
£k 

irptebs meneP lieiata1 ANTKOJl DAUS / 19T7 METAI 

BALANDŽIO MĖX. 23 D. / APEIL 23, 1977 

PART TWO Nr. 95 (16) 

i r 

Siame numery 
Apie knygas reikia kalbėti su meile. 
Keturios miniatiūros ir literatūra. 
Prancūzijoje pradėti O. V. Milašiaus 
minėjimai. 
Marytes Gaižutienes keramikos 
parodę aplankius. 
Dr. Bourdeaux lanko lietuvius 
Amerikoje. 
Birutes Pūkeleviciūtes eilėraštis. 
Lituanistinis veikalas anglų kalba. 
Fantastine kelione į Šenadoriu. 

Kertine parašte 
m. 

Laiškas iš Rochesterio 

JURGIS JANKUS 

Daug laiko prabėgo, Kazy, nuo 
Viktoro Petravičiaus parodos To- į 
ronte. Atsimenu dairėmės su : 
skulptore Dociene po nuostabių į 
paveikslų mišką, truputį paniur- į 
nedarni, ypač aš, kad jie taip ne-

| laimingai sugrūsti krūvon, taip j 
negerai apšviesti, kad negali nei j 
atgal pasitraukti ir mesti akį iš 
kiek toliau, nei iš arčiau pažiūrė
ti. Kaip besisuksi, vis matai savo 
paties ar savo kaimynų atspin
džius, o tik anapus jų jau gali iš
šifruoti nuostabų Viktoro brai
žą. O paveikslų buvo gerų. Ypač 
tie Nukryžiuotieji. Jie ir tech
niškai jau nebeatrodo tikra gra
fika, lyg pakabinti kažin kur tarp 
grafikos ir tapybos, kad žiūrė
damas tikrai imi abejoti, ar daili
ninkas begalėtų atmušti antrą 
lygiai tokį pat egzempliorių, kaip 
esame pratę matyti tikros grafikos 
atspauduose. Gal būt ir galėtų, 
bet aš negalėjau išmanyti, kaip 
antrą, trečią, ketvirtą tekius ste
buklus galėtų 

KETURIOS MINIATiO LITERAI 

Viktoras Petravičius 

Apie knygas reikia kalbėti su meile 

pasvarstymo, po geroko pažini-
padaryti, kad I mo to, apie ką mėginu gal ir la-

kiekvienas į kitą išeitų panašūs, įbai paviršutiniškai pakreivezo-
kaip vandens lašai. Knietėjo pa- Į! ti. Žinoma 

Tai dar nereiškia, kad kiekvie
na pasirodžiusi grožinės literatū
ros ar mokslo sričių knyga turi 
būti vis giriama vien tik dėl to, 
kad ji yra lietuviška, kad sun
kiose sąlygose išleista, mūsų pa
čių išeivijoje ar pasilikusių Lie
tuvoje parašyta to paties lie
tuviško reikalo labui. Geri tikslai 
nebūtinai visada užtikrina to ar 
kito darbo lygiai gerą rezultatą. 
O jeigu rezultatas menkas, tokiu 
jį reikia ir laikyti, knygą verti 

nes veiklos nelaukti pelnų grynai 
pinigine prasme. Aišku, pinigo 
visom kultūrinėm apraiškom 
reikia, bet nebūtinai jos pačios 
turi gaminti pinigą savo egzis
tencijai. 

Į anuos knyginius Juozo Gai
los svarstymus atsiliepė dr. Jonas 
Balys "Dirvoje" (balandžio 14), 
iš karto tardamas: "... susidariau 
įspūdį, kad mūsų kultūriniai rei
kalai atsidūrė ne kultūrininko, 
bet biznieriaus rankose". Ir ne-

nant, teisybės neslėpti. Šiuo atve-Į trukus priduria: "Jeigu geros lie
ju teisinga knygos kritika taipgi j tuviškos knygos arba knygos a-
yra meilės kalba, nes ja kaip tik į pie Lietuvą nors vienas šimtas 
norima mūsų literatūros ir moks 
k> knygai vien gero — aukšto 
kūrybinio ir profesinio lygio. 

Tačiau meilė lietuviškai kny
gai būtina ne vien tik jau išėju
sių knygų vertinime, bet ir bend
rame šios knyginės temos svars
tyme, kultūrinės politikos plana
vimuose, kultūrinių institucijų 
užmojuose bei jų vadovų pasisa
kymuose ir kasdieninėj veikloj. 

Aiškumo dėlei pora konkrečių 

siklausti, bet tuo tarpu nebuvo 
progos, jis vis buvo apsuptas kal-
bintojų būrio, o ir vėliau ne
pasitaikė iš arčiau sušnekti, taip 
tas klausimas man ir šiandien te-
bešmėščioja be atsakymo. 

Tada, atsimenu, Docienė ir 
paklausė, ar -parašysiu apie Pet
ravičiaus parodą laišką Kaziui. 
Nebeatsimenu, ką atsakiau. Tur 
būt, trumpą — ne. Vargu ar pa
aiškinau, kad tie laiškai man ne 
taip lengvai rašosi, kad neturiu 
nei žurnalistinio pasiruošimo, 
net nei tokio patraukimo, ir jei
gu kada parašau, tai po geroko 

dono, M. Beckmanno, E. Mun 
cho) įvairių autorių ir įvairiomis 

jeigu būtų buvę 
progos su juo bent keletą valan
dų pabūti kartu, išsišnekėti ne 
vien apie tau kaip jis savo vizi
jas perkelia į mums matomą 
plotmę, bet ir apie daugelį kitų, 
nieko bendra su daile neturin
čių dalykų, bet atveriančių ke
lią į patį žmogų, gal tada būčiau 
parašęs. Nežinau, tada to jai, tur 
būt, nepasakiau, nors tokios pat 
mintys tikrai buvo galvoje ir ta
da, tik gal dėl ko nors jos nerado 
žodinės formos. 

Parodos metu tik padariau ke
lias nuotraukas, paskum nusiun
čiau Petravičiui, o jis mane nuste
bino net keturiomis meistriško
mis miniatiūromis, keturiais eks
librisais: Vydūno, Vinco Krėvės 
Mickevičiaus, Oskaro Milašiaus 

Ekslibrisai (medžio raižiniai) 

Sako, kad tokių ex libris jau riose Petravičiaus miniatiūrose, 
mirusiems rašytojams Petravičius Jos visos skirtos rašytojams ir.ga-
yra ir daugiau priraižęs. Tai lyg liu prisipažinti, turėjo net kiek 
maži, bet nuostabiai taiklūs pa- įtakos mano* rengtam pasikalbėk 
minkliukai didiesiems žodžio ir, mui su mokytojais praeitą vasa-
minties meisteriams. Jeigu jie dar; ra Dainavoj. Norėjau, mat, jiems 

fiįų dešimtimis, argi mūsiškiam j jokaitis į savo Lietuvių literatū-

egzempliorių atsidurs Amerikos 
ir kitų laisvų kraštų bibliotekose, 
jau verta dėl jos išleisti ir 5000 kalbomis y r a išleista monogra-i ( taįfc kažfa ko*fPta-aas Nao-
dolerių . Pastarasis cituotasis dr. 
Jono Balio sakinys yra šventa 
tiesa. liudijanti mokslininko 
meilę lietuviškai knygai. 

Tačiau ten pat randame ir dr. 
Jono Balio pasisakymą prieš M. 
K. Čiurlionio angliškosios mo
nografijos leidimą Amerikoje. Dr. 
J. Balys savo prieštaravimą pra-

pavyzdžių. Neseniai mūsų pusla-įdeda taip: "Kažkas prašė Lietu-
piuose buvo spausdinamas pasi- Į vių fondą net 25,000 dol. pašal-
kalbėjimas su JAV LB Kultūros j pos išleisti monografiją apie 
tarybos pirm. Juozu Gaila.Užsi- j Čiurlionį. Tai jau fantastiškas 
menant knygų reikalą, pokalbi- į dalykas". Ir toliau daktaras dės-
ninko buvo pareikšta, kad "mū-|to, kad tokios monografijos ne-

Čiurlioniui užtektų tik dviejų? 
Anglų kalba trečioji monografi
ja būtina šiandien dar ir dėl to, 
kad ši kalba šiuo metu yra tik
rai pasaulinė švietimo ir susiži
nojimo priemonė. Mūsų galva, 
išeivijos šventa pareiga yra tokią 
monografiją parūpinti jau vien dėl 
to, kad jos egzempliorių šimtinės 
(parafrazuojant dr. J. Balį) 
atsidurtų Amerikos ir kitų laisvų 
kraštų bibliotekose. 

Vis dėlto reikia pasidžiaugti, 
'pg labiaiviai lietuvišką knygą 

ros istoriją neįsileido) ir Adomo 
Mickevičiaus (kurį įsileido). 
Juk abu buvo lietuviai, tik abu 
nelietuviškai rašė. O. Milašius 
(Milosz) net ir Lietuvai dirbo. 
Bet tai, Kazy, tik tarp kitko, tik 
kad prisiminiau, kaip kartą prirei-

būtų gyvi, kiekvienas pasidžiaug
tų ne tik ex libris meniškumu, 
bet ir dideliu dailininko įžval
gumu į kiekvieno rašytojo pasau
lį. Tokiuose mažuose grafikos 
ploteliuose matai Vydūną nuo 
Amžinos ugnies ligi pat jo indiš
kų teosofijos slėpinių, matai visą 

.albėti, kad mestų prozą piaus-
te. nagrinėję, mėsinėje, kad ne
laikytų jos aplinkos aprašinėji
mu, tik pakeitus vietovardžius, 
vardus ir pavardes, kad neieško
ti! joje, kas iš gyvenimo paimti 
• r teisingai aprašyta (tai jau ge
ra), ir kas rašytojo išgalvota 

Vinco Krėvės senovę su pilių »dažniausiai negera). Mėginau 
kuorais, herbais, su jų valdovais 
ir kariaunomis, mokančiais ne 
tik kariauti, bet ir mylėti, Oscar 
Milosz lopinėlyje suteikta visa jo 
mistika, o Adomui Mickevičiui 
skirtam darbe atsiveria visa Pono 
Tado Lietuva ir Vėlinių slaptin
gumas, kuris dar vaikystėje nu
garą šiurpu varstė, nors ir iš to
kių vertimų, kuriuos vėliau su 
lengva pajuoka mėgdavo dekla
muoti Antanas Rimydis: "Visur 
tamsu, visur tuščia, kas čia būs 

per valandą juos atoratinti nuo 
vadinamojo objektyvir.io litera
tūros nagrinėjimo metodo ir 
nors bandyti pereiti į subjektyvi 
nį, padėti mokiniams atkurti pa
saulį, kurį rašytojas turėjo savo 
vaizduotėje, prieš įsprausdamas 
jo fragmentus į negyvą žodį. Siū
liau padėti mokiniui rasti būdą 
bent momentui nueiti anapus 
knygos žodžių, anapus objekty
viosios aplinkos ir pagyventi vi
siškai nerealiame rašytojo išgy-

čia, kas čia būs čia?" Balsių ilgu- venime, kiekvieno savaip supras-
mą, Kazy, sužymiu taip, kaip jas 
pabrėždavo Antanas. 

Esu matęs nemaža ekslibrisų, 
bet tarp jų labai nedaug tema-

kus, vos galvos nenusisukau, Mi- čiau tokių, kuriuose taip atsis-
lašiaus po tą literatūros istoriją pindėtų žmogau kūrybinio polė-
beieškodamas. 

tam, kiekvieno savaip išgyven
tam. Maniau, kad savo žodžiais 
susprogdinsiu lyg mažą bombe
lę ir mokytojų būsiu po siūleli 
supešiotas. Juk toji mokyklinė 
pažiūra į grožinę prozą taip įsiga-

kio supratimas, kaip tose ketu-' Įėjusi, kad ir literatūros kritikai 

sų knygų sandėlių lentynos luž- reikia, nes monografijos apie myyh negudragalviaudamas apie! 
Čiurlionį jau yra išleistos: viena j ą k a ] b a tįkĖ^ nepretenzingas | ta nuo neišparduotų knygų, o 

mes vis raginami leisti naujas. 
(...) Kas gi tuos leidinius iš
pirks?". Atrodo, jog peršasi "gas-
padoriška" išvada: neleiskim 
naujų, kol senesnes neišpirks. 
Bet kur mes tada su savo kultūri
niu gyvenimu atsidurtume? Ar ; monografiją Amerikoje nori iš-1 karo netrūko jas perkančių žmo- į 

vokiečių kalba —Rytų Vokieti- j o s s k a i t y t o j a s . T a i buvo labai a-! 
joje, o kita lie'uvių kalba - Lie- k i v a i z d u t i k k ą pasibaigusiame; 
tuvoje. i knygų pardavimo mėnesyje; 

Pirmiausia norėtume patiks- dienraščio "Draugo" patalpose,) 
linti dr. J. Balio aptemdytą ir j Chicagoje. Prie knygomis ap-į 
kre:vą informaciją. Čiurlionio krautų stalų čia nuo ryto iki va-

visur mes turime griežtai laiky
tas paklausos, pelno bei nuosto
lio taisyklių ir kultūriniuose rei
kaluose, kada net kapitalistinė 
Amerika tokių "taisyklių" nesi
laiko, kai sprendžiamos šios rū
šies problemos. Pavyzdžiui, Chi-
cagos Lyric opera ir Chica-

leisti ne "kažkas", o tam reikalui • n j ų . O kur dar užsakymai paštu! 
Chicagoje susiorganizavęs komi- Visa tai liudija, kad mūsuose1 

knyga nėra jau taip totaliai pa-te'as, kurio pavadinimas ir sąs 
tatas buvo skelbti spaudoje; ko- miršta, kad meilė lietuviškai 
mitetas iš Lietuvių fondo yra knygai reiškiama ne vien žodžiu, 
monogramos leidimui prašęs pa- bet ir konkrečiu jos įsigijimu. Ir 
ramos, bet tik jau ne 25,000 dol.; ljetuvifcoji knyga stovi prieš 

. iš piršto taipgi laužtas tvirtini-, kiekvieną iš mūsų ne elgetiškai 
gos simfoninis orkestras kasmet imas, kad "LF tam reikalui jokių' maldaudama "pirkit mane, nes 
turi milžiniškus nuostolius, bet j lėšų nenumatė skirti". j manęs niekas neperka", bet iš-
negirdėt kalbų, kad dėl to jų vei-1 Kai daugelio M.K. Čiurlionio didžiai pakėlusi galvą ir tarda-
kimą reikėtų sustabdyti. Laikas; amžininkų rusų, prancūzų, vo- ma: "2iūrėk, kokia aš esu graži, 
būtu ir mums pagaliau įsisąmo- !;-(-":••, nerve-;: dci'.ir.ir.I::*, (V.' ptęSiaja, irc!id: — būk ir tu rr.a-
oittti ir iš kultūrinės — kūrybi-. Kanainskio, A. Renoiro, C. Re 
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retas tepabando iŠ jos kaip nors 
;šsikapstyti. Ir ką? Po pasakymo: 
'Aš dabar jūsų", nė viena bur

