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ANGLIJOJE 

Kertine parašte 
Pašiurta Stasio Šalkauskio 
kūrybine premija 

Ate i t in inkų Federacijos Stasio 
Šalkauskio kūrybinė premija šie
m e t devintojo Ateitininkijos kon
greso proga paskirta moks l in in
kui , l i teratūros ir m e n o istorikui 
— kri t ikui ir d ramaturgui dr. Jo
n u i G r i n i u i , gyvenančiam V a k a 
rų Vokietijoje, Miunchene . Pre
mijos mecena ta i y ra dr. K. A m -
brozait is , d r . R. Ginei t is , dr . A. 
Laucis , dr . A. Razma, dr. V. Šau
lys ir dr. B . Valatka. 

Anksč iau Stasio Šalkauskio kū
rybinės premijos buvo paskirtos 
dr . Juozui Girn iu i , prof. dr. A n 
t a n u i Mace ina i , S imui Sužiedė
l iu i ir kun . Stasiui Ylai. 

L a u r e a t u i dr. J. Gr in iu i nega
l i n t į kongresą iš Vokietijos at
v y k t i , p remi ja buvo perduo ta 
kongreso rengimo komisijos pir
m i n i n k u i kun. Ged iminu i Ki-
jauskui , ku r i s ją pers iuntė dr . J. 
Gr in iu i . 

Sve ik indami naują Stasio Šal
kauskio kūrybinės premijos laure
atą dr. Joną Gr in ių , spausdina
m e čia premijos paskyrimo proto
kolą ir l aurea to laišką Atei t in in
kų Federacijos valdybai . 

studijas paskelbė daugybėje peri
odinių l e d i n i ų lietuvių, pran
cūzų ir vokiečių kalbomis ir iš
leido šias knygas: 

P u t i n o lyrika, 
Grožis ir menas , 
V i ln i aus m e n o paminklai, 
O . V. Milašius — poetas, 
Lietuvių kryžiai ir koplytėles, 

Prieš ketverius metus Lietuviš
kųjų studijų savaitė Europoje pa
sidarė keliaujanti. Pe r ilgoką laiką 
ji vis buvo ruošiama Vakarų Vo
kietijoje. Bet, dvidešimtai savaitei 
besibaigiant, jos dalyviai nutarė 
ateinančiai savaitei surasti reikalin
gą gerą vietą Šveicarijoje. Dr. A. Ge
ručio ir visų Šveicarijos lietuvių 
darniomis pastangomis ii t en pui
kiai pasisekė. Tai buvo geras paska- i 
tas šiems lietuvių kultūriniams su- i 
sibūrimams rengti Italijoje, Prancū
zijoje ir šiemet Anglijoje. 

Anglijos lietuviai pradžioje buvo 
suabejoję, ar jie pajėgs šalia jauni
mo - skautų stovyklos dar suruošti 
gerą Studijų savaitę. Tačiau, kiek 
buvo girdėti, dėl Savaites teigiamai 
pasisakius inž. J. Vilčinskui, buvo 
surastos netoli Londono patogios 
patalpos K:ngswood Hali kolegijoje 
Egham miestelio pakrašty. Šita ko
legija yra tarp dviejų žymių pa
minklų, primenančių kovas dėl 
laisvės prieš hegemoniją. Vienas jų 
— akmuo, kuris siekia tolimą pra
eit}, kai Anglijos karalių Joną Be
žemi sukilę didikai 1215 metais pri
vertė atsisakyti patvaldystės, išrei
kalaudami, kad jų, bajorų, dvasiš
kių ir pirklių teisės būtų surašytos 
rašte, vadinamame Magna Charta 
libertatum. Dabar jame kai kurie 
istorikai mato anglų demokratijos 
versmę. Antra jžymybė šalia K'-ngs-
wood Hali kolegijos, priklausančios 
Londono universitetui, yra gražus 
paminklas anglų lakūnams, miru
siems I-me ir H-me pasauliniame 
kare. 

Šitoje istoriškai reikšmingoje vie 
Veida i ir problemos lietuvių toje ir žalioje gamtos aplinkumoje 

literatūroje I ir II, kelis dramų | buvo dirbta visą savaitę — nuo lie-
veikalus. 

Prieš koncerto pradžią šios vasaros Lietuviškųjų studijų savaitėje (VII. 31 -
moję eilėje, viduryje vysk. A. Deksnys tarp Lietuvos a stovo Anglijoje V. 
Slnėje dr. A. Gerutis, o pačioje kairėje prof. V. Vasyliūnas ir P. Odinis 

buvo daugiau negu kitais metais — 
net dvylika. Jų visų ne t sutrauktai 
perduoti čia neįmanoma. Reikia pa
sitenkinti tik kai kuriomis jų min
timis ir įspūdžiais. 

Sukaktuvinės paskaitos 

Kreipiant žvilgsnį į lietuvių kul
tūrinę praeiti, šiemet buvo minė
ti trys žymūs lietuviai. Studijų sa
vaitė pradėta Dr. Jonu Basanavi
čium, nuo kurio mirties šiemet su
kako 50 metų. Apie Dr . J. Basana
vičių ir tautini atgimimą kalbėjo 

Komisija prašo Ateitininkų 
Federacijos valdybą pasiūlymui 
pritarti ir 1977 metų Stasio Šal
kauskio premiją dr. J. Griniui pa
skirti 

Komisijos norių parašai 
Chicaga, 1977. V U 11. 

Ateitininkų Fedaracijos 
Valdybai 

Ateitininkų devintajame 
kongrese Clevelande 

Miunchenas, 1977 m 
rugpjūčio 26 d. 

Brangieji idėjos Draugail 
Tikrai nudžiugau, gavęs Atei-

t'ninkų Federacijos Valdybos 
pranešimą, kad man yra paskir
ta šių metų Stasio Šalkauskio 
kūrybinė premija už mano lig-

visų studijų savaičių paskaitinin-
pos 31 d. iki rugpjūčio 7 d. 1977 me- k a s ^ Kajetonas Čeginskas. Pir-
tais — klausant paskaitų, d i s k u - l m 0 ] - e s a v o p a s k , i t o s d a l y p r e legen-
tuojant, posėdžiaujant, meldžiantis, | 
ilsintis, iškilaujant ir linksminantis. 

tas jautriais ž\xl2iais ir vaizdžiomis 

Savaime suprantama, kad Lietuvis- citatomis gyvai nupiešė J. Basana-
kųjų studijų savaitės pagrindinę 
dalį sudarė paskaitos, kurių šiemet 

vičių kaip Lietuvos istorinę asme
nybę XIX amž. pabaigoje ir XX amž. 

