravimas, 
tur būt, buvo pats veikliausias, 
buvo kalbotyra Lietuviams ats
tovavo jauna mokslininkė Jani
na Reklaitienė (Illinois Univ., 
Chicago Girele), savo pranea-
me pateikusi daug naujos me
džiagos ir įsijungusi į gyvas dis
kusijas su kitais sesijos moksli
ninkais, apie nauju duomenų pri
taikymą baltų prokalbės tyrinėji
muose. Jos tema buvo lietuvių 
kalbos konservatyviškumo sam
prata, kiek ji turi pakisti naujų 

reiškia Čiurlionio kosminę religi
ją, visatos harmoniją, gyvenimo 
ritmą. Simbolinių formų pagal
ba materialinis pasaulis sugrąži
namas į idėjas, iš kurių jis kilo. 
Objektyvi realybė —tik atspin-
dis aukštesnės realybės, esminės 
Būties. 

Tai du požiūriai į Čiurlionį. 
Galima buvo pasigesti ir trečio 
— grynai iš dailės (formalinio) 
taško (kad ir K Žoromskfo ar 
A, KašubienęSj Nevy Yorke gy-

duomenų šviesoje. Vadinami ar-
i ̂ ^ " f fe? ^TSČA, l g chajiniai elementai lietuvių kai-

boję, anot jos, turi būti nau'Jat' 
pervertinti, taip kaip ir t radici
niai požiūriai į indoeuropiečių Tik bandymas visą spaudą į- prokalbę. sprausti į idelogines kategorijasL 

nevisai geras. Ar neužtenka pa- Šioje sesijoje irgi buvo galima 
sakyt, kas laikraštį ar žurnalą pasigesti daugiau lietuvių moks-
leidžia? Ką reiškia "nationalliniukų, ypač prof. Klimo. . 
trend", "liberal", ar "radical'% istorijos ir socialiniu • mokslų 
apbudinant lietuvišką spaudą? srityįe h šit0]- konferenciioj, taip 
Tikriausiai ne tą patį, ką jie k a i p i r ankstesnėse, buvo labai 
reiškia angliškai. Vargu ar 
'Akiračiai" sau prisiimtų "ra 
c a P vardą, o "Varpas" ir "Sėja", w 

nemanau kad norėtų pritapti 

.. daug temų. Jų svarstymą teks-a-
" tidėti kitam kartui. 

(Bus daugiau) 

CH^cago Savings Offers You A Cholce Of TU^---? Sea;Jful \ 

COLORTVSETS 
WHILE YOU EARN 62 to 3 A 0 / P€R 

/ 4 / O ANNUM 
*IN OUR SPECIAL ACCOUNT 

• 

realijų, kūrybinio Antano Škėmos 
braižo ir tapo savotiška satisfak primestą kaltės kompleksą. £ioje 

maldaudamas 
Gluosnio rankas, kurios tada vir
pėdamos gulėjo ant tardytojo sta
lo ir raitėsi agonijoj. 

"Žinai, Andriau, aš noriu 
verkti, lyg mažas vaikas. Tokiu 
džiaugsmingu, tokiu idiotiški 
verksmu, lyg tasai mano prote 
vis, kuris norėjo papiauti savo 
sūnų ant akmeninio aukuro". 
— isteriškai kartos Izaokas. 

Pagaliau, nepaisydami sienose 
įtaisytų mikrofonų, jie suras vie
nintelį sprendimą: užpus žvakes, 
susės tyloje kartu, kad sulaukę sa
vo prižiūrėtojo, perskeltų jam 
galvą tuo pačiu kastuvu ir susi
vienytų broliškame bučinyje. Ir 
atidėlios kankinimo pradžią. Ab
surdiškas yra sadizmas. Absur
diškas yra kerštas. Jie abu — 

.primestos valios aukos. "Dabar 
taikos metas... Mudu išsprendė
me problemą, Izaokai. Ana ir 
kita pusė —su-i:ungė", — sako 
Gluosnis. "Po dvdešimties me
tų susijungėme", — atsako Iza
okas. 

Priede ir estų Paul-Erik Rummo rovams ir skaitytojams Lietuvoje 

ištaigoje, kurioje atsiduria pjesės cųa talentingam autonui, kurio j ' 
veikalai iki šiol neprieinami ziū-

ir Enn Vetenaa. šios pjesės bus 
palydimos pagalbine medžiaga, 
bibliografija ir įvadiniais essay. 
Pirmojo antologijos tomo vertė
jai ir autoriai — baltų moksli
ninkai profesoriai, dirbą įvairiuo
se Amerikos universitetuose — 
George Kurman, Algirdas Lands
bergis, Rimvydas Šilbajoris, Juris 
Silenieks, Alfreds Straumanis, 
Mardi Valgemae, Herbert H. 
Lehman. Antologijos kūrimą re
mia bei finansuoja Amerikos Stu
dijų taryba etninio paveldėjimo 
tyrinėjimui, Baitų studijų puose
lėjimo draugija, bei pavieniai 

Prieš kiekvieną spektaklį auto
riaus duktė Kristina škėmaitė — 
ji ir ij^ertė į anglų kalbą "Ata-
raxia", — pasakodavo gausiai 
susirinkusiems žiūrovams apie 
Antano Škėmos tragiško gyveni
mo vingius, pagimdžiusius šią 
dramą, apie jo sunkų kelią me
ne, apie absurdišką jo mirti au
tomobilio katastrofoje 1961 me
tais, grįžtant iš Šviesos-Santaros 
suvažiavimo. Valstybės teatro 
— Kaune, vėliau — Vilniaus te
atro aktorius ir režisierius, rašy-

rojus, iš jo reikalaujama1 ab
surdiškų, scholastiškų atsakvmų 
į tokius klausimus: "Kodėl seno
vės graikai taip nuostabiai tvar
kę ųniversą", arba ''Kodėl' jūs, 
dvidešimt kartų \ diejią pajutęs 
erdvės baimę, pagaliau pavargsi* 
te ir nebejausite įos 2I-ą kartą?"i 
Gluosnis bandys ištrūkti iš šios 
įstaigos, bet jam kelią' pastos ga
lingas negras, saugantis visus iš
ėjimus ir verčiantis jį suvalgyti 
nuo vaikystės nemėgiamą sesber.-

Po kiekvieno -pektaklio vyko 
karštos diskusijos tarp žiūrovų. 

fGyvas ir karšus akadenimės pu
blikos susidomėjimą rodė, kad 
Antanp Škėmos veikalas, tiek me
tų kukęs scenos šviesos, pasiekė 

Jiurovii širdis. Deįa, dar ne lie
tuviškų žiūrovų. Teks dar pa
laukti, kol Škėmos dramos įžengs 
ir į jam'priklausančią Lietuvos 
teatru sceną. 