na neprasivėrė, tik Stasys Barzdu-
kas nuplikino verdančiu vande
niu, jis prašneko. Sako: "Manau, 
didelio nusikaltimo nebūsiu pa
daręs. Atleidau jaunimą dešimt 
minučių nuo literatūros pamo
kos ateiti pasiklausyti rašytojo". 
Sutikdamas važiuoti pasišnekėti 
su mokytojais apie literatūros 
mokymą iš savo kampo (aš 
irgi kada buvau mokytojas), ži
nojau, kad šių metų stovykloje 
bus daug ir jaunimo, fau dirban
čio mokykloje ar pasinešusių io-
įe dirbti, ir tas mane tik labiau 
paskatino kvietimo neatsisakyti 
Nuėjęs salėn tikrai nustebau, kad 
"aunu veidų visiškai nebuvo 
matyti. Tik pačiame šnekos ga
le tylutėliai Įslinko būrys jauni
mo, kelias minutes pasėdėjo, pro 
duris įlindo ranka, pamojo, ir 
<ie vėl išslinko taip tyliai, kad 
priekiniai net nepastebėjo, kas 
darosi gale salės. Tik Barzduko 
paaiškinimas ir pasiaiškinimas 
pasakė, kas tenai vyko. Į jo pasi
aiškinimą man dingtelėjo pa
klausti, kas žifK? tikrą Paparonio 
pavardę, bet klausimą nurijau. 
Jeigu būčiau sėdėjęs klausytojų 
tarpe, o mano vietoje būtų kal
bėjęs koks nors kitas rašytojas, 
būčiau tikrai neiškentęs. Bet kai 
esi pats įveltas, kažin kas sulaiko, 
užspaudžia lūpas ir nebegali iš
šokti į priekį už save. Paskum to 
paties klausiau atskirų mokyto
jų, nė vienas nežinojo. Neklau
siau paties Barzduko. Jis, manau, 
tikmi būtų žinojęs. Gal dar vie
nas kitas, bet daugumai net ir 
pats Paparofrrs nieko nebesakė. O 
toks klausimas į galvą šoko va 
dėl ko. Beveik prieš penkiasde
šimt penkerius metus mokiausi 
Šeduvos progimnazijoje. Buvau, 
tur būt, antrojoj klasėj. Kape
lionas buvo kunigas Petras Rau
da, tikrai plati ir šviesi asmeny
bė, dabartiniu bol'evikmečiu ta
pęs kankiniu. Tai jis sykį ir pasi
gavo Paparonį, gal Seduvon atva
žiavusį už savo partiją paagituo
ti, kad mokiniams paskaitytų pa
skaitą apie meną. Progimnazija 
tam paaukojo bent porą pamokų, 
suvedė visas klases į vieną vietą. 
Nuotaika buvo šventiška. Dalį 
jo minčių ir šiandien atsimenu. 
j's šnekė'o, kad žmogus savo gi
liausius jausmus mėgina išsakyti 
spalvomis, Rnfjomis, formomis, 
žodžiais, kad jo išsakymais reikia 
trožėtis, stebėtis ir kad juos labai 
lengva sudraskyti, sunaikinti, 
kaip pražydusią p'er.ės galvutę, 
kurios vaikas s:ekia Čįurlionio pa
veiksle. Išgirdom tada iš jo ii 
apie nuostabųjį Čiurlionį, Sas
nauską ir daugeli kitų kūrėjų. 
Nors apie ji patį nieko nežinojom, 
gal vienas kitas mokėjom kokį 
eilėraštį, bet jTs pats išliko man 
gyvas ir po pusės šimtmečio. O 
išliko todėl, kad nė vhnas mo-
kytofas (ne tik I •eraturos ar kal
bų, bet ir matematikos) nepa-
Vkė savo pamokos svarbeme už 
suteikimą progos 'alinimui pasi-
klausyti įpn aSftoįo O Daina
vos mokvtojai neprileido jauni
mo pasiklausyti net kai vėliau 
skaičiau Šj tą iš savo nespausdin
tos knygos ir Šnekėjau apie save. 
Jaunimui tuo tarpu buvo užpla-
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nuoti daug svarbesni, jokiu būdu 
nebenutraukiami darbai. Tada 
Paparonis buvo užvažiavęs atsi
tiktinai, ir tai laiko buvo surasta, 
o mano susitarimas buvo padary
tas, tur būt. prieš porą mėnesių. 
Bet laikas keičiasi Ne vien poli
tikai, bet ir mokytojai vertybes 
perkainoja. 

Cia, mielas Kazy, nenoriu save 
kaip nors iškišti j priekį ar lygin
tis su Paparoniu, bet noriu tik pa
brėžti, kiek jaunimui gali reikšti 
susitikimas su gyvu rašytoju, su 
tikruoju šaltiniu tų raštų, ku
riuos jie mokykloje mėgina pe
šioti, aiškinti, o paskum visi skun
džiamės, kad jaunimas bodisi 
knygų. T a m tikras procentas be
simokančių ir išsimokslinusių 
knygąmis visada bodėjosi ir bodė
sis, bet jeigu dauguma literatū
ros mokytojų taip suprastų lite
ratūrą, taip įsigyventų į gyvąją 
jos dvasią, kaip Viktoras Petravi
čius yra įsigyvenęs savo tose ke
turiose miniatiūrose, knyga jau
nojoje kartoje tikrai atgytų. O 
Petravičius juk ne mokytojas ir 
2pskritai literatūros mokslų, tur 
būt, visiškai nestudijavęs, o vis 
dėl to net juodais brūkšniais su
gebėjo pasinerti į pačias kiekvie
no rašytojo dvasios gilumas. Pa
siremdamas ne analizėmis ir iš
galvotomis frazėmis, bet tokiu 
pa t tyru jausmu, kokiu ir tie ra
šytojai kūrė savo veikalus. ' 

Žvelgiant į tas miniatiūras, 
susidaro įspūdis, kad Viktoras 
Petravičius yra ne tik jautrins 
bet ir turiningai į girios dvasios 
žmogus. Kai praeitą pavasarį CH-
cagoįe buvo surengta jo sukaktu
vinė paroda, laukiau, kad kas 
nors prašneks ne tik apie jo dta-
bus, bet ir apie jį patį. Ir ne pra
bėgom, bet atvers jį ir kaip žmo
gų, gyvenantį savu, gal ir labai 
komplikuotu gyvenimu. Aš pats 
Jį akis akin tebuva'i, rodos, suti
kęs tik du Sartos. Vieną Vokie
tijoje, kitą Toronte, bet vis tiek jis 
neišdildomai Įsirėžė į atmintį, ir 
kartu ateina galvon jo draugu 
šnekos, kaip Kauno meno mo
kykloj Petravičius kartais nugriū
davo. Ir ne todėl, kad būtų bada
vęs, kaip anuo me+u ne vienas be
simokąs pabadaudavo, bet kad, 
pradėjęs dirbti, nežinojo kada sn-
stoti; arba. kaip Paryžiuje visus 
pastatė ant kojų, grasindamas nu
eiti į Lietuvos paviliosią ir pasi
karti. Ir ne juokais, het visiškai 
rimtai. Mat, jis buvo atvažiavęs 
su v'enokia ar kitokia valdžios 
stipendija čia studijuoti, o Kau
nas, matyt, nusprendęs, kad iš 
Petravičiaus dailininkas, kaip iš 
karvės čiuožėja, ėmė tą stipendi
ją ir atšaukė. Petravičius pasiju
to kabąs ore po visokiais menais 
pritvinkusiu Paryžiaus dangum. 

Prancūzijoje pradėti 0. Y . Milašiaus 
minėjimai 

VI 
* 

% 

Maryte Gaižutiene Vaza (degintas motė ) Nuotr. L. Volodkos 

' Marytes Gaizutieiies keramikos 
parodą aplankius 

Dailininkė yra taipgi biocbe-itė, bet vis labiau ryškėjanti dai-
mijos mokslu daktarė, ir lyg ne-llininkė. Ji eina savitu keliu, per 
aišku, ką visa tai turi bendro su daug nesidairanti į šalis. Daug 

cagoje raštingo žmogaus, kuris, 
nors ir atspėdamas, galėtų pasė
dėti su pačiu Petravičium, su jo 
žmona, su visa virtine jo drauge, 
pažįstamų ?r bendradarbiu, ir 
paskum mūsų kultūrai padova-

Draugai supuolė atkalHnėti, bet I notų gera. dar vieoo didelio žmo-
Petravičius buvo nepa'udinamas. i gaus biog. afiją. O 'ergu raštingo 

keramika. Vis dėlto su d'deliu už
sidegimu ji pasuko į dailiosios ke
ramikos sritį, keramikai paskyrė 
visą savo laisvalaikį, kurio iai ir 
taip mažai lieka. Jinai pažino ir 
pamėgo molio kvapą, pajuto 
kiek galimumų ir grožio paslėp
ta toje minkštoje medžiagoje. Ne
sigailėjo darbo ir pastangų iš
gauti iš molio visa, ką josios 
darbštumas ir vaizduotė gali su
kurti. Ir pateikė visuomenei spręs
ti, vertinti M. K. Čiurlionio ga
lerijoje. Jaunimo centre. Chica-
goie, kur ateitininkų .sendrau
gių surengta jos paroda vyksta 
nuo balandžio 15 d. iki balandžio 
24 d. Tiesa, toji paroda jau nebe 
pirmoji. Kiek anksčiau ji surengė 
savo keramikos parodą Beverly 
Shores. bet dėl atstumo tik būre
lis artimesniųjų tegalėjo ją ap
lankyti. 9ftfo to laiko keramikė 
dar didesniu ryžtingumu įniko į 
pamėgtąją sritį. Ir reikia pabrėž
ti, kad padarė žymią pažangą. 
Šioje parodoje ji jau ne debiutan-

jos išstatytų dirbinių skirtini 
taikomosios dailės sričiai, bet jie 
savi, originalūs, patrauklūs ir for
ma ir SDaivu deriniu. 

Kaip pranešama iš Paryžiaus, 
tenai jau prasid<':\y- poetę . Mila
šiaus šimtųjų matinių minėji
mai. 

Pirmas Įvykis buvo balandžio 
19 d. Tai Prv u-ūzų rašytojų 
draugijos suruoštas simpoziumas, 
kurio tema — Milašius. Organiza
cinį simpoziumo darbą atliko 
Pierre Garnier, o svarstybų gar
bės pirmininkas buvo žinomas 
prancūzų rašytoja jean Cassou, 
tarp kitų veikalų, naskelbęs kny
gą "Rilke, KRlosz, Machado". 
Simpoziumo dalyvių gretose bu
vo vienas iŠ gerbusių naujųjų 
Milašiaus spec ia l ių Jean Belle-
min — Noel, kurio stambi stu
dija apie Milašių netrukus iš
leidžiama Paryžb"' 

Kiti minėjimai nukyla į gegu
žės ir birželio mėnesius. 

Gegužės 26 d. Xa:ionalinėje 
bibliotekoje ati i a romą Mila
šiaus paroda, o gegužės 28 d. 
sukakties išvakarių' Milašiui spe
cialią programą skiria prancūzų 
radijas ir televizija. Nacionalinė 
biblioteka medžiai ••-> apie Mila
šių peprašė ir iš Lietuvos atsto
vo Washingtone dir. St. Bačkio, 
kuris yra Milašiaus bičiulių 
draugijos garbės narys. 

Ta ip pat gegužės mėnesį ki
šeninėje laidoje (Livre de Poch), 
kurioje spausdinami svarbieji 
prancūzų rašytoja:, išeis Mila
šiaus romanas "L'Amoureuse 
Initiation". 

Birželio mėnesį garsioje Pary
žiaus koplyčioje Sainte — Cha-
pelle, gotikos meno šedevre, sta
toma Milašiaus misterija iš ka
raliaus Dovydo gyvenimo 'Me-
pfaiboseth*'. Iš viso bus šešiolika 
spektaklių. Režisuoja Miekel — 
Jean Robin. 

Birželio 9 d. naujajame Kultū
ros centre, žinomam prezidento 
Georgės Pompidou vardu, įvyks 
programa, kurios tema — Mila
šiaus kūryba. Tarp kitų šios pro
gramos dalyvių yra Milašiaus 
specialistė Janine Kohler, minė-
tasai Pierre Garnier ir kiti. 

Birželio 18 — 19 d. Tarptau
tiniame universitete Fontaine-
bleau mieste, kur Milašius baigė 
savo amžių, įvyks kitas simpo
ziumas, kuriame dalyvaus žymus 
poetas Prancūzų Akademijos na
rys Pierre Emmanuel, Jean Cas
sou, Janine Kohler, dr. Jonas Gri
nius, Česlovas Milašius (tolimas 

'Oskaro giminaitis), profesorius 
Andrė Lebois ir kiti. Andrė Le-
bois 1960 m. paskelbė veikalą 
"L'Oeuvre de Milosz", o Tulūzos 
universitete ketverius metus bu
vo įtraukęs Milašiaus 'IVIiguel 
Manarą" į privalomą programą 
licenciatui gauti. 

Baigę simpoziumą, dalyviai nu
vyks prie Milašiaus kapo ir ap
lankys namus, kur poetas mirė 
1939 m. ' -

Milašiaus minėjimams praves
ti komiteto pirmininkas yra Pran
cūzų Akademijos narys Pierre 

Emmanuel. Iš lietuvių į komite
tą įeina Ričardas Bačkis. 

Šią Milašiaus m i n ė j i m ų - p i o -
gramą pažįstamiems Amerikoje 
atsiuntė Milašiaus raštų leidė
jas Paryžiuje Andrė Si 1 vaire. -

O. V. Milašiaus šimto metų 
gimimo sukakties minėjimų, kaip 
atrodo, netruks ir lietuvių kolo
nijose Amerikoje. Lietuviu poe
zijos dienose, kurios šiemet Chfet-
goje įvyks gegužės 27, 28 ir 29 A , 
pirmosios dienos vakaras visas 
skirtas Oskarui V. Milašiui: j?as-

Į kaitą skaitys O. V. Milašiaus 
I raštų vertėjas lietuvių kalbon 
| Antanas Vaičiulaitis, o aktoriai 
j Stasė Kielaitė ir Jonas Kelečius re-
j cituos O. V. Milašiaus kūryba 
Sostinėje Washingtone O. V. Mi-
lašaisu minėjimas rengiamas ge-

Oskaras V. Milašius (1877-1939) 
gūžės 15 d. 

av. 

TeL PR 8-32% 
0R. ANNA BAUUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IP 

GėRKLfiS LIGOS 
Z858 W*st 68rd Street 

Valandos pagal susitArum, 

Niekas nežino, kas butų atsitikę, 
jeigu nebūtų pasimaišiusi Vin
cė Jonuškaitė — Zaunienė. Tai 
ji per savo vyro įtaką Petravičiui 
stipendiją sugrąžino, o jis ir po 
šiai diena? teberaižo ir tebetapo 
tik jam vienam težinomus pasau
lius. Jeigu toks ivyk^s tikrai buvo, 
būtų įdomu sužinoti, ar Petravi
čius tregedųos priemenėj nebuvo 
tik tuo metu, kai jo di-rbai tame 
pat Paryžiuje buvo atžymėti be
ne Grand prix. 

Dailininkas Alfonsas Dargis 
sako. kad tokių talentų,, kaio 
Viktoras Petravičius, tauta tepa
jėgia pagundyti tik vieną kitą 
per šimtmečius, o maro galva, h 
geras jo gyvenimo aprašymas ga-
lėtn turėti mūsų kultūrai ne
menkesnės vertės, negu jo pa-
vc'kslai. Gera biografija at
skleistu ne tik dailininko vidų. 
bet pravertų plyšį i jo paveikslų 
prasme, kup oVig kom d^r ir da-

tebėre nesuprantama, kaip 
erve r.estzpraRtama •ača tsients 

v$l$t>Jnkams. nubraukt iems sti
pendiją. 

Mieks K&zy, arsi cebčra Gbi-

ir nebeatsirastų. tai argi nebūtą 
nors tokio, kuris sugebėtų fi pra
kalbinti, tokio, kurtam ir pats 
Petrąvičus nesivaikytų atsiverti 
ir visas tas šnekas užrašytu į juos
t a i Kada nors ra?*1rifras žmogus 

Maloni josios pagaminta nau
jiena — dekoratyvinės plokštės. į 
Jų yra daug ir įvairių. Kiekvienai 
plokštė skirtinga, tori savo terna-l 
tiką ir dainai paslėptą mintį. 
Tik stabtelėkime ties plokšte, pa
vadinta "Pradžioje" —Nr. 127. 
Čia lyg nebaigtas sakinys: "Pra
džioje buvo Žodis". Pastebėsime 
kūrybos chaosą, būsimos žemės 
ugningą kamuolį ir vyro bei mo
ters siluetus. įdomu! Ir kitose 
plokštėse rasime kai ką įprasmin
tą, nors ir tenka ilgėliau pasto
vėti. Tam pavyzdys — Dvi bend
ruomenės (diptikas). Jis iš anks
tyvesnės parodos. 

Atidžiau dabartinės parodos 
eksponatus pasižvalgius, pastebėsi
me dailininkės ryškų polinkį į 
figūrinę lipdybą. Čia blyksteli jos 
neabejotinas talentas. Graži' yra 
šeima (46). maloniai nuteikia 
paguoda (48), gerai pavykusi vie
nuolė (49). Linkėtina ir toliau ta 
kryptimi žengti. 

Nemažai išstatyta įvairių va
zų. Jų kompzicija labai įvairi, 
įdomi. 

Gausiai rodoma taikomosios ke
ramikos eksponatų. Jų daug ir 
Įvairių. Toje srityje, atrodo, sun
ku sukurti ką nors naujo, nes 
daug kur randame namų bui
čiai reikalingi] indų. indelių fr 
kitų keramikos dirbinių. Bet fr 
šioje srityje Marytė Gaižutienė 
vra originali, skirtinga, savita. 