P R O T O K O L A S 
Ateitininkų Federacijos valdy

bos sudaryta komisija Stasio Šal
kauskio kūrybinės premijos kan
didatui parinkti — pirmininkė 
Alina Skrupskelienė nariai Aldo-1 J į ^ 
na Za.lska.te, Saulius Girnius, j n i u s d a r b u s 
dr. Antanas Razma ir sekretorius! 
Česlovas Grincevičius — 1977 j Dėkodamas Federacijai už št 
rugpjūčio 11 d. posėdy, aDsvars-1 ™a lonu- atžymejimą, kuris man 
čiusi nemažą skaičių kandidatu,! t e n k a m a n o my l i m oJ° mokytojo 
kurie savo mokslo darbais arba! v a r d u i r mūsx* devintojo Kon-
kūryba yra praturtinę lietuv'ų I greso proga, jaučiu, kad per šią 
kultūrą, premijai gauti kandida-i premiją Federacijos Valdyba no
tų parinko profesorių, daktarą r i Pabrėžti vieną mūsų ideologijos 
Joną Grinių, gyvenantį Vakarų! P r i n c iW' k u r i s vad inas« inteli-
Vokietijoj. Sprendimas buvo iS c n t i š k u m a s ' b e t kur* m e s k a r t a , s 

vienbalsis 
J. Grinius visą savo gyvenimą 

paskyrė mokslui, lietuv'ų lite
ratūros kritikai ir istorijai, visuo
meniniam veikimui, kultūros puo
selėjimui Ilgesnes ar trumpesnes 

pamirštame. 
Tuo tarpu ideologijos formų 

luotojas profesorius Stasys Šal 
Or. Ir.r.i-, inius Šios vasaros Lietuviškųjų studijų savaitėje Europoje, Ang
lijoj«. skaito paskaita apie Oskarą Vladislovą Milašių, minint poeto 100 metų 

kauskis šį pradmenį labai b r a n - i g i m m n •.^.iktj. Devintojo Ateitininkijos kongreso proga dr. Jonui Griniui 
g ino . Jis ne kartą yra sakes, kad *ipm<>' " ^ "t* Stasio Šalkauskio kūrybinė premija už įo literatūros ir meno 

<.rl<"\, ~ ^ •'••• ••:• '•c"'<al.» Granatui-;;: nr Inirvba " ' '£>*. kultūrinę VCUJ-; 
žiūr Ken^uį parai:«,». N i i e i U J 2 psl . ) 

t 
Dr. Kajetonas Čeginskas Listuviš-

icųjų studijų savaitėje Anglijoje skai
to paskaitą, minint dr, J. Basanavi
čiaus 30 metų mirties sukaktį. 

pradžioje. Nors jis buvo gra-omas 
įvairių sveikatos pavoju, tačiau, iš 
jų nuostabiai iš rūkdamas, jis at
liko daug darbų ne vienoj lietuvių 
kul'.ūros srityje, neišskiriant nė po
litikos (Didžiojo Vilniaus Seimo su
šaukimas. Vasario 16 d. aklo pasi
rašymas) . 

Tačiau, kalbėdamas apie lietu
vių tautini atgimimą, Dr. K. J. Če
ginskas' nebenorėjo J. Basanavičiui 
atiduoti pirmenybės, nors daug kas 
šitaip elgiasi. Prelegentas jrodinėjo, 
kad mūsų tautinis atgimimas buvo 
prasidėjęs žymiai anksčiau prieš 
"Aušros" laikraščio išleidimą, ku
riame J. Basanavičius turėjo pagrin
dinės reikšmės. Ir svarbus čia buvo 
pats laikraščio išleidimo faktas, o 
ne idėjos. Jų galima rasti ankstes
niuose atgimimo tarpsniuose. Tų 
atgimimo tarpsnių prelegentas nu
rodė tris. Paskutinysis, garbingasis 
arba triumfuojantis laikotarpis ir 
buvo "Aušros" ir "Varpo" žurnalų 
laikas. Šio meto ne vienas darbuo
tojas sulaukė nepriklausomos Lietu
vos valstybės atkūrimo. Todėl dau
guma jų nebematė ankstybesnių 
Lietuvos žadintojų, laikydami Dr. 
J. Basanavičių mūsų tautinio atgi
mimo pradininku, nors jis tebuvo 
viena laimingųjų (labiau ma
tomų) jo žvaigždžių. 

kad mūsų rašytojos apysakose at
sispindi Ir krikščioniškos meilės 
samprata. 

Dr. Jonas Grinius kalbėjo apie 
trečią šių metų sukaktuvininką, 
poetą Oskarą Milašių, n u o kurio 
gimimo sukako 100 metų. Pacita
vęs dvi poeto laiškų ištraukas, iš 
kurių buvo matyti tiek Milašiaus 
patriotizmas, pagrįstas istorinėmis 
senosios Lietuvos valstybės tradici
jomis, tiek O. Milašiaus politiškai 
diplomatiniai darbai, atstatant ne-

Į priklausoma Lietuvos respubliką, J. 
; Grinius toliao. dėstė "Don Žuano 

ir meilės problemą Milašiaus kūry-
: boję". Joje jis rado bent Uejopą 
i donžuaną. Pirmasis "Septynių vie-
I natvių" Don Žuano scenų jaunas 
; didikas, kuris yra panašus į jauną 
i skeptiką ir pesimistą Milašių, be-
I skendėdamas savo tamsiuose jaus

muose, beveik nežino, kas yra meilė, 
| Antrasis Don Žuanas, nupieštas pa

gal XVIII amž. italų didiką, vadi-
- VHI. 7) Anglijoje, prie Esham. Pir- n a s į Pinamontasj is nujaučia meilę 

* " kaip didelę vertybę, bet, jos beieško-
damas, jis praleidžia visą gražiausią 
amžių atsitiktiniuose seksualiniuo
se smagumuose, kol senatvės slenks
ty sutinka moterj, kuris giliai pa
milsta, nors ji ir pasirodo kurtizane. 
Daug kenčia Plnamontas, kol paga
liau nuo jos atsiplėšia, tapdamas 
meilės filosofu. 