tojas, dramaturgas, Antanas Škė
ma niekuomet netilpo normuo-jrūo pagaliau jėga bus atimtas 

prenumeratoriai lx {ujĮdawnai, i tos teosofijos ir estetikos rėmucr| Izaoko laiškas, kvisšįfls jį _susi-
BO* kuriu kiekvie&o. eaaiuoto į se. Neįeina įo kūrybuu* paliki- tikti, įam taps aiku, kas u i via 

PICASSO PALIKIMAS 
tu uogienę bei bendrauti su šiais 
naujoviškais inkvizitoriais, nes . M l r d a ™s Picasso paliko dide-
jiC atseit, "laisvanoriškai pasi- - lc -™*0 kolekciją: 1,885 savo fa-
rinko nelaisvę", k kai iš C$uos- $ 3 ^ dįuf., Vfnių< 

1,^8. skulptūras. Paliko dar ir 
keramikos''darbų. Škicų, graviu-. 
rų, kilimų, v^sas palikimas ver-ą 
tinamas 2Š0 mii, dok 
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Nauji leidimai r:-*ttj būti akylesnis - : c ttM 
netiks 'umus paskui desimtme 
"i-r? -:art-s .r '-::•_: :•.• i—'::: k a: 

• Pranas Naujokaitis, LIE- šaltiniu, besinaudodami. Safr< 
TUVIŲ LITERATŪROS ISTO- sim, esminis dalykas yra, k a ' 
RIJA. m tomas. (1~>2S-194-4 Vytautas Mačernis o'nipacir 

T/vv • ~ r - metais Vilniuje buvo viešai a-
leidinys, Nr. 3, 1976 m. Tiražas šauktas poetu prof. V. Mykofai-
1000 egz., knyga didesnio forma- čio- Putino. Neesminis dalykas 
to, 542 psl., kietais viršeliais — kur i r kaip buvo ta i padaryta 
kaina 10 dol., gaunama ir Pr. Naujokaitis mini literatūros 
4 'Drauge ,^ vakarą Filharmonijos salėje, t 

Palyginti greitai parašomi \r klysta. Šias pas tabas rašantis 
greitai išleidžiami "Lietuvių Ii- prof. V. Mykolaičio-Putino pa 
teratūros istorijos" tomai s""- vedimu, buvo anuo metu vadina 
miasi priekin, š t a i jau t u r i n e ' mų literatūriniu, popiečiu prc 
trečiąjį, ke tv i r t a s i s tomas ' gramos organizatorius VilHtar~-

«•„ }tnąnia<! su b*r*drrf;i l ie tuvosl 
-ituadja ir su pal 'u .' uanu Ter- į 

Patiem jo laišt NCU. r̂a ver-

8fSM<T MV liCHTS 

** Mut <» irmt Tmjmu 

»*> s» rsu ts<a: v*** mm ;»«*. 

imo kalba ir redakcijos aiškina
mosios išnašos puslapių apačio
je puikiai informuoj? skaitytoją 
ir šiurpiai pristato Tiu^m^ęrir.tojo 
žmogaus situaciją r r ' " \ ~ j ̂ -bol
ševikinėje okupacijoje. 

Šį Pasaulio Lietuviu Bendruo
menės Valdybos paruoštą leidi
nį galima įsigyti pa* PLB val
dybos sekretorių Juozą Šlajų. 
4004 S. Ta lman Avo.. Chicago, 
IL. 60632. 

*at n, «a» 
• YTEITIS, 1976 m. 

•Vteitin'nku federa^" 
Nr 4. 

:!z?a-
mas katalikiškos — lietuviš
kos orientacijos žųrna'.a 
guoja kun. K. Trfma' 

Filmų 
įvairumai 

STASE SEMĖNIENĖ 

"WOX TON TON, THE DCG 
\VHO SAV«D H0LiYWO3D" ne- I 
galėtų išgelbėti nieko, t 'ktai patį 
jauniausią žiūrovą nuo žovulia ir • 
nuobudumo priepuolio. Klas'fikuo- j 
tas PG (vaikams su tėvų nuvedi-! 
mu), jis yra begarsi filmų* dfenų! 
parodija, kai buvr r/iėl 
gaiš. o katastrofos vaizduojamos! 
mašinų suvirtimu grandine v?e.na; 
r *•: kitos. 

nnsio. Stms ieikm'imas mis'tęsia BMIP Biro"* vra filmų oneratoriu« 
Ugi filmo paskutinio pasivaikščio- L ~ . . w i • - T 
jimo saulėlydy. J o n a s Gricius, gyv. Vilniuje. Jau-

Pagrindinia' aktoriai Dern. Car- 'nas (praleidęs 40 vasarų), ener-
ney. Kahn ir šuo Augustus V o n y n g a s įr g a b u s menininkas yra 
Schumacher (Won rolėje1 pasireis- '. T . . . _ . . . 
kia profesionališkai. Dauge'is Ho- zmomas Lietuvoje ir uz jos. lis yra 
I!ywoodo Žymių veidų b'yksteli "ea- sunūs žurnalisto — literato Au-
*eo" rolėse momentui, kitem. [gor ino Griciaus — Pivošos ir 

nepriklausomos Lietuvos dramos 
aktorės Oškinaitės. Filmavimo 
reikalais prieš porą metų lankt-
si Amerikoje. 

DAR DĖL LIETUVIO FILME 

Mūsų anksčiau suminėtas Jo
nis Gritzus sralvotame fime "The 

,n/ass 
>-% A U T O R E P 

Motor tune-up. motoro, stabdžiu, vaire 
ir automatinių transmisijų remontai 

Starteriams ir jltenatoriams duodam? ilgalaikes 
garantijas TEXACO gazolinas 

IGNAS DUBAUSKAS ir PETRAS PIŠKYS 
5759 South Western Avenue — Telef. 737-3938 

girdėti, taipgi jau parašytas. J is un-to Humanitar iniam fakulte aj mas saiaimis-tus lietuvis- Turiny labai protir.gas v.i: 
apims pokario metų ir dabar- te. Popiečių globėju buvo ka H H H H H i H kos orientaeij'os žųma'.a . Reda- i lės šuo apstato šunų gaudytoj\rs ir 
ties lietuvių literatūrą išeivijoje ltik prof. V. Mykot?.itis-Pvt' r . guoj'a kun. K. Trimake-. 850 Des prisiriša prie aktorės be darbo 
ir okupuotoje Lietuvoje. Popietės vytefcvo TteiMie&&&.į*-ad jpasitaikiusj ga^mysė ąu Plaines Ave., Apt. "409,' Fores- (Madeline Kahn). Girdamas :os 

l i k ką išėjęs trečiasis to-Tnėie fakulteto a u d ' t o r l o ^ * ? l a c J a i Panaudota ir žm >: .. p a r k 1 L 6 0 1 3 0 . Administruoja £ | * £ ^ ^ o n Ton krenta i akį 
-iii.*.' i *. • i • . . . .. , , . T n H • • -Too- f ~ -studijos direktoriui (Art Car^e 