Dr. BourdeaiR lanko lietuvius Amerikoj 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų Ilgo* 

GinefcologlnS Chirurgija 
6449 So. Pulaski Boad {Cravfford 
Medical Boilding). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8064. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
• 1S2 So. Kedzie Avenue 

Vai pirmad.. antrad. Ir ketvirta*? 
6 iki 7:30 vaL vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą.-
Ofiso telef. WA 5-2670 

RezkL tel VJAlbrook & S04S 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Tel. ofiso ir bato: OLymafc 2-4191 

DR. p. KISIELIUS 
GYDYTOJAS XR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir «-8 vaL vak. 

išskyriis trečiadienius, ;.£- .--." 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. pupte*.' 

TeL REliance 5-1811 rį 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lieturis gydytojas) 
3925 W«st 59th majil Tit»H 

Vai.: pirmad., antrtid., k*>tv'.rtiul."# 
?enkta.i. nuo 12-4 vai., popiet ir 'i-J 
vai. vak. Treč. ir 6est*4. rrfrta-ryia. 

Or. Ant. Rudoko kabim-ta pf*rem# 

DR. EDMUND E. C1ARA 
OPTOMETRIST AS 

2T99 West 5lst Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai. p&#al 
ety. 1-4 ir 
0-4; šeštad. 

susitarkea. 
7-9; antra d 
10-3 vai 

plrnmč ti 
IT penkt 

Ofs. 

tikinčiųjų 
Tie ios dirbiniai savo formomis i r ; Bourdeaur <̂ 

Dr. MichaeT Bourdeaux 

Dr. Mich^p' Bourdeaux. Reli
gijos ir komu-vmo studijų cent
ro Anglijoje direktorius, šiomis 
dienomis atv\ ksta į JAV. kur jis 
žada pabend^uti ir pasikeisti 
nuomonėmis bei informacija SH 
lietuviais jva' 
mas kaip vie 
vos 

,, , Vai.: pirna.. ketv. 1 tki S v. popiet 
pasaulio Spaudą, un ivers i te tus irį A.ntrad., p«nktad 1 5 . tre?. • d«etad 
tyrimo institutus. Centras leidžia * *"'• 8 U S ' t a r a" 
trimėnesireį žurnalą, Relig?on in 
Comunist Land (Religija Ko
munistų šalyse) Centro veikla 
žinoma ir Lietuvoje. 

Iš gausių dr. Bourdeaux kny
gų minėtinos Opiniam of thi 
People: The Christian Religion in 
the U. S. S. R. (Liaudies opiu-

t as: krikščioniškoji religija TSRS); 
Patriarch and Prophets (Patriar
chas ir pranašai) ir kt. Padėtimi 
Lietuvoje jis ypač susidomėjo po 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kmmkos'V pasirodymo.- • 
" . . Dr." •Rourdeaux- dienotvarkė 
Amerikoje: bal. 21 d. Washingto-
nas; bal. 25 d. Clėvelandas; bal. 
26 Chicaga* kur jis kalbės Jauni
mo centre ir susitiks su vyskupu 

: Brizgiu; bal. 27 — 30 Notre Da-
Į me universitete; gegužės 1 susiti

kimas su lietuviais Toronte; geg. 
2 — 6 New Yorkas. įskaitant pa
sirodymą Kultūros židiny. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRTjRG&.c > 
KCDIKJŲ IR VAIKC U C O S 

SPFXnA3LISTE 
MEDICAL BUIMUNG .;-.: 

7156 South VVestern Avenne. 
Valandos: Kasdien nuo 10 «KL tifio 

iki 1 vai. popiet. \ .. 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-Mtt 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-986 
DR. j . MEŠKAUSKAI 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71 OM ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirt*d. J, 
penktad. 3 iki 7 v p. p. Tik saatttčDK 

• • » 

O P T I C A L S T U D I 6 
VIOl.FTA KAllOSAITS 

7051 So. \VashU-naw. TeL 778-67M 
Pritaikomi akiniai pagal Kfdftoįų 

receptus. . v j 
Didelis akinių rėmų paalrinktaiaa. 
Vai.: pirm., antr.. penkt. 10-5:M 

Ketv. 1-8 v. vak. SeSt. lft-4 y. p , » 
Trečiadianiais uždaryta. 

?vėttį jomh pas!«3i;dori. IV"-Į glazūros deriniais išsiskiria iš kaš-
not^iSaU tikėti, kad net tam yrm-
gsv$ nibeatsira'-.t'.. Pa«rtaru<";u 
meru keletas mūsų visuomet i 
ninku " *c?*ukė \nsiSkai neblogu 
t-TOgrafriu. Bet jie vtsi prlkiau-
=''% kariai riors ^isucmcninef ar 
ideologlneT gruptr. ir tu grupių 
žmonės susizgribo, VJTTS ir ne-
Imgvornrs sąlygomis ( t rano Do-
vdaičro -jt\rejf5>. savo id*vi!cgųįj0 

biografijas paruošti, bet kas pasi
rūpins tais, kurie nepriklausė jo
kiai kitokiai grupei, kaip tik vie
nai savo tauta!?Nė vienas su c iu-
le negyvensmi, negyvens ir Vik
toras, bet ta4a }ati to. kas d ib? r i 
taip lengva! prieinama, nė dan-
tJrfiis nebeiŠBraušim. Tu. Kan 
&veni t t r p rašte ir minties di-
d8feėq, a? ne viena? 2 »ų ne-

dieninės gausybės indų. Jų tar
pe1 svarbiausią vieta užima didy
sis servizas. Ties juo ir ilgėliau su-
stofa visi parodos JankytojaU To
kios rūšies pilnas servizas savo 
stiliumi, spaKu deriniu yra vie
nintelis ir jau nepakartojamas5 

komplektas, didelio valgornofašta-
puošmena. ' • ' ' 

Ši neeilinė paroda M. K. Čiur
lionio galerijoje. Jaunimo centre, 
sutraukė daug čškagieclų, ne tik 
atidarymo dieną, bet ir vėliau. 

j Jau pirmąją dieną daug dirMtrių 
ibuvo parduota. e , J 

Dailininkei iinketma sėkmm-

sufidtemetli dar tebegyvo tale»-i v ^ 
ga: žengti ir toliac fčs 

šĄ'ti knygą 
5ią SovJetii & 

>se vietose. Žino-
•> uoliausių I.ietu-
eisių g>nėjų, dr. 
mtai užbaigė ra-

Katalikų Bažny-
;ngoje, kurioje jis 

plaSai naudoirsi "Lietuvos Kata
likų Bažnyri s Kronikos'* me-

ga. Jo g.T. -15* straipsniai An-
TI* Arnrr kos spaudoje daž-

nM aprašo t i ^ č i u j ų padėtį Lie-
tttvoie. 

•Dr. Bourdeaux anglikonų 
episkopai me- Bažnyčios kunigas, 
¥$9& metu-- studijavo Maskvos 
universitete. T n jam didelį įspū
di padarė R - os tikmčiijju var
gai, ir jis rt!>nrend* pašvęsti savo 
gyvenimą ju padėties nušvietimui. 
Užbaigęs studiias Oksfordo univer-
sitefe, jis įsteigė Religijos ir ko
munizmo studijų centrą, vienin
tele tokio pobud35f instituciją vi
same casau-;- Žaliajame Kente. 

Kukūrme kronika 
BALTIEJI RŪMAI ATSAKO 

LIETUVIAMS RAŠYTOJAMS 
Baltieji Rūmai prez. Carterio 

vardu labai maloniai atsakė j 
Lietuvių rašytojų draugijos jam 
pasiųstą memorandumą pagrin
dinių žmogaus teisių, ypač kūry
binės laisvės okupuotoje Lietuvo
je varžymo, klausimu. Atsakyme 
laiške džiaugiamasi, kad lietu
viai rašytojai tremtyje palaike 
prezidentą. į užsienio politike, 
įjungusį pagrindinių žmogau: 
teisių būtinybę. 

IŠEIVIJOS LITERATŪRAI 
SKIRTOJI POPIETĖ 

Sekmadienio popietė rengiama 
1977 m. balandžio 24 d. 3:30 vai. 
p. p. Lietuviu tautiniuose na
muose. 6422 S. Kedzie Avenuc. 
Chieagoje. Jos metu literatūrom 
kritikas A. T. Antanaitis supa-
žindins Su mūsų išeivijrjs groži
nės literatūros autoriais, o Ant. 
roic kaimo aktoriai paskaitys ,-ų 

tel 785-4477; Rez. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA ER CHIRURGfi. 
specialybe — \erv t j l» 

EmorHnes ligos 
nRAWFORD MFJDIOAL Mrtl.niJtG 

6449 .So. Pi.la-ki Road 
Valandos Dagai susitarimą-

Eerid. tel — GT *-«873 
OR. W. M. CISIN-EISIMAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO*» 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
flS2 So. Kedzie Ave. WA 5-2670 

Jei n e 
2-0001. 

Telef. — 282-44S 
0R. ROMAS PETKOS 

\KH" IJOOS — CHIRCTR6MA 
OfLoal: 

III NO. WABASH Atnt, 
»200 SO. CENTRAL 
Valandos pagal 

I 
-K/SU 

Fslaados pagal so^tarina^. 
atsiliepia skambinti: Mi 

to ^ven imu? 
Tevc Jurgis Įanlzis i 

neto:: Londor.o. trtfcys kvalifi-
j farortų idealistu Kfda, kltšfi- karybos. Popistę renfia Lietuvių 
|ktS5TS, Vftffha gattf!| mectHa^ą !§ j moterų federacijos Giicago* kiu-Į 

įr T<8W^ė j Ry^F Europos "'• tf* f r ar>rtttjffia'fetsIrCietuviu u o i i ^ d s u s u i , -i 

DR. A. B. CLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — B E S-5893 
Specialybė Akių ligos 

3807 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2226 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K A A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 W e s t 63rd Stree t 

Valandos tik iš anksto susitarus: 
pirm., antrad., ketv. ir penkt. rrno 3 
iki 8 v. v. še£t. nuo S iki 6 v. v. 

Ofs. FO 7-6000, Rez. OA S-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
8314 No. Western Avenve 
1001 No. We*tern Avenne 
Tel. atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-4605 

įstaigos Ir boto teL 652-1881 

DR. FERD. VYT, KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1487 & 48tfa Ooort. Cicero 
10-13 ir 4-7 

k 

0R. FRANK P U M A S 
(Kalba l i e t i m S ^ , ' " 

OPTOMETRIST AS ^ a » 
i 8618 ff. 71st S t — TeL 7S741# 

Tikrina akis Prttafkn BtĮIIISS įfį 
"Contaci leases" 

Į Vai pagui susitarimą Uždaryta tr*f 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, P0SL8S IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 

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

Ofiso teL 778-2880, 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 88r8 ; 
Ofiso telef. R E S-441S 

neztaemdiaa teleC. GB 
Vai.: pirmad.. antrad. I r t i l i l K į 
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Lituanistinis veikalas anglų kalba 
1. Prof. J. Marvan mokslinė 

gramatika 
• 

Monash (Melbourne, Australi
joj) universiteto profesorius dr. 
J. Marvan yra parašęs 435 pusla
pių mokslinį veikalą "Modern 
Lithuanian Deciension". T a i ne 
mokyklinis vadovėlis, bet gili ir 
originali studija, svarbi baltisti
kos ir lyginamosios kalbotyros 
mokslams. Į mūsų linksniavimą 
pažvelgta naujoviškomis akimis. 
Jau keleri metai parašytas darbas 
vis tebeguli rankraštyje. Atspaus-

A. ZL BRAS 

gų ginklų. Gali būti dar reikš- straipsnių ir apžvalgų. Keli jo 
mingiau, jei lietuvių kalbos rei- straipsniai buvo atspausti ir Li-
ka lu kalba kitatautis, kalbininkų tuanus žurnale, tarp jų vienas 
pasauliui pažįstamas autoritetas, j 1973 m., minint mokytojo P. 

Melbourne jis juokaudamas taisė 
lietuvių studentų kalbą. Prakal
binusiam prie st.: jį angliškai, 
atsakydavo: "Ka. •., dm lietuviš
kai!" 

Artimai bendrauja su lietuviais. 
Pakviestas lankosi mūsų klube ir 
pobūviuose. Papr^ytas mielai 

Tarp tau t inė kalbininkų šeima į Trosto 65 m sukaktį. Pateikta šio Į prataria žodį ir viešai. Viename 
ir įvairūs jų suvažiavimai, tin-į žymiojo baltisto 16 titulų biblio- lietuvių minėjime savo prakalbo-
kamai priėjus, gali lietuvių tau
tai šiuo kritišku istoriniu mo
m e n t u suteikti reikšmingos pa
galbos. Lietuvių skaitytojui, ti-

. . . ik iu , bus įdomu išgirsti rusų kal
ti ir platinti sutinka JAV g y v e n ą s ' , . ' . , T . - , *». , . . - ' r 7 lbm:m<ų Ivanovo ir loparovo •Michigano universiteto prof. L. i .. n , . , ,, » , 7 -TT - , ,i - teoriją. Pagal ją slavų kalbos Matei ko, universiteto kalbotyn-! ., . . . M ja T : j - - j w • *- • i y ra vėlyvesnes raidos apraiška iš n m leidinių redaktorius. Si un'- , , • ' , , . . _ .. j bal tų proKaibes. Teorija nuste-7000 versiteto leidvkla tur i apie . 
i , . . , . . X7- , ; b m o slavistus, ir apie tai dar daug 
klientų, įskaitant visus Vakarų; 
pasaulio žymiuosius kalbotyros į 
institutus ir universitetų biblio

grafija. Sužinome, kad Trosto pir- je iškėlė tolerantiškumą, kaip 
masis lituanistinis darbas "Apie tautinį lietuvio bruožą. Suabe-
lietuvių liaudies dainų esmę" Į jojau, to klausydamas: istorijoje 
buvo atspaustas Kaune 1938 m. \ gal ir esame taip pasirodę prieš 
"Naujosios Romuvos" žurnale. j kitus, bet ne šių dienų išeivijo-

J. Marvan įsirikiuoja į žymių- j je, ypač savybėje. 
jų čekų kalbininkų būrį, kurie j Visomis priemonėmis prof. Mar-
visi yra skyrę didelę savo m o k s - j v a n talkino Australijoje baltų 

i išgirsime. 
šioje vietoje t inka priminti J. 

, - r- Marvano vieno laisto, rašyto so strukturalistų 
te^as. Iu rmt galvoje sių dienu . _ , , . . ' . 
i . r T % * • -i m a n kovo 7 d., baigiamuosius sa
komas, prof. J. Marvan o veika- •, . 

įus: ' 'Aš galiu priedui pabrėž-lo aispaudimas kastuos keliolika i 
.-T . v. j , . T - , . . ; o , kad lietuvių tūkstančių dolerių. Leidenas p r a - . , T, 
x i- . . . . , ._ . . k ^ j kalbančių moderniųjų So lietuvius prisidėti su 3.200 do-

linio darbo dalį baltistikai — 0 » 
lakovsky, Geitler, Zubaty, Važ-
ny, Machek, Trost. Marvan, sek
damas mokytoją Trostą, priklau-

mokyklai kal
botyroje ir tuo požiūriu žvelgia į 
rnūsų kalbos morfologiją ir sin-

alba angliškai į takse. 
lingvis- j Marvan lietuviu kalba susi

kalbąs pripažinti matrikuliacijos 
pažymėjimui, o tam reikėjo gauti 
pritarimą iš universitetų. Šito pa
siekta tik Victorijoje ir Pietų Aus
tralijoje. 

Jo universiteto kabineto priva
čioje lentynoje yra daugelis žy
miųjų lietuvių kalbotyros vei
kalų. Tarp jų ir labai retai su

leisti veikalui atspausti. Australi- ' .M y r a Z i a u ; i a i pamirštama, nesidomėjo, jau pirmaisiais metais stu-j tinkamas prof. P. Skardžiaus dar-
oasmaudoti T . . . i į iems neprieinama jos Lietuviu rondo valdvba y r a , J . ,. " V . r imta lingvistine studija apie iie-nutarusi reikalą paremti 750 do

lerių. Trūksta dar 2.500 dolerių. 
Suma nėra didelė, ir tikimasi, 
kad veikalo reikšmę suprantą lie
tuviai trūkstamą sumą galės pa
dengti savo individualiais įna
šais. Tai ne vien Australijos, bet 
visų lietuvių reikalas. 

2. Atsiliepimai apie rankraštį 

Veikalas yra didžiai vertingas,] r .v, . , . ,-• . , ,, . j Studijavo bendrąją Kalbotyrą ir jo išleidimas lietuvių Kalbai . ., . . , . ., „ ;. ' , e j - • i i ; vistiką ir baltistiKa Karolio 
atvers plačiau duris i mokslo pa-? 

tuvių kalbą. Kas gi kita gali li
tuanistinį reikalą atžymėti ame
rikiečių ir anglų kalbininkų ir 
apskritai humanistinių discipli
n ų žemėlapyje, jei ne lietuvių 
ka lba?" 