Tretysis Milašiaus Don Žuanas 
— jau n e vaizduotės sukurtas didi
kas, bet tikras, istoriškas Sevilijos 
palaidūnas Don Miguel Manara 
Vincen'ello dc Lcca, miręs 1679 m. 
šio padaužos paleis tu vingos avan
tiūros nebepatenkina. Sutikęs vieną 
išmintingą ir skaisčią mergaitę var
du Zirolama, ją veda, bet po trijų 
mėnesių mirtis jam ją atima. Tada 
Miguclis supranM. kad io meilės al
kį tegali pasotinti tik Dievas, o už 
praeiti reikia atgailauti. Tapęs ša-
tičių vienuoliu, atlikęs daug gerų 
darbų, Miguelis Manara miršta be
veik šventu vienuoliu. 

Po šio istorinio Don Žuano "Mi
guel Manaroj" Milašius "Mėphi-
boseth" misterijoje sustojo prie dar 
žymesnio asmens — izraelitų kara
liaus Dovydo, kuris buvo prana
šas bei poetas ir taip pat didelis 
nusikaltėlis žmogžudyste ir svetimo
teryste. Dėl savo meilės Dievui nuo
lankiai priimdamas jo skaudžią 
bausme (savo ir Betsebos sūnaus 
mirtį), jis lairrėjo Dievo malonę, 
nes iš jo giminės gims Jėzus. Paga
liau "Sauliaus iš Taršo" misterijoje 
Milašius vaizdavo, kaip kruvinas 
krikščionių persekiotojas Saulius, 
Dievo meilės veikiamas, tampa uo
liausiu Kristaus apaštalu, kankiniu 
Paulium. Po 1914 m. gruodžio 14 d. 
vizijos O . Milašius nebesustodavo 
prie meilės problemos specialiau, 
bet iš trumpų prasitarimų eilėraš
čiuose buvo galima jausti, kad jis 
liko riteriškai ištikimas tai savo 
meilės sampratai, kokią buvo išdės
tęs "Meilės pradmenų" ("L'-
Amoureuse initiation) romane 
1910 m. 

Kai lietuvio vardas skrenda j Jupiteri 

Studijų savaitėje buvo paskaitų, 
kurios nesidavė Įtraukiamas j gru
pes. Prie šitokių vientuliųjų reikia 

Vincas Natkevičius kalba apie mei- Į skirti kun. Augustino Rubiko pa
les problemą Marijos Pečkauskaitės įkaita apie Karolio Darvino evoliuci-

tžje Anglijoje buvo prisur.iita rašy- Į 

Marija Pečkauskaitė ir 
Oskaras Milašius 

Antrą sukaktuvinę paskaitą skai
tė Vasario 16 gimnazijos direktorius 
Vincas Natkevičius apie Mariją Peč
kauskaitė, nuo kurios gimimo Šie
met suėjo 100 m. (pagal neseniai su
rastus gimimo metrikus). Priminęs 
keletą duomenų iš rašytojos gyve
nimo, prelegentas nagrinėjo meilės 
problemą M. Pečkauskaitės kūrybo
je. Priimdamas vokiečių filosofo 
Max Schclerio sampratą, k.'.d meilė 
yra gilesnės vertybės atskleidimas, 
V. Natkevičius pirmiausia sustojo 
ties tais M. Pečkauskaitės kūriniais, 
ki:r atsiskleidžia tėvynės meilė 
("Viktutė", "Vincas Stonis", "Anuo 
rne^u"), paskui stabtelėjo prie vyro 
ir moters meilės ("Viktutė"), prie 
šeimos meilės, ypač tarp motinos ir 
dukters ("Sename dvare"). Nagri
nėdamas "Mėlynąją mergelę", pre
legentas parodė, kaip meile peržen
gia mirties sieną, tampa transcen
dentine, siekianti amžinybės bei 
Dievo. Taip pat mirties grėsmė daž
nai sukilnina meilę. Tai kartais ma
tyti ir artimo meilėje, kuri M. Pcč-
kauskaitei ypač gerai buvo pažįsta
ma jos praktiškame gyvenime. Ra
šytojai taip pat buvo žinoma ir vul
garioji meilė (Dėdės Boiesio avan
tiūra "Sename dvare"), tačiau pre
legento nuomone M. Pečkauskaitės 
meilės sampratoje apskritai matyti 
Platono koncepcijos. Atrado, kad 
nemažiau būtų teisinga, pridurūs, 

tOJOS 100 fiOetit įimiir... } ^ » A a > (NukftiU j 2 r*L) 
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Prie Magna Charta libertatum ištakų 
tymo šventraščiu. Šią Įdomią pa-i f~ 
skaitą klausant, atrodė, kad minėto' į 
santykio nėra, nes Senojo Testu- I 
mento autoriai nekūrė jr-kių moks- f 
linių teorijų gyvosios gamtos įvai
rybei aiškinti, o K. Darvinas bu
vo tikintis žmogus, nors ir sugalvo
jęs teoriją, pagal kurią įvairios gy-! 
vių rūšys išriedėjusios vienos iš | 
antrų, taigi be tiesioginio Die
vo kūrimo. Jei Įvairioms gyvių rū- i 
Šims atsirasti Dievas nėra būtinas. -
tačiau be jo kaip pirmosios priežas
ties nei tie gyviai, nei visas pasaulis { 
negalėtų egzistuoti, teigė prelegen- i 
tas. 

Bet jis taip pat stengėsi pateisinti! žemės ir 
evoliucijos teoriją, pvz., sakydamas,; ras. 
kad evoliucijos pripažinimas esąs gi-; 
lesnis tikrovės pripažinimas. Kadan-j truodarras skaidrėmis, tačiau korės- į 
gi dėl laiko stokos po kun. A. Rubi-! ponden ,is nepajėgė jos užsirašyti, j 
fc) paskaitos nebuvo diskusijų, pa- i Klausytojai buvo dėkingi: vidury 
liko neišsiaiškinta, ar visuotinės j Pakaitos net plojo prelegentui, iš-j 
evoliucijos teorijoje nėra paslėpto] &*?, k ; id ™no lietuvio mokslinin-
inito. Sakysim, kodėl kovoje dėl bū-\ *c vardas drauge su kitais Įrašytas 
vio gyviai būtų turėję siekti sūdė-j erdvių satelite, kuris skris Į Jupite-
tingesniųjų gyvybės formų, kurios!™ planetą (tas Dr. V. Vasyliūno 

jei lietuvių šeimose būtų pakanka
mai sistemingumo, auklėjant vai
kus. Deja, to stinga. Net ir šitokia
me nelinksmame stovy, jaunieji pa
rodo gražių proveržių, bet, kai 
dauguma jų neremia, tie sponta
niški darbai greit užgęsta. Tarp vi-
dutinišk) jaunimo daugumos pasi- \ 
rodo šviesių išskirtinių jaunuolių,; 
t^rp kurių galėtų atsirasti vadų 
lietuvių bendruomenei svetur išlai
kyti: tik tie kūrybingieji, jaunieji 
lietuvių švyturiai turėtų pajus
ti savo tautinę atsakomybę, kad 
taptų slaptais susibaudėliais, vei
kiančiais sutartinai. 