mas nęcia labai spalvingą m u ^ , c i a m e unrvers:tet e V?e-»o J. Polikaitis, 723o S. >acramęnto i r b ek y ianč am režVeriui (Bru e " 
literatūros laikotarpi, kada ne- : kioje popietėje V. Mačerniu n'- • ) : S t

r
a -v: R?/31 '".r" Ave., Chieago, TL. 60629. Meti- Derni kurie cainioiasi futur s^š 'u 

priklausomos Lietuvos antrąja- mą kartą perskaitė visą užh nė prenumerata JAV ir Kanado- M>rSį idėją (mTliinSkas ryklys >* iM«.|!.llll.H.«H...I»Hllll.llHUIIIIIIIUIIH.U«««lllim.UIUUllUIIIU«lllllllHUUIllll.IJUlį 
fe 7 dol, kitur — 5 do:. rorfeno'^a paj&io gyventojus, marą = 

r> j , \ . t . £ , . .„ 'mergsrtė šėtono" apsėsta, žemes = 
Redaktoriaus skyriaus An fa: drebe 

.irtą temos: Jaun ' r r - k o n g r e - | i ^ | 
;as. T.-eruvių kalba, Pirtų Ameri- : p a c a l R i n T I n T i n t r a d i c i j ą š u v a | 

EŲchansŲja, ..Knyga. Mokyk- virsta žvargžde. Tačiau ir jis neiV ', 
los, Ir pasauliečiai. Mokslinin- vengia 'trosmūkimo f padugnes, nu-
kai. Dar daug medžiagos, lie-', traukdamas su savim režisierių "r 
čiančios trečiąjį P a a u . o lie'uvių ! ą*^orc. .Sunj atskiria nuo jų, ir jis | 

patenka f jrbejotmos reputacijos I 

me dešimtmetyje siūbtelėjo in - . t ą savo "Vizijų" ciklą. ?.ra.-e,- . ^ ^ganzaeijų pastangos rirdv.^-
tensyvaus ir kūrv'bingo Uteratū-' niui baigus, iš pirmos klausyt- -i e*a a .u ' 
rinio gyvenimo banga. i jų eilės pakilo prof. V. Mykolą1-! ?av ( 

Paties šios knygos au tor iaus ' : t i s Put inas ir entuziastingai v. 
Tvetodo ir vienokių a r kiloki •; Mačernį įvertino. I r ta i buvo ne 
nuomonių trumpame leidinio ns - ; Filharmonijoj, ne kokiam litera-
minėjime plačiau neseikėdami 11**08 vakare, bet universitete, 

(tai turėtų "būti vėlesnių ir pla- i l i teratūrinėj popietėj. Tiesa, V. 
tesnių recenzijų užduotis), bent i Mačernis skaitė savo kūrybos ir 

lų ar kitomis kalbomis paruoš: 
leidiniai būna bbal žemo lyg 

nėsėj'šk: tiek -f :'<:-• -na • in
formacija, tiek išoriniu apipavi-
dal :nimu. Lietuvių Bsndruomc-
nė savąja pastanga akivaizdžiai 

įaš'-'sulygma" Los Ar.g^- = \'4į£~ 

A 7 V S P A S 1 
• AIKKi»D?.IA» IK »KVSOE>\BeJ> Į 

PinlifVima* u laisyniae s 
>64*i W tent. <trr*« rHL RE 1 i«4i | 

llll!HIIIUIIIIIIIIIIIHII!:!!IIIIIIIIIIIH!Ulllllllllllllllllll!UIIIUIUt": 

. i'odė kad nesame jau tokie ne-porą gerųra knygos bruožų jr>.r n iera turos vaxare i<iinarrcoru- .. ' 
p a č ^ 7 r a d z i o į vis dėlto ten- ' M Publika j j ten irgi šiltai pri- ^ f * ^ ^ ^ mokame ir b-
ka suminėti. Tai platus auto-i ėmė, bet ^akare taipgi dalyva- r ^ ^ J j ? * " » <*=? Pro-
riaus naudojimasis ir kftų kriti-i v?s V. Mykolaitis-Putinas apie ^ l o n a l i a i « ; | " J d a r b u 5 . k ™ * 
kų ci ta tonis , aptariant vieną a r ! Vytautą Mačernį Filharmonijos n ™ m e r o d y t ! u z s a ^ o t e s ribų. 
kitą rašytoją bei šiaip literatūri- • saloje viešai nieko neprasitarė.; Todėl jau ne vieną karta 
nį faktą. Tokiu būdu vertinimas j "Kalbant apie Mačernio "Viza-, džiaugėmės kasmet Vasario 16 
darosi daug platesnės, panora- ; M ^ u g i z u negu netikslumas j - t 0s proga Pasaulio Lietuvių 
minės apimties. Ne vienu atveju 3 r r a k i tas Pr. Naujokaičio teigi-, Bendruomenės rūpesčiu išlei-
šitai autorių tiesiog išgelbsti, j m a s > kad "Jos parašytos laisvu džiamu dokumen iniu leidiniu 
kai saviesiems svarstymams pri- ritmu' nerimuotomis eilėmis..." "The Violations of Human 
t rūks ta k \apo a r sunkiau juos ' Laisvu ritmu — teisingai. Betgi Right- in Soviet Occupied Lithu-
pritempti iki reikiamo lygio. • v ^ 3 ^ "Vizijos" y r a aiškiai ri- j ania", kur pasauliui pateikiami 
Antrasis pliusas — gana gausi muotos. Tai liudija net čia pat | kiekvienerių praėjusių metų so-
bibliografija — šaltiniai. Tai jų nagrinėjime cituotieji pavyz- vietiniai nusikahimai prieš žmo-
duodama sm.ulkesniu šriftu, ra- j džiai. ' giškąsias teises Lietuvoje. 

• RESPECT MY RIGHTS. ° š t a i š i e m e t i r birželio mė-
An' Appeal of Antanas Terlec- n e s ? ? k a i ? r u s ^ genocidinių už
kas to J. V. Andrcpov, Chief of ™0}ų L i e ^ v o j e pradžią minint 
Soviet Secret Police (KBB). June 
14, 1976. Prepared by The Lith-
uanian World Community. 

Tai vėl pavyzdinis, puikus ir 
greitas Lietuvių Bendruomenės 

šytojus aptariančių skyrių pa
baigoje. Bibliografija duodama, 
nurodant ne vien išleistas lite
ratūrinių nagrinėjimų knygas, 
bet ir periodinę spaudą išeivijoje 
ir Lietuvoje. 