4 . Asmuo ir darbai 

Jiri Marvan yra čekas, gimęs 
į 1936 m. Prahoje, kur ir mokėsi. 

šla
uni

ai juojant universitete. Pirmuo- bas "Lietuvių kalbos žodžių da-
sius sakinius mokėsi iš atsitikti- \ rvba", Kaunas 1943 m 

T T ,, , i versitete iki 1954 m., būdamas vie-
sauit. Iki šiol anglų kalba šios . . . . . . ' . „ , 

.., . Z i- - n i i n a s uoliųjų baltisto prof. Pavei 
snties tikrai mokslinio veikalo 1^ , . . „ . , , . . , , 
, - r> i • Trost mokiniu. Filologijos dak-

dar nėra. Pennsvlvaniios univer- \ . . . , nrr °3 „ r 
1 ta ro laipsni gavo 1966 m. Proie-

siteto profesorius W . Schmalstieg 
£\T"SaIio mokinys) , recenzuo
damas Marvano rankraštį, rašo 
(Aidai, Nr . 6, 1976 m. ) : "Nors 
as turiu prisipažinti, kad man 
trūksta intelektualinės gilumos. 
energijos ir laiko pilnai suprasti 
visas Marvano kalbotyrines im
plikacijas, aš turėčiau pripažin
ti , kad tai yra genialus darbas". 
Kitoje vietoje tas pats autorius: 
*'Aš esu tikras, kad jeigu Marva-
nas būtų tokioje padėtyje, jog 
galėtų Įtaigoti jaunųjų teoretikų 
generaciją, šis jo darbas būtų 
laikomas krvptį duodančiu veika
lu" . 

Pasiskaitę W. Schmalstiego re
cenziją, veikalu susidomėjo pa
saulio kalbininkai. Prof. P. Trost 
sausio 6 d. laiške iš Prahos tei
raujasi Marvano, kada pasirodys 
naujasis veikalas. Vilniaus uni
versiteto dėstytojas A. Girdenis 
šių metų vasario 23 d. laiške W. 
Schmalstiegui, suminėdamas kxraš-
te dirbamą kalbotyrinį darbą, 
rašo: ' T i k gaila, kad, gal būt, 
ni^s būsime atradę tai. ką gali 
fcuti padaręs Marvanas. T o kalbi
ninko vardas m u m s žinomas — 
originalus ir išradingas tyrinėto
jas- Todėl labai labai būtų įdo
m u susipažinti su jo tyrinc jimais. 
Taigi ir aš pats ir mano kolegos 
tikrai apsidžiaugtų, jei gautumėm 
jūsų minimą darbą. (Čia turima 
galvoje Modem Li thuanian De-
clansion rankraščio kopija, kuri 
yra pas W . Schmalstiegą. Red.). 
Jeigu kaip, galėčiau net padaryti 
kokią kopiją lituanistinei skai
tyklai, kad darbas būtų prieina
mas visiems, žinoma, gaila, kad 
jis iki šiol tebėra neišspausdin
tas4 '. 

3. Kalba reprezentuoja tautai 

Rimta kalbotyrinė studija turi 
ne vien tik mokslinę reikšmę, bet 
pasitarnauja apskritai supažindi
nimui su tautos kultūra bei jo 
dvasia. Kalba yra ne vien komu 
nikacijos priemonė, bet ir vais- j 
kiausias žiedas, atskleidžiąs tau
tos minties gelmes ir emocijų bei 
jausmų įvairybių skalę. Kalba 
tad yra mūsų tautos didžiausias 
turtas. Rusifikacijai ir tautos dva
siniam genocidui atremti tiesio
ginis ar net::5:cglr;is kalbos :-
Dužus 77a vienas labai r eūšmin- j 

nai pagautų vadovėlių. Iš Vil
niaus radijo transliacijų, kurios 
labai gerai girdimos Prahoje, mo
kėsi tarimo ir akcentavimo. Tre
jus metus studijavo lietuvių, lat
vių ir senąją prūsų kalbą, Tres
tui vadovaujant Daktarato darbe 
ypač daug dėmesio skiria lietu
vių kalbai. 

Lietuvoje prof. Marvan tėra 
buvęs vos kelias dienas, o lietu
viškai jis kalba laisvai. Tikrai bu
vo įdomu stebėti, kai prieš kele
rius metus vieno pobūvio metu 

Šiuo metu planuojamas pasi
kalbėjimas lietuviškai su Marva-
nu Melbourno radijo pusvalan
džiui. Tikimasi įrašą pasiųsti ir 
į JAV. 

Marvan yra ve^es čekę žmoną 
ir augina du sSaus. Iš studijinės 
viešnagės (1975 —76) Kaliforni
joje grįždamas, parsivežė ir JAV 
pilietybę. Į klausimą, kur mano 
pastoviai nusėsti, profesorius tik 
nusišypso ir nieko pozityvaus ne
atsako. Monashas jį mėgstąs, to
dėl esąs čia. 

Baiba Kalnioa (latvių dailininkė) Iliustracija Birutes Pūkelevičiūtes 
eilėraščiui 

soriavo Uppsalos universitete Šve
dijoje ( 1 9 6 3 - 6 7 m.) ir tuo pa
čiu laiku vienerius metus (1965 
m. ) Stockholme, dėstydamas ly
ginamąją slavų ir baltų lingvis
tiką. 1969 — 72 m. Kalifornijos 
universitete dėstė slavų kalbas, 
1972 — 73m. Pennsylvanijos uni
versitete — slavų, baltų ir ben
drąją lingvistiką. Nuo 1973 m. 
dirba Australijoje, Monash uni
versitete, būdamas rusų kalbos 
katedros vedėju ir jos ordinariniu 
profesoriumi. Palankus įvesti spe
cialų baltų lingvistikos kursą, 
jei tik atsirastų studentų. Nėra 
jokio sunkumo čia jauniesiems 
lingvistams pas jį pasirinkti bal
tistiką magistro ar daktaro laips
niams. 

Specialius kursus ir paskaitas 
i yra skaitęs daugelyje JAV ir Eu-
I ropos universitetų. 

Yra parašęs S žymios apimties 
kalbotyrinius veikalus, tarp kurių 
įskaitytinas vis dar rankraštyje 
tebesantis "Modern Lithuanian 
Deciension". Moksliniuose žur-

Vysk. Motiejui Valančiui skirtoji 
„Lietuvh) tartos praeities" knyga 

DR. IGN. URBONAS 

LIETUVIŲ TAUTOS PKAj£i"IMS| straipsnis: "Vyskupas Motiejus 
(LITHUANIAN HISTORICAL RE-j Valančius savo laikuose ir da-
VIEW), tomas m , knyga 4(12) 
1976 m- Istorijos ir gretimų sričių 
neperiodinis žurnalas. Redaguoja 
Juozas Jakštas. Viceredaktorius J. 
A. Račkauskas. Leidžia Lietuvių 
istorijos draugija — Lithuanian 
Historical Society, 10425 South 
Kenton Ave., Oak Lawn, I L 60453. 
Numeris skirtas Vyskupo Motie
jaus Valančiaus šimto metų mir
ties sukakčiai (1801-1875), knyga 
126 psL 

Lietuvių istorijos draugija Chi-
cagoje išleido "Lietuvių tautos 
praeities" III t., IV kn., skirta 
vysk. Mot. Valančiui paminėti. 

naluose yra atspaudęs per 40 ' Šioje knygoje yra dr. Juozo Jakšto 

bar", dr. Pauliaus Jatulio: Vys
kupas Motiejus Valančius: Nau
ja medžiaga iš Vatikano archy
vo — Laiškai" (1850 — 1868), ir 
doc. Juozo Tumo surinktas vysk. 
Motiejaus Valančiaus leidinys: 
"Maskoliams katalikus persekio
jant". Žinijos bendrovės išleistas 
1929 m. Kaune. 

Valančius — aušrininkų 
pirmatakas 

Pagrindinis straipsnis — stu
dija 23 psl. — apie Valančių šia
me tome yra dr. J. Jakšto. Jame 
dr. Jakštas, pasirėmęs beveik vi
sais lietuvių ^paudaje paskelb-

SEPTYNIŲ VAINIKU ŠVENTĖ 
* 

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ 

Zarinių Janiui 

Graži yra septynių vainikų šventė. 
Šermukšnių kekės jau raudonos, bet sodai dar kvepia 

medum ir obuoliais. 
Nutilo vėjai. 
Jaunystė — auksinė lūšis įstrižom akim — kadaise to

kia plėšri ir nerami, snaudžia minkštoj žolėj. Dabar nebaisu 
ją paglostyti. 

Laikas aplankyti aruodus, panerti rankas į šnerančius 
kviečius ir tarp delnų- pažarstyti vasaros derlių. 

— Grūdai, grūdai — lietaus ir sėjiko vaikai! Jūsiį bran
duoliai dar šilti — lyg mažos, saulei ištikimos širdys. 

Septynių vainikų šventėj gera pasėdėti valandėlę ant 
slenksčio. 

Pamąstyti, atsidusti, nusišypsoti. 

Kai ima temti, upe atlinguoja valtis. 
Mes plaukiam pro sambrėškos miglas — pasveikinti til

to statytoją: 
— Labą vakarą. Padėk Dieve! 
Jei nebūtų per upę permesto tilto, abu krantai niekad 

nesusitiktiį. Miškai nušlamėtų į rytus, pievos nubanguotų į 
vakarus. 

Tūta statytojas myli abu krantus. Todėl jis ir stato 
tūtą — krantą prie kranto priartinu, suriša, sukabina: "Ne-
nutolkit, broliai krantai, plaukit pagrečiui, vienas kitam ant 
peties padėję rankas; juk pirmapradės girios pavėsiuose jūs 
buvot viena ir ta pati — aukštupio žeme". 

Jau tamsu. 
Tolumoj, kur upės vaga gilėja, iš dugno iškyla didžiulė 

derliaus pilnatis. Ji lengvai supasi, ant vandens, kol skaistus 
mėnulio takas nusidriekia per visą upę. 

Atrodo, kad pilnatis artėja, atplaukia į mus. 
Septynių vainikų šventės nušviesti. 

R e d . p a s t a b a : Janis Zaiinš, kuriam Birutr Pūkeievičiūte 
jo 70 metų amžiaus proga (g. 1907. UI. 26) paskyrė eilėrašti, yra 
lietuviams be galo bičiuliškas latvių kalbininkas, pedagogas, gyve
nantis Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Latvių kalbon yra išvertęs 
Juozo Girniaus 'Tauta ir tautine ištikimybę", kai kurias "Žmogaus 
be Dievo" dalis, Algirdo Landsbergio" dramą "Penki stulpai turgaus 
aikštėje**, Birutės Pukelevfciutės romaną "Rugsjo šeštadienis", Aloy
zo Barono romanus "Abraomas ir sūnus", "Mėnesieną", novelių rink
tinę "Keliai ir pėdos" ir daug kitų mūsų autorių beletristikos, pa
bertos latvių periodinėje spaudoje. 

tais šaltiniais, pristato Valančių 
Kaip vyskupą, kilusį iš liaudies ir 
^u liaudimi pasilikusį, vyskupą — 
ivieteją, blaivintoją, lietuvinto-
"•a, kūrėją ir aušrininkų — Šliū
po ir Maironio — pirmtaką. Su-
į įaustai aprašo Valančiaus b i -
kyser.ą 1963 metų sukilimo me
ta. Dr. Jakštas, tarp kitko, pami-

pasirase; — epsseopus nommi-
tus — vyskapas nominatas. Ant 
to paties rašio popiežiau 
• ") ranka parašvta: "Gintila 
rruTKraam c iškopus" — Ginti
la niekad nebus vvskupul... Tai 
smtilkraena. Šiaip dr. Jakšto 
Staripsnis yra m >\ line ir nuošir
di studija a^ic V lančių, parem-

ni 2-maičių vyskupijos valdyto- ta Šaltiniais -;i istoriko - - moksli-
ifnfc 

Valančius — Vat ikano 
archyvuose 

Dr. Jakštas teisingai pageidau
ja, kad dr. Paulius Jatulis, gyve
nąs Romoje, prieinantis prie Va
tikano archyvų, turėtų paskelbti 
visus šaltinius apie Valančių. 
Siame "Lietuvių tautos praeities" 
tome dr. Jatulis paskelbė keletą 
Valančiaus ir Valančiui raš \ tų 
laiškų. Jie yra įdomūs, nes paro
do Valančiaus diplomatinius ga
bumus ir tas vergijos sąlygas, ku
riose Valančius gyveno ir dirbo. 
P\/t. viename laiške, per pasiun
tinį siųstame, Valančius rašo 
Vienos nuncijui arkiv. De Luca, 
kad šiuo laišku tikėtų, bet tais 
jo laiškais, kurie eina per valdžios 
įstaigas — ne visada tikėtų... 
Nuncijus, persiųsdamas popie
žiui Šį Valančiaus laišką, pridė
jo savo pastabą, kad atsakymas 
yra labai tikslus šio "protingo, 
bet bailaus vyskupo". T a s tik 
rodo, kad nuncijus, gyvendamas 
laisvoje Vienoje, nesuprato Valan
čiaus gyvenimo sąlygų okupuo
tame krašte. Kitas gi aukštas Va
tikano pareigūnas, matyt, geriau 
painformuotas apie tuometinę 
Lietuvos padėti, an t Valančiaus 
laiško popiežiui parašė tokią pa
stabą: "Vysk. Valančius yra ge
riausias vyskupas visoje Rusijos 
imperijoje ir yra vertas popiežiaus 
pagarbos." 

Dr. Jatulis duoda šaltinių ir lie
tuviškus vertimus ar bent t rum
pą jų santrauką, kas palengvina 
ir tiems, kuriems lotynų kalba 
yra mažiau žinoma. Jatulis yra ge
rai pasiruošęs istorikas, ir mūsų 
didžiausias prašymas — kad jis 
kuo daugiau tų šaltinių iš Va-

I tikano archyvų paskelbtų. N e tik 
j apie Valančių, bet viską, kas tik 
Lietuvą ir jos istoriją liečia. 

Valančius naujų šaltinių 
šviesoje 

Pristatant šį vertingą "'Lietu-
vių tautos praeities" tomą ir d r. 
Jakšto ir dr. Jatulio darbus apie 
Valančių, šia proga norisi pa
reikšti kelias pastabas aplamai 
dėl Valančiaus vietos mūsų tau
tos istorijoje ir bandyt atsakyti į 
klausimą: kas buvo Valančius iš 
tikrųjų lietuvių tautai? 

Naujų šaltinių, ypač Lietuvos, 
Leningrado ir Vat ikano archy
vų šviesoje kai kurie ankstyves
ni mūsų teigimai apie Valančių 
pasirodo nėra tikslūs. Pagal iau 
gi reikia senąjį istorijos mokslo 
dėsnį — žvelgti į įvykius ir žmo
nes tame laike, kuriame jie vyko 
— pritaikyti ir Valančiui. 

Pirmasis teigimas — priekaiš
tas,'kurį padarė dr. J. Šliūpas dar 

i "Aušroje" Valančiui — yra Si-
' mano Daukanto išvarvmas iš 
' savo namų ir globos. Šis priekaiš-
i tas buvo kartojamas visuose mo
kyklų vadovėliuose anais laikais 
ir, atrodo, jis kartojamas dar ir 
šiandien. O istorinė gi tiesa šiuo 
klsusimu yra labai aiški ir papras
ta. Daukantas 1851 m. išėjo dėl li
gos pensijon su 42 rub. metams. 
Valančius jj pakvietė pas save ir 
Daukantui mokėjo 200 rub . (vė
liau loO rb.) ir pažadėjo išleisti 
jo raštus. Po kiek laiko Dau
kantas staiga, nevaromas išėjo. 
Neva tai dėl jo raštų neišleidi-
mo ir kitų motyvų, bet nevaro
mas. Valančius ra^ė jam laiškus 
ir prašė grįžti atgal. Dė l viena
me laiške Valančiaus pavartoto 
žodžio — "valkiojies" Daukan ta s 
hi/ridė, ir kilo tie "laiškų gin
čai". Tai^l , kuo čia kaltas Valan
čias? Jis padėjo Daukantui , bei 
šis išėjo. Negi jėga jį grąžinsi? 
Todėl šį priekaištą Valančiui , 
ka :p istoriškai nepagrįstą, reikėtų 
nustoti kartojus. 