Dr. Vytenis Vasytiūnas kalba apie; 
kitų planetų magnetosfe-! 

greičiau pažeidžiamos negu papras
čiausios? Juk per pusę perkirstas slie
kas ne tik nežūna, bet gali duoti du 
sliekus, kai tuo tarpu nieko pana
šaus neatsitiks su perkirsta pusiau 
beždžione. 

vardas su 
skrenda). 

"Voyger" raketa 'jau 

Kertinė parašte 

Šeštadienis, 1977 m. rugsėjo mėn. 10 d. 

paseksiu jų pavyzdžiu ir man 
skirta, premiją padalysiu simbo
liškai, būtent: 

(Atkelta iš 1 psl.) kartą niekinamos, kai rmčiausias 
. . . . . . ., v. - i. , ' mūsų kultūros žurnalas "Aidai" 

ateitininką nėra tik šiaip lietu- ; \z;a vių kataliku kultū'inis sambū- ", \ ~ . v... . * , . , -kai&aus jna/e ".-•. *••(•* KS^ us p;rm ausia yra . . . .v . .. . , . „ . . • : ai turi išnykti! mokslus einančio jaunimo orga-

prenirraeratonų 
n u . Šitokie -Uun-

Lietuvių Bendruomenės temomis 
Vincas Bartusevičius kaloa apie 

Lietuvių B-nės stovio kritišką! Pasaulio lietuvių ketvirtojo kongreso 
skerspjūvį savo paskaitoje pateikė I tikslus. 
"Aidu" žurnalo vvriausias redakto
rius be "Tautos ir tautinės ištiki-

Dr. Stasys Kuzminskas europietiš
koje lietuviškųjų studijų savaitėje 
nagrinėja temą "žvilgsnis { Lietuvos 
ateities problemas". 

šiems žinomą nepriklausomybės ak
rą. Kol Lietuvą de jure pripažino 
Sov. S-ga, mums reikėjo su ginklu 
ilgai kovoti prieš Sovietų Rusiją. 
Amerikos lietuviai turėjo surinkti 

I net raiKjoną parašu, kad jung. Am. 
i Valstybės pripažintų Lietuvą de 
jure. Bet šis vėlai (1922 m.) Įvykęs 

; pripažinimas po Lietuvos aneksijos 
i j Sov. Sąjungą lč?40 metais tapo 
stipriausiu mūsų valstybės ramsčiu 
tarptautinėje valdybių bendruome
nėje. JAV Užsienio reikalų minist-

Vincas Bartusevičius, būsimam 
mynės" autorius Dr. Juozas Girnius i FV lietuvių jaunimo pasauliniam 
iš Bost no (JAV)r. Jis stengėsi paro- j kongresui programos pirmininkas, 
dyfi veidrodi ne sau pasigrožėti, bet savo kruopščiai paruoštoje paskai-

nizacija, kuri turi išugdyti L etu-
vai tikrus katalikų šviesuolius. 

Todėl ateitininkai prfvalo iš
lavinti: aiškų protą, pagristą 
-moksliškuoju subrend mu, tvirtą 
būdą. paremtą aukšta valios kul-
*ūra, jautrią sąžinę, išauklėtą pa
gal krikščioniškos dorovės reika-
1 avimus ir kilnią širdį, pilną en
tuziazmo bei paslankumo pasi
aukoti tam, kas yrą šventa, tik
ra, gera ir gražu. 

Pr'mindamas šiuos mūsų mo
kytojo Stasio Šalkauskio žodžius, 
turiu kongreso dalyviams vieną 
prašymą, kuris išplaukia iš inte
ligentiškumo principo, —- būki
me lietuviškos literatūros skaity
tojai! 

Ž'nau, kad tai nėra madingas 
prašymas šiandien, nes daug ma
loniau žiūrėti televizijos arba sė
dėti kinematografe. Bet šito bū
simiems šviesuoliams neužtenka. 
Jei ateitininkas turi išlavirrtr švie
sų protą, jis turi skaityti daugiau 
už kitus. Jei ateitininkas turi pa-

Kun. S. Matulis Lietuviškųjų stu
dijų dalyviams atskleidžia Anglijos 
lietuvių istorijos skerspjūvį. 
» - - • 

Nesiduoda įrikiuojama j aiškią 
grupę kun. S. Matulio, "Šaltinio'" 
redaktoriaus, paskaita apie lietuvius 
ateivius Didžiojoje Britanijoje. Šito
ji paskaita tiko šiai savaitei, nes iš 
kitur atvykusiems tautiečiams susi
darė vaizdas, kaip lietuviai čia at
sirado. 

pamauti, kokie esame dabar po 
trisdešimt su viršum metų tremty 
ir išeivijoje. Prelegentas pažymėjo, 
kad II Pasaulinio karo pabaigoje j -
vykęs lietuvių pasitraukimas į Va
karus buvo tikras intelektualų eg
zodas, nuostolingas tėvynei. Bet jo 
nariai, kad ir sunkiausiomis aplin
kybėmis, per dešimtį metų po karo 
Įvairia kultūrine kūryba užpildinėjo į či>nai jaunimo tikslai 
spragas, kurias Lietuvoje buvo su- m a s kongresuose turėtu 
dores okupacinis stovis. Rašytojai, 
filosofai, teologai, istorikai, sociolo
gai, dailininkai sukūrė tai, ko tėvy
nėje nebuvo galima imtis dėl ko
munistinio totalizmo. 

