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Pokalbis su prof. dr. Rimvydu Šilbajoriu, 3-ciojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo mokslines programos vadovu 

Šiais metais vienas žymiausių j tu ir žmogum, ir Ii 
išeivijos kultūrinio gyvenimo! fesionalu visoj s 

bendraujant su žm 
jam yra patrauLC -
— intelektualiniu 
— tauriniu atžvik 
sės, lietuviai kultu 
rėjai, vietos ir laik 

Kertine parašte 
Veikli, jaunėjanti ir gausėjanti 
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Lietuvių rašytojų draugija 

įvykių bus Padėkos dienos sa
vaitgalyje (lapkričio 24 — 27 d.) 
Chicagoje, Jaunimo centre, įvyks
tantis Mokslo ir kūrybos simpo
ziumas. Tai gražiai tęsiama inte
lektualinio pobūdžio tradicija. 
Paruoša šiam įvykiui yra jau ge-Įtuojami. skirstosi 
rokai įsisiūbavus. Organizaciniam j nes dalis. Viena 
komitetui vadovauja dr. Kazys 
Ambrozaitis, o mokslinės progra
mos sudarymui vadovauja prof. 
dr. Rimvydas Šilbajoris. Atvyku
sį iš Columbus, Ohio, simpoziu
mo programos reikalais Chicagon 
dr. R. Ši'bajorį redaktoriui pavy
ko sučiupti Jaunimo centre ir už
megzti su juo šį pokalbį. 

—Daktare, įvairūs tarptauti
niai, baltiškieji ir lietuviškieji ip'asmę. Bendradarbiavimas Moks 

tuviu, ir pro-
• o pilnumoj,; 
mėmis, kurie I 
ir profesiniai I 
ir emociniai I 
i. Iš kitos pu-
iiinkai ir kū-
• sąlygų dik-
dvi pagrindi-
ju, tuo tarpu 

gal dar vis didesni-, sutelkia žmo
nes, kurių laisva ikio užsiėmi
mai iš tiesų aprė >ia jų profesi
nius interesus, o kasdieninė duo
na uždirbama jiems rninimali-
nės reikšmės, arba ir visai be
reikšmėse, svetim krašto darbo
vietėse. Tokiems žmonėms moks
liniai, kultūriniai ir tautiniai po
linkiai sutampa savo esme, suda
rydami visą tikra; 

moksliniai suvažiavimai Jums lo ir kūrvbos sinv oziume jiems 
nėra pirmiena. Todėl pasakykite, yra ir asmeninė ir intelektualinė 
kokia prasmė ir kokia specifika į būtinybė. Kita grupė, daugiausia 

. yra jau kone tradicija virtusio lie- j jaunieji, pajėgia akstis kaipc 
I tuviškojo Mokslo ir kūrybos sim 
j porfumo, kurio trečiojo susibari 
mo mokslinės programos organi 

Kai šiandien visokeriopoj išei-,denys ir pavasariai" ( I ) . L~ure-
vijos organizacinėj veikloj ne ; atas nuo iškilm ngo prenr jos įtei-
kartą., pasigendama visus š :ldan- kimo ats :sakė. 
čios ugnelės o troškinančių dū- > Draugijos atsikūrimo tremty-
mų pučiama tiesiog debesimis, | | e trisdešimtmetis prisimintas tik 
tai. Lietuvių rašytojų draugijos \ spaudoje. Kitokių minėjimų ne
veikia nei tarpusavyje, nei su ge- • suruošta. Valdyba yra labai dė-
ros valios kaimynais 'jokių kardų I kinga Aidams, Lietuvių Dienoms 
nekryžiuoja, būdama tačiau ne
atiaidi kiekvienam, kas trypia 
žmogiškąsias teises ir neigia lie
tuvių tautos teisę į nepriklauso
mą gyvenimą. 

Šiuo metu yra išrinkta nauja 
Lietuvių rašytojų draugijos val
dyba. Ji renkama trejiems me
tams. Po pastarųjų rinkimų Drau
gijos pirmininkas Leonardas 
Andriekus išsiuntinėjo draugijos 
nariams informacinį laišką, ku
riuo čia pasinaudodami, apie Lie
tuvių rašytojų draugijos veiklą 
informuojame ir mūsų skaityto
jus bei literatūros bičiulius. 

Naujos valdybos rinkimų bal
sai buvo suskaityti sausio 22 d., 
vadovaujant LB Pfew Yorko apy
gardos pirmininkui Aleksandrui 
Vakseliui. Kandidatavo 14 asme
nų. Valdybai reikalingi 6. Balsa
vo 59 nariai. Vieno balsavimas 
dėl peržengtų taisyklių negalio
jo. Rezultatai tokie: Leonardas 
Andriekus gavo 53 balsus. Jur
gis Jankus — 37, Algirdas Lands
bergis — 35, Paulius Jurkus — 
33, Antanas Vaičiulaitis — 33. 
Leonardas Žitkevičius — 22. I 
revizijos komisiją išrinkti visi pa
siūlytieji, būtent: Stepas Zobars-
kas (56 bal. ) , Stasys Yla (53 
bal.), Ona Mikailaitė (43 b a l ) . 
Sausio 28 valdyba taip pasiskirs
tė-pareigom: pirmininkas —Leo
nardas Andriekus, vicepirminin
kas — Paulius Jurkus, sekreto
rius — Leonardas Žitkevičius, 
iždininkas — Jurgis Jankus, val-

Draugui , Tėviškės Žiburiams, 
Darbininkui , Keleiviui, Europos 
Lietuviui ir Australijos lietuvių 
spaudai už ta proga L R D iškė-
'imą, įvertinimą ir priartinimą 
prie visuomenės. Valdyba pasi
rūpino, kad apie jubiliejinį tris
dešimtmetį būtų informuota ir 
Lietuva. Tai padaryta per Lais
vės radiją Miunchene dviem 5 
minučių transliacijom. 

Praėjusiais metais ir mirtis Lie
tuvių rašytojų draugijai buvo at
laidi. Tik šių metų pradžioje ap
gailestautas Antano Tūl io iške
liavimas. Jisai, nors 

| žavimas patikėtas Jums? 

— Gal giliausia lietuviškojo 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 
prasmė išplaukia iš tarpusavio, 
lietuv'ško bendravimo ilgesio to
je plotmėje, kurioje lietuviai 
mokslininkai ir kūrėjai dirba sa
vo profesini darbą, arba seka sa
vo esminį žmogišką pašaukimą. 
Organizuotoji išeivijos lietuvių 
bendruomenė, aplamai paėmus. 

profesionalai sve'ma kalba ir 
svetimoj visuojpe įėį, intelektua
linėj — akademinėj srity. Jie tuc 

tokiu as-savo veikloj neparodo 
pektų, kurie galėtų užangažuo-
ti ir patraukti lietuvį griežtųjų 
-noksiu specialistą, nes jam įdo
mu tokie dalykai (žvaigždės, ak
menys, bacilos, atomai, formu
lės ir panašiai), kurie su tautine 
sąmone, kalba ir istorija patys Kiekvienu atveju, įvairių sri-
per save nieko bendro neturi. Jo čių ir palinl "ių mokslininkai 
lietuviškumas gali reikštis arba Į šiame simpoziume arba suranda, 
politinėj-visuomeninėj srity, kuri ar sutvirtina, -plečia ir pagili-
jo profesinis pasaulis vaidina an-1 na savo lietuviška sąmonę, lietu-

oanašūs į griežtųjų mokslų spe
cialistus, kad lietuviškasis aspek
tas jų pasirinktose profesijose ga
li ir nevaidinti jokios rolės. Ta
čiau, įgimto (t. y., iš tėvų ir 
draugų paveldėto) lietuviško 
jausmo traukiami, jie dažnai 
žiūri į lietuviškumą (plačaiu-
sia to žadžio prasme) kaipo į 
dvasinę "gimtąją žemę", į dirvą, 
iš kurios išauga jų pačių asme
niško talento ir išsilavinimo vai
siai. Jiems šis simpoziumas sutei
kia gilesnį, kultūriniu ir profesi
niu atžvilgiu daugiau jų asme
niškiems reikalavimams atitin
kantį šios dvasinės Lietuvos, gim
tosios žemės, pajutimą. 

Trečiojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo visos mokslinas programos vadovas 
prof. dr. Rimvydas Šilbajoris. 

kurti mokslinių — kultūrinių] nizacinio Trečiojo mokslo 
interesų tautinės bendruomenės, kūrybos simpoziumo komiteto? 

ankstesnės 

traeilę rolę, arba tarp šeimos ir 
draugų, kur profesiniai interesai 
gali visiškai likti nuošaly. Tuo 

- poziurnai ir suteikia progą mūsiš
kiam mokslininkui pasijusti kar-

Amerikos lietuvių kartos rašyto-1 tarpu gi kiekvienas žmogus viso-
jas, kūrybiškai įsiden'no į neprik- 'se savo gyvenimo apraiškose ilgi-
lausornos Lietuvos bei tremties' si išbaigtumo ir visumos. Šie sim 
literatūrą savo gero lygio nove
lėmis bei dramomis ir buvo nuos
tabiai palankus Draugijai. Tai 
ypač pajuto pirmininkas, praėju
sį pavasarį aplankydamas velionį 
Pasedenoje, Floridoje. Tada jis 
atskleidė ir savo testamentą, ku
riame dosniai pagerbta Lietuvių 
rašytojų draugija. Tulys jau sir
go vėžiu. bet atrodė guvus ir 
kalbėjo beveik tik apie kūrybą. 

Liečiant rašytojų bendrąją. 
kultūrinę veiklą, tenka pasakyti, 
kad ji susilieja su Lietuvių Bend-I 
ruomenės. žurnalistikos, mokslo į 
ir visuomenės veikla, kur Drau- j 
gijos nariai reiškiasi kaip orga- i 
nizatoriai. vadovai, profesoriai,' 
redaktoriai ir net knygų leidėjai. 
Nors ir ne Draugijos vardu, ta
čiau jie pateikia svarų įnašą mū
sų kultūriniam gyvenimui. Tad 

viškąjĮ "aš . Tuo jie ypač daug 
pasitarnauja Ii tuvybės reikalui, 
nes suteikia jam platesnį ir gi
lesnį, tarptauiiėje plotmėje sva
resnį turinį, aukštesnę prasmę. 
Žiūrint į Amerikos tautines ma
žumas, galima oastebeti, kad tos 

gana greitai išsigimsta \ maža
vertes "ethnic pienie" grupeles, 
kur dešra su kopūstais (arba ko
kia nors straigė, pipiras, aštuo-
niakojis), sentimentali dainelė, 
dilstantys prisiminimai, pilnėjan
ti taurelė, tuštėjanti politinė re
torika ir sudaro visą? tolydžio 
nykstantį tautiškumą. Mums 
pavojus irgi gresia, bet mes dar 
turime ir didesnių dvasinių lo
bių, kurių apsaugojimui ir pa
dauginimui tarnauja ir šis sim
poziumas. 

— Organizacinis komitetas at
lieka sunkų ir sudėtingą darbą, 
kurio paprastai mokslininkų su
važiavimuose arba niekas nedir
ba, arba jį, kartais nevykusiai, 
vykdo patys mokslininkai. Jis pa
rūpina simpoziumui patalpas, su-

zaičiu, inžinierium Rimkevičium 
Į ir kitais organizacinio komiteto 
I aariais, nes aš žinau, kad jie kal -
j ba ir plačiosios lietuvių bendruo

menės vardu, tuo pat metu a p 
tarnaudami ir mokslininkų po-

| reikius, perduodami visuomenei 
jų balsą, konkrečiai kalbant, v i -
>a akademinė programa, jos po
būdis, kryptis, kalbėtojų parinki
mas ir L t. pasilieka pilnutinėj 
pačių mokslininkų kontrolėj, 
kai tuo tarpu organizacinis ko
mitetas planuoja visus pramogi
nius, šventiškus įvykius, suriš
tus su simpoziumu. 

— Kodėl šis intelektualinio po-
i būdžio lietaivių susibūrimas tur i 
! lyg ir dvigubą pavadinimą, bū 
tent — mokslu ir kūrvbos? 

— Kadangi pirmojo simpoziu
mo rengimo darbuose man nete
ko dalyvauti, tai aš tikrai ir neži
nau šio dvigubo pavadinimo isto
rijos. Kaip aš dabar suprantu, 
tai šis pavadinimas išreiškia 
daugialypius santykius u iš tk?$ą 
neatmezgamus ryšius tarp moks
lo ir kūrybos. Moderniame pasau
lyje šios dvi sąvokos tam tikrais 
atvejais yra taip suartėjusios, kad 
kartais sunku jas net išskirti. Pa
rkaičius kai kurias Oppenheime-
rio ar Einšteino mintis, aiškiai 
matyti, kad jų skverbimasis į vi
satos paslaptis dažnai kyla iš 
emocinio ir moralinio impulso, 
panašaus į poeto, įkvėpimą. Savo 
ruožtu, rimtas kūrėjas — daili
ninkas, rasytpjJks, muzikas — 
šiandien yra kartu ir meno pa
saulio dėsningumų "kūrybinės 

ir 

— Kuo ir kaip reiškiasi ben
dradarbiavimas tarp Jūsų (moks-

iš jų, kurios r ^ori ar negali su-ilinės programos vadovo,) ir orga-

telkia lėšas, planuoja pramogas, 
užangažuoja spaudą, atlieka dau
gybę smulkių, tedhniSkq užda
vinių, visokeriopai globoja suva
žiuojančius paskaitininkus ir ap- I 
lamai rūpinasi atkreipti visuome 
nės dėmesį į būsimą simpoziu 
mą. Sis lietuvių mokslininkų su 

gamtos įstatymų" ieškotojas, ap-
sprendėjas ir klasifikuotojas. tuo 
jis savotiškai panašus į akademi
nį mokslininką. Kai kurie sako, 
kad literatūros kritika yra t a m 
tikro pobūdžio, "menas": galima 
savo ruožtu ^Qfti , kad grožinė 
litera tūr i ė s t ą j į savo dalimi yra 
žmogiškos, vkupmeninės tikro
vės modeliayjrftąs, jos "kritika". 
Dabar jau roeį vis aiškiau prade
dame Mipras/i, kad mokslas ir kū
ryba nėra iš ;iesų atskiri, užda
ri dvasinio gyvenimo kambariai, 

n j . , , j bet tik to paties žmogiško kūry-siburimas tuo panašus i 
, , , -. , \ \ p c \ < -.„f„ bimo polėkio skirtingos, prasmm-mokslo draugijos (AABS) kome- r T J .* . . . . « , , .. - , - įgai tarp savęs santykiaujančios rencijas, xad JIS yra specialus įvy- j 

dvbos nariai — Antanas Vaičių 
laitis ir Algirdas Landsbergis, j ^ t e ™ a stebėtis, kad pat, LRD 
Landsbergis taip pat bus Drau-« 
gijos, ryšininkas su kitatauč;a:s. riose j au dirba jos nariai kitu 

vardu. Bet ir pati Draugija sie-
W<»ri kultūriniais - literatūriniais Praėjusieji metai buvo našūs. 