Žinoma, neišvengta ir vieno 
kito, gal ir neesminio netikslu
mo. Bet kai šitokio pobūdžio 
knyga nėra tik kasdien išmeta-Į vadovų susiorientavimas ką ir 
mo laikraščio puslapiai, tai ir į kaip daryti tam tikru momentu, 

KELIONE IR VIEŠNAGĖ PAS 
-

TAMOŠAIČIUS 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

Lietuvių Bendruomenė angliška 
kalbančiam pasauliui vėl pa'ei-
kia įdomų lietuviškosios kovos už 
žmogaus teises dokumentą — 
Antano Terlecko laišką KGB va
dovui J. V. Andropovui. 

Estetiškos išvaizdos 36 p i . lei
dinys maloniai imamas į rankas. 
Pradiniam įvade skaitytojas supa-

jaunimo kongresą. Ypač neblo
gai paruošas Petro,V. Kisieliaus 
šjatesnės apimties kongresinis 
aprašas. Marijos Saulaitytės, 
Tauros Zarankaitės ir Lidijos La
banauskaitės poezija. Graž'af su
tvarkytu puslapiu minima dail. 
Viktoro Petravičiaus 7? metų su
kaktis ir jo kūrybos apdovanoji
mas Lietuvių fondo 1975 metų 
premija. Visa kita "Ateities" me
džiaga yra taipgi išmoningai pa
rinkta, jaunatviška, estetiškai 
suklostyta į puslapius. 

• LIETUVIU DIENOS, 1976 
m., Nr. 4. Leidžia ir administ
ruoja A Skirius. Recinguoja Re
dakcinė komisija. Redakcijos* ir 
administracijos' ' adresas: ' 4364 
Suivet Blvd., Holiyv/ood, CA. 
90029. M e i n e prenumerata 12 
dol. 

Žurnalo puslapiuos šį kartą 
minima "Dirvos" 60 metų su
kakti-, duodamas platus pokal
bis su pulk. Kaziu Škirpa, mini
ma smuikininko Iz. Vasyliūno 
70 metų sukaktis ir kt. 

jfbejotr'nos 
Šunų dresiravimo grupę. Tačiau ak
torė _sų35ba vėl'kaip komedijantėir 
ji 'ešfco "šuns; ją pradžiojs Ugarsi-

•ČSKO šia.*. ;. 

- M l 

MAflQU£TT£ PHOTO 
4 U W Y 

*ETKMENYP FOTOGRAFAIS 
m MfiOEjAM-

Daug «utaupysite pirkd&au i»t 
įvairių Srmų Foto aparatus be-
jų reikmenis Pasinaudokite pa 
togiu plaan atidedant pasirink 
tu« reikmei)ie ypatingai proga 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
iptarnaviznaa Atidaryta pirmad 
it ketvirtad vakarai» iki 9 vai 

3314 West 63rd Street 
Tei PB.ospect 6-f99P 

Chkvgo. Olinola BOffK' 

SIUNTINIAI Į LIETUI A 
VASARINĖS DOVANOS 

SIUNTINYS 1 (1976) 
Stora, gėlėta nailoninė medžiaga dėl 2 suknelių; erim-

pleno medžiaga dėl 2 suknelių; speciali crimpleno me
džiaga dėl 1 moteriško palto; 2 nailoninės skarelės; 1 
vyriški nailoniniai marškiniai; 2 poros vyriškų arba mo
teriškų geriausios rūšies nailoninių kojinių; angliška vil
nonė medžiaga 1 vyriškai eilutei. 

Kaina su muitu ir persiuntimo 
išlaidomis $180.00 

Jei kas pageidauja, galima dadėti iš šių žemiau iš
vardintų arba kitokių prekių: 

Vyriškas a rba moteriškas nertinis • — $36.00 
Vilnonė gėlėta skarelė • 10.00 
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui 30.00 
Crimpleno medžiaga suknelei — : 

Jersey wcol medžiaga moteriškam kostiumėliui 
Jersey wool medžiaga suknelei 
Dirbtinis mink'as moteriškam paltui 
Nailoniniai marškiniai • 
Lietsargis telescopic 
Vilnonė medžiaga vyriškai eilutei 

18.00 
30.00 
20.00 
80.00 
12.00 
12.00 
50.00 

JIIMIIIt!IIIHIMIIIIIIIMIHIIIIIlll||||||||||||||||||||IHI|llllllllllllllllllllllltllllllll|l!l!n;> 

Darg :s su Tamošaičiu, abu daug 
dienų praleidę kaimuose, rinkda
mi ir studijuodami sodžiaus me
ną, beria atsiminimą po atsimi
nimo, nuotyki po nuotykio, vie
ną jau dilstancios praeities perlą 
po kito. Cia, Kazy, juos visus su
dėjus, išeitų nebe laiškas, bet 
gražios beletristikos tomelis. Die
vuliau, kiek žmonėse slypi nuo
stabių dalykų, tik kaip tu juos vi
sus besudėsi į raštą... 

Nepajutom, kaip laikrodis už
bėgo bene trečią valandą, ir vy
rija nakvoti prie vandens taip ir 
neberiutraukė. Ponios Anastazi
jos rūpesčiu susikamšėm čia pat. 
Reikėjo nusnūsti visiems, ypač 
man, vežikui, kad vadelės iš ran
kų nekristų. Rytą žadėjom juk 
ankstokai patraukti į Ottavą, pa
matyti, kas ten matytina, kokių 
ten didžiojo meno turtų yra, bet 
kur tu, žmogau, perkimštas įspū
džių, užmigsi. O ir tom pačiom 
akim pakilę (bent aš tai tikrai), 
sužinom, kad vakar nematėm jų 
bibliotekos, kurios daugumą atsi
vežė iš Lietuvos. Čia viskas, kas 
buvo ir mano paties turėta, rink
ta, branginta, o paskum palikta. 
Imi knygas, verti, lyg būtum at- Į 
siradęs prie savo lentynų. Cia ir 

nes Anastazija jau šaukė j posė
dį su antim. Šiandien reikia dar 
peržiūrėti krūvas Tamošaičio Ii- i 
tografijų, naujuosius jo tokiu per- j : 
matomu skaidrumu perlietus ta- t 
pybos darbus, taip labai nutolu- J Z 
sius nuo anų gedulingųjų, spyg- ? 
liuotom linijom sukapotų, jog I 

illlll! 
r-

P ^ P " ^ ^ -• — — — * * -

j 
^ T 1 ^ 

Į Į 
1 _BliLi • Į N̂ I 33T 

Įfiiiii; 
"IIIIIll, 

nežinodamas negalėtum spė
ti juos išėjusius iš tos pačios ran
kos. Reikia dar perversti šutves 
Tamošaitienės tapybų, dar kartą 
stabterėti prie kilimais apmestų 
staklių. Ji visą mūsų buvimo lai
ką buvo Mortos vietoje, užsiėmu
si, kad mums, perėjūnams, ko 
nepritrūktų, neturėjo net valan
dėlės kada nuvesti prie savo dar
bų, neįskilojo jų prieš akis, o 
drobių ir jos gausybė. Ir nuosta
bių drobių. 