Šitie kultūrinės kūrybos rezultatai, 
kurie po tam tikro laiko turės su
grįžti j tėvyne, nebūtų buvę Įma
nomi be lietuviškos bendruomenės, 
kuri Įvairiai, kad ir nevienodai, rė
mė savo kūreius.Kitoks vaizdas su
sidaro, praslinkus 30 su viršum 
metų po egzodo. Ne tik buvusieji 

Jų pradžia skiekia Krymo karo l r e m t i n i a i t aP° f r a n t a i s , bet taip 
pabaigą (1856), kai kurie mūsų!?31 vi,si P € r t i e k m e * P a s e n o * 
tautiečiai čia pateko kaip karo be- d a u S k a s m i r ė - Pasenusiųjų F ™-
laisviai. Pirmoji ateivių banga žv- ™s5W , K Ū r ^ v i e t o s- yPfč, *** 
miai sustiprėjo apie 1900-1912 me- ***** k u r i o s A v i š k a i kultūrai 
tus, kai Londone buvo įsigyta sava; >ra svarbiausios, dažnai palieka 
bažnytėlė, atsiradus lietuviams ku-į tušč ios; n e s ***** & dažniausiai 
nigams. Taip pat nemažos reikšmės ^užpildo. Nors lietuvių jaunimo 
čia turėjo tėvų marijonų įsi-j organizacijose matyti jaunųjųipa-
kūrimas. Kadangi Anglijoje Įprasta Rankamai, bet, baigę mokslus, 
atskirai kalbėti apie Škotiją, prele-| t ic į1*?*1 kafn k u r ? Uet™ų 

gentas taip pat pasakojo apie t e n ! b e n d r u o m 

įsikūrusius lietuvius darbininkus. 

toje kalbėjo apie to IV-jo kongreso 
tikslus. Prelegentas manė, kad bū
simam pasauliniam jaunimo sąskry
džiui neužtenka šūkių,, kokiais, bu
vo pažymėti trys pirmieji kongresai. 
Jis pripažino, kad bendrieji Lietu
vių B-nės tikslai — .lietuvių kul
tūros kūrimas bei išlaikymas ir at-, 
gavimas Lietuvai laisvės yra .negin-

Jų svarsįy-
atkristi, 

bet reiktų konkretesnių tikslų 
drauge su nurodymu priemonių 
šiems tikslams įgyvendinti. Taip 
pat reiktų žinoti, kas padarytina 
tarp kongresų. Prelegentas pasige
do IV-jo- kongreso tikslų svarsty
mo lietuvių spaudoje. Tik nebuvo 
aišku, kodėl V. Bartusevičius nebu
vo palankus dviem konkrečiom te
mom, kurios jam buvo pasiūlytos 
per diskusijas ir kurias prelegentas 
kvalifikavo kaip politines. Argi gali
ma visai išvengti politinių reikalų 
svarstymo, jeigu Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjunga drauge su visa lie
tuvių visuomene Vakaruose siekia 
okupuotos Lietuvos išlaisvinimo? 

ro Sumner Wells 1940 m. pareiški-, sisavinti l'etuviškos kultūros ge
mas apie Pabaltijo valstybių anek- ruosius pradus, jis turi daugiau 

už kitus skaityti lietuviškai — 
baugiau lietuviškų knygoj, dau
giau lietuviškų žurnalų ir laik-
rašč'ų. 

Nenormalu yra, kai Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos geri 
leidiniai neperkami, kai dailiosios 
literatūros lietuviškos knygos ne 

sijos nepripažinim; tebegalioja ir 
šiandien. Nors kai kuriose valstybė
se Lietuvos atstovybių dabar nebėr-
ra, tačiau, jei Lietuva netrukus at
gautų nepriklausomybę, tarptauti
nėje bendruome; įėj e ji nebūtų 
nauja, nes yra valstybių, kurios pri
pažįsta Lietuvą cisiškai tebeegzis
tuojančią. 

Po šios paska: 
temperamentingo-
riose esantiems 
tams buvo priki 

mas papildydavo arba šiek tiek pa
koreguodavo referentą ir buvo jo 
pirmasis koreferenfas. Kai po poros 

Pasaulio ?viesai sust'print ir 
lietuvių kultūros gerovei kelti 
ateitininkai turi tapti uolūs skai
tytojai viso to, kas gero ir gra
saus spausdinama lietuv'ų kalba, I 
žinoma, neužmirštant ir kitų kai-
bų. 

Norėdamas, kad šis mano pra 
'vmas ne> i ktu tu'cias, nešin
siu paremti tai šiokiu tokiu dar 
bu. Tor'ėl tuos draugus, kurie iš j 
savo uždarbio sudėjo šių metų 
Stas :o Šalkauskio prem'ją. prašy
čiau m a n atleisti, jeigu šį karta 

"Ateities" žurnalui - 250 dol., 
"Aidų" žurnalui — 250 dol., 

Draugo d enrasc ui — 
250 dol., 

"Tėviškės Žiburių" savaitraš
čiui — 150 dol., 

"Darbininko" savaitraščiui — 
100 dol., 

Vasario 16 gimnazijai — 160 
dol., 

Ateitininkų Šalpos fondui — 
1*58 dol., 

Lietuv'ų katalikų mokslo aka-
de-niiai — 250 dol. 

Kad mums vis:ems V :ršpats Die
vas padėtų dirbti, kovoti dėl 
Lietuvos! 

jūsų Dr. Jonas Grinius, 

TeL PR 8-3229 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKTŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 68rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

M . K. G. BALUKAS 
Ikošerija Ir motery !!«<» 
OtorttnloKtne' Chirurgija 

6449 So. Pateški Road (Crawford 
Medfcal Bnilding). TeL LU 5-644C 
Priima llgronius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti S7 4-8004 

0R. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGO? 

Marquett* .Medical Onter 
SI 32 So. Kedzie Aveniu 

Vai pirmad.. antrad. ir ketvirtad 
< tkt 7:8» vai. vakaro 

SeStad nuo ' iki S vai 
Pajral susitarime 

Otino te\rt. WA 5-2(170 
Rexld. tel. VVAlbrook S-iOlh 

TeL ofiso ir boto: OLynpic 2-415J 

DR. P. KISIEUUS 
GYDYTOJA? tR CHIRURGAS 

1443 So. setb Ave- Cleer-
Ka*dien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. r a * 

ižakyrus trečiadienio* 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

kurie buvo tokie šviesūs, kad jiems 
reikėjo lietuviško laikraščio. Šitaip 
1929 m. pradėtas leisti "Išeivių 

veikia svetim? aplinka. Net lietuviš
kai mokantieji jaunuoliai-ės savo 
tarpe vis dažniau ima vartoti ne 
lietuvių kalba. Jie ir lietuviškų 

Draugas", kuris tebeina iki dabar. kn>'Sl> s k : l i t p v i s m a ž i a u i r ™a ? i a u-
Mišrios šeimos graužia lietuvy
bę. Mišrios sutuoktuvės yra lietu
viams laidotuvės. Prieš šias nykimo 
negeroves dar būtų galima spirtis. 