T?A,V, -eras pluoštas grožinių raš 
tų. LRD premiją laimėjo Albi- j rer^ma-"s, | kuriuos pirmiausia i-
aas Baranauskas už knyja "Ru-1 ĮNi&eLaą į 2 g s i } i 

kis ne tik mokslų srityse, bet ir 
tautinėj visuomenėj, yra ne tik 
akademija, bet ir savotiška šven
tė. Kai kas gali pagalvoti, kad 
tuo būdu mes "atskleidžiame" nuostabu, k ^ į ye ir megst 
sukauptą moKsimi mąstymą 
be reikalo "supopuHarin^m' 

ir 
kie

tos intelektualinės disciplinos re
zultatus. Bet galima į dalykn 
žiūrėti ir kitaip. Tiesiogiai ar BB-
tiesogiai daugumas mūsų esi m e 
savo kilme europiečiai, paveldė-
ojai senų Europos akademinių 

apraiškos. O galų gale, mūsų 
mokslininkai ir kūrėjai visuomet 
buvo linkę tnrp savęs maloniai, 
šiltai bendradarbiauti, tai ne-

a kar
tu susirinkti7i bendrą simpoziu
mą. 

— Skaitytojams būtų idoma 
iš anksto žinoti bendrąjį struktū
rinį simpoziumo darbų vaizdą. 
Būtent: kokių sričių sekcijos yra 
sudarytos, o gal jau aiškūs ir sek-

trad'iciju. Kai kurios "iš jų. p a . j cijų detalesni poskyriai? 

Prof, dr. Rimvydai Šilbajoris (JuurSjej ka." radaktcrįom Jaunimo c«atro Itavmčie, Oūtigoi*. 

vysdžiui vieši, net iškilmingi, 
doktorato disertacijų apgynimai, 
kaip tik ir jungia pilietinius ir 
akademinius visuomenės aspek
tus, tuo nesumenkindami nei vie
no, nei kito, bet itvirkšGai, pa
keldami juos į bendrą, aukštesnę 
plotmę. Mūsiškio organizacinio 
k -miteto veikla, šalia praktiškų 
darbų, kaip tik ir išreiškia, atsto
vauja tai aukštesnei bendradar
biavimo dvasiai. Užtat man ir 
smagu dirbU su daktaru Ambro-

— Kaip ir praeitą sykį, simpo
ziumas susidės iŠ trijų pagrindi
nių dalių: griežtųjų mokslą, 
kurių propagandai vadovauja dr. 
Vytautas Kiemas, medicinos — 
dr. Mindaugas Vygantas ir huma
nitarinių mokslų, kur paskaitas 
organizuoja dr. Janina Rėklaitie-
nė. Sis pastarasis poskyris apima 
ir Lituanistikos instituto suva
žiavimo programą, nes jis bus 

IMUM l a 911 _ 
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POKALBIS SU PROF. 
3R. R. ŠILBAJORIU 

(Atkelta iš 1 psl.) 

Minias kaip tik sio simpoziu
mo proga. 

Organizaciniai darbai visose 
trijose srityse jau yra gerokai pa
žengė pirmyn, nors galutinio pro
gramos vai/Jo dar tuo tarpu ne
galima susidaryti. Griežnej' %iws-
lai yra užplanavę maždaug de
vynias atskiras sesijas, apiman
čias energijos ir transportacijo-
klausimus, fiziką ir matematika, 
kompiuterius, erdvės tyrinėjimus, 
gamtos apsaugą ir panašiai. Me
dikų dėmesys bus daugiausia nu
kreiptas į biologiją, bločherriiia. 
mediciną^ ir medicinos istoriją. 
T 'tua-nisrfkos instituto programo-
,c bus atstovaujama kone vi
siems jo skyriams ir dar priedo 
gal bus keletas humanitariniu 
mokslo saku. kurios tuo tarpu 
•dar neįeina i Instituto stmktūra. 
Jeigu laikas ir galimybės leis. no
rėtųsi dar subarti bent aukštes
niųjų kursų lietuvius studentus, 
sūdant i jiems progą organizuo
tai susitikti sn mokslininkais. 

Kertine paraštė 
(Atkel ta iš 1 psl.) 

eina jos-premijos tinkamas iteiki-
I mas-. Šiuo metu mūsų rašytojai 
': visur pasitinka oeetą Tomą Venc-

\*$i ąl o Gi ' -agoje daj rūpinasi ir 
Pdeajos dienų tradiciniu suren-

į -^mu. . . . . , 
*| '-Draugijos valdyba yra nuola-
' t iniame kontakte ypač su rytinio 
i Amerikos pakraščio rašytojais, 
į nes jie palyginti gyvena arti. Pa-
: sekianaos ir • tolimesnės sritys. 
Praėjusių metų gale pirmininkui 

j tekę iigiau pa-beruirauti su Kali-
: fornijos lietuviais rašytojais. 

In i ensy vejant disidentiniam 
! bruzdėjimui, Lietuvių 

šaukti visuotini narių suvažiavi
mą, skattes sritinius susitelkimus 
ir, kai finansiškai sustiprės, leis 
knygas ir t.t. 

Šiuo metu valdyba yra pasiry-

Įtik nesilpsta, bet dar gausėja. 
Gausus ir pajėgus kolektyvas .da
ro įspūdį tiek kitataučiantsj|tiek 
saviškiams, ir su juo vistrjS^pi-
tomasi. Pastaraisiais metais Drau
gija ypač sustiprėjo jaunesniųjų 
rašvtoju prieaugliu. Šiuo'^metu 
vaidyba į LrtD yra pakviefysi^du 
visiems žinomus asmenistjpc>etą, 

v . ^ j r - . - . ^ - J i literatūrinių, veikalų muse fe$-> zusi arre Lietuviu rašytojų drau- į, „>- , , . , . i Z H L K v . : . , .į. . , jbon vertėtą, Vilniaus unfcremte-
g'-ią paruosti specialu leidi m, ku-v t . . __• i •. - X * 
. v . . VT . . . . to protesonu, narsu kovotoja—už 

name atsispindėtu įos veiKla per L , . v , „ . •..,-•;;?%,-
OA u ». " ' , . , . , : . tautos bei žmogaus teises — To-
30 metu.. Ruošiant toki leidinį, 

skaitą 
bes 

bei diskusiniais 
ypač tais, kurie dirfoa akademini mab.? Gal jau galima b 
darbą, pristatyti jiems ir plačia
jai visuomenei savo interesus it 
rūpesčius, išsakyti savo dabarti
nes pažiūras i lietuvybę, mokslą, 
"lietuvišką mokslą", ir apibrėž
ti savo padėtį dabartinėje lietu
vių bendruomenėje. Panašiais 
motyvais, norėtųsi suburti griež
tųjų ir humanitarinių mokslų 
atstovus, ypač gal dirbančius kal
botyroj. ? vieną ar du mažesnius 
seminarus, kur jie galėtų padis
kutuoti problemas, liečiančias lie
tuvių kalbos priaugimą prie 
tarptautinio mokslo reikalavi
mų, mokslišką terminologiją lie
tuvių kalba ir panašiai. 

dra ikuos valdybai atsiv€rė nau
jas veikios laukas — laiškais in
formuoti kitataučius, ypač vado
vaujančius valstybininkus ir in-
te tekt-ualus.. apie lietuvių tautos 

Jie plannoia 4r organizuota 3-čioio MoksSo ir kūr\ v>s sia-, panama mokslinę programa. Iš kairės i dešine: cr. .YTnudau- j ir j<K rašyto jų vergišką padėt į . 
gte Vyjjantas — medicinos sekcijos vadovas, dr. Janina Rčldaitiene — humanitarinių mokslą sekcijos vadove, ir ^ l a s Žygis Šiais m e t a i s pradėtas 
dr. Rimvydas Šilbajoris — viso Mokslo ir kūrybos simpoziumo mokslines programos vadovas. Trūksta dr. Vytauto į m e m o r a n d u m u J A V prez identu i . 
Klemo - griežtąjį} moksln sekcijos vadovo. i Rašyta taip pat ir Čekoslovakijos 

prezidentui dėl persekiojimų ana
m e krašte, primenant panašią 
Lietuvos rašytojų vergiją. Čia dar 
būtų galima daug atlikti, daly
vaujant kitataučių intelektualų 
pobūviuose. Valdyba tuo, kiek 
galėdama, rūpinsis. Nepamirš ji 
taip pat savo pareigos ugdyti 
Draugiją naujais nariais, telkti 
premijas, atstovauti jai žymes
niuose lietuvių suvažiavimuose, 
skleisti solidarumo dvasią tarp f 
pačių rašytojų; dar sykį bandys 

mą Venclovą ir poetą, literatū
ros 

• Abu yra maloniai sutikę? būti 
. LRD nariais. \ r ' 

Draugijos adresas yra :toks: 
[Lietuvių rašytojų draugija —* Lfc-

Visiems literatūros bičiuliams j thuanian Writers' Associatiorj, 
reikia tik džiaugtis, kad Lietuvių; 361 Highland Boulevard, Brook-

rąšytojų | rašytojų draugija išeivijoje ne | lyn, X.Y. 11207. 

jau dabar valdyba prašo kiekvie- j r o š ^ ^ _ P n m ą Visvydą, 
ną narį iki šių metų rugsėjo 1 
d. dviejų mašinėle rašytų pusla
pių tekstu tarti žodį apie savo 
gyvenimą ir kūrybinį Credo. 

svarsty-j jie yra dažnai ir reikšmingai j ves skaityti paskaitą apie išeivi-
ūtų su-1 prisidėję 'prie praeitų simpoziu- į jos lietuvių istorinę dramą spe- . 

dalioj sesijoj, kur bus kitų pa
ruoštos paskaitos ta pačia tema, 

žinoti tokiems atvejams parink- į mų mokslinių programų. Jeigu 
tąsias temas? j jau kuo nors tektų nusiskųsti, 

— Ar simpozkano temų ir 
svarstymų dėmesys labiau kris | | 

— Bendrųjų jplenumo posė-
; džių tematika tuo tarpu dar ne-
i išryškėjo, nors yra svarstomos 
'•• įvairios galimvbės. Pavyzdžiui, iš 
kai kurių asmenų ir crgamzaci-

j jų. pusės iškilo mintis, kad reikė-
I tų kokiu nors būdu simpoziume 
į aptarti kultūrinio iietuvių tautos 
! genocido klausimą. Šis klausi-
| mas yra rimtas; faktai kalba pa
tys už save. Jį besvarstant reikė
tų y^i saugotis, kad kultūros ir 
mokslo simpoziumas netaptų ko
kia -nors politine platforma, bet, 
antra vertus, mokslininkams ne
pritiktų ir užsimerkti prieš fak
tus. Kiekvienu atveju, tikimės, 

i*-^ -n - -* - ., i u - . • i kad gal -netrukus galėsime visuo-Hetuvrskosios išeivijos kultūrinio [ . f . . , , 
a , , , -. ' _, v. i menę mtormuoti ir apie oenri 
oarbo kioeus ar netrūkus aeme- ' r 

šSo ir šiandieninėms mokslinėms 
ir kūrybinėms sritims tėvynėje? 

ruoshis posėdžius. 

. — Iš tiesų nesinori daryti skir
tumo tarp "išeivijos" ir "'tėvynės'" 

įzrį~, Mokslinės profprarhos v̂ vic-
dytojų da*^ttma. tur būt. jau 
bus jaunesnės kartos mūsų inte-

kultūrinio bei mokslinio darbo lekttraiai. o semfių veterarm. 
srity. Suprantu, kad politiniai; gal būt. tik vienas kitas. Kokios 
faktoriai — naujosios rusų impe-! bfsttt išvados iš Justi organizą-
ri|os antitautiškos ir iš esmės an-! cinės patirties: noriai ar tik ilgai 
tižmogiskos užmačios, mus izo- ! prašomi išeivijos jaunesnieji 
liuodamos nuo lai9v"o dvasinio; mokslininkai jungiasi su savo 
beridraviino su tėvyne, pajung- į įnašu simpoziumo programon? 
damos tenykštį intelektualinį gy- | Kas juos čia traukia ir kas atstu-
venimą sa%'o tikslams, yra sukė-| mis0 

lusios tarp mūsų labai realų ir 
didelį skirtumą. Maryti net pa
stangų mus, nepasiduodančius 
sovietiniam spaudimui, iš viso 
"išbraukti" iš tikrų lietuvių tar-
po. Siuo atveju pasitaiKe sKaityti j , r . . 
itin savotišką straipsnį, prieš ke-į _,_-,_ 
lerius metus pasirodžiusį komunis
tinėj latvių spaudoj. Tenai auto
rius nusamprotavo, kad, girdi, 
tautybę, kaip ir visus kitus visuo
meninius klausimus, lemiančiai 
apsprendžia klasių, kovos sąvo
ka. Taigi, tikraisiais latviais gali 

pa

tai kai kuriais vidurinės kartos 
"meškinais'", kurie turi ir žinių, 
ir talento, ir energijos, bet vis vien 
dėka savotiškos inercijos "nei su 
pyragu, nei su botagu" talkon 
nepriprašomi. 

Lietuviškasis mokslinis ir kul
tūrinis darbas, sakyčiau, kaip tik 
ir traukia jaunuosius. Atstumian
čią įtaką gali turėti iš kai kurių 
visuomenės sluoksnių ateinantis 
noras mokslinę — kultūrinę veik
ią paversti tradiciniai, kartais ga
na primityviai suprastos politi
nės veiklos dalim. Dar blogiau, 
kada atvažiavę jauni, mokslinin
kai nenoromis tampa stebėtojais, 
asmeniškų, politinių .ax yisuo-
menmlų tarpusavio rietenų^ be
sisukančių apie atgyvenusias te
mas, kurios jiems nieko nebereiš
kia, yoac jeigu koks nors išsišo
kėlis, negalėdamas jų patraukti 
į savo pusę, apkaltina juos "pat
riotizmo stoka". Ačiū Dievui šitų 
neigiamų reiškinių mūsų sim
poziumuose iki šiol nebuvo per 
daug. . • 

— Kiek pamenam, beveik jo- į Uos, susimo 
kie čionykščiai panašaus pobū- simpoziumo 
būdžio suvažiavimai neapsieida- svarstymo SJ 
vo ir be jūsų paties vienoldbs arj tie, kas ga; 
kitokios paskaitos. Dalyviams josi mą Į* fina i 
vis būdavo labai patraukli at-ičiau, įdėta? 

riausią der! 

tik liečiant nepriklausomybės lai
kotarpį ir šiandieninę Lietuvą. 

— Ar šiemeti :ia iri Mokslo ir 
kūrybos simpoziume bus vien tik 
paskaitos ir svarstymai, ar bus ir 
kitokio pobūdžio programos, sa
kysim koncertų, baiiu, literatū
ros vakarų, vaidinimų ar pan.? 

— Čia laikysime- jau susiklos
čiusių tradicijų iš praeitų sim
poziumų. Bus fvairių programų, 
papildančių mokslinių paskaitų 
eigą. Ši kartą tačiau <ais reikalais 
rūpinasi daucįat^ia pats organi
zacinis komitetą<. taigi, jie ir ga
lėtų daugiau pp.o tai papasakoti. 

150 M. N U O B E E T H O V E N O 
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TeL PK 8-8229 

DR. ANKA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GėRKLSS LIGOS 
2858 W«st 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija tr moterį} Hgoe 

Ginekologine Chirurgija 
6448 So. Pnkusdd Road (Crawford 
Medical BuUding). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarime. 
Jei neatsiliepia, skambinti S74-80O4. 
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DR. Y L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

ftfanraette Medical Cente* 
6132 So. Kedzie Avenne 

VaL: pirmad., antrad. Ir ketvirta*. 
6 iki 7:80 vaL vakaro. 
Šeštad. s u o 1 iki 3 vaL 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670 

RezkL tel WAlbrook 5-S048 

— Visų pirma norėčiau 
brėžti^ kad, mokslinę programą '• rakdja. Ar šiemet jūsų paskaitos 
sudarant, netiktų su išskirtiniu Į galima taipgi tikėtis? Ir kokios? 
palankumu, dėmesiu dairytis ar-į 
ha į senąją, ar i jaunąją kartą. 

ei i s 
j siūlomos 
mokslinė ir kultūrinė vertė 

save,laikyti tik "proletarai" ai 
'proletariškai" nusiteikę latvių 

tikras kriterijus yra 
temos, jos išoiidvmo 

Du-
ys bus atviros ir "tėvams'" ir 
vaikams". 