Kol išžiūrėjom, kol perėjom 
paveikslais ir ikilimais nukabinė
tas sienas, saulutė pakilo į vidur
dienį. Išsisikubinom į Ottavą pa
matyti didesnių, garsesnių meno 
darbų ir, — o Viešpatie! Jau mi
nėjau. Eilė plytų, kelios tupyk
los, grubiai nutepti lentgaliai, 
kelios gėlėms susodinti ar ark
liams girdyti (jeigu sandarios) 
dėžės. Nors Tamošaičių namuo
se kai kur ir grindys liuinpsi ir 

R A ! E S A V I N G 
0 A N A S S 0 C I A T I 0 N 

& & PIETKUEmiCZ Prea 

Tel. LA 3-1083 
PLENTY OF FREE PAJIKTNG 3PACE 

VAUUTOOP 

iiiiimiuiiiimiitiimuiiiiitiiiitiiiimiiii: 

IWXGNER and SONS j 
TYPEVntlTERS 
*DDING MACHTV* 

AXD CTrECKWR!TKKS 
Nuomoja Parduoda. f»i«w 

Šios kainos y ra su įskaičiuotu sovietiniu muitu. 

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus j Lietuvą arba kitas šalis. 

= 

Vlr* ir. m«rtų patikimas lynu 5 
DataTiavImas. — 

1610 S. Pniavfc: Kd. Chicag.. | 
Phooe — 5814111 | 

• •-iiMiuiiimmimiiiiiMiiiiiiimmniiii' 

S LTD. 
( Z . J O R R S ) . . . ^ 

11 London Une ; Bromley, Kent, England. 
Tel. 01-739-8734 arba Oi-460-2592 

i u z 
• 

IM West 47tb Street 

3ESTAD » » r Iki II » 
KSTRAS> \t PENKTA U -
PIRMAI) tr ffKTTTRTAr 

d — Tre£1ad o4da.ryV 
t » rr»o » i • ^ vmk 

• * t w i » • s 

7%% 6l/2% 5V«% 
i i 6 n 

Mitiftk&tm. 
Mfshnaro ?1.0<K) 

ai I 
oertifikatiiA. 

Wnhnam S1.0O0 

m Inventavlmo 
Mokama* oi 

<*aMkaitp* 
PELNO VUOAOICIUP NITO 1 D 

! 

PINIGAI pfEfiTl (KJ 15 O 
Ohhdendat mokami fcu 3 oiėD«m&i 
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laiptų turėklai kliba, bet tik vie-
I no vienintelio, nors ir kukliausio 

Petravičius, ir Augius, ir Ra tas , Į . ., , ' ,. . „ „ _ • 
. . . . . , r . . i j Mu paveikslo ar audinio nema:-

ir visi kiti. Vartai ir sarmata, kad . . . . f.i . r- v . . . -įnyciau i tą Kiai 
turėjai ir palikai, o Tamošaičiai j „ T - ŷ  
nepaliko nieko, nieko pakeliui) ^ ? ? a ^ s . " ^ 

^'iminiiiiiMiiiiiiiiiitHiiuiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuniiiiiiiiiiiiuiniiuiiiiiiitiiiiii: 
Lietuviai kviečiami į 

ADMAVE'S CHICAGO CAMP 
PerranH Falls, Onterio, Car.ada 

prie LAC SUEL ežero '-
L I E T U V I A I S A V I N I N K A I 
PUIKI CVEJYBA — PUIKI GAMTA 

ttnoomojami namukai — "caWi»H i — 5 asmenims. Visi moder- r 
nyčiau i tą klaimą Peprotynę i . g ^gy p a t o g u s ; elektra, virimui pečius, Šaldytuvas, tualetas. § 

inio talento B - | 1 

\976 M. HKSKURS.JOS j UHTUV, 
# 5 
# « 
# 7 
# 8 
# * 
#to 
# 1 1 
# W 
#13 
#14 
# f 5 
# 1 6 
# 1 7 
# K 

Birželio 14 iki birželio 29 
BifteHc 28 Hci fieoos 12 
Liepos 5 9d liepos 19 
Liepos 12 iki liepos 26 
Liepos !9 Od rugpfoeio 2 
Rugpiūtfo 9 fW rugptOCio 23 
ftagpraeio 16 iki rngpračlo 30 
RagpKkCio 23 fld rogsejo 7 
Rugsėjo 20 TW rugsėjo 28 
Spalio 4 Iki spalio 13 
SpaHo H ik} spalio 19 
Lapkričio f Iki tepkrkHo 9 
Gruodžio 7 iki gruodžio *5 
GruodRo 20 Bd sausio 4 

Maskva, 
Maskva 
Maskva, 
Maskva, 

Vilnius, 
Vilnius, 
Vilnius, 
Vilnius, 

Roma 
Ryga Leningradas 
Roma 
Šveicarija 

Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradą* 
Maskva, 
Maskva 
Maskva, 
Maskva 

Vilnius, 
Vilnius, 
Vilnius, 
Vilnius 

Maskva, Vilnius 
Maskva 
Maskva. 
Maskva 

Vilnius 
Vilnius 
Vilnius 

Roma 
Šveicarija 
Ryga 

(viena savaitė") 
(viena savaitč) 

(viena «avait£) 
(viena savaite") 
(viana savaitė) 

Maskva Vilnius. Ryga 

I190.M 
19S1.99 
l\*M 
L20CM 

i£5 
12M.M 
1051.00 
760 JO 
760^0 
7 t M i 
677.00 
t77i»i 
•76JB 

neprarado, ir tu stovi dabar čia 
ir jauties, lyg stovėtum tautos 
šventovėj, i kurią nesi per daug! 
vertas kojos įkelti. 

Paskum dąr sykį į studiją. Va-į 
*AX aobuvo kada, tik prabėgdja,; 

niekinimą, j piktą pasijuokimą i5js 
žmogaus inteligencijos, kuri pa- | 
matėm tenai. Reikėjo užmiršti, 
kad yra kur Ottavą rr dar vieną 
dieną pasiraustf Tamosaityneje. 