Antra lietuvių ateivių banga 
i Angliją siūbiciėjo po II-jo Pasauli
nio karo iš Vokietijos stovyklų. Ta
da atvyko 5.762 asmens {vairiems 
fdažnai fiziniams) darbams. Atlikę 
prievoles pagal sutartis, jų daugu
ma išemigravo i Kanadą ir JAV. Tos | 
naujos bangos dalyviams, kurie 
Anglijoje rado organizacine atramą, 
buvo lengviau sukurti iktuvSt'} 
nrcanizacifų. Iš jų paminėtinos: 
DldŽ. Britanijos Lietuvių sąjunga. 
Lietuvių Bendruomenė, Lietuvių 
namai Londone, Nidos knygų klu
bas, ''Europos Lietuvio" savaitraš-
•is. L'ėtuvin sodyba netoli Windso-
ro. Kultūros židinys su "Šalti
nio" žurnaliuku Nottinghame. 
Smulkesnių vienetų neįmanoma 
sužymėti, nors Dr. S. Matulis sten
gėsi nepamiršti nieko. 

Savotiška naujenybė šioj Studijų 
savaitėje (anksčiau tikslieji moks-| 
3 9i likdavo nuošaly) buvo Dr. Vy-j 
-cr-ic t<*ssy!I£nc pcckaitt apio "2z-
T.ėt L- kitų claretę sir.-.c:-;.1:- - ' luozac 
•if . ? sn crelcgentas ster.gesi kai- . . _ . " 

Dr. Albertas Gerutis svarsto Lietu-
i vos . kaip valstybių tarptautines bend-

rjomenės nario, situacija. 

P"i:nn>'!njv '.••nof) i-

Šitokio pobūdžio buvo dv 
tos. Pirmasis prelegentas D 
tas Gerutis, Lietuvos diplnm ttttti i 
tarnybos narys, kalbėjo apie T ;C*-T-
vą, kaip valstybių- tarptatitinės 
bendruomenės narj. PijilitMii'iia |fa 
nurodė, kaip per I-JĮ Pasaulirv kaną 
Lietuvos Taryba labai vertino s-o-
timųju valsrybių Lietuvos pripaži
nimą tarptautinėje plotmėje. Lici: 
vos Taryba net buvo sutiku*-! ketu
riomis konvencijomis sueiti i i?r>;: 
glaudžius santykius su YVufij '^ 
Reichu, jeigu tik šis prieš taikos 
derybas prijy.zir.tu L.ctuvą kaip 

kietiios 

s išsivystė gana 
diskusijos, ku-

.ietuvos diploma-
mas nepakanka

mas rūpestis atstovybių gyvastin
gumu, o lietuvių visuomenei Vaka
ruose buvo prikišamas nesuprati
mas Lietuvos atstovybių svarbos ir 
nesuteikimas joms reikalingos para
mos. 

Dr. Stasys Kuzminskas, ekono
mistas ir diplomatas, savo paskaito
je "Žvilgsnis i Lietuvos ateities 
problemas" žvelgė į tą Lietuvos a-
teitį, kuri turėtų atsiverti mūsų 
tėvynei, tapus laisvai ligi 2.000 m. 
Gaila, kad prelegentas nieko nekal-
abėjo pie ano meto vidaus proble
mas, bet savo žvilgsnį sutelkę ties 
santykiais su kaimynais dėl teritori
jų. Turėdamas akyse ana svarbų 
momentą, Dr. St. Kuzminskas kvie
tė visus tautiečius j dvasinj veiklu
mą, patriotinį budrumą ir jau dabar 
intensyviai bendrauti su mūsų kai
mynais. 

* 
Disidentų paskaitos 

Šios Studijų savaitės didžiausias 
[ "masalas" buvo Dr. A. Štromo ir j kymus, po 20 metų praregėjo, kad 
i Tomo Venclovos-.paskaitos. Jų gy-l tarnauja nė tiems dievam*. Dibar 
į vu žodžiu išgirsti n̂e vienas taurie- kalbami, kad j gyvenimo galą A. 
1 tis ir tautietė 'žiavo iš toli. Salėje Sniečkus savo galimybių ribose gal-

buvo veltui iešk >ti tuščios vietos peri vodavo apie naudingus darbus Lie-
minetų di-ideu i paskaitas, kurios tuvai. Dabartiniams ofieksiniams 
vyko K-vcik . iloginiu būdu. Kai ponams aukščiausias jų tikslas yra 
kalbėjo atv-V g Lietuvos prieš j išsaugoti įsigytas privilegijas sau ir 
trejetą -n?•••• D-. A. Štromas apie \ savo artimiesiems. Kad sovietinis gy-
"Poli;:•<« - Lietuvoje ir <iLsls- j venimas yra sutriuškinės oficialiąją 
p;ndi:i0:.« • Vrašto ateities vizi-Į komunistų ideologiją, gerai mato 

ie katedros -ėdėjo ' Lietuvos gvventojų didžiumą, neiš-
kuris per; raukda-j skiriant jaunuomenės, kuriai senie-< 

Į ji privilegijuotieji nepajėgė Įkvėpti ! rik. 
j idealizmo. Ji gyvena idėjiniame ir 
j moraliniame vakume (tuštumoj). 
Todėl vieni iŠ visko šaiposi, antri, 

': pasinaudodami klestinčiu protekcio
nizmu, stengiasi pralobti, treti, ne
pajėgūs manevruod savo naudai, 
skęsta alkoholy, o ketvirti, morališ-1 
kai stiprūs individai galvoja apie, 
pasipriešinimą lietuvių tautos de- , 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8434 We»t 71 st Str*et 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perSroė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
W09 We»t Slst Street 

TeL — OR 8-2400 
Vai pagal auxttanma: 

ketv 1-4 ir 7-9: antrad 
!0-4: deatad lft-S vai 

pirmad t 
»r penkt 

dienų Tomas Venclova (atvykęs iš V A L : pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
} . - T. " . j. x l : 0 0 - 5 : e o vai. popiet, treč ir ieftt 
Lietuvos šių metų vasano men.) t i k ausįtarua 
kalbėjo apie "Disidentų atsiradimą, 
jų siekimus bei sroves Sov. S-goje 
ir Lietuvoje", šalia jo sėdėjo Dr. 
Štromas, kuris beveik vienas per dis
kusijas atsakinėjo j dalyvių klausi
mus. 