Kas buvo Valn 'has 
lietuviu tautai? 

jq prieš Valančių J. K. Gintilą. 
pavadindamas jį 'pavyskupiu\ 
Gintila buvo prelatas, rusų val
džios nominuotas į vyskupus, bet, 
vyskupu niekada letapo. Yra Va-, 
tikano archyve Gintiios vienas. 
raitas popiežiui, po kuriuo jis. raito dalyja. 

n n : > atsargumą. Del šiame 
stralpsnyj r įplamai kitų isto
rikų keliamų klausimų, susiju
sių su Valančiumi, savo pasta
bas pažymėsiu antroje šio savo 

• . . i 

Kai kurie m i s ų I'tėra ūros ir 
šiain istorikai karts nuo karto pa
reiškiu kad Valančius bw 
. rfas, netikėto į Lietuvos v is ike 
limą. ir jo literatūra buvo vaėū 
religinė. 

Bet po šimto mc\:i isl riaėfe 
perspektyvoje ir nauji įse Šalti
niuose vis dėlto Skilo « t - 1 . 
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Valančiui skirtoji 
"Praeitis" 

tiesa, 

N • • 

I II uu leidiniai 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

'ančių istorinė tiesa. O ši 
norim nenorim, yra tokia: 

Valančiu? — lietuvių vadas 
Valančius buvo nerinktas lie 

tuvių tautos vadas. Vadas: reli
ginis, moralinis, tautinis. Jo val
doma tuometinė Žemaičių vys
kupija su \ ienu milijonu tikin
čiųjų apėmė beveik visą Lietu
vą. Lietuvos šaltiniai sako: 
"Valančius buvo nacionalinio 
judėjimo pradininkas ir va
das*'. Tą patį sako Leningrado 
šaltiniai — gubernatorių raštai 
carui. Tokiu ji laikė ir jo klausė 
ano meto Lietuva. Valančius per 
25 metus — tamsiausioje vergijos 
naktyje — buvo vienintelis auto
ritetas ir vadas. Ar jis tikėjo į Lie
tuvos prisikėlimą? Jei jis nebūtų 
tikėjęs — nebūtų nieko veikęs ir 
būtų galėjęs puikiai gyventi oku
pacinės valdžios malonėje, nebū
tų reikėję gyventi namų arešte 
su paruoštu čemodanėliu ištrė
mimui. O savo tikėjimą jis net 
oficialiai pabrėžė savo testamen
te: Ateis gadynė... galėsit laisvai 
giedoti savo giesmes... 

Valančius buvo Lietuvos 
švietėjas 

197 Valančiaus mokyklos ir tik : 
17 valstybinių mokyklų — tai; 
istorinis faktas ano meto Lietu- j 
voje. 197 mokyklos — tai kone 
visa Švietimo ministerija! Viena- j 
me tik Rietavo dekanate per ke- ; 

lerius metus išmokyta lietuviš
kai skaityti ir rašyti — 24,330 ; 

asmenų- Tai nuostabūs faktai. Dr. 
Jakštas savo anksčiau minėtame 
straipsnyje pamini, kad tos mo
kyklos nebuvo aukšto lygio, ne
aukštesnės už motinų prie rate
lių mokyklas-.. Bet kas tas moti
nas prie ratelių paruošė mokyto
jomis, jei ne Valančiaus mokykla? 
Kokias gi mokyklas galėjo kas 
nors Įkurti anose sąlygose? Šiaip 
ar taip. reikia pripažinti faktą,: 
kad Valančius apšvietė lietuvių: 
tautą (liaudį) ir paruošė ją "Auš
rai" ir nepriklausomybei. 

Valančius — knygnešių tėvas 
Valančius pradėjo Lietuvos 

knygnešių erą ir teisėtai turėtų 
būti vadinamas knygnešių tėvu. 
Prof. Vaclovas Biržiška kartą 
Valančių pavadino "daugiavei-
džiu", nors vėliau, susipažinęs su 
šaltiniais,- šią savo auomonę apie 
Valančių,_ir pakeitė- Taip, Va
lančius naudojo daug "veidų"' 
-*-- slapyvardžių savo raštams, 
spausdinamiems Tilžėje. Valan
čiui reikėjo daug "Veidų"—esant 
policijos priežiūroje — rūpintis 
vyskupija, mokyklomis, knygų 
leidimu užsienyje ir nebūti iš
tremtu iš vyskupijos. Bet ar čia 
yra blogybė? Jis niekam nedarė 
blogo, o tik sumaniai dirbo Die
vui, tautai ir švietė bei guodė 
pavergtus brolius. 

Vedančius — kūrėjas 
Valančius parašė 46 knygas. Iš 

jų — 5 grožinės literatūros, vie
na istorinė ir 40 — religinių. 
Apie jo grožinę kūrybą net šian
dieninės Lietuvos šaltiniai sako: 

• ENCYCLOPEDIA LITUA-
NICA. Volume V. Edited by Si
mas Sužiedėlis and Antanas Ku
čas, Ph. D. Editorial Assistants 
Rita Kapočius & Mykolas Drun-
ga. Published by Juozas Kapo
čius. Pr 'ntrd in the United Sta
tes of America. Encyclopedia Li
tuanica, 395 West Broachvay, So. 
Boston. Mass. 02127. Library of 
Congress Catalos Xumber 74 — 
114275. 
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Encyclopedia Lituanica penktojo 
tomo nugarėlė. Dailininkas — Teles
foras Valius. 

Vėl vienas didysis užmojis iš- ' 
eivijoje artėja prie savo pabaigos: 
Encyclopedia Lituanica penkta
sis tomas jau išleistas, betrūksta 
tik paskutinio—6-tojo Pirmą kar- j 
tą mūsų kultūros, valstybinio gy- J 
venimo bei tautos istorijoje litua- i 
nistiniai faktai pasauliui patei- ! 

kiami pačių lietuvių mokslinin-1 
kų protu bei rankomis. Tai epo
chinės reikšmės faktas. 

Penktasis Encycklopedia Litu-
anica tomas apima S, Š, T ir U i 
raides. Tai daugybė svarbių! 
straipsnių, liečiančių istorinius,: 
politinius, visuomeninius, litera-'. 
tūrinius, meninius, muzikinius ir j 
aplamai kultūrinius faktus bei su' 
jais surištus asmenis. Liečiama be | 
jokio skirtumo visa lituanistika. 
tiek išeivijoje, tiek šiandieninė- į 
je ir istorinėje Lietuvoje. Spauda | 
bei iliustracijos gana ryškios. 

Tai daugelio profesionaliai pa
siruošusių bendradarbių — au
torių darbas. Visas lituanistikos 
sritis apimančiuose puslapiuose 
yra ne tik daugybė t rumpų, bet 
ir ilgesnių raštų, kurių aukšto 
enciklopedinio lygio galėtų pa
vydėti kiekviena enciklopedija. 
Greitosiomis čia suminėsime tik 
vieną kitą iš penktojo tomo. 

Tiksliai ir taikliai aptariami šie 
ryškesnieji rašytojai: folkloristas 
ir rašytojas Adolfas Sabaliauskas 
(Žalia Rūta), poetė Danguolė 
Sadūnaitė - Sealey, dramaturgas 
Kazys Saja, poetas ir dramatur
gas Stasys Santvaras, Jurgis Savic
kis, Ieva Simonaitytė, K. Sirvy
das, Balys Sruoga, Ignas Šeinius, 
L. Sutema, A. Tulys, Vaižgantas, 
Antanas Škėma, Antanas Straz
das, Julija Švabaitė ir kt. Kiek čia 
pasauliui pristatoma mokslo ir vi
suomeninio darbo žmonių: prof. 
A. Salys, prof. Pr. Skardžius, Al
fredas Sennas, Antanas Smetona, 
A. Stulginskis, Leonardas Šimu
tis, M. Sleževičius... O kur dar 
muzikai, dailininkai ir kitų sri
čių žinomesnieji, kurių šio tomo 
raidėse taipgi netrūksta. Puikūs 
yra daugelio vietovių aprašai. 
Ypač plati Vilniaus universiteto 
istorija. Nesigailima vietos ir is
toriniam Lietuvos teritorijos ap
rašui — Territory of Lithuania. 
Akį patraukia ir Lietuvos teatro 
istorija.. Pagaliau t rumpa
me tomo paminėjime čia visko 
neišskaičiuosi. Reikia kiekvienam 
puslapis po puslapio tomą per
versti. Šitai pravartu visiems: ir 
senimui, o ypač jaunimui. Torno 
kaina 20 dol. 

Aktorius Jonas Kelečius S. Becket 
t'o "Paskutiniame Krappo įraše". I 
"Laiškai Lietuviams" aktoriui Jonui 
Keleciui skirtą kultūrini vakarą 
Jaunimo sentro kavinėje, Chicagoje, 
rengia balandžio 29 d. (penktadienį) 
7 vai. 30 min. vak. Vakare girdė
sime Joną Kelečiu. atliekantį S. 
Beckett'o "Paskutinį Krappo įrašą" 
ir Pulgio Andriušio Neįleido". Taip 
pat bus įteiktos Ir 'Laiškų Lietu
viams" skelbtojo k nkurso laimėto
jams premijos. Nuotr. A. Kezio, S.J. 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Chicago, dttsols 90821 

TeL — PRoipect 6-8998 

"Valančius pralaužė lietuviui 
prozinės literatūros ledus". Kad 
ir nedidelės penkios knygelės, bet 
jos yra kūryba. Ir, kaip tokios, jos 
yra daug vertesnės už kai kurių 
nekūrėjų ilgus raštus. Jos buvo 
ano meto Lietuvos liaudžiai ir va
dovėliai ir skaitiniai. 

Valančius — Lietuvos 
blaivintojas 

Prrjf. Vaclovas Biržiška dar 
1923 m. vienoje savo paskaitoje 
lyg ir pasijuokė iš Valančiaus 
blaivybės, o d r. Jakštas šiame to
me savo straipsnyje pažymi, kad 
toji Valančiaus blaivybė Lietu
voje ilgai n vė. Į Valančiaus 

i blaivybės sąjūdį, atrodo, reikėtų 
| pažvelgti ne vien tik kaip į fizinį j į į į 5 į u g r a s i n o p a kor imu . Ką 

daugiau; k i t a i p k a s g a l ė j o p a d a r y t i ? j i s n e _ 

žodj "neišsilaikė". Jį vartoja ir 
Mindaugo krikščionybei Lietuvo
je — girdi — neišsilaikė. Neišsi
laikė ir Lietuvos nepriklausomy
bė, bet ar jos nebuvo? Neišsilai-
kymo istorinis faktas niekad ne
paneigia pirmojo istorinio fakto. 

Valančius ir sukilimas 

Visi istoriniai įvykiai, bet ypač 
šis — Valančius sukilimo metu — 
reikia imti tose ano laiko sąlygo
se, kuriose jie vyko. Valančius pa
skelbė sukilimo klausimu tris ga
nytojiškus laiškus ir pasakė vie
ną pamokslą katedroje. Ta i jis pa
darė okupacinės valdžios verčia
mas. Net pats Muravjovas, iš
šaukęs Valančių į Vilnių, su 

kaipo į moralinį sąjūdį pa.<e!ti 
tautos moralei ir sąmonei. Tą 
d.^rė ir Indijos Gandhi, skelbda
mas pasninko sąjūdį savo tautai. 

Kai kas tada juokėsi ir iš 
Gandbi. Valančiaus blaivybės są
jūdžio prasmę pastebėjo ir caro 
gubernatoriai savo pranešimuo
se carui, ir aišku — šis sąjūdis 
buvo uždarytas. Dėl to "neišlai-
kymo". Ir Indijoje pasninkas ne-
išsilaikė bet jis savo misiją — 
pateki tautos moralę ir vienybę 
— atliko. Apskritai, mūsų istori-

'šdavė nei Dievo, nei Bažnyčios, 
nei savo tautos. O iškilo kaip di- \ 
dis diplomatas ir šviesus savo 
tautos dvasinis vadas! 

Perskaičius Šį valančinį "Lie
tuvių tautos praeities" leidinį, 
baigminiu žodžiu noriu pasvei
kinti "Lietuvių istorijos draugiją", 
"Lietuvių tautos praeit ies" žur
nalo redaktorių dr. T. Jakštą, 
Draugijos ir žurnalo didelę rėmė
ją istorikę Alicija Rūgytę už pa
gerbimą vysk. Valančiaus jo rnir-

• LKB KRONIKA, N r . 26. 
Lietuva, 1977 m. kovo 19 d. šia
me numeryje: I. S. O. S., 2. Lie
tuvos kunigų knv:>imasis į klie
rikus, 3. Sveikiname "Tiesos ke
lią", 4. Tardymą: ir kratos, 5. Ži
nios iš vyskupijų. 6. Religinių 
bendruomenių '"s :artys", 7. Laiš
kai ir pareiškime:, &. Tarybinėje 
mokykloje, 9. Is LKB Kronikos" 
archyvo. 

Naujasis "LKB Kronikos" nu
meris yra 56 psl., iliustruotas nuo
traukomis suim;ųjų ir nužudy
tųjų, iliustruotas mirusiųjų 
karstais, kuriuos valdžia neleido 
laidojimo pamaldų metu ineš-

• ti į bažnyčią, natomos religinės 
skulptūros su :.udaužytomis gal
vomis. 

• AUŠRA. \ r . 5 (45) . Lietu
va, 1977 m. vasario 16. Naujame 
numery-: L Italijos, Prancūzijos ir 
Ispanijos Kompartijų vadovams 
— Enriko B? inguerui, Žoržui 
Marše ir Santjage Kariljo, 2. Ką 
mums šiandien byloja tautos 
patriarchas, 3. Moteris, ėjusi į 
šviesą, 4. Šalin alkoholį!, 5. Lietu
vių padėtis B - sarusi jos TSR, 6. 
Kraštotyrininkų vargai, 7. Ta 
rybų Sąjungos "broliškumas" ir 
"laisvė", 8. Žinios. Naujas ' 'Auš
ros" numeris 49 psl. 

• TIESOS KELIAS. 1977 m. 
sausio mėn., Nr. 1. Šiame nume
ryje: Kunigo situacija. Gavėnia, 
Faktai ir idėji s, Pamokslai, Pta-
eity ir dabar. . . Leidinys 53 pus
lapių. Leidžiamas Lietuvoje, me
džiaga skirta Šiandieniniams Lie
tuvos kunigams, jų pastoraciniam 
darbui. Kaip žinome, nepriklau
somybės laika; Lietuvoje buvo 
leidžiamas žurnalas tuo pačiu 
vardu ir tai mačiai paskirčiai. 
Šiandieninis "Tiesos Kelias" yra 
ano ankstesni >j o pogrindinis tę
sinys. 

Visi šie trys -^grindiniai leidi
niai "Draugo" dieninėje laido
je jau buvo si! ;ūėti ir išsamiau 
aptarti dier įčio vedamajame 
balandžio 20 a. "LKB Kronikos" 
medžiaga ištisai, o "Aušros" da
linai yra perspausdinama "Drau
go" kasdieni.n s laidos pirmajame 
puslapyje. 

Kultūrine kronika 
IŠ LITUANISTIKOS 

I N S T I T U T O VEIKLOS 

Lituanistikos instituto pirmi
ninkas dr. J. Gimbutas praneša,, 
kad jau sudaryta lituanistikos 
premijos komisija: pirmininkas 
LI prezidiumo narys istorikas V. 
Trumpa, nariai — lieteratai Alf. 
Nyka-Niliūnas ir Ant. Vaičiu
laitis, Tautotyros skyriaus narė 
Gražina Kriviekienė ir Teisės -
Sociologijos skyriaus narys dr. 
Aleksandras Flateris. Jie visi y r a į S 
Lituanistikos instituto tikrieji = 
nariai ir gyvena Washingtone ar = 
jo apylinkėse. Premija 1000 dol., E 
mecenatas LI tikrasis narys kun.; g 
dr. Juozas Prunskis. Premija bus g 
paskirta už vieną išskirtinį litu- j i 
anistikos mokslo veikalą arba už s 
lituanistinius nuopelnus apla- į 5 
mai. Ji bus įteikta VT-me LI su-j S 
važiavime, kuris įvyks kartu su i E 
III-ju Mokslo ir kūrybos simpo-|ĮĮ 
ziumu Čikagoje lapkričio m. 24- E 
27 dienomis. 1 

Lituanistikos instituto Litera- S 
tūros skyriaus vedėjas prof. dr.; s 
Bronius Vaškelis informuoja, į E 
kad susitarta su dr. Vincu Ma-1 £ 
ciūnu ir Antanu Vaičiulaičiu pa
rašyti lietuvių literatūros istori
ją anglų kalba. Veikalas bus ą- __ 
pie 250 puslapių. Kitas Literatu- 'g 
ros skyriaus užplanuotas veika- į a 
las yra Lietuvių istorinė drama, S 
kurią rengia dr. K Ostrauskas, s 
dr. R. Šilbajoris, V. Trumpa ir ctr. £ 
Br. Vaškelis. Tos knygos autorių s 
santraukos "bus skaitomos Moks- •£ 
lo ir kūrybos simpoziume. 5 

Lituanistikos instituto taryba iŠ 
išrinko naujų Instituto narių, Ig 
bet jų pavardės bus paskelbtos 
vėliau, gavus išrinktųjų kan
didatų sutikimas būti nariais. 