3hower". Pageidaujant, valgis gaminamas, išnuomojami latveliai. 5 
Dėl daugiau informacijų kreiptis 1 -

i »v» jy^ i* 

B e r n i c e U k s o 
2438 W. 46th Street, Chicago, Dl. 60632 

I T e l - LA S-0690 
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KAINOS PADUOTOS YRA NUO NFW YORK0 ARBA BOSTONO - NUO CH1CAGOS REIKIA 
pRrorri $119.00 

VTSAS GRUPES LYD6S PATYRC VADOVAI VISOS GRUPĖS BUS 1 OCENĄ VE2AMOS J KAUNĄ, TAIP 
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IR ŠIEMET LITUANISTINE STOVYKLA 
Pasaulio Lietuvių jaunimo są

jungos Ryšių centro organizuo
jama lituanistinė stovykla yra ta-

Dalyviai galės rinktis iš šių 
aštuonių kursų: 

1. Linksnių mokslas (mokyt. 
pusi nauja tradicija. Programa Stasys Barzdukas iš Clevelando).; 
taip pat perėjo bandymų laiko- 2. Kirčių mokslas ir 3. Žodžių 
tarpį ir išlaikė egzaminus. Stovyk- daryba (prof. Antanas Klimas iš 
loję dalyvavusieji profesoriai ir Rochesterio), 4. Lietuvių rašy-, 
studentai yra geriausi stovyklos ba (kun. Juozas Vaišnys, S. J. i 
propaguotojai. Neperdedu šaky- iš Chicagos), 5. Nepriklausomos 
dama, kad nebūdavo nuostabu 
antrą valandą ryto valgomajame 
pamatyti kelis studentus, kalban
čius apie kirčiuotes, kitame kam
pe dr. Mačiuiką diskutuojant eko
nomikos temomis, kitas stalas ap
krautas knygomis ir žodynais, nes 
kai kuriems reikia paruošti rašy
bos namų darbus. 

Jau treti metai iš eilės suteikia
ma tokia proga lituanistika be
sidominčiam jaunimui pasigilin-

Lietuvos istorija ir 6. Pokario Lie
tuva (prof. Benedikta: Mačiuiką 
iš Connecticut) , 7. Lietuvių apy
saka (prof. Ilona Gražytė-Mazi-
liauskienė), 8. Lietuvių poezija 
(prof. Rimv. Šilbajoris iš Ohio) . 

Vakarais numatytos įvairios 
programos — lietuvių susukti 
filmai, paskaitos, literatūros, hu
moro vakarai ir pan. 

Nepraleiskite puikios progos. 
Dvi savaitės gražioje aplinkoje, 

ti lietuvių kalboje, literatūroje Į studijuojant ir poilsiaujant. Sto-
ar istorijoje. Stovykla yra skiria- j vyklautojai bus apgyvendinti la
ma studentams ir jauniems pro- bai patogio:e patalpose su pro
fesionalams, laisvai kalbantiems, j fesionaliu aptarnavimu. Stovyk-
rašantiems ir skaitantiems lietu- los mokestis — tik 100 dol. dviem 
viškai. savaitėm. Norintieji įsigyti uni-

Stovykla įvyks rugpiūčio 15 — versitetinius užska:tus iš Kent 
27 d. d. Loyola of the Lakęs reko-, State universiteto turi sumokėti 
lekcijų namuose, netoli Kent : papildomą mokestį: 69 dol. už 
valstybinio universiteto, Ohio. tris valandas arba 137 dol. už 
Programa jau suplanuota ir pra- : šešias valandas ąuarter hours. 

Rita Viiienė, Kanados Lietuvių jau
nimo sąjungos valdybos narė, JAV 
LSS suvažiavime Washingtone. 

dėta registracija. Nedelskit, nes dalvviu skai

čius yra ribotas: 45 asmenys. 
Užsiregistravusiems bus prisiun
čiama kursų pasiruošiamoji me
džiaga, su kuria prašoma susipa
žinti, prieš prasidedant stovyklai. 

Norintieji dalyvauti, kreipkitės 
į Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos Ryšių centrą: 

2422 YVest Marąuette Road 
Chicago, 111.. 60629 
telefonas (312)476-0601. 

TREČIOJO 
KONGRESO 

NUTARIMAI 
(Tęsinys) 

37 
PLJS valdyba yra atsakinga už 

kongreso studijų dienų programą. 
PLJS Ryšių centras, vadovauda
masis studijų dienų programa, 
bent šešis mėnesius prieš kong
resą paruošia vadovėlį, kuriame 
būtų ne vien tik bibliografinė me 
džiaga. Kongreso atstovų susirin
kimai, posėdžiai bei kit pasitari
mai kongreso metu yra PLJS vai 
dybos žinioje. 

38 
Kongreso komitetas rūpinasi 

visais kitais kongreso ruošos dar
bais, įskaitant stovyklos progra
mą, patalpas, nakvynes, trans
portą ir t . t 

39 
IV PLJK numatytas 1979 m. 

liepos mėn. Europoje. Jaunimo 
kongreso komitetas bus sudary
tas Vokietijoje ir jam talkins 
PLJS valdyba ir PLJS Ryšių cent
ras. Jaunimo kongreso atstovai 
iš Vokietijos atsiklaus savo krašto 
visuomenės dėl galimybių kong
resą suruošti ir pusės metų bėgy
je apie tai praneš PLJS valdybai. 

Jaunimo sąjungos reikalu 
40 

Jaunimo kongresas reiškia pa
dėką kun. Antano Saulaičio va
dovautai PLJS valdybai už 
jos pastangas, dedant pagrindus 
naujai susikūrusiai Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo sąjungai. 

41 
Jaunimo kongresas, siekdamas 

įgyvendinti jaunimo susiorgani-
zavimo mintį visuose kraštuose, 
kur yra lietuviškojo jaunimo, 

Iv* L/ilys iš S&o Paulo, i& Brazilijos, m^sto Jaunimo kongreso temomis. 

yra prašomas t am organizavimui 
talkinti. • 

42. 
Jaunimo kongresas ragina LJS 

padalinius reikštis tokiose veik
los srityse, kuriomis nesirūpina 
jau veikiančios organizacijos. 

43. 
LJS padalinys per savo atstovą 

LB valdyboje kasmet pristato 
bent vieną konkretų projektą ir 
jį vykdo kartu su LB valdyba, o to 
kios nesant, drauge su vietovės 
bendrine lietuvių organizacija. 

44 
Krašto LJS valdyba pagal vie

tos sąlygas rūpinasi lėšas savo 
veiklai telkti, o reikalui esant, 
kreipiasi į krašto LB valdybą. Ta
me krašte nesant LB, LJS valdy
ba kreipiasi į PLB valdybą. 

45 
Jaunimo kongresas paveda Jau 

nimo kongreso atstovams iš Ka-
į nados, ypač Gabijai Juozapavi-

PLJS valdybą arba PLJK komi
tetą. (Pabraukta dalis yra prie
das.) 