Savo paskaitos pradžioje Dr. A. 
Štromas vaizdavo, kaip ir kokiais 
motyvais nuo 1040 m. susidarė val
dantieji sovietiniai sluoksniai L- kaip 
po Stalino mirties (1953 m.), vaj-
dant Chruščiovui, vis labiau aiškė-
įo, kad komunizmas jau yra £ek 
bjiurokra.nskaj sutingęs,.-, |g|d-. ne%-
gaji ęTOfiųaonuctL- :b$ • |«ž^[nĮti 
žmonėse svajotos gerovės. Tie, ku
rie buvo •atėjf' reniti: k#ftlunizmo i-
dealistiniais sumetimais, apsivylę 
pakrypo j alkoholizmą, o kai kas 
net nusižudė (pvz. rašytojas VL 
Grybas). Net Ant. Sniečkus, Lietu
vos kompartijos pirmasis sekreto- %-mįmo^m gMgai murttarfms- Je* 
rius, kuris okupacijos pradiipje be- "•žA*etA gkambtnti: Va s-oooi. 
sąiigiškai vykdė "visus Maskvo* įsa- ^ j į ^ g t E f £ C K A $ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
TeL — BE 3-5893 

Specialybė Akių ligos 
8907 Wet4 193rd StreM 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. teL 73S-44T7; Rez. 246-2839 
M eeatsako skambint 636-4549 

0R. L DECEYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Mervy te 
" Kuinrlnfei Hcon 

CRAWFORI> MF.niCAL Bri l .DINf. 
S44t So. Pulanki Ru«l 

valandos pagral susitarime 

teL — <H 8-6873 
PR. W. M. EISIN-EISINAS 

A.KTJ8ERIJA IR MOTERŲ UGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

8182 8o. Kedzie A ve, WA 5-2670 

Te). REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTU K 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West SOtti Street 

Vai.: plrmad.. antrad., ketvirtad. » 
penktaa. nuo 12-4 vai. popiet ir 0-1 
ral. vak. Trê J. Ir SeStad. trždai-yta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA 1H CHJBpRGfi 
KTDIKIV TO V A l k r " [JG06 

SPt .C!AUST^ ~ 
M K D I C A I J B11I.DISG 

7156 South TVestern A i tmmt. 
Valandos: Kasdien nuo 10 *al. ryte 

iki 1 vai. popiet 
Ofiso teL RE 7-1168: rezld žZS-MIt 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 
DR. J. MBIAŲSICI 

GYDYTOJAS IR CHIRU 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 7lst Street 

(71 -o* ir Campbell Are. kampa*. 
Vai.: plrmad.. antrad.. ketvtrad/*"tr 
oenktad 2 iki 7 ». p. p. Tik >yjĮ|ii|fc 

O P T I C A L S T p & t t ) 
Vlol.KTTA KAKOSArrl 

.O.M so. Wa>litena*. Te*. |7I 
critaikomi akiniai pa«aj 

receptus. 
Didelis akiniu r«mu pastrtnKSmM 

Vai.: pirm., antr.. poaki. l » 4 , - » ' 
Ketv 1-g T. vak. Seat. l » - < > p » 

Trečiadieniai? uždaryta 

Teief. -282-4422 

DR. RCMAS PFYIU$ 
VKIV u o o s — cRiKrROMa 

<>ffc«i: 
III So WAR/%SR AVE. 

120O NO. CKVTRAL A f t> 
Valandos pagat w i l f riiss 

DR, FRAHIPUCKAS " 
(Kalba Hetuviiigį) •,,,. j 
OPTOMETRISTAS 

PikriM «k»K į t a i k o JSĮĮM 11 

:.is"\ Salia jo 
Tom (s Y ;i 

Ofiso teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

l O K 8 A 
V A I K Ų L I G O S 

2858 West 83rd Street 
Plrmad.. antrad.. ketvirtad. Ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir uuo S Ikj 8 vai 

9e«tad. n*o 1 iki 4 vai 

- i . ~ X . . C v , K - ^ - i Ve 
delsė, 

Ofs 

Liciuvos T^TtU paikelbė mumt yi-

Dr. A Strcr-
menę Lietuvei 
kraito atetucs 

moralizacijai ir apie Lietuvos vals- < 
tybės atstatymą. , 

Dr. A. Štromas neabejojo, kad po 
ginkluoto lietuvio tautos rezistenci
jos sutriuškinimo, pamažu yra susi
formavus] kitokia tautinė sąmonė, 

I kuri vienaip ar kitaip byloja, kad , 
Lietuva turi išlikti Lietuva, kuri* 
pati tvarkytu savo ekotMorfnj, pp- j 

setsria pottta* s*- Į įfaL~jgcWttnj.ff TAtOį ̂ fvtaUm* i e 

PO 7-6000, Rez. GA 3-T278 

DR. A. JUKINS 
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8844 West 6Srd Street 
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DR. K. A. JU0AS 
DERMATOLOGIJA -

CHIRURGIJA 
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— 961-4605 

« • 
>••**& (NufceUai 3 ctli 

*C 
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OR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
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10»U b- 4-T 
tatad. tr ta t t 

2618 W. 71st S t — Tel. 7 « - 5 l « 
Vai pagal susitarimą UMaryta ^"*e 

DR. LEONAS SEIBOTIS 
INKSTŲ, POSL3& tit 

PROSTATO CHERURGŪA 
2656 W. 68rd Sirass 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo $-7 vakarą 

Ofiso teL 776-2880, 

DR. J. J. SIMONAITI! 
O Y D f T O J A 8 

Adresas 4256 W. 63rd Street 
Ofiso M d . RR S-44IS 

Rezidencijas teief. OR A-SS11 
VaL: pirmad-, antrad., ketvirta*, a 

penktad. BTM 1 iki t vai. postSL 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterrj \Šga$ 
Ofisas Ir re*. 2«S2 W. SStfe BL 

TeL PRnNpec* S - l t M 
Ofiso vai.: pirm., antr.. trefr k 

penkt. noo 2-4 vai. tr C S e. vak. 
«eftt. 2-» p p. tr kito laika 

oflno tel. rTF. «-2r2S. a a m a C | S-STSt 
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Prie Magna Charta libertaf um ištakų 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

Maskvos nurodymų, nors tame gy-
venime gal ir reiktų palikti kai ku
rių socialistinių elementų. Kad 
Lietuvoje yra gilus nepasitenkini-, 
mas okupacija, liudija gausi pogrin
džio spauda. Ji kaip ir dauguma 
laisvės trokštančių lietuvių laiko- \ 
si tos pačios taktikos kaip rusų ir 
lietuvių disidentai — neišeiti iš 
Sov. S-gos konstitucijos ir jos įstaty- Į 
mų ribų, kad "saugumui" būtu Į 
mažiausia pretekstų griebtis repre
sijų, nes ta konstitucija numato 
'respublikų" laisvą išstojimą iš 
Sov. S-gos. Apie tai mąstydami, kai 
kurie lietuviai prisimena uniją su 
Lenkija. Jiems imponuoja dabartinė 
Lenkija, nes ten daugiau laisvių 
ri(»gu Sovietijoje, iš ten i Lietuvą 
patenka Vakarų kultūros apraiškų. 
Kai kas Lietuvoje yra specialiai pra
mokę lenkiškai, kad per lenkišką li
teratūrą galėtų informuotis apie 
Vakarus. Dauguma lietuvių labai 
nemėgsta rusų, nors dažnai viešai 
šito neparodo. Teigiamą įtaką lie
tuviams yra padarę rusų disiden
tai Gilų įspūdį yra palikęs And
riaus Sacharovo atvykimas | Vilnių 
per S. Kovaliovo teismą ir paties S. 
Kovaliovo nuteisimas į katorgą už 
pagalbą lietuvių disidentams. 