Siunčiant čekius įrašoma: 
Australijos Lietuvių Fondas — 

Gramatika. 

Siunčiant adresuojama: 
T h e Australian Lithuanian 

Fund, 
44 Errol Street, 
N . Melbourne, V ic , 
Australia. 

Sio specialaus uždavinio afanė-
jų pavardės ir sumos bus pa
skelbtos spaudoje, o taip pat k 
visa apyskaita. 

Australijos Lietuvio fondo 
valdyba 

R e d . p a s t a b a. Plačiau a-
pie prof. J. Marvaną ir Jo litua
nistinį veikalą žiūr. šios dienos 
kultūr. priedo 3 psl. 

PAREMKIME "MODERN 
LITHUANIAN DECLENSION" 

ATSPAUSDINIMĄ 

Prieš trejus metus į mūsų ran
kas pateko prof. J. Marvan'o 
(Monash univer., Melbourne) 
436 puslapių rnakraštis "Mo-
dern Li thuanian Declension". 
Lietuviai bus skaitę palankų bal
tisto prof. W . Schmalstiego šio 
veikalo įvertinimą ''Aidų'" žur
nalo Nr. 6, 1976 m. Leidėjas pa
galiau surastas JAV, Michigano 
universiteto leidykla, bet ji pra
šo ir lietuvius bent dalimi prisi
dėti prie spausdinimo išlaidų pa
dengimo. Reikia tad mums 
sutelkti 3-200 dol. Australijos 
Lietuvių fondo valdyba, šių 
metų kovo 12 d. posėdyje pati 
paskyrusi iš kasos -siam-feikafai 
750 dol., nutarė skelbti specialų 
vajų, norėdama sutelkti trūksta
mus 2,500 dol. Kreipiamasi taip
gi į JAV ir Kanados lietuvius. 
Minėto veikalo išleidimas nėra 
vien Australijos, bet viso pasau
lio lietuviu reikalas. 
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KELIONES | 
LIETUVA. 

IŠ GHI CAGOS 
GEGUŽIS I IKI GEGUŽIS 8 — $ 995.00 
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO 4 — $1089.00 
RUGPIŪČIO 25 IKI RUGSĖJO 3 — $1069.00 

Liepos ir ragpiiKio mšn. kelionėse galima atsiskirti ano grupe* 
ir pasilikti Europoje iki dviejų savaičių be jokio atskiro 
primokepmo. 
I kaina. įeina visa transportacija B Cfakagos, viešbučiai (po da 
kambaryje), pervežimai ir maistas. 

MARIUS KIELA 
0557 So. Talaw Ave. 

Chicago, III. 09019 
312-434-9055 

— a r b a — 

GORD0N TRAVEL SERYI9E 
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60001 
312-044-8003 

Air fares aubject to chang-e and gOTenment approvaL 
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G R A N E S A V I N G S 
AND L O A I A S S O e i A T I 0 « 

B. B. PULTHLEVVICZ, P m , 

2555 West 47th Street TeL LA 3-1083 
PLENTY OF FREE PARKETO PLACE 

PTRMAJX ir KETVIRTAD. 
VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD. 

iSfTAB. I T. r. Iki 11 •. 
— 9 •. r. iki 8 v. v. 

- • v. ryto Iki I v. tak. 
d. — TreAad. uždaryta 

e%* 5%* 
H m . 

certiflkatns. 
$i,we 

sertifikatas. 
$14*1 

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 
Dividendai mokami kai 3 

o i 
Investavimo 

1 D. 

i kai gal p e r daug akcentuoja tą I ties 100 metų £rogi. 

SOPHIE BARČUS 
RADIJO SUMOS VALANDOS 

Visos prngraraos S WOPA-
Uetuvių kaib-a: kasdien nuo pirma

dienio iki perktadlenio 12:30 — 
1:00 vai. poc-.-t. — Šeštadienį ir 

s<3 - - <o 0d 9:30 v. ryto. 
T»l««f !c** 4-241? 

CICC AC-O, ILL. «0«29 

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1977 M. i 

AMERICAN TRAYEL 
9717 S e t * mmm 

Tai. (812) 238-9787 

VEHGS SAVJUT8S 
S8»M 

(Maskva, Vilnius, Maskva) 

» ' •« '« i r -Mui>-

f i - ' 
i i -

— GEGUMS M»l. i D^ #1-A — GEGUMS MSN. 9 D • 
RUGS&JO MSN. 28 D.; #12 — SPALIO MSN. 19 D.; 

#13 — SPALIO MSN. 17 D. 
VISOS KAINOS PA2YMSTOS NUO BOSTONO AR NBW ?ORKO — NUO CHICAGOS PRIDĖTI DAR 

9UU09 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS 
Helsinki 

Lugano. Ženeva (Šveicarija) 
# 3 — BIR2ELI0 MĖN 4 d. Maskva, VUnius, Ryga. 
# 4 — BIRŽELIO MSN. 28 d. — Maskva. Vilnius. Uošna* 
# 5 — LIEPOS MĖN. 4 d. — Maskva. VUnius, Roma 
#6 — LIEPOS MĖN 9 d — Maskva. Vilnius. Ryga, Leningradą*, Haisferid 
# 7 — LIEPOS MĖN. 18 d. — Maskva, Vilnius, Lu centas, 

(Šveicarija ir VoJdetijs) Bazelis 
# 8 — RUGPIŪČIO MĖN. 1 d. — Maskva, VUnius, Rons 
# 9 — RUGPIŪČIO MĖN 15 d. — Maskva, Vttnius. taaittjrad 
#10 — RUGSĖJO MEN 3 d. — Maskva, VUnius, Roma 
#14 — GRUODŽIO MĖN 20 d- — Maskva, VUaius, Rvaa 
Visos ekskursijai apJtnkyi KAUNĄ ir TRAKŪS (Pacai sabjact to chaaga) 
PASAULIO LKTUVIŲ BENDRUOMENĖJ SKRIDaiAS \ LONDONĄ — 2 ar 3 savaites 
eagoa. Liepos rato. 33 d. — išvykimas. 
TsippslosrdaoataMakridiBaa(icliam(s)B Oacsassi 

i 

$1,189.09 
3U79J99 
$1^74.99 
$U17J» 

31,337.99 
S1J74.09 
8U7L99 
IU74.00 
31.13&99 

— Pmm cni-
9UO 

— nuo 

file:///ienu


*eSt«di«im, 1977 a . balandžio a te . 23 d DRAUGASi — MOKSLAS, i vS, UTERATCKA Kr. 96 (18) — psL 5 

Fantastine kelione 
į Šenadoriii 
( A t k e l t a i š 6 pusi .) 

jos ir pomėgių skirtumais, susibū
rė i tamprų vienetą ir atliko dide
li uždavinį: žurn. VI. Bū.ėno žo
džiais, "pagimdė 16-kos svarų lie
tuvišką kūdik}". Ar nereikėtų aiš
kinti, kodėl? 

20 dolerių? Ar jūs padūkote! 

Tai pasakė viena ponia, per
braukdama ranka prie angliakasių 
albumų stirtos prisegtą kainos la
pelį leidinio pristatymo vakaronėje. 

Iš tikrųjų: kokia jo kaina? Ko
kia aplamai yra lietuvybės išlaiky
mo kaina? Ar kas yra nustatęs to
kį matą, kuriuo seikėtume lietuviš
kų pastangų dydžius arba lėšų ri
bas? Gaik , neturime, tad ir toli
mesnius mano svarstymus priimki
te vien kaip fantaziją. 

Štai prel. J. Karalius, konkrečia 
pasiūla ir tūkstantinės avansu at-
fcvietęs bei globojęs būsimuosius au
torius f Permsvlvaniia. Kokiu ina-

— geg. 18-25 cL tina — P O E T A S T O M A S V E N C L O V A 
g?g. 25-b:r: ld . , ajus — 
birž. 1-8 d., B rao l i a - b i r i 8-
16 d., Venecue la - birž. 16-23 
d. Tikslus jo atvyk: no ir išvyki
mo laikas bus pr. s paskai
tų organizatoriam.^ kad jie vi
suomenę informuc S\eo:o su
rikimą, apgyvendir na ir išlydė
jimą tva rko vietini -askaitų or
ganizatoriai , kur ie -his reikalais 
informuoja krašto -pandą ir vi
suomenę. 

PLB v-ba pagaidauja, kad dr. 
KI :mo paskai tomi- -. sinaudotų 
kiek ga l ima didesn - skaičius lie
tuvių. Kviečiama >askaitomis 
pasinaudoti visų i - imu bei 
pažiūrų asmenis , usanfikis 
ir nepr ik lausančiu- skirtingoms 
vietinėms organiz; 

B A L T U L I T E R A T Ū R Ų 

K O N F E R E N C I J O J E 

Trečioji Baltų l i tera tūrų kon
ferencija įvyksta ba landž io 2 9 ir 
30 d. VViseonsino valstijos univer 
sitete, Madison mieste. Konferen
cijos l i tuanis t inė p rograma buvo 
plač iau paminėta "Draugo" ' kul 
t ū r i n i a m priede ba landž io 16 d. 
Rengėjai da r papi ldomai infor- į v £ 

muoja , kad konferencijoje b a l a n 
džio 29 dienos vakare poetas T o 
m a s Venclova skaitys savo kūry
bą, o balandžio 30 d. da lyvaus li
t e r a tū r in i ame s impoziume. 

Merri l l pagerbtas premija už po- |£ '»«» mmisMJiH'iMiiiiiuilillililMi^ 
eziją. " G e n e r a l nonfict ion" ka t e - ' š 
gorijoj laimėjo W i l l i a m W . W a r -
ner . Už d ramą Puli tzerio susi 
laukė Michael Cristofer, už m u 
ziką — Richa rd Wern ick . Jau de- j 5 
šimtą kartą Pulitzerio p r e m i j a ! ; 
visai nepaskir ta už grožinę prozą, f 
Šalia čia suminėtų , dar yra bent i 
deš imtinė Pul i tzer ių , paskirtų už! = 

IWAGNER and SONS į 
= TYPEWRITERS, := 

AND CHECKWRITERS = 
ADDING MACHINES E 

Nuomoja, Parduoda, Taiso r 
Virš 50 metų patikimas jum> =: 

patarnavimas S 
Phone - 581-4111 5 

5610 S. Pulaski Rd., Chicago = 

t t l l l l H , : " - . . l Į i ! , i t ) | | | I I I I U I i M l t l H l l l l l t T " 

Antanina Kisieliene-Ciuriionvte St. Mary's Villa senelių namuose. Ebnhurs, 
Pa. 1972 m. gegužes mšo. (tuomet Ji buvo 81 metų amžiaus) tautosakos rin
kėjai Eienutej Bradūnaitei dainuojo senąsias lietuvių liaudies dainas. 

Argi ne panašiai mes atseikėjame Į 
kultūrinę duoklę lietuviškam reika- j 
lui? Deja. tiesa! Bet juk daugiau j 

su pažymėti ji, išvedusi Šenadorių] d o l e r f o fr n e l i ė k a a t o s t Q g ų F i o . | 
S agamefiy parapijų rietenų, ra- M e a f ^ d o w n w w n e < _ a r 

S H ^ bei leidusi knygas, -vienuoli
kos tūkst. dolerių Įnašu prisidėju
sį prie angliakasių leidinio, 25 
tūkstančiais prie Pasaulio lietuvių 
archyvo kūrimo, kitomis sumomis 
skatinusi mūsų kultūrinę — religi
nę -reikią ir t. t. Tegu jam tenka 
bent vienas simbolinis doleriukas. 

Bent po doleri reikėtų duoti ir 
Keziui su Būtėnu, knygos auto
riams. Pirtį:;*:!* — Jaunimo centro 
darbščioji bitelė, lietuviškos televi
zijos programų vedėjas, apie 20 su
suktų liet. filmų autorius, jaunimo 
chorų-ansamblių iniciatorius; ant
rasis — knygų autorius, mūsų pla
čiosios spaudos bendradarbis, ilgą 
metų «3e stebis ir mums pateikiąs 
liet. gyvenimo apraiškas, 1975 m. 
tūkstantine premijuotas žurnalistas. 

Laukiančių eilėje stovi leidinio 
patarėjų komisija, dailininkai ir 
knygos apipavidalintojai. Skirkime 
ir jų triūsui po pusdoleri; daugiau 
juk ir negalime, nes esame suma
niai taupūs lietuviai gaspadoriai, 
negalį švaistyti pinigo kažkokioms 
nežinomoms kultūroms. 

Na, dar liko bent dešimtinė; 
i r k i m e po dolerį ir išvykos trims 
studentams: juk visada su patosu 
skelbiame, kad iaunimas — mūsų 
Ateitis. Likusius bene septynis siū
lyčiau užrašyti Pennsylvaniios lie

tuvių sąskaiton. Juk pamenate, 
kaip jie gražiai ekskursiją priėmė, 
visu* vedė, viską-"rodė. senų dai-
BU-^ridaiftaver ^muziejinių- - daiktų 
davė... 

ne toks dažno pasiteisinimas? Ir 
man taip neseniai nutiko: nuvažia
vome su draugu i vidurmiestį ir 
nuėjome j restoraną. Neblogą: iš
gėrėm kokteili, draugas užsisakė vė
žių, aš — steiką. Sąskaita — 
20.75 dol. 

Mano miela nepažįstamoji ponia: 
už dvejus pietus mes • nupe rkame 
Karaliaus, Kezio... ir tūkstančių 
Pennsylvanijos lietuvių lūkesčių, 
vargų, džiaugsmų pastangas. 

Jei neįtikinu — kapituliuoju. 

Kultūrine kronika 
P R O F . A N T A N O K L I M O 

L I T U A N I S T I N Ė K E L I O N Ė 
P I E T Ų A M E R I K O N 

Šių m e t ų gegužės 18-birželio 
23 d., P L B v-bos siunčiamas ir 
f inansuo jamas , penkiuose Pietų 
Amer ikos kraš tuose lankysis dr . 
A n t a n a s K l i m a s , Rochesterio u -
nivers i te to profesorius. Jo kelio
nės t ikslas y ra supažindinti P ie 
tų Amer ikos lietuvių v i suomenę 
— j a u n i m ą , studentus, profesio
na lus , korespondentus , redak
tor ius , l i t e ra tus ir t.t. bei l ing
vistika besidominčius asmenis — 
su l ie tuviu ka lba . Dr . Klimas 
kalbės apie lietuvių kalbos ki l
mę , jos re ikšmę kalbotyroje, jos 
daba r t i nę padė t i kitų kalbų t a r 
pe ir t.t. Susidomėjusiems bus at
š akoms | klausimus ta rmių , 
k i rč iav imo, žodžių darybos ir pa 
našiais re ikala is . Paskaitos vyks 
l ietuvių ka lba . Jose nebus moko
ma k a l b ė i lietuviškai. Paskaitos 
yra v i suomen in io , ne švietimo 
(mokyk l in io ) pobūdžio. 

P L B v -ba paskaitų organizavi 
mą P. Amer iko je pavedė Jaun i 
m o są jungoms (JS) kar tu su Lie
tuvių Bendruomenėmis ( L B ) . 
Kraš tuose , k u r nėra L B , paskai
tas ruošia JS, o kur nėra nei JS, 
nei L B , ruošia LB ats tovau-i 
jančios institucijos. Todė l pas
kai tas Kolumbijoje organizuoja 
— JS, Argent ino je — JS, U r u g 
vajuje — U L K D , Brazilijoje — 

PASKIRTOS P U L I T Z E R I O 

PREMIJOS 

Kasmet Amerikoje skiriamos 
organizacijos i r "»rm>unai pra- j P u i j t z e r i o vardo premijos vra be-
Šomi savo nar ius įginti pas-

Visos 

Rašomu elektrinių OLYMP1A mašinėlių lietuvišku raidynu gauta 
nauja siunta. Geriausia dovana ne tik čia Amerikoje, bet labai tin
kama siųsti ir Lietuvon (mažas muitas). Kreiptis 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, Illinois 60629 ir 
vakarais pas A. DAUGIRDA, tei. 476-7399 — arba 

tiesiai iš SPARTA savininko: J . L. GIEDRAITIS, 
10 Barry Dr., E . Northport, X. Y. 11731 (sk.) 

I 

kaitose dalyvaut i . 