Kartoms besikeičiant, žinoma. 
jaunesniųjų mokslininkų skai-

— Tuo tarpu esu užsiangaža-

, — Kofcšes talkos visam mokslo 
ir kūrybos simpoziumui pagei
dautumėt iš lietuviškos visuo
menės, iš periodinės spaudos, iš. 
prėgrarnos dalyvių ir jų klausy
tojų šiandieninėje paruošoje ir 
pačiame įvykyje lapkričio 24 — 
27 dier*omK Chicagoie? 

— Lauki-; n visokeriopos para
mos, o ypač. žinoma, geros va-

" i imo, pritarimo, 
idėjos palankaus 

^udoj. Tikimės, kad 
i. parems sknpoziu-
-:r!Jai — čia, šaky-

s duos visų ge-, 
lietuviškos veikios J 

Mūsų enciklopedija Liudviką 
van Beethoveną vadina didžiau
siu XIX amžiaus kompozitorium, 
taigi negalime pamiršti, kad to 
muzikinės kūrybos milžino turi
me šiemet 150 m. mirties sukak
tį. Mirė 1827 m. kovo 26 d. Vie
noje, įdomu, kaip tas kunigaik
ščio rūmų virėjos dukters sūnus 
iškilo į šimtmečiais neužmiršta
mas garsenybes. Iš jo kūrybos la
biausiai žinomos trejos mišios, 9 
simfonijos, smuiko, fortepijono 
koncertai ir sonatos, daug kame
rinės muzikos dalykų. Jis ir lietu-

1 vių pamėgtas, ir muz, A. Pocius 
kadaise Chica-goįe buvo įsteigęs 
Beetboveno vardo konservatoriją. 

>ler 

lankančios į mūsų paskaitas ir ki
tus parengimus. Iš savo pusės,jau 
dabar nuoširdžiai kviečiu visus 
lietuvius ateiti į simpoziumą ir 

labui. Taip pat svetingai, draugiš-į pasidalinti su mumis lietuviškais 
kai lauksima ir visuomenės, atsi- I jausmais ir mintimis. 

* . - - • • • • 

Knyga apie Pennsylvaniįos angliakasių Lietuvą 
-> 

kilmės žmonės. Iš to jam sekė jS 

PjEN-NSYLVANMOS ANGLIĄ-I 
KASIŲ LIETUVA Vladas Būtėnas. I 

čius auga, ir jų dalyvavimas sim- ! Nuotraukos Algimanto Kezio, S. J. 
,]poziumuose tolvdžio didėja. Iki !PortfoHo: Elena Fradfinaitė, Jurgis 
^ šiol. berrt m a n asmeniškai nete-j f a u n a s . J ^ u a n ^ ^ ^ 

j Press, Inc., Chicago, BĮ.. 1977. 343 ^ j k o patirti, kad jaunieji, dirban-i !p. Kaina S20.00. Kelelio formato. 
vada, kad visi "buržujiški" Bei- t y s P r o f e s B 1« d a r b ^ -ui tame n o r s j d a u g iliustracijų. Knygą apipavida-
viai dėl savo ideologinės laikvse-1 * n M r " 8 ° s universitete, labaiįimo dail. Vincas Lukas ir Petras 
nos nustoja teisės priklausyti sa
vo tautai. Prisibijau, kad labai 
astrus skirstymas i "čia'* ir "ten"' 
i r pas mus nesukeltų panašių 
absurdiškų nuotaikų, tik iŠ ki
tos pusės. Tikrasis mokslo ir kul
tūros Supratimas veda kaip tik 
priešinga kryptim. Visų lietu
vių dvasinis gyvenimas sudaro 
štisą visumą, nežiūrint to, kad 
ji gali turėti daugybę įvairių, 
kartais net viena*; kitam priešta
raujančių aspektų. Kaip tik tą 
visumą — plačiąja prasme, šian
dienini Lietuvos sąvokos modelį 
—. i r norėtųsi apsvarstyti simpo
ziume iš* įvairių 
Užtai. 

-d 
aišku, 

mokslinėms 

išeities tasKų. 
šiandieninėms 

ir kultūrinėms sri-

brangintųsi. Gal net atvirkščiai 
— tie iš jų. kurie gyvena lietu 
viška dvasia, dažnai labai su di 
deliu noru dedasi prie bendroj 
mokslinio ir kultūrinio darbo. Jie 
turi tam tikru sunkumų, suriš
tų Su savo padėtim darbovietė
se. Dažnai jtj 'pozicija dar pa
lyginant žema. kiti neturi nei 
nuolatinio darbo garantijos ("te-
nure". kaip čia sakoma) ir užtat 
jie jaučia didelį spaudimą ką nors 
nuveikti anglų kalba, amerikie
čių akademiniame pasaulyje, tie
sioginėj savo profesinėj srity. Tas 
ypač aštriai jaučiasi literatūros;vieta grynai fotografiniuose lei-
studijose. nes iš tiesų nėra dar'diniuo^e. Cia mes turime istori-
Amerikoį vietų, kur už lietuvių nę arba informacinę knygą, 
literatūros nagrinėjimą gantum (Red. pastaba. Manytume. Kad 
visapusišką, pilną kreditą kaip nei istorijai, nei informacijai ne-
pTofesionalas. nes nėra ir tokios nusikalstama, jei neaplenki a rrta 
pripažintos lituanistikos srities — fotografiniu mena paversta . ir 
tasn skirtų katedrų. Tie jaunieji net paoidinta jpmslapinė aplkri-
kartais atsrkaibinėsja, ne& j iems !<« rfetldfe, o t a i ^ l i t Ili'i^BAfti'ą 

plentttao posčdžftl su kuria nors^ reiki* laiko kaip nors užsitikrin- čia lankymosi vimai-uūs laktas. 
platesnei u bendresnes temos pa-' u savo profesine ateitį. Bet ir tai Net ir tas klajoidio Šuns vaizdas, 

Aleksa. 

Tai stambi ir gražiai išleista 
knyga — albumas. Turi daug 
nuotraukų, meniškai padarytų 
kun. A. Kezio, arba surinktų iš 
kitų — tai senesnės, turinčios is
torinės vertės? kaip asmenų, taip 
ir grupių ar pastatų nuotrau
kos. Beje. yra nuotraukų, net per 
visą puslapį, kuriu nevertėjo dė
ti., ka-ip koks nors išsišakojęs me
dis, nevietinė mergaitė ar klajok
lis šuo. Tokioms nuotraukoms 

JON AS BALYS - • 

gali daug pž 
jų kasy-kių 
nėtomis pra-
traukos yra 
cinės). 

Knygai m 
ta dviejų v 
1972 m. kel 

bonijoje. Ieškojo senesnių žmo
nių ir, kalbėjosi su jais. Atvykė
liai paprastai būdavo draugiškai 
sutinkami ir tik kartais buvo į 

^kyti apie apleistų- į juos žiūrima, kaip į nepageidau-
'dumą. Todėl mi-j jamus įsibrovėlius. 
ėmis ir tokios nuo- j V, Butėno aprašymas yra žur-
orinės ir inforrna- j nalistinis. Kartais pasigendi is-

I torinio gilumo, tačiau jo ir nega-
žiaga buvo surink-1 Įima buvo laukti, nes kai kurio-
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iros -išvyKų 
o kun . A. 

žurnalistas \ 

ims tėr.rieie bus kreipiama ne-
jruž^au iėmesia negu "mums". 

. ~ falia atskirų srrcfų sekcijų, 
ttiT wit, praittatorrra tr t'arlinarm} 

metu: 
Kezys. 

Butėnas ir tauto
sakos stude-.-:: E. Bradūnai tė . Ki
tą W73 m. \ -arą prie ju dur pri
sijungė stud. R..trfrp*s ir J. B-radū-į 
nas. %\o p'--.;, kto .mecenatas bu
vo prel. j . K>ral?t^, ka 'p pradi
ninką*. V " ' . j ^kl irr i 'pa^ė^e 
Permsylvani; s lietuviu dienos 
1074 m. re>:- T^feorrūtetas k ki
ti. Paminėt; '< 
kė kokias 25 ;š semr lietuvių ap
gyventas virioves. angliakasių 
rajonus. Dabar ten gyvena dau
giausia pensi- nkai, nes kasyklos 
užsidarė jau i')54 m. Išskirti buv-
vo tik didir}; miestai. Philadel-
phia ir Pit:o.irgasj jie neaprašy
ti , n o n ter is geno lietuviai g3 -
' v t a^ o ir riftoar ė*x yra gausūs. 
Ekspedicija paprastai pradėdavo 
savo iėsKOJirius i l e tuv2kd;2 klc-

se vietose buvo sustota vos padie
niui ar tik keliom valandom. Pa
galiau stambesnės parapijos turi 
išleidę savo plačias istorijas, tad 
tokių žurnalistinių dienraščio 
pobūdžio apybraižų gal ir užten
ka. Tarp [domiau skaityti, nes 
sausų istorinių dėstymų daug 
kas nemėgsta. 

Kai pavartai šią knygą, tai ne
gali atsikratyti įspūdžio, kad mū- Į 

?Tiauri-irtkai aplsn-Į sų kėfiauninkai sutiko Pennsyl- | 
vanfjoi lietuvišku* paskutiniuo-! 
sius mohikanus. Daugelis lietu- j 
vių ten nugyveno vienoje vie
toje visa savo amžių nuo pat at
vykime iš Lietuvos. Dabar jau 
kitaip. Naujoji karta yra judri. 
Pagaliau lietuviško jaunimo ten 
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Albino Baranausko trilogijos I I tomas 
.. 

Albinas Baranauskas, RUDENYS 
IR PAVASARIAI ARBA U2PLY-
NIŲ FULITNEVIČIL'S NAMIE. IR 
SVETUR. H dalis. Išleido Lietuviš
kos knygos klubas 1976 ra. Aplan
kas pieštas dail. Vytauto O. Vil
kau. Knyga 343 psl., kaina 6 dol., 
gaunama "Drauge". 

K. ABR. 

Štai jau perskaityta Albino Ba
ranausko "Rudenų ir pavasarių'' 
antroji dalis. Maža tenukrypda-
mi nuo paties rašytojo mėgstamo 
dialogų stiliaus, skaitytojai, ku
rie dar nepaskubėjo įsigyti ir per
skaityti tos knygos, nors ir laukė 
jos, gal susidomėję paklaus: — 
Ar tai tęsinys tos plačiai užsimo
tos istorijos apie Pultinevičių na
mie ir svetur? — Taip, apie 
Pultinevičių namie ir svetur. -— 
Ar apie Užplynių Pultinevičių, 
kuris dabar gyvena amerikoniš
kame Skvireltaune? — Apie Už
plynių Pultinevičių, kuris dabar 
gyvena amerikoniškame Skvirel
taune. 

Jau iš šio veikalo pirmojo to
mo patyrėme, kad Pultinevičius. 
nors ir labai šnekus, liežuvingas 
senis ir geras pasakotojas, apie 
save šykštokai teduoda žinių. 
Vis jam rūpi kitų istorijos, ku
riose ir jis, tiesa, dalyvauja vis po 
truputį, bet daugiau ne kaip vei
kėjas, o tarytum stebėtojas, ku
ris su visomis smulkmeno
mis susiurbia į savo galvą, ką ma
tė ir girdėjo, ir dabar visa tai 
perduoda kitiems. Maždaug ši
toks pat jis yra ir šiame antraja
m e tome. 
• !Šįkart rašytojas leidžia Pulti-
nevičiui daugiau kaip per pusę 
knygos pasakoti gyvenimą siuvė-
jb.'Roko Kukio, Miko Rasimo, jo 
sesers Nastės ir savo pirmosios 
meilės. Tik 139 puslapyje ir te-
sužinome. kad ne rašytojas 
mums visa tai pasak6ja, o Pul-
tĮneyičius dr. Špakauskui, kuris 
ligi tol ramiai klausėsi, nė žodžio 
netardamas, o tada nutarė pa- ' 
tikslinti R. Kukio biografiją tais 
duomenimis, kuriuos jis žinojo. 

Tie iš Pultinevičiaus pasakoji
m o iškylantieji žmonės pakanka
mai sudėtingi ir, sakytume, at
stovauja tam tikriems Lietuvos 
gyventojų sluoksniams. Jie kiek
vienas turi savo individualius 
bruožus,, o taip pat lyg koks stip
rus antspaudas juos lydi kilmė, 
kuri turi progos pasireikšti nera
miais laikais, kai iškyla pasirin
kimo klausimas —'Su kuo eiti, 
kam tu reikalingas, kam gali pri
tarti, savo žmogum būti. Va. ta
sai Kukis, skurdus našlaitis, kurį 
miestelio vaikai pagavę.be pasi
gailėjimo daužydavo, sugebėjo 
išeiti į siuvėjus, įsigyti savas 
mašinas ir įsikurti tame pat 
miestelyje, kuriame praleido dalį 
skaudžios vaikystės. Žodžiu, jau
nuolis iškilo į dėmesio vertus 
amatininkus, ir miestelio aukš
tuomenės atstovas — valsčiaus 
sekretorius Jankeliūnas ryžtasi 
u i jo išleisti savo dukterį Danu
tę, tą pirmąją Pultinevičiaus 
meilę, nes. anot pasakotojo, 
'rfors dar toks jaunas, bet jau sa

kai oblševikai okupuoja Lietuvą. 
Jis tuoj įtraukiamas į valsčiaus 
aktyvistus ir ateina siūlyti Pulti-
nevičiui viršaičio vietą. Jei Jan
keliūnui jis, be kita ko, atrodė 
tinkamas į žentus dėl daugybės 
gerų ypatybių, o taip pat ir dėl 
to, kad uolus katalikas, tai dabar 
jis Pultinevičiui skelbia jau pu
siau oficialų, pusiau naivų mark
sizmą, tarytum jau būtų suspė
jęs baigti partinį institutą ir ne
gavęs dar diplomo tik dėl to, kad 
logikos mokslas jam kai kur už-

už 

kišta nuodėme. Be kita ko, Mi
kas pabėgęs iš Lietuvos, nes ark
lių vogimu pradėjęs verstis. 

Pasakojime apie Kukį ir Raši
nius dar susitinkame ir su kitais 
veikėjais — tėvu, motina ir duk
terim Jankeliūnais, Džereška, 
Damidavičium, Ferenca, Bido-
čium, Tadu Zuikiu -ir t. t. Jie ta
me pasakojime tik antraeiliai 
veikėjai, dėl to ir charakterizuo
jami kai kurie daugiausia tik vie
nu bruožu. 

Antroje šio tomo pusėje, paly
ginti, tirštoki vėjai pasisuka jau 
Skvireltaune. Pats dalykas — 
labai netikėtai atvažiuoja pas sa
vo vyrą buvusi Sibiro tremtinė 

kliūva už bemokslio žmogaus j puhinevičienė. Tokie atsitikimai, 
kasdien įprasto galvojimo. Kad j k a d g- a n a p u s kas nors suvisam 
rašytojas tokį žmogų pasirinko 
pačiu ryškiausiu apylinkės bol
ševiku, nulėmė, tur būt. jo kilmė 
ir smulkoko amatininko profesi
ja. Kas gi, kaip sakoma, paskubė
jo nueiti su nauiąja srove, jei ne 
kriaučius, šiauč.'us, amatr.inkas? 