51 
(VI dalis, nr. 28 "PLJS Ryšių 

Centras) 
PLJS Ryšių Centras: 
a. vykdo PLJS valdybos nuro

dymus (Pabraukta dalis yra prie
das.), 

b. rūpinasi naujo informaci
nio leidinio ruošimu ir platini
mu lietuvių jaunimo tarpe. Lei
dinys leidžiamas lietuvių... jau
nimo nuomones bei nuotaikas. 
(Pabraukta dalis iškrenta.), ir 

STUDIJŲ SAVAITGALIS KE^TE 
dentų sąjungos antrasis Studijų 
savaitgalis įvyks š. m. birželio 
mėn. 26 — 27 d.. Kent valstybi
niame universitete, Ohio. Visi 
studentai kviečiami gauriai daly
vauti šiame svarbiame suvažiavi
me. Suvažiavime bus svarstomos 
labai aktualios temos: dr. Vikto
ras Stankus "Lietuvių jaunimas 
ir jaunimo organizacijos". Ingrida 
Bublienė "Moteris lietuvių ir ame
rikiečių visuomenėje"; kun. Ge
diminas Kijauskas, S. J. "Lietu
viškos parapijos'1, prof. dr. Jona> 
Cadzow "Lietuvių imigracija į 

a. ragina kraštų LJS valdybas 
stiprinti savo veiklą, 

b. prašo Jaunimo kongreso ats
tovus iš Australijos galutinai 
pabaigti Australijos LJS organi
zavimo darbą, 

c. prašo Jaunimo kongreso ats
tovą iš Kolumbijos ir Jaunimo 
kongreso atstovę iš Švedijos rū
pintis įsteigti Lietuvių Jaunimo 
sąjungą tuose kraštuose ir prašo 
PLB vicepirmininką jaunimo rei
kalams tam organzavimui tal
kinti, 

d. prašo Jaunimo kongreso ats 

I čiūtei, Algiui Čepui ir Kęstu
čiui Viliui rūpintis sudaryti se
kančią PLJS valdybą Kanadoje. 
Jie yra įpareigoti dviejų mėnesių 
bėgyje pateikti valdybos sudė
tį Jaunimo kongreso atstovams 
korespondenciniu būdu tvirtinti. 

PLJS statutiniai pakeitimai 
46 

(II dalis, nr. 6 "Apimtis, tiks
lai ir uždaviniai") 

PLJS veikia Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės (PLB) ribose, 

VFIKIA 
• Northtoestern universiteto 

atstovybė pravedė rezoliuciją i r 
viso universiteto vardu nus iuntė 
telegramas senatoriui Pe rcy i r 
kongresmanui Mikva kal inamos 
Nijolės Sadūniatės reikalu. Uni
versitetas taipgi paskyrė $305.00 
veikliajam lietuvių s tudentų 
klubui paremti . 

• Amerikos lietuvių Romos 
katalikų federacijos jaunimo 
sekcija, suprasdama Amer ikos 

c. rūpinasi atskirose vietovėse lietuvių katalikų ta rnybos svar-
organizavimu... pagrindinį cent
rą. (Ši dalis išbraukta.) 

Sveikinimai 
52. . . 

Jaunimo kongresas sveikina 
pavergtos Lietuvos jaunimą. 

bą„ pravedė vajų, kur io metu 
buvo surinkta $850.00. Laukia
ma, kad ki tos bendrinės organi
zacijos prisidėtų prie š io re ikš
mingo darbo. 

Studentų Ateitininkų sąjun-

giaudžiai su ja bendraudama ir 
1 bendradarbiaudama, pasilikda-

PROF. PUZINAS DĖSTYS 
PED. LIT. INSTITUTE 

Prof. d r. Jonas Puzinas pa-
Šiaurės Amerikos Lietuvių stu-1 n u o antro pasaulinio karo iki da- kviestas Pedagoemiame l:*uanis-

- — — k q ^ ' ' ; " karties". etiniame institute Chieagoje dės-1 t o l u s i s A r g ^ u n į Urugvajaus Į « *** « * f jaunimo intere-
Bus skinama laiko taipgi u n i - j t v t i jįetuvių tautos istoriją vieton! ir Brazilijos susirinkti savo kraš-! *** t^DrauKta a *"S 

versitetų klubų pranešimams, !
m ; r u s i 0 a . a. Jurgio Pėteraičio. i tuose ir iš savo tarpo išsirinkti 
Lietuviu kalbos ir literatūros. vadovus, kurie rūpintųsi LJS tuo-
asistente Ped. lit. institute pa- į se kraštuose steigimu. PLB vice-
tvirinta Vilija Kerelytė. Į pirmininkas jaunimo reikalams 

Jaunimo kongresas sveikina! 9<>s leidinys yra "Gaudeamus". 
Nepriklausomos Lietuvos diplo- į D a r turime 1975 m. egzemplio-
matinę tarnybą, Pasaulio Lie tu- į r i u - Jei nori t nemokamai gau-
vių Bendruomenę, Vyriausią Lie- *į kreipkitės: SAS Cent ro val-
tuvos Išlaisvinimo Komitetą ir dyba, 533 VVinton Road South, 
numato su jais užmegzti glaudes Rochester, New York 14618. 
nius politinės veiklos ryšius. . Kanados Lietuvių jaunimo 

Jaunimo kongresas sveikina\ tarybos suvažiavimas įvyko ge-

pne-

dLkusijoms, statutiniams pakeiti
mams ir įvairiems prciek:ams. 

Suvažiavimą organizuoja Cle-
veland State universiteto studen
tų klubas. Nakvynė — 5.00 dol. 
vienam vakarui. 

Visi, kurie domisi ŠALSS veik
la, raginami atsilankyti ir akty
viai dalyvauti. 

Dėl platesnių informacijų 
kreiptis: 
Milda Kupcikevičiūtė, 
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Šių kraštų vadovus ir prašo į u o s Į - y ^ 
kelti Pabaltijo klausimą savoj 
kraštuose ir tarptautiniuose fo
rumuose, ypač Jungtinėse Tau
tose: 

a. Maria Estele M. de Peron,• a k u T t ^ c i j i T ' į r o b t e m o ^ i ' K a ^ 
Argentinos prezidentę, ^ ^ a p t a r t i S u d a r y t o s ^ n . 

b. Malcolm x<raser, Australijos ^ ^ ^ k o m i s i j o s v y l y t į 
ministen pirmininką, | įvairiems projektams. Atei t ies 

c. Gen Erneste Geisei, Brazih- j dBrho p l a n u o s e n u m a t y t a : radi-

mėn. 22-23 d. Windsor 
Ontario. Dalyvavo maždaug 40 
žmonių. Ta rp įdomesnių progra
mos punktų buvo lietuvių, latvių 
ir estų jaunimo s impoziumas 

Jungtines Amerikos Valstybes"; 
Liudas Sagys 'Lietuvių tautinių • 6935 S. \Iaplewood, 
šokių istorija ir išsivystymas"; į Chicago, 111., 60629 
J. Polukaitis "Lietuvių spauda ' telefonas : (312)GR 6-3875. 

KOLUMBIJOS JAUNIMAS PAKILO 
Kolumbijos lietuviu jaunimas, jos LJS ir išsirinkti valdybos na-

III PLJK atstovo Kęstučio Slot- rius. Tas pareigas apsiėmė Olga 
kaus paskatintas, ryžtasi susior- Ralytė, Bruno Venslauskas, Gina 
ganizuoti ir veikti. Balandžio 14 Gaurišai 'ė, Vacys Vileikis, Nely 
d. 27 jaunuoliai iš Medelino, Ca- Vileikytė ir Vacys Kęstutis Slot-
le ir Bogotos susirinko stovyklau- kus. 