Nor ime pastebėt 
mo kelionės p i rmi : 
ra bendravimas su 
skaitų organizator i 
syti sudaryti s ą l y g a profesoriui 
apsilankyti viet inės- mokslo ins
titucijose, tačiau tai turi būti da
roma n u o l ie tuvišk i reikalų at
liekančiu laiku. PLH v-ba tikisi, 
jog P. Amerikos lietuviai plačiai 
pasinaudos paskaitomis, tuo su
darydami pagrinde ir tolimes
niems san tyk iams mokslinėje sri
tyje. S tudenta i kviečiami susido
mėti l ingvist ika, k . ' p profesija. 

Romas Kasparas 

n e pats didžiausias įver t inimas 

a smens , kūrybingai d i rbančio vie

no je ar kitoje kul tūr inėje srityje. 
:ad dr. Kli-

-kirtis y-
nrviais Pa- - v P a ^ akcentuojant raš to žmones . 
jrra p a p r a - i ^ i ą praėjusią savaitę 1977 metų 

Pul i tzer io premijos ir buvo pa 
skirtos. Net ir ne radus įrikiavi-
m u i įprastinės kategorijos specia
li premija buvo paskir ta Alex 
Ha ley , autoriui d a b a r labai po
pul iar ios knygos "Roo t s " . Istori
n io veikalo premija paskir ta jau 
1971 m. mirusiam Stanfordo un i 
versi teto profesoriui Davi<Tui 
Morr is 'u i . Už biografiją premiją 
gavo John E. Maek. Poetas James 

u 'Miiiii;iiifiiniiiiiiiiiiii(!iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii:iiniii:!ii>(iititt<ii<!iii:»iiiiiiiiiiiii • A 

1 A. T VE R A S % 
2646 V7. «9th Street — Tel. R E 7-1941 

r 
Pardavimas ir taisymas 

LAIKRODŽIAI CR BRANGENYBES 
^ll l l l l l l l l l l lMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIII ini l in i l l l lMUIIIUIIIIIHIIIIIIIIIIIMil lH. 

^ ' • ^ 

Čia ir baigiasi paslaptingoji ke
lionė. Gal ji ir nebaigta, nes dar 
daug dalykij gula krūtinę. Kaip tu
rėtume spręsti dabartinės Pennsyl
vanijos lietuviškąjį uždavinį? Kaip 
Australijos, kaip Brazilijos džiung
lėse gyvenančių lietuviu; kaip tu-
tėiurae persirikiuoti bendruomenės, 
propagandos ir kituose kul tūr iniuo
se frontuose, kuriuose vis dar pe
šamės ir nesutariame; kaip išvilio
ti aukštose pilyse užsidariusį, pini
gais !r protais stiprų tautiečių pul
ką; kaip...? 

Gal kitą sykį. kai susitiksime se
kančios Amerikos Lietuvių biblio
tekos knygos krikštynose. O dabar 
lauksime, kad ir visi. pervertę nau
jąjį albumą, pasidalintų savo įspū
džiais. Vertėtų, nes tai n e vien tik 
albumas: jis — dovana m u m s vi
siems, o svarbiausia, prasminga LB ir JS, o Venecueloje — LB. 
duok lė . PennsyJ variuos viengen- | D r . K l i m o maršrutas yra toks: r 
čiams. kurie to tikrai užsitarnavo, j Kolumbi ja (Bogota ir Medde l in ) Į 

: „i-„-

r* 
mmmmm 

1977 KELIONES Į LIETUVĄ 
Vienos Savaitės Kelionės į Lietuvą — 1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys 
Vanioje su dienos ekskursija į Kauną, 1 naktis Maskvoje. 

• R u g s ė j o 18 — R u g s ė j o 2 6 $858.00 

• Spal io 9 — Spa l io 1 7 $826.00 

Dviejų Savaičių Kelionės į Lietuvą, Vokietiją ir Angliją — 1 naktis Mask-
/oje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje su dienos ekskursija į Kaimą, 4 naktys 
vlurriche ir 3 naktys Londone. 

• Birže l io 26 — L i e p o s 10 $L253.00 

• L i e p o s 17 — L i e p o s 3 1 $1,253.00 

Speciali kelionė į Lietuvą, Vokietiją ir Prancūziją — 1 naktis Maskvoje, 6 dienos 
ir 5 naktys Vilniuje, s* vienos dienos ekskursija į Kauną, 3 naktys Muniche ir 3 
naktys Paryžiuje. 

• Birželio 8 — Birže l io 22 $1276 .00 

Kelionių kainos pagrįstos kelionių kainomis iš Bostono, New Yorko ir Montrealio 
per Pan American Worid Airways arba bet kariao IATA lėktuvu. 

D« daugiau informaciją apie Lietuvių keliones prašome kreiptis 

A L G I R D A S M I T K U S 
B A L T I C T 0 U R S 

8 WWte Oak Rd., N«wton, MA 02168 
Tel, (617) — 969-1190 arba 

1-800-223-7420 
( p r a š y t k a l b ė t i s u T a t * ' ) 

i kiekvienai kelionei ribotas. Patartina kuo anksčiausiai 

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS 
U ž s i s a k y k i t e šį s i u v i n ė j i m u i (needlepoint) pave iks lą 

" S A U L Ė T A S R Y T A S " už $7.00. Komplek tą s u d a r o 1 8 " x 2 2 " 
canva's (No. 10) su a t s p a u s t u p ieš in iu , s iuv inė j imo ins t rukc i 
jos, i š s iuv inė to paveikslo s p a l v o t a n u o t r a u k a , r e ika l ingu siūlų 
apska ič i av imas i r siūlų pavyzdž ia i . A r b a gal i te iSsir inkt i s a v o 
spalvų kombinaci ją . B a i g t a s pave ik s l a s y r a p r i t a i k i n t a s p r i r 
s t a n d a r t i n i o dydžio r ė m ų : 16" x 20 ' ' . 

Pe rs iun t imą užmokame m e s . N e w J e r s e y g y v e n t o j a i p r i d e d a 
5% v a l s t y b . mokesčius. U ž s a k y m ą su ček iu a r m o n e y o r d e r 
s iųs t i : 

.V.IBER mumms 
46 M c K E N Z I E RI». 

„ C O N V E N T STATTON. N . i . 07961 

MES STENGIAMĖS DUOTI LIETUVIAMS GERIAUSIĄ 
PATARNAVIMĄ IR GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS. 

ĮSIGYKITE LABAI PATVARIA IR EKONOMIŠKA 
SUSISIEKIMO PRIEMONE. 

Arrow 160 

Didžiausia naujiena! PLYM0UTH-"ARROW" 
P3fvarus, 4 cilinderių, ekonomiškas iki 35 

mylių galionu ir kaina nuo $2,995.00 
Turime jaunuoliams mašinų: Cadillac, Buick, Pontiac, Oldsmobile 
ir kitą, taipgi importuotu. Įvairią kainu. Pradedant nuo SI00. Mū
sų dirbtuvėse prityrę mechanikai pataikys karoseriją (Body). 
sparnus (Fenders) ir sureguliuos motorą 

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515 
Seniausias automobiliu pardavėjas Chicagoje, gerbiamas virš 60 
metų. 

PLYMOUTH - VOLARE - CHRYSLER - ARROW 

^ : 

r^= 

Savininkai vienintelio lietuviško motelio Palm Beach. Floridoje, malo
niai kviečia savo tautiečius atvykti bet kuriuo metų lankti prales*! sa\f, 
sjtns*. cr?,- - ; - r / v niiosavvhf.ie - Oeean HoHday Resort Motei — 
kuri randasi tarp Atlanto ii VVorth ",žoro — 

•M¥s Sfnith O r a n P,U . \ - 1 - \ ) . Palm B^arh Fla. ZMM. 

Kanibar 
t p i p f a n 

Kainos 

.3 : 

U. 

Ž> 

U 
pr 

b l i f 
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; • 

M=: 
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Patogūs. įvairaus dydžio, pilnai šaldomi ir šildom 
kai su virtuvėmis ir vonios kambariais, televizija 
400 pėdų ilgio pajūris, didelis šildomas baseiną*. 
Palrc Beach pajūryje. 

L :eVr 3.: z.;:.- : 'edtjai zui .a . - s ^ r r a a . je: ^ r a .p s ; ^ s raštu auiš-
*:au nerodytu \i: -ti ar skamsinsi t teiCfbrm 385-522-744T. 

GALAXY TOURS and TRAYEL, INC, 
141 Unden Street, Wellesly Mass. 02181 

Tel. (617) 237-5502 

VIENOS SAVAITES KELIONĖS I LIETUVĄ 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONES I: 
LKTUV5 — AUSTRIJĄ — 

BAVARIJ4, VOKIETIJĄ - RUSIJĄ 
VILNIUS 

Vienos savaites kelionės j 
Bn*=>iH?;̂  14 — B-'<' -\"A>\' • 
G^-užfis 5 — CeKUžės 12 
Gegužė? 12 — GeRužfr 19 

Lietuvą — 6 naktys Vilniuje. 1 diena Kaune 
21 S7<»9 Rugsėjo 16 - - Rugsėįo 23 .... SS29 

«S29 
P09 

M Rugsėjo 27 — Spalio 4 
$82t Spalio 6 — Spalio 13 ... 

Dviejų savaičių keltoni* į Lietuvą, Austriją ir Bavariją, Vokietiją 
— « naktyj Vflnfaje. S naktv<< Vi«n. • . 1 "<ktvs Munich 

G^friHl 2^ — Rirželio 3 . $1079 Liepos 7 — Liepos 21 $1199 
Birželio 16 — BiržHio 30 $1199 Liepos 14 — Liepos 28 $1199 

RugpiOčio 11 —RugpiūCio 25 $1199 

Del d a g i a u informacijų apie šias keliones \ Lietuvą prašome 
kreiptis telefonu — 

SKAMBINTI "COLLECT" 

Detroit, Mich. 313—485-3714 

Clevelar.d, Ohio 216—692-1709 

ELEONORA OREGATTIS 

EUROPA TOURS _ _ _ 

MRS. L TAMOŠAITIS . 

ANN PALUKAS 

t 4NTHONY VAfMA — 

West Coast, 213-«62^79l 

Chkago, m., H2 581-0089 

Miami, F-a 3W*4-358$ 
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Fantastine kelione į Šenadorių 
Mintys "Pennsylvanijos angliakasiu Lietuvę" vartant 

Tur būt, kiekvienas šiais Įmant
rių ir išradingų televizijos scenari
jų laikais esame matę fantastinių 
filmų, nukėlusių mus j dvidešimt 
pirmąjį amžių, ar veikėjų pa
slaptingomis aplinkybėmis sugrą
žinusių i praeiti ir pan. Nepapras
tai mėgstu šios rūšies žanrą ir, tru
puti nuraudęs, turiu prisipažinti, 
jog jis yra net tapęs neatskiriama 
mano gyvenimo dalim 

Žmogus vra bene keisčiausias 

J. TOLIUŠIS 

Būtėno sutiktuosius, pasigrožėti \ nu kitu sakiniu. 

rininko, leidiny pasigedusio nuosek-
i lesnės istorijos bei platesnės veik-
I los, vykusios ir šalia parapijų; girdi, 

visa tai knygoje vos užgriebta vie-

naujausiais foto meistro A. Kezio 
užfiksuotais momentais. Kėliau 
jame! 

22-jų parapijų sakmės 

Jos nėra džiaugsmingos. Nė vie
na mūsų genties ankstyvoji emi-

planetos Žemės sunėrimas. Ar ne j gracija nebuvo rožėmis klota. Tai 
tiesa, jog jis neretai savo dabarties į liudija ir Chicagos skerdyklų dar-

—tos trumputės akimirkos užmo- bininkai, New Yorko gildų siuvė
jus ir darbus skiria ateičiai arba. jai, —tais pačiais rūškanais ke-
sugrižęs mąstymais i nesugaunamą \ liais ėjo ir Pennsylvanijos ateiviai, 
praeiti, semiasi iš ten patirties bei j VI Būtėnas veda mus i požemines 
stiprybės dabarčiai. Gal todėl, ieš- į šachtas, kuriose anuomet dirbdavo 
kodami šios dienos prasmės, ir esa- ir žūdavo anų laikų angliakasiai, 
me taip glaudžiai Įtapę i anas di
mensijas. 

Nepaprastą nuotyki i anas pa
slaptingas laiko užuolankas paty-
riaus prieš kiek laiko Jaunimo cent
re, kur tradicija virtusioje kultūri
nėje vakaronėje Įvyko "Pennsylva
nijos angliakasių Lietuvos" kny
gos sutiktuvės. Tur būt, mažai kas 
iš dalyvių pastebėjo, jog ir pati 

tant nirtulingai sniego pūgai, pra
sidėjo mažu, bet tam Įvykiui pras-

Tautiečio teigimai vienu ypu su
griovė mano šviesią viziją, kurią 
nešiojausi visą savaitę. Iš tikrųjų, 
Ramojau, kokią istoriją Tu ten pa
rašei? Nepatikėsite: rytojaus dieną, 
sekmadieni, vėl atsiverčiau albumą 
ir dar kartą ji perskaičiau. 

Neturėtume nei nuogąstauti, nei 
prikaišioti, nes iš tiesų šios kny
gos tikslas ir nebuvo pateikti vi
suotinę Pennsylvanijos lietuvių 
angliakasių istoriją: dalykišką, 
chronologišką savo eiga. su statis
tika bei žemėlapiais etc. K. Bradū-
no iškelta mintis įamžinti nuotrau
komis senąsias Amerikos lietuvių 
bažnyčias, mokyklas, paminklus, 
veidus bei prel. J. Karaliaus kon
kreti pasiūla (ir finansinė talka) to

lydi pajuodusių namų gatvėmis, 
kurioje pavydūs airiai visokiais bū
dais kenkė lietuviams prekybinin
kams, supažindina su (net ir šiapus 
Atlanto ncišvengomis) "'bičiulystė- j į užmojĮ pradėtr Pennsylvanijoje, 

su lenkais, primena liūdnus _ š { a i fQS p i r r n o s i o s vHį0nės, da-
klebonų-parapijų komitetų vaidus; v u s i o s gy k n y g a i v&oomaz&Lf 0 
1x1 t e i s m u s - j vėliau ir veidą. 

Nežiūrint visų negandų, lietu-1 T i e s a ; k a d j e i d i n y s n ė r a i s t o r i j a 

viai čia sugebėjo pasistatyti savas j a k a d e m i n e p r a s m e ? bet t a i v i s d ė I . 
vakarones įžanga, uz langų dūks- bažnyčias bei įkurti parapijas, ku-; t 0 l a b a i p r a s m i n g a s i n d ė I i s i r pa

nose ir virė beveik visas jų kul- į p i i d y m a s p r i e kitos Pennsylvanijos 
' j lietuvių temomis paskelbtos medžia

gos. 

Pirmosios Amerikos lietuvių sostinės, Shenandoah, Pennsylvanijoje panorama 1972 m. gegužės mėn. 

mingu laiko pokštu. Kadangi nau-; pos draugijos, bažnytinės organiza-
joji VI. Būtėno-Alg. Kezio knyga c j j o s ; r t . t §įu parapijų marga-
vakaronės vėlesnėje eigoje nukėlė j spalvė veikla albumo tekste ir vy
raus i 19-20 šmtm. sąvartą, buvoj r a u j a : bažnyčių statybų istorinės 
visai natūralu, jog ir popietės pa- j iškarpos, parapijų veikėjų darbai-
grindinė prelegentė I. Bublienė, pa- į -nuotykiai, iškylos po bažnyčias, ka-
kilusi Clevelande penktą valandą į p įn es. vienuolynus ir pan. Akimir-
vakaro, Chicagos aerodrome turėjo 
nusileisti 4:30! Pagalvokite — juk 
ji buvo nuskridusi visą pusvalandi 
į praeitį. Ar nepuiki įžanga bet ku
riam fantastiniam filmui! 

Pennsylvanijos Lietuva! Mistiška 
sala, kurios praeities liekanas dar 
spaustuvės dažais kvepiančioje 340 

kos smalsia žurnalisto akim paste
bėtos ir judriu, nuolat besikeičian
čiu vaizdų, datų, nuotykių, pasa
kojimų kaleidoskopu pažertos skai
tytojui. 