Albinas Barat suskas 

Tur būt, ir istoriška ir logiška 
tokį amatninką pasirinkti spalvin
gu aktyvistu. Valia rašytojui ir 
pasišaipyti iš nepaprasto jo ėdru
mo, gal pačios komiškiausios jo 
ypatybės. Jei iš pradžių jis ir nu
stebintų tokiu, tegu ir primity
vumu atskiestu, sovietinio mark
sizmo žinojimu ( iš kur gi, saky
tum, jis išmoko to marksizmo, 
jei ryšius palaikė tik su libera
liu "Lietuvos ūkininku"?), tai vė
liau pradeda suprasti, apie ką 
galima kalbėti, o apie ką ne. Prak
tiškas refkalų supratimas, žino
ma, daug įdomesnis ir geriau 
apibūdina to savamokslio siuvė
jo psichiką negu marksizmo teo
rijos. Pavyzdžiui, jis Pultinevi
čiui liepia nevartoti žodžio "po
pas'", ir man tai priminė tikrą at
sitikimą iš Kauno, kai milicinin
kas sudraudė moterį, kam ji kal
bėdama vartoja žodį "žydas". 
Girdi, reikia sakyti "evrej", o už 
žydo minėjimą suimsiąs. Tikras 
Kukis! Gal tas Kukis tik lietuviš
kesnis už aną milicininką, nes 
popo vietoje jis norėtų girdėti 
lietuviškai kalbantį šventiką, o 
milicininkas stengėsi prisiderin
ti prie savo globėjų visiškai iš ki
to galo. 

Gyvenimą Kukis baigė, ga
vęs vokišką kulką naujos okupa-

varankus. atsistojęs savo kojomis, [ cijos pradžioje. Laukdamas savo 
mokas pelningą amatą, turįs': galo. jis ir atsivertė: atliko išpa-
nuosavą siuvykla, gerą vardą irįžintį. Labai, žinoma, gražu, kad 
aibes klientų: ne kaimietis, o iŠ-[nebuvo leista pražūti to siuvėjo 

"sislavinęs; uolus katalikas, gabus, s'>lai- t i k S a l k a i k a m į k l i u s , 
doras, mandagus ir sveikas" i r f kad rašytojas, jau nebe pirmą to

kį atsivertimą vaizduoja, vadi
nas, truputį kartojasi. Ogi pirmo
joje šio romano dalyje, atsigu
lęs sunkios ligos patalan, atsi
vertė Pultinevičiaus svainis Ka-
lasauskas. Tiesa, kiekvienas jų 
kitaip žengia tą lemtingą žings-

|n j , ir gal '"u atsivertimo situaci-
. , . , ...» • . v , ;"[iose pats fakto pakartojimas ne-
Miku - Mis- nesentai grįžusi isfį ., y. .. *_ . J , . 
n .. T • , . - • i i t • įlarkvtmas literatūrine nuodėme. 
Rusuos, Jankeliūnų pngloota ir -. , ,._ . . X«-L* i -~ *., M'kas - Misa Rasimas - Gora-Jankeliunienes uznkta lovoje su [ . . . . , - - . . . . , . . , £ < . > . • » „ simovas okupacijos metu buvo siuveiehu. tuo kandidatu i zen-! n . . % . . , . . . . , 

v , . ' , .. t . „įgrįžęs 1 miesteli virsinmkauti. bet tus. Kukis tada pasiėmė sau *ą & r T i - i * i • 
i r i • • i *• - — Suries pat ,<arą atšauktas, kaip Nastę, kuri viena naxtj su broliu t; . v H . , . K 
*-. i . . T t ; . n ; ? Į įtariamas nukrvpimu Į trockiz-dmgo — pabėgo i Lemeną, o is l 'f 

j i* pateko į Rusiją ir mirė kon- : ** , m a t N sesuo, nors ir ne ko 

taip toliau. 
Nors buvo suruošta sužieduo

tuvių puota, vestuvės neįvyko. 
ir Danutė vėliau ištekėjo už po
licijos viršininko Damidavi-
čiaus. O vestuves sumaišė Nas
tė Rašimaitė - Gerasimovaitė, 
girtuoklio popo duktė, su broliu 

atvažiuotų \ sią pusę, yra itin 
reti, ir Pultinevičių susitikimo 
po šitiekos metų scena skaityto
jui būtų kažkas nauja. Deja, li
gi šiol per abi knygas leidęs vis 
savo veikėjams matyti , girdėti* 
samprotauti ir spręsti,ties ta vie
ta ima ir įsikiša su šitokiu atsi-

I pražymu pats rašytojas: "Šioje 
į vietoje autoriui tenka nemitu-
į šiam prisipažinti, kad jo plunksna 
i yra per silpna atkurti po to se-
I kusią sceną". Tiesa, jis savo įpro-
! čiu ir šiuo atveju leidžia Mingė-

lai ir Siaurasevičiui pabūti neaiš
kiais ir prieštaringais . to•'. įvykio 

i liudininkais, skirdamas jų paro-
1 dymams tik šykštų- puslapį. Q 
j gal, jei skaitytojas ir gailėsis, kad 
| jam tas susitikimas" nebuvo kaip 
į reikiant atvertas prieš' akis, .gal,. 
! sakau, rašytojas bus sąmoningai 
i vengęs graudžios scenos knygoje, 
j kurioje į viską žiūrima- daugiau 
I linksma akimi, o pro mir t į ir bet 
kokius tragiškus įvykius prabė
gama daugiau kronikininko sau-; 
somis eilutėmis." " " ' . ' " . '•" ; , 

Su Pukmevičiene į Skvirletau-r 
ną atsikrausto ir jos brolis K r a 
sauskas, su kuriuo susipažinome 
jau pirmojoje knygoje. Nemaža 
naujiena, kad tame mieste nuolat 
apsigyvena taip pat jau gera skai
tytojo pažįstama dainininkė Kle-
mentina Zelenkienė ir išteka už 
krautuvės savininko Tinkoriauš, 

Kai svetur turime nemažus 
būrius pripažintų ir nepripažįs
tamų poetų ir prozininkų (po
etams pristatyti juk leidžiasįoš ir 
pagrindinės ir dar papildomos 
antologijos), tar tum skaitytojui 
užsįgardžiuoti ir šios knygos rtia-
žame veikėjų būryje iškyla į die
nos šviesą net du vyrai su savo 
literatūriniais talentais — Tinko-
rius ir Mingėla. Tiesa, kas turė
jo progos susipažinti su Albino 
Baranausko poezija, nesunkiai 
pasidarys išvadą, kad Tinkorius 
savo eilėraštyje baisiai susišau
kia su juo, ir jeigu būtų leista 
pajuokauti, tai sakyčiau, kad bū
simąją poezijos antologiją suda
rysiantieji redaktoriai gal turės 
sukti galvas spręsdami, ar tą kū
rinį palaikyti plagiatu, ar visas 
teises neginčijamai pripažinti tam 
naujajam talentui... O labai įdo
mu, kai susėdę seniai visu rimtu
mu nagrinėja tą eilėraštį. 

Kitas Pultinevičiaus draugas, 
iš tikrųjų ne t jo įnamis, kapito
nas Mingėla, kuris šioje knygoje 
turėjo progos plačiau savo mar
gą gyvenimėlį nušviesti, pasiro
do, metėsi į prozą — paraše is
torinį romaną, kurio pradžią iš
girdę klausytojai sutiko su pagy
rimais, net ragindami siųsti 

t 

Tomas Venclova 
EILĖRAŠTIS APIE DRAUGUS 

N a t ai i j ai Gorbanev s k ai 

Kada ir svetimi — nesvetimi, 
Ir visa, kas nespėjo atsitikti, 
Kutolsta pasroviui nebūtimi, 
tarytum nebūtis turėtų kryptį, 
Kada už miesto baigiasi diena 
Ir crriaudžia radijas, artėjant liūčiai, 
Dai sykį atsitverkime spyna 
Kuv paskutinių vasaros minučių. 

Aptemus erui, žengia pro duris 
Pr&iingęs, pavėlavęs, pasitraukęs, 
Kuriems šią naktį mūsų kambarys — 
Vienintelis Eliziumo laukas, 
Kurių šešėliai klaidžioja sapne, 
Vieni kitus pamilę ir pamiršę, 
Apsigyvena veidrodžių dugne 
IT netikėtai kyla į paviršių. 

Taip atgema sugulę f karstus 
Sparnuotos moters, nematyti broliai, 
Karta, seniai pavirtus į garsus, 
Į knygos paraštę, į sausą žolę, 
O tuos, kas gyvas, renkasi migla, 
Tušti namai ir tolimos kelionės. 
Jų ginklas — atsparumas ir tyla, 
Ir juos, gal būt, išgelbės Apolonas. 

Pastogė apsimes gamtos riba, 
Naktis atskirs atodrėkį nuo speigo, 
IT net mirties akivaizdoj kalba 
Išsaugojus jiems ištikimybę, jeigu, 
Užnuodijus jutimą ir mintis, 
Išskobus duobę akmeniniuos laiptuos, 
Jų laukia neprašyta ateitis — 
Jų pragaišintas ir grąžintas daiktas. 

Jie lankė mūsų girią. Jų pirštus, 
Lyg medis, atmena negyvas baldas. 
Įžengę į subrendusius metus, 
Jie žemiškajam teismui nepavaldūs. 
Tai atvira ir didelė šeima, 
Kurios vaikai teturi vieną vardą — 
Jų balsą pavadavus tuštuma. 
Ligi kraštų pripildo mūsų erdvę. 

Aš netikiu nelaime ir tikiu 
Draugai*, kuriems išdalijau po lygiai 
Atstumą tarp pasaulio ir akių, 
šią menką ir netikrą begalybę. 
Visi veidai išnyksta šviesoje. 
Užgęsta lempos, išryškėja tiesos, 
Bet žingsniai susitinka manyje, 

susitinka lygiagretės tiesės. 

Poetas Tomas Venclova skaito savo kūrybą. Nuotr. V. Maželio 
• 

Ir vėl ruduo, pritrenkęs dosnumu. 
Mieste, kurį laimėjo kelios sielos, 
Virš svetimų tramvajų ir namų 
Šią valandą prasideda rugsėjis. 
Didžiulės valtys dunkso vandeny, 
Iš ryto įtemptas kiekvienas nervas, 
Ir pats pirmasis lapas grindiny 
Kampuotas, tarsi riteriškas herbas. 

1968 

"Eilėraštis apie draugus" skirtas poetei Natalijai Gorbanevs-
kai, kuri 1968 metų rugpiūčio gale Maskvoje dalyvavo demonst
racijoje, smerkiančioje įsiveržimą į Čekoslovakiją, ir po to buvo 
uždaryta psichiatrinėje ligoninėje. Šiuo metu ji yra išvykusi j 
Vakarus ir gyvena Paryžiuje. Eilėraštis rašytas tomis dienomis, 
kai apie savo draugų — Maskvos ir Prahos disidentų likimą gir
dėjome tik per radiją, ir bando perteikti to laiko mintis bei 
nuotaiką. Lietuvoje jis buvo praėjęs pro cenzūrą su dedikacija 
"N. G". Spausdindamas jį Vakaruose, duodu pilną savo drau
gės vardą. Tomas Venclova 

Nauji 

'Draugo" konkursui. Konkurse^ palinkimas i skanius dalykus, tie 

eentraciįos lageryje mumstė buvusi, tardoma ir kan

t a i būt, tas kūrinys laimėtų pre 
m i ją ne tik dėl to, kad origina
liai parašytas, bet ir dėl siužeto — 
istoriniai dalykai dabar gi ypač 
populiarūs ir šiapus ir anapus, 
daug kas juos rašo, daug kas skai
to. O kad tame epizode nemaža 
ir linksmumo apčiuopi, tai galė
tum net įtarti Alb. Baranauską, 
kad ar nebus jis norėjęs čia pabū
ti lietuvišku Servantesu ir trupu
tį pajuokauti iš istorinių kūri
nių antplūdžio. Tokio noro duo-
rrenų matyti ir dialoguose, ir 

R pirmojo temo atsimename 
nuolatinį Pultinevičiaus svečią 
Siaurusevičių, kuris, kaip seimo 
atstovas, kadaise nesileido areš
tuojamas. I šios knygos pabaigą 
jis plačiau atsiskleidžia su visa • T H E VIOLATIONS OF 
savo jaunvste ir politine karjera į HUMAN RIGHTS IN SOVIET 
ir įkyraus biznieriaus būdu. Siek; OCCUPIED LITHUANIA. A 

Repott for 1976. Prepared by 
The Lithuanian American Com-
munity. February 16, 1977. Lei
dinys didesnio formato, 166 psl., 
kaina 4 dol., gaunamas ir ' 'Drau-

eidiniai 

tiek romano puslapių paskirta 
okupacijos metų juodosios rinkos 
nuotykiams, kurie išradingumu, 
tur būt, varznsi su nuotykių ro
manais . Pagaliau kur čia viską 
ir suminėsi! 

Kai žvilgsniu apmeti abi ro
m a n o dalis, nesunku apsispręsti, 
kad ši antroji yra pranašesnė. 
Pirmojoje dayje turėjome porą 
epizodų, fcnrie yra lyg ir atšokę 
nuo pagrindinio audinio ( pvz., 
Skvireltauno miesto gana smulki; 
istorija, iš dalies gal ir Kalasaus-U°ie W pasiges. Daug pasakojama 
ko biografijas. Antroji dalis daug a P i e Lietuvi —daugiau kaip pu-
vieningesnė. Visas hunoras §į-į sės knygos veiksmas ten vyksta, 
kart taip pat puikiausiai susilvdęs j ** rašytojas, tur būt, neberado 
knygos vienybėj!} o jo apstu daž- į re'kalo vėl piešti ir šildyti vaiz-
n a m e puslapyje(Jankeli5naitės dus, kurių sočiai pateikė pirmo 

leidžiant kiekvienerių metų do
kumentuotus rinkinius "The Vi-
olations of Human Rights in So-
viet OcL-upied Lithuania". Po 
ranka štai jau turime puikiai pa
ruoštą, gražiai atspausdintą, su 
profesionaliu šios srities žinoji
mu atliktą 1976 metų šiurpųjį, 
dokumentinį registrą. Anglų 

Jau šeštą kartą pamečiui JAV į kalba paruoštas kaltinamųjų 
Lietuvių Bendruomenės rūpes
čiu Vasario 16-tos proga atlieka
mas bene pats didžiausias darbas 
Lietuvos laisvės kovos fronte, iš-

dokumentų rinkinys toli prašo
ka vien savuotinės veiklos ribas. 
Juk tai sukaupta, su čia aptaria
muoju 1976 metų tomu, jau še
šerių metų kaltinamoji medžia
ga, liečianti rusiškojo bolŠeviz-

VisiŠkai kitokį Kuki panuteme, 1 kiriama prisipažinusi tekia '"ai pa-1 žodyne, ir sltuaciįsee 

joje dalyje. 
Pasakoja Alb. Baranauskas 

lengvai ir sklandžiai, ką jau pa
brėžtinai pažymėjau rašinėlyje 

visi valgiai, kuriuos sudeda ant 
stalo Pultinevičienė, o sutašo 
viską ją net nustebindamas Ku
kis, to paties Kukio kai kurie po-; apie pirmąją knygą. Žodžio jam 
litinės išminties perlai, baigiant; nereikia ieškoti bet kokiai situa-
priešpaskutiniame puslapyje kpt. Į eijai nusakyti. O kalbos riktus, 
Mingėlos atsikirtimu Tinkoriui j kurių vienas kitas buvo iškeltas 
į klausimą, k^d, girdi, jo istori- kalbant apie pirmąją knygą, už

sispyręs ir šįkart kartoja, tai ne
bėra ko iš naujo pradėti tai 

TJff VMHAT10HS 
nt BUMAM HCBTt H 

SOVKT O U U N J l UTWAMA 
I M j n . 