Šeštadienį Medelino jaunimas 
pranršė apie savo veiklą, o po pie
tų — įvairūs velykinių papro
čių pristatymai. 

Velykų dieną — iškilmingi 
pusryčiai ir šv. Mišios. 

Organizatorių nuomone: "... 
ši stovykla mus visus labai sujun
gė ir liko n v a - toliau kartu dirb
ti ir jungtis! N'uotaika puiki, la
bai daug pasiekta". 

Naujoji KLJS valdyba planuo
ja sudaryt? Kolumbijos liet: 
jaunimo sąrašą, išleisti informa
cinį leidinį ir suorganizuoti tarp
tautinę stovyklą kartu su Vene-
cu£«us jautimu. 

Dr. Benedikta kun. Juozas Vaišnys, S. 
kas ir daii. Danguolė Stončiūtė 1975 metu Lituanistk 
programos metu. 

« • . . 

jvykios vakarinės 

ti . Stovyklos vadovas — Kęstu
tis Slotkus, komendantas — Va
cys Vileikis, pavaduoja — Gina 
Gaurišaitė, daktarai — Viktutė 
Slotkutė de Rico ir Jairo Rico. 

Ketvirtadienį, balandžio 1 5 d . -
pokalbis apie Jaunimo kongreso 
ruošą, eigą ir nutarimus. Penkta
dienį — Antanas Mockus praveda 
pokalbį apie dabartinę Lietuvą. 
Po pietų buvo svarttomi Kolum
bijos lietuvių jaunimo sąjungos 
reikalai. Po ilgų diskusijų nutar
ta, kad stovykloje susirinkęs jau 
nimas atstovauja veikliausiam 
Kolumbijos jaunimui ir nėra ko 
Uskti — reJ>ūą įsteigti Kilumbi-

(V dalis, nr. 22 "PLJS v»ldy- į 
ba") 

PLJS valdybą sudaro pir
mininkas, iždininkas, sekretorius,; 
politines veiklos koordinatorius 
ir du nariai. Iš viso septyni asme
nys. (Pabraukta dalis yra prie-1 

das ir pataisa.) 
4 8 . . . 

(IV dalis, nr. 17 ''PLJK Atsto
vų suvažiavimas") 

Atstovų suvažiavimas vyksta 
pagal reguliaminą, priimtą Kong 
reso atstovų suvažiavimo pirmo
je sesijoje. Naująjį reguliaminą 
priėmus, ankstyvesnieji nustoja 
galioti. (Pakeičia ankstyvesnę 
versiją.) 

49 
• (IV dalis, nr . 18 "PLJS Atsto-
du~ I vų Suvažiavimas") % 

Salia atstovų suvažiavimo PL 
JK metu, atstovai sprendžia ir 
balsuoja korespondenciniuose po
sėdžiuose, pravestuose PLJS va, 

jos prezidentą, 
d. Gerald Ford, JAV preziden

tą, 
e. Pierre Trudeau, Kanados mi-

nisterį pirmininką, 
f. Alfonso Lopęs Michelson, 

Kolumbijos prezidentą, 
g. Olaf Palnte, Švedijos minis-

terį pirmininką, 
h. Juan M. Bordaberry, Urug

vajaus prezidentą, 
i. Carlos A. Perės, Venecuelos 

prezidentą, 

j o valandėlė, parodų rengimas , 
sudarymas sąrašo apsis toj imo 
vietų Kanadoje kel iaujančiam 
jaunimui ir lietuviškų komikų 
galimybė. 

Naujasis Kanados L J S pirmi
ninkas y ra Jurgis Valai t is iš 
London, Ontario. 

• Pasaulio Lietuvių jaunimo 
sąjungos Ryšių centras ruošia 
Linksmavakarius liepos 3, 4 d. 
Lietuvių namuose, Union Pier, 

j . Helmut Schmidt, Vokietijos Į Michigan, lituanistinei s tovyklai 
kanclerį ir j paremti. Bus baras ir maisto bu-

k. kitų vyriausybių vadovus,; fetas. Gros orkest ras Vytis . Visi 
kurie palankūs Pabaltijo klaus:-;kviečiami gausiai dalyvauti , 
mui. 

Jaunimo kongresas sveikina 
Jungtinių Tautų generalinį sek
retorių Kurt VVaidheim ir prašo 
jį atkreipti dėmesį į Pabaltijo 
klausimą. 

Jaunimo kongresas sveikina 
popiežių Paulių VI ir prašo jį 
remti lietuvių tautą, kuri yra ka
talikų avanpostas rytų Europoje. 

Jaunimo kongresas kreipiasi į 
dybos. PLJS valdyba yra marei- U ^ ^ „ ^ Komunistų par-
gota korespondenčių posedl su-, tUo$ ^ ^ ^ Uonid B r e ž n e v , 
kaukti, jei jos planuojami veiks-, r e i k a ] a u d a m a s b a i g t i p a b a l t j . 
mai prieštarauja kongreso nu tan , j o o k u p a c i j ą i r ^ ^ ^ ^ ^ 
mams. Dešimtadaliui atstovų p a - ' j U e t u v o s j ^ . k j 

reikalavus, korespondenčių is po- Kongreso nutarimai ir sveiki-
sėdis turi būti pravestas keturių 
savaičių po reikalavimo gavimo 
bėgyje. (Pabraukta dalis yra prie i 
das.) 

50 
! (V dalis, nr. 25 "PLJS valdyba") 

PLJS valdybos kadencija tęsia
si iki sekančiu rinkimų PLJK. 
PLJS valdyba apie merus prieš 
kongresą paragina visus kongrese 

nimai rašomi lietuvių kalba ir, 
kur galima, krašto, kur jie siun
čiami, kalba. Sveikinimus bei ki
tus laiškus pasirašo PLJS pirmi
ninkas ir vienas atstovas iš kiek
vieno krašto, kuris yra Jaunimo 
kongrese atstovaujamas.... 

Kongreso nutarimu reikalu 
53 

Visi ankstyvesnių kongresų nu
tarimai, kurie priešinasi HI PL 
JK nutarimams, negalioja. 

1976.1.6. 
Brazilija 

Villa Kotska, Italei 

Per 
ras. 

Teitų metų Lituanistines stovyklos dalyviai (iš kaires | dešinę): PauUus Ku- dalyvaujančius kraštus apsvarsty j ^ phmktaą ir rašyki "Akademinių ProSvaisčių,, redakcija U 
i, Gediminas Mažeika, Kristina Sabalyte ir Vaiva vet>r&it£ stiprinasi | ti galimybes sudaryti sekančią ta2% korwpgod«ocij!t straipseiy ir mintiit Uujua jūsij repor-
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