Savaitei praėjus po knygos pri
statymo, svečiavausi bičiulių drau
gijėlėje, ir, kadangi Pennsylvanijos 
angliakasiai dar buvo šviežia nau-puslapių knygoje atskleidžia mums 

du spaudos entuziastai: žurnalistas I -]0yk nukrypome ir į juos. 
VL Būtėnas ir fotografas Alg. Ke- į _ _, . ' _, . „ .. 

c T Graži knyga... Per stambus snf-
,\ , . . . . , , i tas... Ramojus šališkas... Pasiutiš-Sios apvbraizos tikslas nėra daly-1, . , . „ . , . . „ T . . . . . „ . . . I kai brangi.. Girdėjau. K. Lapas kar-

"Pennsylvanijos angliakasių Lie
tuva" parašyta kitaip. Mano kul
tūrininkas pasimetė gal dėl to, kad 
ji skiriasi nuo istoriniam veikalui 
Įprastinio dėstymo. Ar tik nebus čia 
kaltas nelemtasis mūsų konservaty
vumas? Juk tiesa, kad plati lietu
viškos visuomenės dalis yra labai 
nepaslanki naujoms apraiškoms, ar 
jos būtų kūrybinės, ar kultūrinės, 
ar dar kitokios. Vis dar nepripa
žįstame poezijos, jei ji nesirimuoja 
tradiciniu ketureiliu, šnairuojame i 
modernesnių teptuko brūkšnių dai
lininkus; nemokame net juoktis, vis 
Įtardami, jog dabarties humoro kū
rėjai yra kažkokie šarlatanai ar są
skaitų suvedinėtojai. 

Reportažiniu stiliumi parašyta ir 
"Pennsylvanijos angliakasių Lietu
va". Gal dėl to ir anas kultūrinin
kas nebus VI. Būtėno pagavęs? 

Minčių srautas nesibaigia. Iš 
knygos puslapių jis vilnija tolyn, 
ieškodamas atsakymų į VI. Būtėno 
akimirkų užuominas, į knygoje pa
teiktų kitų leidinių ištraukas ir 

t rai šį miestą mūsų gentis kadaise viliojau į tolimąją Pennsylvanijos kiek dar metų tautybių sutirpimo 
valdė? 11 

Aukštais Švč. Trejybės skliautais 
tartum girdi iškilmingą giesmę, 
plaukiančią iš šimtų krūtinių. 

Geležies gyvatėmis išsiraitę, į juo
dą anglių uolyną nubėga bėgiai: 
jais važiavo bent kelios lietuvių 
kartos į darbą, į mirtį, į švieses-

pan. O jų esama tikrai įdomių. į nio rytojaus viltį 
Skaitome, jog Shenandoah mieste Žvyruotas Girardvillės kelelis su-

ietuvių praeitį. Ne, ne neturėjau j katilui spirsis New Yorkas, Chica-
tokių užmačių. Ar žinote, kur abu ga, Los Angeles ir visi kiti lietu-

anuomet gyveno tiek daug mūs 
tautiečių, jog per 40 metų ten me
rais vis buvo renkami lietuviai. Šios 
gausos Įtaka tikrai didelė: nemaža 

siaurėja ir užkumpsta kapinaičių 
vartuose. Juo angliakasiai lydėjo 
savo draugus paskutinėn kelionėn 
ir tyliai šnabždėjosi apie viengen-

dalis mieste gyvenusių airių, veng- j čius Dzūkijoje, Žemaičiuose ir Su-
išmoko 

kiškai įvertinti ar išnagrinėti nau
jąjį Amerikos Lietuvių bibliotekos 
leidinį. Tai atlikti paliekama knygų 
kritikams, kultūros istorikams ir pa
tyrusiems recenzentams. Šių eilu
čių autorius priklauso tam tolygio 
mažėjančiam mūsų spausdinto žo
džio skaitytojų būriui, kuris nau
jo leidinio didesne ar mažesne pa
klausa tebus vien simboliškas tei
sėjas. Ir aš bandau į knygą žvelg
ti smalsaus kiekvieno lietuviškos 
knygos mylėtojo akimis, nuoširdžiai 
džiaugdamasis, kad ir vėl Įspaudė-
me naują pėdsaką savosios kultū
ros kelyje, kad atkasėme dar vieną 
statinę lobio, buvusio pasmerktu 
negailestingai užmarščiai... 

Tačiau begalę klausimų, liūdnų 
ir šviesių minčių srautą sukėlė va
karonės pašnekovai, kai knygos ne- ; 
buvau dar net palietęs. 

Ingridos Bublienės nuojautos. 
kad nemokame prieiti prie dabar
ties Pennsylvanijos lietuvių; užuo
minos, kad jų angliškai parašyto?; 
mūsų spaudai žinutės dingsta ne- \ 
paskelbtas redakcijų krepšiuose;; 
klaustukai, kodėl kasyklų mieste 
liuose neprigyja Lietuvių Bendruo
menė, kodėl... 

Šviesesnis entuzias'as buvo VI 
Būtėnas, gyvu pašnekesiu pereike-
Pennsylvanijos vaikštynių ir susi
tikimų įspūdžius, nostalgiškus be
baigiančių amžinybėn iškeliauti 
angliakasių nuotaikas bei jų sa
vitas, mūsų kartai jau ne visada 
suprantams lietuvybės apraiškas. 

Kunigas A'g. Kezys pristatė kny
gos techninę dali: spausdinimą, me
cenatus, darbo taDk'n'nkus bei Įvai
rius vingius, k-"iais ši knvga pas 
mus atkeliavo. Prie jų dar sugrį
šime. 

Visa vakaror.rs nešnek->• u mo-
ziika kaip tik ir skatina atversti 
Sto stambaus allrimo lapus ir ieško
ti nežinomųjų iksų, pamatyti VL 

čiamose užrekordavo pikantiškų ei
lučių... Bravo, prelatas Karalius... 

Tai smulkutės pokalbių pabiros, 

rų, žydų, 4iet libaniečių 
kalbėti lietuviškai. 

Numanu, jog būta Pennsylvani
joje ir kitu šviesuolių: advokatų, 
daktarų, mokytojų ir pan.; žino- į 
me, jog įvairiais laiko tarpais leis-1 
ta bent tuzinas laikraščių. Tai vis Į 

Panašiai yra ir su reportažu. Jei į s k l e i s t i enciklopediją, verstis kituo 
korespondenciją, interview, sporto 
apžvalgą ar tradicinius iškilmių-
balių - minėjimų aprašymus dar ne-

ir ne dėl jų skaitytoją į anuos 1 sunkai virškiname, tai reportažą, 
svečius veduosi. Rūpestį sukėlė j pati vaizdžiausią žurnalistikos žan-
svarstymai vieno čikagiškio kultu- j rą, ne visada "Įkandame". 

valkų lygumose. 
Neužmirštami momentai iš Penn

sylvanijos Lietuvių dienų; beveik 
neįtikėtina: per šešiasdešimt metų 
į jas suplaukdavo iki 20 tūkstan
čių mūsų kilmės tautiečių! 

Didelę albumo dali užima ir as-
šviesios kibirkštys ano laikotarpio | menų galerija. Vienus jų pažįsta-
gvvenime. Josrbei kitos užuominos ; me jau iš seniau, kiti A. Kezio 

\ paskatino pasidairyti ir plačiau: į sutikti dviejose 1972-73 metų iš
vykose. Tai angliakasių, kunigų, 
giesmininkų, spaudos darbuotojų, 
seselių, užeigų lankytojų ir pan. 
veidų studija. Mieli, rangūs vei
dai, savo šypsniais, darbais ir už
mojais per 70 metų sudėję duoklę, 
kurios nuošimčiais šiandien di
džiuojamės. Ačiū, mielas Algiman
tai, kad bent dalelę jų mums pa
rodei. 

Leidinys taip pat papildytas nuo
traukomis iš Br. Kviklio, Lietuvių 
muzikologijos ir Lietuvių foto ar
chyvų. 

Laikas atidengti tris paslaptis 

se leidiniuose, ieškant atsakymų 
bei patenkinant abejones. 

Nepatikėsite —priėjau keisčiau
sių išvadų: koks visų užtiktų ra
telių, draugijų ar asmenų įnašas 
bebuvo į ano laiko lietuvišką judė
jimą, visus iuos viršija veikla, su
sispietusi aplink parapiją. Tiesa, ji 
nebuvo aukšto lygio šiandienine 

j prasme, būta mažesnių-didesnių 
j dėmelių, be: ji patenkino pagrin-
| dinius ano laiko ateivių poreikius. 
j Svarbiausia, kad parapija sutelkė 

apie save daugumą tautiečių ir bu
vo pagrindiniu lietuvybės palaiky
mo židiniu. 

Humorui vertėtų paminėti ir „ , . , . . . . , 
. . , . , . —. ..„ , dzioies. Bet ir vel prisiminkite, įog'etc. i\ew Philadelphnos lit. mokvk-antrąją didumu instituciją, neabe- . " . . _ . , . ... ,i 

jotinai buvusią stipria parapijų 
konkurente. Liet. enciklopedijos ži-
„ ~ „ - i n u ŽT_ ,. « _ kurių, tur but, niekad pilnai ir ne-; tenvksčių parapijų. niomis, 1914 m. senadonujė buvę 7 . ' . * ' * v r' 
_ _ - _ _ v - c '1 1^?*^* r c ' I ' r t l*a T n r t f t n r r i A t o * r * o « a t l M t . 1 * _ *:_ O A Af\ 

120 lietuvių saliūnų! (tur but, šian
dien tiek neturime visoje Amerikoje, 
— koks nuosmukis!) 

knygos autoriai buvo nuvykę? Į 
ateitį! Taip, į ATEITĮ, kokią ir mes 
greičiausiai matysime savo trečioje 
ar ketvirtoje kartoje: bažnyčios, per
imtos kitų tautybių klebonų ar 
saviškių, jau nekalbančių lietuviš
kai; jaunoji gentis, kuriai lietuvybė 
jau nesvarbu; nostalgiški pačių vy
riausiųjų amžininkų prisiminimai 
apie buvusias dienas... Tai šiandie
ninė Pennsylvanijos Lietuva ir gal 
mūsų pačių ateities vizija. Ji nėra 
labai šviesi, tačiau neišvengiama 
kiekvienos emigracijos tikrovė. 

Kur suklysta, kur nenumatyta? O 
juk turėta ir anuomet nepaprastų 
duomenų, teikiančių vilties, jog lie
tuvybė žydės ten bent šimtmeti: 
skaičiumi vyraujanti lietuvių masė, 
greit ir stipriai išaugusios parapijos, 
fizinio gerbūvio suklestėjimas 
(vien Šenadoriuje būta daugiau 
kaip 200 liet. prekybininkų, versli
ninkų). 

Vėl verčiau storąją knygą, ieško
damas per greito lietuvybės suny
kimo. Toli skleisti nereikėjo. Štai 
ryškėja ir antroji paslaptis — liūd
nosios eilutės, kurias mums patei
kia žum. VI. Būtėnas. Paklausy
kime: 

Shenandoah lietuviai be savų 
mokyklų buvo iki 1935 metų; 40 
metų pavėluota dėl komitetu-kle-
bonų kovos. Mahonoy parap. mo
kykla pradėjo veikti tik 1925. Sha-
mokin miestely, garsiame kita lie
tuviška veikla, atsiskleidžia tokia 
tikrovė: ten nebuvo savosios mo-

Noriu mielą skaitytoją atsiprašy-i kyklos, kur jaunimas būtų pamoko-
ti, nes jaučiu, kad būsiu jį suve- mas savos kalbos, Lietuvos istorijos 

dar pradžioje minėjau, jog kviečiąs j la pradėjus veikti tik nuo 1927 
jus į apgaulingas laiko dimensijas, \ metų, ir t.t. ir t.t. per daugumą 

viškieji židiniai? 
Gal mįslės ir neįspėsime šimtu 

nuošimčių, bet drįstame su viltimi 
teigti, kad ateitis šviesesnė. Pa
žvelkime į turimus duomenis per 
tą pačią prizmę, kurios perspekty
voje stebėjome ir Pennsylvan'jos ke
lionę. 

Anoje iškyloje dalyvavo taip pat 
trys mūsų jaunosios kartos atsto
vai — studentai: sesuo ir brolis 
Bradūnai ir R. Lapas. Dalis 'Elenu-
tės ir Jurgio Bradūnų šioje eks
kursijoje atliktų darbų bei patirtų 
Įspūdžių pateikta angliakasių kny
gos intarpe, pavadintame portfolio, 
o Raimundo Lapo sukaupta me
džiaga (tautosaka be: muziejinės-
-archyvinės radybos) įteikta atitin
kamoms liet. institucijoms. Štai ke
letas nuotrupų apie jaunuosius at
stovus: trijulė jau gimusi šiame že
myne; visi baigę aukštuosius moks
lus, besiekia magistrų ar dokotora-
tų; baigę lituanistines mokyklas, 
Ped. lit. institutą; aktyvūs mūsų 
organizacijų veikloje; didžiuojamės 
ne tik jų gražia lietuvių kalba, 
bet ir gyvų entuziazmu įvairiems 
lietuviškiems reikalams. 

Pristatau juos ne kaip kokią iš
imtį: tokių jaunuolių šiame kraš
te turime dar nemažai. Juos Sau
gino ir išugdė susipratusios šeimos, 
lietuviškų parapijų mokyklos, jau
nimo organizacijos. Nepasitgaįano-
me vien tuo: išplėtėme nepaprastą 
lituanistinių mokyklų tinklą, lį | be
ne lemiantį faktorių šviesesnei 
ateičiai. Tai nepaprasti ženklai, ku
riuos stebėdami galime teigti, kad 
kokybiškai vis dar kylame aukštyn. 

Neturėjome klebonų-parapijų 
dvikovų, gyvenimo patirtis išmokė 
tolerancijos; pasidarėme lankstesni 
kietuose principuose, nuleidome sa-

Soenandoaa lietuvių Sv. Jurgio bažnyčios vidus, žvelgiant nuo altoriaus 

Jei VI. Būtėnas, vykdamas Penn
sylvanijos ekspedicijon, gal vien tik 
nuvokė, ko ten reikės ieškoti, tai 
antrajam knygos autoriui, kun. Alg. 
Keziui, žadėtas lengvesnis uždavi
nys. Mūsų foto meistras buvo pa
kviestas konkrečiai misijai: užfik
suoti šios salos lietuvių pastatytas 
bažnyčias, mokyklas, paminklus. 
Įamžinti veidus. 

Apie nuotraukas rašyti sunkiau. 
Gal net visai negalima kalbėti, nes 
jas reiki,, pamatyti ir. perlaužus 
per savo \aį/duotės prizmę, susida
ryti niioutiką ar vertinimą. Jaučiu 
— kiekvieno jis bus skirtingas. 

Man n.mjojo albumo vaizdai pra
byla žod:ngiausia kalba, kokios ne-
papasakns geriausias prakalbi-
ninkas ar aiškintojas. Antai, slėny-
:c misid"iek'^i Shenandoah mies*o 
panoram*. Dievuli mano, argi uk-

suvoksime. Turėtumėte man atleis-j Ar & 30-40 metų švietimo su 
ti, nes juk visi fantastiniai pasako- vėlavimas ir nebus didžioji klaida,, v o įsitikinimų labai aukštas kainas 
jimai baigiasi netikėta pabaiga, daž-1 dėl kurios liko neįdiegtas stipresnis i r be^'eik y i s a d suradome prasmin 
niausią grįžimu Į dabartį, palikda- tautinis susipratimas? 
mi mus susimąsčiusius ir bespren- Norėtųsi atidengti ir trečiąją 
džiančius: iš tikrųjų, į kokį laiko mjsię) dirginančią dabartyje mūsų 
tarpsnį buvome nukelti? širdis ir protus: ar tikrai artėjame 

Tikriausiai susikūrėte vaizdą, jog Į šiandieninės Pennsylvanijos lygi? 

Kasyklose užmušto angliakasio K. Labučio antkapis Sv. Juozapo kapinėse, 
Mahanoy Uty, Panasyvanijeia. 

gų pagrindų, suvedusių prie bend
ro stalo. Sutilpome kartu daktarai, 
staliai, studentai, moterys, kunigai, 
liberalai etc. 

Jei, besprendžiant lietuviškus rū
pesčius, ir ateity vadovausimės pa
našiu šūkiu — ieškokime to, kas 
mus riša, o ne to. kas skiria! — 
užtikrinu: tuomet nuversime kal
nus! 

Pennsylvanijos išvyka galėtų bū
ti klasišku pavyzdžiu, štai, suda
riau net kelias jos dalyvių-inicta-
torių-globėjų kombinacijas: poe-
'as, žurnalis'as. prelatas, fotogra-
ras; fron*;n:nkas, skautas, ateitinin
kas; liet. dienraščio redaktorius, 
angliško laikraščio tarnautojas, 
Amerikos Folkloristikos centro spe
cialistė; humanitaras, biologas-ekolo-
gas, prancūzų k. "bachelor"... 

Ši mnrra etrupė, Įvairuojanti sa
vo išsila in'mo, profesijos, ideologi-

(Nukelta i 5 pusL) 
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