gliaudyti, kad būt neriu' 

nio romano vadas Lingis aviaci
jos bus neturėjęs: "Ir nenorėjo 
turėti. Bijojo, kad ir pas jį neįsi
veistų voldcmarininkai'"). I anot tos dainos. K 

Tik skaityčiai, kurie brangina nenuobodi, gyva i 
savo gimte:o krašto šiltus gam- se-cm^s iai! O dabar lauksime \xf 

*c-ii2džic i^ lžy&us. £ c ^ kny- i:ce:e; dilias. 

ivga juk iabai 
• l inksma, ir 

«ns untinsu Mtaru oanoan 

mo nusikaltimus prieš žmogaus 
teises Lietuvoje. Jeigu jau šian
dien, įvykiams susiklosčius, lietu
viams reikėtų stoti į autoretetin-
gą ir lemiantį tarptautinį teismą 
kaltinimui ir liudijimui, tai štai 

—visa kaltinamoji medžiaga jau 
guli parengta net šešiuose to
muose. Ar mes pakankamai su
prantam, ką visa tai reiškia, ar 
suvokiam šio Lietuvių Bendruo
menės užmojo neįkainuojamą 
vertę ir konkrečiai leidinį reda
guojančių ir jį paruošiančių pa
sišventimą? Kai dažnai mūsuose 
kone kiekvienas kasdieninis keiks
mažodis, nusviestas okupanto 
link, jau laikomas pasigarsintinu 
nuopelnu, kai menka ir su klai
domis išleista brošiūrėlė apšau
kiama verta medalių, tai kokiais 
žodžiais turėtume vertinti priešui 
sunkiai bepakeli3mo svorio "The 
Violations" tomus. Lietuvių Ben
druomenei ir dokumentinius to
mus paruošian'iems šios srities 
intelektualams priklauso visos 

į lietuviškosios dabarties ir ateities 
i oadėka. Juk išeivijos lietuviai ir 

jų organizacinės formos Lietu-
! vių Bendruomene šiame krašte 
! gali tikrai didžiuotis, jog savo 
| įžvalgumu čia yra pralenkusi vi-
! -u penkmečiu net Amerikos poli-
! tikos kryptį. Apie žmogaus teisių 

pažeidimus pradėta amerikiečių 
plačiau viešai kalbėM ir rašyti tik 

: dabar, tik po nelemtųjų Helsin
kio susitarimų. Tuo tarpu Lietu
vių Bendruomenės ir šiuos nusi
kaltimus sekančių jie pradėta 

I angliškai kalbančiam pasauliui 

k> J t e i i * į i g u s i i v . 
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Nauji leidiniai 
(Atkelta iš 3 pusL) 

pristatyt: čia minimų leidinių 
forma dar visu penkmečiu prieš 
Helsinkio konferenciją. Taigi, 
kol kiti prasikrapštė akis ir apsi
žiūrėjo, mes jau stovime su še
šių tomų parengta dokumenti
ne medžiaga rankose. 

Tol''au čia tik trumpas žvilgs
nis į šio naujo tomo turinį ir 
struktūrą. Po situaciją ir istorinę 
raidą apžvelgiančios jžangos, lei
dinio medžiaga dalinama į šiuos 
didžiuosius skyrius: I. The Status 
of H u m a n Fights and Dissenters 
after the Helsinki Accords, IL De
niai of the Right to Self — Deter-
mination, III. Violations of the 
Freedom r>f Religion and Cons-
cience, FV. Limitations on Crea
tive Freedom, V. Restrictions on 
the Right to Emigrate. Šie sky
riai vėl skirstomi į konkrečių 
faktų detalesnius poskyrius. Skel
biamoji medžiaga dar papildoma 
informacinėmis išnašomis, šalti
nių nurodymais ir pan. Šaltiniai 
labai įvairūs: daugiausia "Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka", "Aušra", periodinėj spau
doj skelbtoji dokumentinė ir ki
tur kitais keliais surastoji auten
tiškoji medžiaga. Ir jos amplitu
dė gana plati: nuo vysk. J. Stepo
navičiaus iki šiomis dienomis 
Ameriką pasiekusio poeto Tomo 
Venclovos, nuo Kovaievo teismo 
Vilniuje iki organizuoto pogrin
džio atsišaukimų, nuo rusifika
cijos užmačių iki kūrybinės lais
vės varžymų. 

Xe vienoje vietoje dokumen
tus palydi ir atitinkamos ilius
tracijos. Taip matome disidentą 
Andriejų Sacharovą Vilniaus lie
tuvių tarpe, Lukiškių kalėjimo 
sieną su laisvam žmogui sunkiai 
įsivaizduojamais šūkiais, Stalino 
ir Ribbentropo draugišką pasi
sveikinimą, naciams ir bolševi
kams susitarus dėl grobio pasida
linimo, klaipėdiečių pasistaty
tą bažnyčią ir ją iš žmonių at
imtą — paverstą filharmonijos 
sale, Basanavičiaus "Aušras" ir 
dabartinės pogrindžio "Aušros" 
viršelių nuotraukas ir Vakarus 
pasiekusių lietuvių disidentų 
veidus: Tomo Venclovos, Jono 
Jurašo, Vladislovo Ziliaus ir Ri
čardo Daunoro. 

Plačioj: visuomenė ir pavieniai 
prie šio reikšmingo darbo talkos 
ir jo tęstinumo užtikrinimo gali 
prisidėti leidinio įsigijimu ir, ra
dus progos, jo paskleidimu ang
liškai kalbančiam ir skaitančiam 
pasaulyje. 

• Juozas Toliušis, 13-JI LAI
DA. Pasakojimų pynė jaunimui. 
Viršelis ir iliustracijos Aleksan
dro Jakšto. Išleido JAV LB Švie
timo taryba su Lietuvių fondo 
finansine parama. Spausdino V. 
Vijeikio spaustuvė Chicagoje 1976 
m. Leidinys 254 psL, kaina 4 dol., 
gaunamas šiuo adresu: Antanas 
Kareiva, 7030 S. Rockwell St, 
Chicago. Iii. 60629. 

Tai nostalgiškų žvilgsnių jau-
natviškon praeitin knyga. Ta
čiau ne kokia saldžiai sentimen
tali , o nutrūktagafviškais nuoty
kiais Spinta. Autoriaus rašymo 
stilius lakus, dinamiškas, aiškus, 
tikslus. Tačiau nėra sausas. Saki
nys ir frazė puslapiuose visur yra 
išlaikomi grožinės prozos gera
me lygyje. Skaitytoją, tiek jauną, 
tiek vyresnį, knyga turėtų pa
traukti, kaip godžiai skaitomas 
nuotykių romanas. 

• NAMU IR ARTIMIAU
SIOS APLINKOS ŽODYNĖLIS. 
Paruošė Rimos Černius. Išleido 
JAV LB Švietimo Taryba. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė Chi
cagoje 1977 m. Tiražas 1000 egz. 
Leidinys 76 psl., kaina 2.50 dol. 
Leidinį galima užsisakyti šiuo 
adresu: Antanas Kareiva, 7060 
S. Rockwell St, Chicago, 111. 
60629. Telef (312) 776 — 0588 
(priešpiet 9ei 1 Y*L). 

T a ! mokyklai ir šeimai be ga
lo parankus ičdyaėUs, kurie pra-

-

Stasys Pilka (1898. V. 8 — 1976. H. 5) 

Atsimenamieji ir pamirštieji 

Dalia Juknevičių e. Mirties su-1 
kaktuvių proga ir ji btive per-! 
nai pagerbta fc<v prisiminta Aso 
vakaro atitinkama programa, su- j 
režisuota ir JfcPnvta bendramin-į 

, čių pastaiagomb. 
Bet yra mū> v ir lrūdnesnių * 

reiškinių.Yra užmiršimi}, kuriuos 
sunku pateisina. Mintyje čia tu-^ 
r 'me Stasio Pilk ^ atvejį. Vasario 

j mėn. 5 d. huva jo mirties metinės. į 
Galėjo jis gyvenime, kaip žmo-j 

.gus. vieniems p-uikti. khiems dėl į 
-kurių nors priežasčių nepatikti,1 

i bet niekas nega" ginčyti jo viso; 
į gyvenimo aukos teatrui. Šiaip ar j 
j taip, tai buvo aktorius, ne atsitik-1 
jtinis ar trumpa1 aikis, o viso ne-Į 
I priklausomos Lietuvos teat. ayp: 
! laikotarpio ir visos išeivijos če-1 
i šimtmečių iki pat savo mirties. 
i Ne tik grynai aktorius, o ir lite
r a tū ros bei poezijos rečitalių pra
dininkas ktritSrėiancioie lietuvių 

1 tautoje. Tačiau kai žmogus be 
garsių varpų skambinimų ir 

•vienišas mirė, tai kalbos apie Sta-
' sį Pilką ir pasibaigė. Ar iš tikrų-
I jų jis tik tos tylos mūsuose bever-
Įtas? Ar iš ti&arujų mirusieji išei-
' vijoje aktoriai gali tikėtis prisimi-
įnimo tik tada, kai tą prisimini

mą vienokia ar kitokia regima 
, forma organizuoja likusi šeima 
arba ideologiniai bendraminčiai? 

| O kaip su tais, kurie šeimos už-
: migario neturi, kurie tai ar kitai 
i partijai nepriklausė? Kas jų mir
ties metinių minėjimą surengs, 
kas iš gyvųjų, aktorių gerai pa
žinojusių, tars apie jį dar negir
dėtą ir nepasakytą žodį, kas pa
šauks jo baką vėl suskambėti gy
viesiems? 

Vis dėlto lietuviškoji 'šervija 
dar nėra palaida bala, o neblo
gai susiorganizavusi visuomenė. 

Šeštadienis, 1977 flft. k « w nitu. 1 0 & 
*• r . • . - . i J 

tais dar pasaką sugeba pasekti, 
U I | bet ir tai tik griaučių pavidale. 

j Būdingas pa užraiytžs K farg-
:šienės, 88 m. a., p»»pasak<ąi-

mas: "Kartais per naktį sėdžiu 
1 pas langų — negaliu miegot;.. 
; Kai guliu. aš t ada aisfenėo* vi-
* sas- {faiftas;' $im*w$. A k pm asus 
labai gfažfų dferura ym. (į*. 20?). 

. O kai reikia dainuoti į re&sde-
\ų, tai dažaai jvisko' fttferūjksta: 
f ir žodžių, ir kvapo. Taigi, amžius 
viską nulemia. G a prisimena vie
na labai [dorai saga (sakmė) iš 
skandinavų epo "Edda": Dievas 

,Odinas kartą saliko seną mažą 
, moterėlę, kuri ji pakvietė ruag-
itis. Ir šita s m a menka rneterė-
| l ė galingąjį dievą Odiną bema-
,tant prilenkė prie sėmės. Pasi

rodė, kad ji bttvo senatvė. 

Mirčiai aplankius lietuviško-1 rengia mirusių šeimos nariti, 
šios išeivijos gretas, labiausiai' kitus velionims artimos organi-
širdį suspaudžia, kai šios vieš- j zacijos. 
nios būna ištiktas kūrybingas! §tai neseniai Chicagoje Jurėjo-
kultūrininkas, išeivijos sąlygose m e progos kultūrinėje vakaronė-1 Ar ne jos būtų pareiga prisimin-
sunkiausiai pakeičiamas kitu. O : j e prisiminti dvejų metų sukak- j ti tuos, kurie, gyvi būdami, buvo 
tarp tokių nepakeičiamųjų yra j tį nuo aktoriaus Leono Barausko į jai taip reikalingi ir kuri jiems ne 
ir aktoriai. Todėl jų pomirtinis, mirties. (Šį sekmadienį, kovo įkartą scenoje nuoširdžiai plojo, 
prisiminimas jįgp didžiai pras- : 20 d. kaip tik sueina lygiai dveji į Pagaliau Stasio Pilkos atveju jis 
mingas, yra ir paskatas gyvie- j metai, kai netekome Leono Ba- j i r nebuvo koks nors atsiskyrėlis 
šiems neužmesti sceninio darbo, j rausko). Aktoriui skirtoji kuftūri-l visuomenine ir profesine prasme. 
Metinių mirties sukakčių progo- į n ė vakaronė prieš savaite buvo I Berods, visą laiką priklausė čia 
mis laiks nuo laiko tad ir būna j surengta Leono Barausko šeimos"* Chicagoje esančiai mūsų Scenos 
surengiami vieši tų ar kitų akto- j rūpesčiu. j darbuotojų ^jungai. Gal šios są-
rių minėjimai: išklausome būvu- Tai buvo gražus, -u metais ne-j jungos ir būtų profesinė ir bi-
5u? jų bičiulių žodžio, prisimi- ; išnykstantis aktoriaus asmens i r ' eiuliška pareiga pasirūpinti, kad 
nimų, išgirstame garsiniuose į r a - j 0 pasiaukojančio darbo gyvas 1 jos vis dėlto neeilinio nario prisi-
šuose pačių aktorių balsą, stebi- prisiminimas ir pa gerbimas, minimas išliktų gyvas ir bent 
me ekranuose jų gyvenimo aki- Greta prisimena taipgi per, kultūrinės vakaronės forma pa
mirkąs. Vienus tu minėjimu :u- daug anksti mus palikusi aktorė gerbtas. k. brd. 

(Atkelta iš 2 pusi.) 

"mokanti angliškai, o vaikas už
miršę lietuviškai. Jie pasklidę į 
visas šalis, kur kam geriau, ir kai 
kartais aplanko savo seną moti
ną, tai nebesusikalbama. Penn-
sylvanijos mažuose miesteliuose 
randame lietuviškas pavardes 
bažnyčių vitražuose ir kapų pa
minkluose. Bet kur dingo tie lie
tuviai? Daugiausia kapuose ar 
užversti kasyklose. Lietuviškos 
šeimos buvo gausingos. Viena 
moteris Mahanoy City, Pa., m a n 
sakėsi, kad turėjusi penkiolika 
vaikų ir dvylika dar gyvena. Bet 
kas juos atpažins, kai jų oficia
li pavardė išvirto į Deriscavage? 
Lietuvių gausiomis aukomis pa
statytose bažnyčiose dažnai jau 
nebegirdi lietuviško žodžio: vie
nur kunigai nemoka lietuviškai, 
kitur parapijonys nebenori klau
syti lietuviškos evangelijos, nes 
jaučiasi nesmagiai, kadangi beli
ko mažumoje. Nutilo ir lietu
viškų chorų giedojimas. O vie
na paprasta moterėlė pasakė: 

:*Dabar ir bažnyčioj tik erzeiioja, 
kaip žydai iškaloj". 

E. Bradūnartė rėkord'&vo smų-
' jų lietuvių prisiminimus: Jau-
' nesrri Buvo ti£ ke?i vyrisl 
[ nuo 40 iki 68 m. a., tačra-u datrgu-
f mą sudarė moteriškės, kurios Bu-
Į vo daug senesnės: nuo 76 M 88 
! m. a. Tie jų pasakojimai pasi
žymi būdinga proletąiiška psi
chologija. Kai kam jie bus įdo
mūs, kitiems — atrodys niekai. 
Stengėsi E. Bradūrraitė i r tauto
saką užrašinėti, ypač dairias. Ge
ras ryžtas. Tačiau atrodo, kad 
jau buvq pavėluota. Kai aŠ ir J. 
Būga rinkome tautosaką 5ia 
JAV-se 1950-siais, tai dar buvo 
pats laikas. Mūsų tiekėjai viduti
niškai turėjo apie 60 m. am-

Jaunasis Jurgis Brdūnas aavo 
. novelėj "Ėsk**; brokliai^ namo, 
namo..." patraukliai aprašė susi
tikimą su lietuviškai kaibaočiu 
airiu. Tas nuotykis prasmingai 
primena airių BKtologinę būty
bę Lepriehattną: nežinia iš kur 
jis atsiranda k vėl staiga gara-
cHngsta. Mūsų. autorius tarsi s u 
lietuvino tą populiarią airišką 
tautosakinę temą. T a s draugiškas 
pokalbis įvyko kapuose. Iš tikrų
jų lietuvia su airiais ne taip jau 
taikiai sugyveno, būdavo ir n e 
mažų apsistumdymų as aaušty-
nių. 

Leidinio autoriai lt i&dėįaii a t 
liko dideli darbą, surinkdami tą 
medžiaga apie mošų tautiečiu 
vargus ir laimėjimus naujajame 
pasaulyje. Knyga gražiai iškišta, 
{domu ją pavartyt? ir paskaityti, 
nors įos tarinys dažnai i i idnai 
nuteikia. Čia prisiHiena Rėza i r žius, kai atmintis dar pakanka-, . 

mai aštri, ir žmonės mėgsta p r i - f a z o ? . ^ ^ > į » 3 ? * W ^ _ 

siminti savo jaunystę. Patyrimas I v a I C I ? . * « • * . ^ f 1 * ? * C I « 
parodė, kad iš žmonių po 72 — J ™ ? ? f a ^ , . P e n a ^ - a a ą o j 
75 metu amžiaus jau maža v a - l l i r t u v * » ^ ^ ^ p r a s m e i ze-

Ities ką nors vertingo gtrtnlcfir l1 1* « « ^ i s f™* Pf 1» « S 1 " 
atmintis ir balsas nusilpę, tik ple- f ***<> *&***• * ***** * • * " ; * ? 

įpėjimas be sąryšio, šokinėjimas!K®8* sušafeti: 'Pažvelk, i ek iv i , 
' nuo vieno dalyko prie kito. Kar - 'bor ta i , -korkadasse^ . 

E dod ^Afpeihuteė aimondod ^^rpeinui 
P I A N O R E Č I T A L I S 

• r ietą M R B i l CESTĖAS 

• Laflias: BALANDŽIO 3 d., 4 vai. po plefę. 

• Bilietų kainos: S5, 4 ir 3. Mokiniams 
ož pusę kainos. 

• Bilietai gaunami prie įėjimo. 

• Koncerto metu veiks vaikų darželis visų 
amžių vaikams. 

i' 

mm 
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SUPPLY 
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TRlOtOĖJAMS 
. 

Daug sutiapyste, p^Maai Cte 
ją ri>£laaenis. ^ ^ a u d ^ f e pa-
tcciu ptantt atfcJroairt pasiffRk-
tSs r^lonftSs ypfltūtt&tt tJttįjai. 

aptaraayaaš. AftfiijMa potsarf. 
ir ket?iriad. vateraia uu d ^ai. 
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Vinso Krėves "Raganiaus" inscenizacija Jaunimo cenu-e, Chicagoje. Prie dangaus varta kairėie Kokis (Leonas Ba-
rauskas) ir Gugis (Jonas KeleCius). 

džioje supažindinama su lietu
vių kalbos žodžių kirčiavimu 
bei kirčiuotėmis. Iš tikrųjų kny
goje yra net du žodynėliai: ang
lų — lietuvių ir lietuvių — ang
lų. Tai vis kasdieninėje kalboje 
labiausiai vartojami žodžiai. Pa
girtinas leidinys, kuris visiem-
šiame krašte pravers daugeliu 
atvejų. 

• AKIRAČIAI, 1977 m. va
sario mėn.. Nr. 2. Atviro žodžio 
mėnraštis. Redaguoja redakci
nis kolektyvas: D. Bielskus. K. 
Drunga, L. Mockūnas, Z. Reka
šius, dr. T . Remeikis, d r. E. Vaiš-
nienė, H. Žemelis. Leidžia View-
point Press, Ine Redakcijos ir ad-
rruniaractiot adresas; 6Š21 S. 

Mapleuood Ave., Chicago, UI.1 

60629. Metinė prenumerata 8 dol. 
Kultūrini numerio klodą suda

ro: Pastabos iš viešnagės Lenki
joje (Romualdas Misiūnas). 
Gliaudos ir Spalio romanų re
cenzijos (Kęstas Reikalas), Po
kalbis su rašytoja Jurgiu Jankum 
ir kt. 

• EGLUTfi . 1977 m. kovo 
mėii. Lietuviškas laikraštėlis vai
kams išeivijoje. Vyr. redaktorė — 
ses. O . Mikailaitė. Leidžia ir 
spausdina Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserys. Adaunistruoja 
Danguolė Sadūnaitė. Prenumera-

| ta metams — 7 dok Redakcijos 
i IT administracijos adresas: Eglu-
I te, Imrnaculate Cocceptioa Goa-

vent, Putnam. Gonn. 06260. 
Tai jaunr* girides vyresnių

jų ir pačių aaniausiųjų prira
šyti ir pripilti puslapiai. Pa
veiksliuku ^ žiūrėti, eilėraštis 
kų ir apsakvnėlių pasiskaityti, 
galvosūkiu r -pręsti ir darbelių 
pabandyti yra riek ir tiek. 

• PIRMI EJI ŽINGSNIAI, 
1977 vasario i!>ėn. 19 d.. Nr. 2. 
Kristijono D-iiiefai&o lituanisti
nės mokyklom mokiniu laikraštė
lis Gbieagoje Leidžia mokykla, 
finansuoja I ų komitetas. Re
dakcinė prie:' ra D- Bindokienės 
ir V. Musonyu-s. 

Tai eilėravią, Taširiių, pieŠU 
taų ir miotra'ikų k ^ i r u dides
nio formato 52 ps l 

EKSKURSIJOS J LIETUVĄ 1977 M. 
AMERICftH TRA?EL SE^YtOE BUftEAU 

9727 South Western AvtKttt 
Chrcago, Illinois 68643 Ttl. (312)238-9787 

VIENOS SAVAITES EKSKURSIJOS 
$839.00 

(Masfcva, Vilnas. Mas*r%*a) 
# 1 — GEGU&S mX 2 £>.; #1-A — « e i ^ « ttOL 9 D.; 
#11 — RUGSfiJO M£N. 26 & # « - iPAUO Vtt& » D.; 

#13 — ^AUOi M£». 17 fe 
'̂ TSOS KAINOS PAŽYMĖTOS NUO BOSTONO AR NEW YORKO — NU© C3BlCA«OS PM»TI DA* 

• B M l 

DVS1Ų SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS 
# 3 — BIRŽELIO M£N 4 d. Maskva. Vilnius. Ryfft, UĖinįrtUiii, PWsla3d 
# 4 — BIRŽELIO MĖN. 26 d. — Maskva, VUnius, Lncecns, Lugano, Ženšfc-a fSMClCaUta) 
# 5 — LIEPOS MEN. 4 d. — Maskva, VUnias, Roma 
# 6 — LIEPOS MĖN 9 <L — Maskva, Vilnius, Ryga, Leningrad*. HeMafcl 
# 7 — LIEPOS M£N. 18 4 - Maskva, V?!twus, Loceimą Miuncheną*. 

(§v«ieaYija ir Vnkh»t»iai Bazetts 
# 8 — RUGPIŪCIO M£N. 1 d. — Maskva, vanius. Roma 
# 9 — RfJGPIŪCTO MEN. 15 d. — Maskva, Vilnias, La^ngra<fcs. HgšMci 
Mltl — RUGSĖJO MĖN 3 d. — Maskva, VUnius. Roma 
# 14 — GRUOD2IO MEN 29 d- — Maskva, Vilnims Ryga 
Vmm ekskursijos aplankys KAUNĄ ir TRAKUS fPi4ces «tjH-et to d»nf*>> 
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES SKRIIHMAS I LONDONĄ — 2 ar 3 
oagog. Liepos mėn, 29 d. — isvykia**. 
Taip pat parduodame skridimus ickartcrs • ii Chttaga | V*jM»ą 

į Frankfurtą 
2 Laa Afigela 
I1 

• 

mz7*m 

p£f*M 
9L1T1J9 

^ 



jN&tėHenis, 1977 » . kovo mėn. 19 «L DRAOOAS — MOKSLAS, M Š N A S . LITERATŪRA !*r. to (HVr— £*. 5. 

Pavergtųjų Golgotos kronika 
J U K T U Y O S K A T A L I K E B.A22SY- v a t ! w a t e i smo a p r a š y m ą . A m 
CTOS. KRttNBK^V. Treč ias tolhaS.,T*fe*** ^ n č i u kel io pavaizda-

5©. 30, £1 , 22. 1975-1970. į l e i d o L. v i m * ' P r ° l f l ? r a S ^ < * * * f ^ 
K. religinės ša ipos rėmėju s-ga j i š t a i g o m s dal i . V . Zu .aus laišką i 
Chicagoje. viršel is ir i l iustracijos ' k o m . partijos sekretoriui ir dau- ' 
sese les Mercedes, 1976 m.. 424 psl., i g y b ę kitų faktų , d o k u m e n t ų , pa- į 
naSikitaLs virs. 4 dol.. kietais. 8 dol.. 
leidinys g a u n a m a s ir "Draugė" 

99 

<s kitas lietuviškas leidinys 
negimsta ir nėra platinamas su 
tokiu mirtinu. pavojumi, kaip 
barbariškų okupantų sukausty
tame kraite slaptai leidžiamoji 
"Lietuvos Kataliku Bažnyčios 
Kronika". Labai teisingai a.a. 
prof. J. Brazaitis apie ją buvo pa
sakęs: "LKB4Crrtnik^i yra tautinės 
ir religinės gyvybės bei jos kovos 
rsraiš&a. fi yra tfejft pat ko-, 
vos priemonę už tautinį bei reli
ginį išlikimą"'-

Ačiū Dievui, kad lietuviškoji 
išeivija tai supranta, ir Štai nese
niai. Vasario 16 išvakarėse, iš 
spaudos išėjo jau trečias tos kro-
nFkos tomas, apimantis 7 nume
rius (nuo 16 iki 22) , pasirodžiu
sius 1975-1976 metais, bet už
griebiančius ir truputėlį toliau 
praeitin. Čia aptinkame smuik-

rodančių, kokias priespaudos ir į 
teroro dienas turi pergyventi j 
mūsų broliai savo xė\ų žemėje. L. 
K. Religinės Šalpos rėmėjų są- j 
junga padarė didelį darbą, iŠ-: 
leisdama jau trečia šios Kronikos-; 
tomą. Čia surašyti faktai taip gi- į 
iiai įsirėžia į lietuvio širdį,: 
kad jie randa atgarsio net ir mū- ; 
sų pirmaujančių poetų kūriniuo
se, pvz. K. Bradūno naujausiame 
rinkiny "Alkana ke l i onė . 

Malonu, kad šis Kronikos te
mas yra redaguotas ir jo išleidi
mas prižiūrėtas ftjpestir.go litua
nisto (B. Pilėno - slapyvardžiu). 
Jo pridėtos antraštėlės, asmenų 
ir vietovių alfabetinė rodyklė, tu
rinys daug padės reikiamą me
džiagą susirasti. Leidinys ilius
truotas dail seselės Mercedes. Vie
nos iliustracijos patraukia savo 
meniškumu, kitos daugiau savo 
simboliškumu ar populiarumu, 
visos knygai įnešdamos naujos 
gyvybės. Viršelyje Rūpintojėlis 

MAGDALENOS 
B. STANKŪNIENĖS DAILĖS 

DARBU PARODA 

Apie pagundų sirenas rašo A. i metų kunigystės sukaktis, mato-
Tamošaitis, S. J., supažindinama < mas 1 '/ .^uėnių karnavalo nuo-
su naujuoju lietuvių jėzuitų pro-i traukų montažas, spausdinamas 

Mikalojaus K. Čiurlionio gale--vinciofu kun. Leonu Zaremba. io misionieriaus laiškas iš 
rijoje, Jaunimo centre, Chicajjfr? minima kun.-J. Venckaus. S. J. 56 Ifedezij >s ir kt. 
je, vakar atidaryta Magdalenos 
B. Stankūnienės tapybos ir gra
fikos darbų paroda. Galerijoje iš
statyta per 40 darbų. Parodą glo
boja Jaunimo centrą s, ji čia vyks 
iki kovo 17 d. Lankymo valan
dos Šiokiadieniais nuo 7 iki 9 
vai. vak., šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 11 vai. ryto iki 9 
vai. vak. 

VOKIEČL\I DOMISI 
UETUVlSKAJA "KRONIKA" 

A U T O R E P A I R 
Motoi tune-up, motoro, stabdžių, vairo 
ir automatiniu transmisijų remontas 

Starteriams h? altana toriams duodam*1 i lgala ikes 
Karanti ja*. TFAAOO « a z o » n a s 

IGNAS DUBAUSKAS ir PETRAS PlšHYS 
5759 Seuth VVestern Avenue — Telef, 737-3988 

Vakaro Vokietijoje. Paderbor-l£ 
ne, leidžiamas žurnalas "Co-
mmunicatio Socialis — Zeit-eh-
rift fuėr Publizistik in Kirche 
und Wel t " savo 197 sąsiuviny 
išspausdinb kun. J. Primskib ra
šinį apie ' s ie tuvos Kataliku Baž
nyčios Kroniką", pavadintą "Die 
Ghronik der katholischen Kir
che in Litauen. Eine Un-
tergrundzeitschrift". 

MinmiiiiiiiiiiHiiHiMimiiimiiitiiitiniiimiiiiiiiiiiiiiitiuiiiiiuuiUiiiiiiiiiiiiitHiiiii*i 

EKSKURSIJOS J L I E T U V Ą | 
= Vienos savaitės iš BOSTONO, NEW YORKO, MONTREALIO 

BALANDŽIO B ... 
BALAND2IO 27 
GEGUŽES 2 

$72100 
735.00 
829.00 

GEGUŽĖS 7 .. 
GEGUŽES 12 
RUGSĖJO 21 

$829.00 
829.00 
815100 

Magdalena B. Stankūniene Verpėja (Nuotr. v . Noreikos 

Dviejf savaičių iŠ BOSYONO, CHICAGOS. NEW YORKO, 
MONTREALIO 

nienmgą aprašymą N . Sadūntri-1 fgįį kryžiumi papuoštos He 
tės geismo, informacijas apie tra- tuviskos sodybos; raudoname fo-
gišką, V. I augelio likimą, apie o-J n e >perieikiamas Lietuvos žemė

lapis. Tai" prasminga ir praktiš-

S 

kuparuų nužudytąjį N . Tamonį, 
apie moksįeivhį terorizavimą, a-
pie skaudžius tėvų pergyvenimus 
dėlcriespaudos mokyklose. 

-Siame -Kronikų leidiny išryš
kėja • mokytojų, tragedija, dirbant 
po-Maskvos letena, kunigų tero-j paskaito ir susimąsto; kas ima jos 
rizavimas ir jų bandymai atsi- informacijas skleisti, netiesiogiaj 
lieikyti prieš okupanto užmačias, yra tos kovos dalyvis'*. Tą ypač 
Čia taip vaizdžiai nusakomi kai- į būtų galima pasakyti apie mece-

besistengiant iš- natus Tijūnų šeimą, E. Mic-

ka: padeda skaitytojui orientuo
kis. Susipažinus su šiuo leidiniu, 
giliai mintin įsirėžia įžangoje pa
kartoti prof. Brazaičio žodžiai: 
"'Kiekvienas, kas Kronikas rimtai 

Iš M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre. Chicagoje. s; netu vykstan
čios dailininkės darbų parodos. 

ta 

miecių vargai 
laikyti savas šventoves. Cia ran
dame J r T . Venclovos laiškus 
komunistų partijos centrui, Ko-

keliūnienę, tūkstančiais padėju
sius šiam leidiniui atsirasti. 

Juozas Prauskis 

Kultūrine kronika 

Bostono seksteto viešnagė Chicagoje 
m u z i k i n i o 

Ii, 
Chicagos lietuvių 

gyvenimo praėĮusio savaitgalio 
(kovo 13 d.) naujiena buvo 
"Lietuvių Televizijoje" atkviestas 
Bostono Vyrų sekstetas, vado 

koj. Visai natūralu, kad vienas 
dainas pavyko sudainuoti geriau, 
kitas kiek mažiau suderintai. 
Netikrumo niuansuos ir baisuos 
labiau jautėsi klasikinio pobū-

..-. mas kompoz. Juliaus Gai-1 džio F. Chopino, į B r a h m a J. 
delio. Kone pilnoje Jaunimo į Offenbacbo, F F. Scbuberto dai-

I 

centro didžioĮofe salėje sekstetas 
sekmadienio popiečiu attiko la
bai margo pobūdžio programą, 
padainuodamas daugiau kaip 20 
lengvesnio pobūdžio šiandieni
nių it klasikinių dainų. Prie pia
nino sekstetui akompanavo 

nose. Laisviau, lygiau ir uztiKrin-
tai. be jokio regimo dainininkų 
įsitempimo, skambėjo liaudinės 
ir pramoginės dainos. Vienos jų 
buvo čionykštės, kitos pasisko
lintos iš šių dienų Lietuvos, kur 
pramoginė - estradinė muzika 

kdlpbz, J u l i u s G a i d e l e Seks-! yra gražiai kultyvuojama ir kur 
2* »x T T • I jai. tiek žodine, tiek muzikine 

prasme, parašoma puikių dalykų. 

* • 

h 
.-. 
•'• 

tetą sudaro: Helmutas Linger 
taitis ir Norbertas Lingertaitis -
tenorai, Ričardas Lizdenis Vy
tautas Bruzgys - baritonai, Pra
nas Šimkūs ir Vytautas Eikinas 
- bosai. 

Soneertmė naujiena buvo jau 
pats kompozitoriaus Gaidelio i 
^sineširnas vadovauti pramogi-j 
alam sekstetui ir jam koncerte] 
akompanuoti. Paprastai mūsų 
publika žino. kad Jūrius Gaidelis, 
yra iškilus stambiosios muzikos! 
(operų, kantatų, simfonijų ir ka- j 
merinės muzikos kūrinių) auto-! 
rius. Šiandieninis Juliaus Gaide- i 
U© darbas su sekstetu ir užsiė- i 
ruimas daugiau ar mažiau pra
mogine muzika ne vieno galėjo 
būti išsiaiškintas kaip tam tik- j 
ras nesilaikymas žymiam kom-: 
pozitoriui įprasto '"protokolo". 
Bet ir Čiurlionis nesilaikė jo var-| 
dui "privalomo protokolo", kai,! 
reikalai esant, sėdo pri? pianino 
ir visą vakarą skambino šokius 
lietuvių studentų pobūvyje. Pet
rapilyje. Pagaliau ir žymusis 
BožtOtto Pop orkestro dirigentas 
Arthur Fiedler šalia klasikinės 
Aužikos nevengia taipgi grynai 
į^frKJfrirsm ir estradinių šios 
dienos programų. Gal Fiedlerio 
J į imvnmiu pavyzdžiu paseka 
'<££*? ir Gaidelis? 
. R a # *a.bėfcutų,6ikagiečiams 
f m mt&om. profa sekstetą iš
girsti Ir prikasti nfeteH pwą va
landų* smagioj muzikinėj nuotai-

D.4ILININKO K. SKLĖRIAUS -
ŠKLĖRIO ORGINALAI 

CHICAGOJE 

Žymiausio lietuvio akvarelis-
to K. Sklėriaus-Šklėrio (1876— 
1932) keturių paveikslų origina
lai yra Vlado Jakubėno ir OI gos 
Jakubėnienės šeimos kolekcijoje. 
Kolekcija yra turtinga taipgi ki-

Išervijoje šios rūšies muzikinė 
sritis yra gerokai apleista. O jei 
atsitiktinai kas nors panašaus at-

j siranda, tai mažai imponuoja ir 
muzika, o dar labiau dainos žo-

Į dinė medžiaga. Kai Lietuvoje 
pramoginių — estradinių dainų 
žodžiams angažuojami geriausi 
poetai, tai išeivijoje graibstoma-
si pačių banaliausių ir nežinia 
kieno išgalvotų frazių, iš kurių 
sudėstomas menkavertis dainos 
tekstas. 

Tokioj čionykštėj situacijoj y-
pač sveikintinas paties kompoz. 
Juliaus Gaidelio nenusigrįžimas 
nuo pramoginės - estradinės dai
nos. Ir čia minimo koncerto 
programoje randame net tris šio 
žanro Juliaus Gaidelio dainas. 
Jos publiką nuteikė maloniai . 
Tad lauksime ir daugiau. kz 

irių ryškiųjų 
ir kitokiais. 

tų lietuvių ir nei i 
dailininkų darbais 
kolekcionierių vertinamais reik- j 
menimis. Prof. Vladui Jakubė-
nui mirus, pasilikusi našlė, 
aplinkybių verčia r,.i. šias dailės 
vertybes nori pa*\ . >ti. Būtų la
bai gerai, kad b e r iietuvių dai
lininkų darbai neišprūstų iš lie
tuvių rankų, o patrauktų pirkė
jus lietuvius. Tpač reikėtų at
kreipti dėmėsi į -retuvHskos akva
relės klasiko esamus keturis dar
bus. Būtų labai malonu ir būtų 
verta didžiuotis, kad jie kabotų 
M.K. Čiurlionio galerijoje. Jauni
mo centre. Suinteresuotieji gali 

= GEGUŽĖS 18 (su Vakaru Europai BIRŽELIO 29, UEP. 13, UEP. 27, B 
1 GEGUŽĖS 25 $999.00 RUGP. 10 — i š CHICAGOS $1257.00 S 
| BIRŽELIO 15 1119.00 iŠ NEW YORKO 11,36.00 S 
3 RUGSĖJO 7 $999.00 = 
S GRUODŽIO 21 983.00 S 
E Prie šių grupių galima jungtis iš V.SŲ KITŲ MIESTU su papildomu E 
2 mokesčiu. S 
S REGISTRUOKITĖS IS ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. | 

H TKANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE f 
= 393 West Broad\vay, p.o. Box 116 E 
| South Boston, Ma. 02127, Tel. (617) 268-8764 i 

Darbo valandos: Kasdien nuo 9 - 5 , penktadieniais nuo 9 - 7 , = 
šeštadieniais uždaryta. = 

~ Savininke: Aldona Adomonienfi = 
S Prlcea based on double occupancy and are subject to changea = 
S and/or Government approval S 

'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIHIlIlIHIlIltlIlIHI^ 
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• MCSIJ ŽINIOS, 1977 m. 
kovo mėn. 13 d., Nr. 5. Lietuvių 
jėzuitų ir Jaunimo centro Chica
goje biuletenis. Redaguoja kun. 
Alg. Kezys. S. J. Administruoja P. 
Kleinotas, S. J. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: 5620 S. Cla-
remont Ave„ Chicago, 111. 60636. 

paskambinti telefonu: (312) PR į Biuletenį užsisakant paštu, bent 
6-4642. j 5 dol. metams. 

r^ 
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^ - ^ A. TVERAS I 
^ $SF^ y 2646 w*69th s t r e c t ~~ TeL R E 7"1941 : 

= ^^^^r Pardavimas ir t a i s y m a s 
| LAIKRODŽIAI IR B R A N G E N Y B E S 
5<nimiiMiinnintiiniiMiMHnmHHBmimHiiiiiiiii"niniiniiiiiniiinininin"'"«»i" 

^ 
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C R A N E S A V I N G S 
A N D LOAR A S S 0 G I A T 1 0 N 

B. R. PIKTMIEVVICZ, P r « t 

2555 West 47fh Stieet Tel. LR 3-1083 
P L E N T Y OF F R E E PARKTNG PLACE 

VALANTX)S: 

7 % % 

PIRJfAD. tr KETVIRTA D. - » t . r. M I t . » 
ANTRAI), ir Ppn^KTAD. — 9 v. ryte fltf 5 •». v*A. 
SESTAD. S T. r. Iki 12 v. d. — Tre^'ad. uMa-ryta 

Mnkajna* n i 8 m. 
oertifBkatas. 

Min'rmnm SI.000 

Wolaun9 B I 1 m. 
eertif ibatos, 

Mmimtim $1,000 

5 V 4 * 
m o k a m a * o i 
l a v e s t a v i m o 

s ą s k a i t a s . 

PINIGAI PCZSTI IKI 15 D . P E L N O NUOŠIMČIUS N U © 1 D . 

Dividendai mckam* kaa 3 mėneaiai 

GAUXY TOURS and TRAVEL, INC. 
141 lindau Sfreef, Wel!esly, Mass. 02181 

Te!, (617) 237-5502 

VrErfOS SAVAITES KEU0HIS į LIETUVĄ 

DVIUC SAVnlClO KELIONES [i 
UETŪYĄ — AUSTRIJA — 

BAVARIJA V0KKTII5 — RUSIJA 
VILNIUS 

Vienos savaite ketk>n«s i Lietuvą — 8 naktys Vilniuje, 1 diena Kaune 

Balandžio 14 - Balandžio 21 $799 Rugsėjo 16 — Rugsėjo 23 ... $829 
Gegužes 5 - 5eguže» 12 .... $829 į Rugsėjo 27 — Spalio 4 $829 
Gegužes 12 Gegužes 19 . $829 j Spalio 6 — Spalio 13 $829 

Dviejų »v-uJft| keliones į Lietuva, Austriją Ir Bavariją, Vokietiją 
_ g naktys Vilniui*. 3 naktys Vienoje, 4 naktys Munich 

Gegužes 20 - Birželio 3 .... $1979 Liepos 7 — Liepos 21 $1199 
Birželio 16 — Birželio 30 .... $1199 Liepos 14 — Liepos 28 . $1199 

Rugpiūčio 11 — Rugpjūčio 25 $1199 

Del daugiau n f o r m a d j ų apie šias keliones ! Lietuvą prašome 
kreipt is tel e: na — 

S K A M B I N T I "COLLECT" 

ELEONORA GREGAJTIS Detrrit, MJeh. 313-485 3714 

EUROPA TOlLRS Cleveland. OMo 21S—592-1700 

MRS. L TANfOSAJTB We*t Coa*t, 213^82-0791 

A ^ T PAULIKAS - " " - ' Z ' "" ČHkm, m , S12-581-OOS9 

1 A ^ n f t ^ - t ^ * ^ •>.**'*•* Mtonl. F » . S»-8&4-35S8 

IS 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Inc. 
Oficialiai praneša jų skaitlingiems klientams, kad 
siuntimas 

APMOKĖTU MUITU D0VAMŲ SIUNTINIŲ 
GIMININIS f USSR 

tęsiamas ir toliau, kaip ir anksčiau per pereitus 45 
metus. Kiekvienas siuntinys yra apdraustas. 

G A V f r T A S N I E K O N E P R I M O K A 

Siųsdami dovano siontinf s a v o giminėms ^ventero*. 
geriausiai suteiksite jiems džiaugsmo. 

S iunt ima i pr i imami s e k a n č i u o s e o f i s u o s e ir s k y r i u o s e : 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
723 Wa!nut Street, Philaldephia, Pa. 19106 

T e l (215) - 925-3453 

NEW YORK CENTRAL OFFICE 
212 Fiffh Avenue, Room 709 

New York, N, Y, I SS 10 
Tei.: (212)—685-4537 

OFFICE HOtTtS; Daily 9:00 A-M. — 5:00 P.M. 
sju,rr«tays: tO:rtO A.M. — 2:00 P.M. 

^ 

BALTTMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avemie 
(301) — DI 2-2374 

CHTCAGO, B.L «W22 
2242 W. Chicago Avenue 
(312V235-T?88 

CHTCAGO, ILL. 60«32 
4065 Archer Avenoe 
(312)-YA 7-5980 

!^EW YOHK, N. Y. 10003 
101 First Avemie 
(2I2)-OR 4-3930 

C L E V E L A N D , o m o 44134 
!>4,T2 State Rd. 
(2l«)-749-3033 

CLEVELAND, OHTO 4411§ 
3491 West 25 St. 
(216)-74I-8082 

DETROIT, MTCH. 48210 
6720 IVTichigan Avenue 
(313)-894-5350 

PHTL^DELPHLA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Str. 
(215V923-8878 

ROCHFSTER, N. Y. 14621 
681-683 Hndcna Avenue 
(716)344-2151 

SAN FRA^NCISCO, CALIF. 94122 
1236 Vfnth Avenoe 
54l5r-564-79«l 

ELIZABETH, N. J, 07201 
956A Elizabeth Avenue 
(201)-354-7608 

HAMTRAMCK, M1CH. 48212 
11415 Jos. Campau Avenue 
(3l3)-363-6350 

LOS ANGELES, CALTF. 90026~ 
2841 Sunset Blvd. 
(213M13-0177 

1HIAML FLORIDA 33138 
7612 N. E. 2-nd Avenue 
(305V757-6704 

MTNNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Avenue N. E. 
(B12)-788-2545 

SEATTLE, W.ASH. 98125 
11351 6th Place N. E. 
(206)^EM 3-5536 

SOLTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Avenue 
(20D-257-2113 

N*EW BRETArN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Avenue 
(203)-244-0829 

VTNELAND, N. J. 0836O 
Parteh Hali, West Landis Are, 
(60«>-W6-9796 

VVORCESTFR, MASS. 
82 Harrison St. 
(«17>798-3S47 

01604 

BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Avenue 
(212)-389-6747 

WHF.AT RIDGE, COLO. 8903S 
43.30 Quay ,^r. 
(363H22-4330 

SYRACUSE. N. Y. 13204 
318 S. Wilbur Avenoa 
(315M76-695S 
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MŪSŲ VEIKLA 
Ruoškimės lituanistinei 

vasarai 
Ketvirtasis lituanistinių studi

jų seminaras įvyks š. m. rugpiū-
"'o mėn. 14 — 23 d. d. Divin 
Word seminarijos patalpose, Co-
nesusN. Y. (netoli Rochesterrio). j ko šiek tiek pinigų — maždaug 
Šiais metais kursų programa, ku- tiek, kiek suaukojo Brazilijos He

lis. Balsuoti gali visi lietuviai 
jaunuoliai nuo 16 — 30 m. am
žiaus. 

Brazilijos lietuviu 
jaunimas perka 

stovyklaviete 
III Pasaulio lietuvių jaunimo 

kongreso įvykiai Brazilijoje pali-

REDAKTORE ATSISVEIKINA 
'įĮ^^g^jJ:?-^i-!jįjĮtf^W 

JAUNIMO DIALOGAS SU POLITIKAIS PRADĖTAS 
Vasario 26 ir 27 New Yorke 

suvažiavo 34 jaunuoliai iš JAV, 
kanados ir Vokietijos, 'kurie at
stovavo Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungai, ir 13 VLIK-o par
tijų bei rezistencinių sąjūdžių. 
Iniciatyva atėjo iš III PLJK at
stovų, kurie savo siūlymą patei
kė trečioj Kongreso rezoliucijoj: 
Jaunimo Kongresas įpareigoja 
PLJS valdybą skirti vieną savo 
narį politinės veiklos koordina
toriumi, kuris: a. politinei veiklai 
derinti palaikys artimus ryšius su 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) valdyba ir VLIKu (Vy
riausiu Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetu), b. PLJS vardu per vie
nerius metus sušauks politinę 
konferenciją su PLB ir VLIKu. 

Susirinkusius sveikino VLIK-o 
vicepirmininkas Jurgis Valaitis, 
sakydamas, kad seminaro pagrin
dinis tikslas yra "pasvarstyti ką 
jaunoji karta, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos vadovaujama, 
visų padedama, galėtų dirbti Lie
tuvos laisvinimui". 

PLJS politinės veiklos koordi
natorius Viktoras Nakas kreipė
si į dalyvius: "Šiandien atvažia
vom pasiginčyti — tai yra, at
virame forume pasidalinti minti
mis ir mesti kritišką žvilgsnį į 
savo bendradarbių idėjas. Atva
žiavome pasiginčyti: jaunimas su 
jaunimu ir jaunimas su VLIKo 
valdybos nariais bei pakviestais 
paskaitininkais. Susirinkome pa-
siinformuoti, rasti gairių ateities 
politinei veiklai. Mes tikimės, 

kad šiandien bus nemažai vyres
nio amžiaus stebėtojų, kurie ati
džiai klausysis, ką jaunimas turi 
pasakyti. Gal būt, kai kurie iš 
jų pirmą kartą pajus dabartinio 

jaunimo pulsą, supras, kuria 
kryptimi eina mūsų išeivijos atei
ties veikėjai..." 

Bronius Bieliukas, VLIKo val
dybos narys informaciniams rei
kalams, kalbėjo apie lietuvių lais
vinimo institucijas, pradedant 
pirmąja okupacijos diena. Po pra
nešimo išsivystė gyvos diskusijos. 
Jaunimas atvirai reiškė savo nuo
mones apie laisvinimo instituci
jų struktūrą, užmojus i r strategi
jas. 

Dr. Bronius Nemickas prista
tė Lietuvos valstybingumo klau
simą, išryškindamas tris pagrin
dinius valstybingumo elementus: 
tautą, teritoriją ir vald^ą. Daž
nai amerikiečiai nedaro skirtumo 
tarp šių trijų sąvokų. 

Vicepirm. Jurgis Valaitis kal
bėjo apie laisvinamo uždavinius, 
viltis bei galimybes. Anot pa
skaitininko, mums priklauso tie 
darbai, kurių negali Lietuvoje 
esantys atlikti. Tuos uždavinius 
galime paskirstyti į einamuosius 
ir ilgalaikius. 

Iš prelegentų tarp:> išsiskyrė 
Jolita Kisieliūtė savo paskaita 
ap'"e pavergtojo ir laisvojo lietu
vio jaunuolio psichologinius 
bruožus. Pranešimas buvo moks
liškas, gerai dokumentuotas ir 
įžvalgus. Teko giliau pažvelgti j 
identiteto problemą iš sociologi
nio taško. 

Pirrngįįoį dienos vak.u<u jjar 

ri bus skelbiama artimoje atei
tyje, bus įvairi ir įdomi. Kaip ir 
pernai, bus galima įsigyti uni
versitetinius užskaitus per Kent 
valstybinį universitetą. Kursus 
ruošia Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos Ryšių centras, į ku
rį kreipkitės dėl platesnių infor
macijų: 

2422 West Marąuette Road 
Chicago, 111. 60629 
tel.: (312) 476 - 0601 

Chicagoje koncertuos 
"Aušros" kvartetas 
Windsoro "Aušros" kvartetas 

"u instrumentine palyda koncer-
uos Chicagoje balandžio 2 J. 

7:30 v. v. Jaunimo centre. Auš
ros kvartetas yra linksminęs _ 
klausytojus su savo liaudies ir es- • 
".radinės muzikos repertuaru Eu-! 
"opoje, Pietų Amerikoje ir ivai-
"iose Šiaurės Amerikos kolonijose. 
"Cvartetui vadovauja Valė Taut-
levičienė. Visus kviečia Pasaul < 
'etuvių Bendruomenė 

tuviai tūkstantiniam (krūzeirų) 
vajui. Finansų komisija ir Brazi
lijos jaunimo kongreso komitetas 
nutarė pinigus skirti stovyklavie
tei įsigyti. Apžiūrėjus apie 100 
vietų, išrinktas 25 hektarų plota? 
prie Atibaia, kurortinio miesto • į 
šiaurę nuo Sao P?ulo. Dabar 
vyksta stovyklavietės vardo kon
kursas. 

"Aido" choras 
važiuoja į Brazilija 

Brazilijos Lietuvių Bendruo
menė ir Jaunimo sąjunga ruo
šiasi rugpiūčio mėnesį priimt: 
"Aido" chorą iš Hamiltono. Ji 
pasirodys Brazilijos lietuvių imi-
grac:jos penkiasdešimtmečio pro-

redaktoriaus darbas būtų daug 
sunkesnis be tų atgarsių. 

Ačiū visiems, kurie prisidėjo 
/ . 

Emilija Pakštaitė — "Akademinių 
I Prošvaisčių" redaktore, redagavusi šį 
puslapi nuo 1974 m. rugsėjo 21 d. iki 
1977 m. kovo 19 d. 

Su šiuo numeriu baigiasi ma
no redagavimo darbas. Tikiuosi, 
kad šis skyrius jums buvo studen
tiško gyvenimo informacinis šil
kinis. Dialogas buvo malonus; sa
kau dialogas, nes dažnai teko iš
girsti atsiliepimų, kritikos ir siū-
'ymų. Už tai visiems dėkoju, nes 

Stipendijų fondas 
Brazil joje 

Kun. Hermano Šu'.co 
p stipendijų fondas, veik'ąs 

i A 

pradėta: 
Brazi-

^yšių centro valdybes. Atsilan- i lijos LB žinioje, labai daug pr;s 
ymu paremsi'e jaunimo litua- j ~eda prie lietuvių jaunimo veik-

nistinių studijų seminarą. Po ; los išlaikymo. Beveik visi stipen-
toncerto vaišės Jaunimo centre-h'minkai lanko Alfonso Petraičio 
kavinėje. 

savo straipsniais, nuotraukomis 
ir iliustracijomis. 

Išskirtina padėka "Draugo" 
redakcijai, ypač poetui Kaziui 
Bradūnui, kuris niekad necenzū
ravo mano ar kitų pateiktos me
džiagos. 

Limkiu sėkmės sekančiam re
daktoriui ir kviečiu jus, skaityto
jus, ir toliau skaityti, bendradar
biauti bei reaguoti. 

Emilija Pakštaitė 

''Draugas" ilgametei "Akade
minių Prošvaisčių" redaktorei 
Emilijai Pakštaitei dėkoja už jos 
žurnalistinę talką, už puikiai at
liktą, didelio pasišventimo darbą, 
redaguojant "Akademines Pro
švaistes". Tegu ji būna šviesus 
pavyzdys ir naujam "Akademi
nių Prošvaisčių" redaktoriui ar 
redaktorei, kurių jau ieškome ir 
tikimės kitą mėnesį čia pamatyti. 

Renkame Jaunimo 
tarybą 

! .ėdamą lietuvių kalbos ir kultū
ros korerpondeneinį kursą. 

Gabija Juozapavičiūtė, PLJS pirmininkė, daug prisidėjusi prie VLIKo konfe
rencijos su jaunimu suorgamza*. 

Viktoras Nakas, vienas iš jaunimo 
pokalbio su VLIKu organizatorių. 

tas diskusijoms, liečiančioms 
konferenciją. Po vakarienės iš-

Nuotr. R. Sakadolskio 

biją Juozapavičiūtė ssrt baig
miniame žodyje pareiškė, jog Są
junga tikisi, kad "...jaunimo dia
logas su jaunimu politinėje sfe
roje yra gera pradžia tolimes
niam jaunimo savitos politinės 
veiklos vystymui, artimai bend
radarbiaujant su veiksniais..." 

Įdomus G. Juoząpavič'ūtės ki-
'. tas komentaras: "...Kaip vortina-
I me tai, kas čia įvyko". Ypač iš 
vakar vykusių diskusijų atrodo, 
kad šis seminaras tapo nebe 
gvildenimas mūsų politinės veik-

: los ir Lietuvos, bet išsivystė į 
konferenciją apie VLIKo santy-

\ kius su jaunimu..." 
Gal tai buvo reikalinga ar 

naudinga kai kuriems, bet nama-
nau, kad tai atliepė daugumos 
susirinkusio jaunimo norus bei 
pageidavimus. Gal dėl to, kad 
tai pirmasis bandymas ar repa-

JAV Lietuvių jaunimo sąjun
gos II Tarybos rinkimai Chi-
cagos apylinkės atstovams įvyks 
balandžio mėn. 1 
mo centre ir balandžio 2 d. Vidu
rio vakarų krepšinio rungtynė
se. Kandidatai : Gintaras Buro
kas, Petras Kisielius, Milda Kup-
cikevičiūtė, Virga Markevičiūtė, 
Vincas Olšauskas, Pranas Pranc-
kevičius, Indrė Ramanauskaitė, 
Vvtenis Ra/utis, Algis Tamošiū-

Naujas "Gaudeamus" 
ir SAS Centro valdvba 

Neseniai pasirodė 
naujosios ateitininkų 

p i rmas : ; : Los Angeles lietuvių jaunimas LFB suruoštame literatūros vakare. Priekyje 
s tudentų i viduryje Asta Grakauskaitė, dabartinė LJS-gos Los Angeles sk. pirmininkė, 

2, 3 d. Jauni-! sąjungos centro valdybos aplink-
raš:is "Gaudeamus". Pristato
mi veiklos planai, veiklos prane
šimai, pletkai it t. t. SAS Cent
ro valdybą sudaro: Saulius Gir
nius — pirmininkas, Kęstutis Su-
šinskas — vicepirm., Ofelija Barš-
kėtytė, Vida Naujelytė ir Grasil
da Reinytė — sekretorės, Jonas 
Juozevičius — iždininkas, Danu-

dešinėje Vytas Bandziulis — buv. pirmininkas. Nuotr. L. Kojelio 

nas, Edis Taras ir Petras Vilke-1 tė Saliklytė — užsienio reikalų 

klausėm Mykolo Drungo^, Algio kankamai pasidalinta rrrntimis 
Dumčiaus ir Ulkio Bnikto (lat
vio) pranešimą apie jų p įstangas 
padėti politiniams kalir.'ams So
vietų Sąjungoje. 

Antroji diena, po pamaldų 
pranciškonų koplyčioje, pradėta 
su kontroversine tema — jauni
mo kelionių į Lietuvą ligšiolinis 
balansas. Kalbėjo Joana Kuraitė. 
dr. Romas Misiūnas ir poetas 
Tomas Venclova. Ne visiems pa
tiko jų stiprūs pasisakymai u?, 
bendradarbiavimą su .okupuotos 
Lietuvos lietuviais. Dviei j nuo
monių susidarymas T/> I aiškiai 
skyrė vyresniuosius nuo jaunes
niųjų dalyvių. 

Konferencijos programa baigė
si dr. Vyganto paskaita - - Ga
limi jaunimo uždaviniai veiklo
je prieš okupantą. Jis l.-ido k'su-
sytojams pasirinkti —ar • rim 
komunikuoti ar izoliuotis. Spren

dimas turėtų būti aiškus Savo 
komunikacija turėtumėm sukelti 
įtampą, abejonę savo '»ifik;ni-
mais, norą pagalvot. 

PLJS valdybos pirmininke Ga 

ir siūlymais, seminarą organizuo
jant Kaip ten bebūtų, vis vien 
padarytas žingsnis į priekį, nes 
dialogas pradėtas. £P 

ituanistinėie stovykloje 1976 
Nuotrauka L. Rimkaus 

vedėja ir kun. Jurgis Šarauskas — 
dvasios vadas. Valdybos adresas: 

5523 S. Cl3remont Ave., 
Chicago, 111. 60636. 

Kanados lietuviu 
jaunimo stovykla 
Rocky kalnuose 

Kanados Lietuvių jaunimo są
jungos valdyba ir Kanados vaka
rų lietuviai ruošia jaunimo sto
vyklą Rocky kalnuose, 40 my
lių nuo Calgary mie.cto. Kvie-

! čiamas jaunimas nuo 16 m. am
žiaus. Stovyklos tikslas: sujungti 
vakarų Kanados jaunimą ir duo
ti jam progos susipažinti su kitų 
vietovių lietuviais, lietuviškais 
papročiais, tautodaile, dainomis 
ir pan. Stovykla prasidės liepos 
1 d. ir baigsis liepos 9 d. Kaina — 
maždaug S 100.00. Kviečiamas ir 
JAV jaunimas. Dėl platesnių in
formacijų kreiptis: 

Kanados LJS, 
c/o Jurgis Valaitis, 
R R 4 
Mount Brydges, Ontario 
CANADA 

Sigita Pacyte 
MIRTIS 

Mirtis — 
Tai ilgas sapnas. 
Ateina moteris 
Ir atneša 
Vandens 
Sidabrinėj taurėj. 
Atsigeri 
Ir vėl miegi, 
Kaip miegodavai 
Mažas, 
"Prie mamos. 
Lauke sniegas krinta. 
Vaikučiai linksmai žaidžia. 
Dangus mėlynas. 
Bet tu miegi. 

rai (S. Petersonienė), rašiniai bei 
vertimai iš anglų kalbos — lie
tuvių kalbos seminarai (kun. J. 
Vaišnys, SJ). 

JAUNIMO STOVYKLA 
ANGLIJOJ 

Skautų ir jaunimo stovykla į-
vyks Anglijoj 1977.VII.23 - VIII. 
3 d. prieš pat Europos Lietuvių 
studijų savaitę, kuri vyksta Lon
done. Dėl informacijų kreipki
tės: 

Aleksas Vilčinskas, 
3. Holmside Rd., 
London SW12 8RJ England 

Malonus susitikimas laisvoj kalvio, 
ioiuas VtHieiuva. 

M Vair»"<. Cmas Kudirka. lr>w. Tnra*a«. A u t ' " ' Ml»r? ia I i Į T ' ^ i f ^ K !f 

Nuotr. V. Maželi! 

PEDAGOGINIAME 
LITUANISTIKOS INSTITUTE 

Šiuo metu Pedagoginiame Li
tuanistikos institute Chicagoje 
vra studentų I kurse 16, II — 15, 
III — 8. Viso — 39. 

Dėstoma: Bendrinė lietuviu 
kalba (A. Šimaitienė), žurnalisti
ka (kun. J. Prunskis), fonetika it 
fonologija (R. Kinka), lle'uvių 
literatūros dėstymo metodika ir 
mokyklinė praktika (A. Dundu
lis), realizmas, simbolizmas i!t-
tuvių literatūroje (S. Petersonie
nė), vertimai iš anglų kalbos 
(E. Songinienė), lietuviškai ne
mokantiems kalbėti lietuvių kal
bos dėstvmo metodika (R. Kin- kaičius trylika metų. mėginda
ma;, •ici.uvių literatūros semina-' mi išmokyti jį nutiiti. 

— Per nugirstą pokalbį resto
rane viena mergina kuždėjo ki
tai: "Aš dairaus vyro. kuris su 
manim elgtųsi, tartum būčiau 
balsuotoja, o jisai kandidatas". 

— Tėvai pirmuosius trejus 
kūdikio metus praleidžia, mėgin
dami išmokyti j j kalbėti, o se-

. i 