Pageidavimai laisviesiems 
lietuviams 

Poetas Tomas Venclova studijų sa
vaitėje kalba apie disidentus Sovietų 
Sąjungoje ir Lietuvoje. 

tokių tartum papildomų momentų 
buvo Savaitės atidarymas. Per jj 
maldą sukalbėjo Europos lietuvių 
vyskupas, sveikinimo kalbas pasakė 
Lietuvos atstovo Didž. Britanijoj 
pareigas einąs Vincas Balickas ir iš 
New Yorko atvykęs VLIKo atstovas 
Stasys Lūšys, kuris ne kartą kalbt-

I jo per diskusijas. Europos lietuvių 
vyskupas taip pat dalyvavo beveik 

j visose paskaitose. Joms pasibaigus, 
šeštadienio vakare vyskupas taip 

į pat atnašavo baigiamąsias šv. mi-
į šias (su pamokslu), o per jas giedo-
i io Los Angeles ansamblis, vargonin- i 
j kaujant Dr. V. Vasyliūnui. Kasdie-1 
i nines šv. mišias anksti rytais lai- i 
i 
i rydavo Dr. P. Celiešius. Jo gerai 
i paruoštų pamokslėlių apie šven- į 
tąją auką klausydavosi nemažas bū-

I rys dalyvių. 
Per du popiečiu lig nakties buvo i 

; dvi Įdomios ekskursijos. Jų čia ne- j 
į aprašinėsiu, tik pažymėsiu, kad ant-
i radienio ekskursija autobusais vyko 
i apžiūrėti Londono, kur buvo nuo
širdžiai priimta lietuvių bažnytėlės 
vadovybės ir vakariene pavaišinta 
Lietuvių namuose. Trečiadienį vie
na dalyvių ekskursija vyko į uni
versitetinį (kolegijų) miestą Oks-

tarpi-1 fordą. o kita — J karališką Windso-ri būti veiklūs talkininkai. 
ninkai, įkvėpėjai, kurie perduotų į Į ro pilį. Vakare abi ekskursijos susi 
kraštą Vakarų demokratijų ir ki- '• tiko Lietuvių sodyboje ir dalyvavo 
tokias idėjas, belaukdami, kol mas-; skautų ir jaunimo stovyklos užbai-
kvinė išsigimstanti santvarka žlugs j goję. Už ekskursijas, be abejo, svar-
iš vidaus. Laisvųjų lietuvių veiki- j besni buvo du koncertiniai vaka-
mas i tarptautinę opiniją yra dide-! rai- Ju vėl neįmanoma man čia ap
ie moralinė parama pavergtiems j rašyti, tiek dėl kompetencijos stokos, 
Lietuvoje. Nors komunistai įvairiai \ tiek dėl jų įvairumo Tik pažymė-

Tomo Venclovos paskaitos visai ^ ^ -a ekonomiškai išnaudoja Va- \ siu, kad ketvirtadienio vakare solis-
oemėginsiu reziumuoti: viena, bi- ±arų lietuvių apsilankymus Lietu- j tais koncertavo Nerija Linkevičiūtė 
jau iškreipti kokią nors jo minti, m ^ -]ų „^^tų atsisakyti, nes i ir Ričardas Daunoras. Jų dainas ir 
kad jam nepakenkčiau sovietinių kiekvienas i ^ - o lietuvio nuvyki- J arijas palydėjo pianu Renata Lamp-
"žvalgų" akyse; antra, girdėjau, m a s į t e v y n e sustiprina jo gimines j satytė. Vakarą užbaigė rašytojai ir 
kad jo peržiūrėta paskaita gali būti į i r p a ž j s t a m u s morališkai. Tik iš Va- j poetai: E. Juodvalkytė, V. Šlaitas, K. 
išspausdinta, taigi galėtų tapti pri- Į j . , ^ n u v y k ę į tėvynę lietuviai turi' Barėnas ir Tomas Venclova. Penkta-
einama kiekvienam. Bet reikia pa- j lakytis garbingai, tiesiai, drąsiai, j dienio vakaras, kuris anksčiau buvo 
žymėti abiejų disidentų nuomonę, nesilankstydami prieš tarnus to ofi- i vadinamas Tėvynės valandėle, pra-
apie lietuvius Vakaruose. Jiedu tei
gia, kad lietuviai tėvynėje savo bro
lius Vakaruose labiau vertina ir 
daugiau iš jų tikisi, negu patys iš
eiviai apie save mano. Yra gerai 
pripažinti tėvynei primatą (nieko j 

ciozinio režimo, kuris visiems 
įkyrėjęs ne vien Lietuvoje. 

yra 

Kitos Savaitės įdomybės 

Nors gera: lankytos ir pasiseku-

sidėjo rašytojų kūrybos skaitymu 
Jame dalyvavo Ir. Naudžiūnaitė -
Joerg. R. Spalis, E. Cinzas. Vakarą 
užbaigė Los Angeles dainų ir tauti 
nių šokių ansamblis "Spindulys", 
vadovaujamas O. Razutienės su pa-

į šios paskaitos sudarė savaitės bran-! ,, - . r-, ,. 
jai neprimesti iš šalies), bet šis pri- į j •'• . « •• i - - galbinmkemis O. Barauskiene, P - ! duoh, tačiau jis gal! ne visiems buvo R a z u t v t e h D_ Barauskaite. 

D. 

pažinimas neturi tapti pretekstu • įkandamas. Apie jį buvo savotiškas 
tinginiauti. Lietuviai Vakaruose tu- į lukštas, suprantamas visiems. Prie: (Nukelta j 4 pusi.) 

Ch&rie* Dcuiuih (amerikietis) Industrinis peizažas 

SMĖLIO BALADĖ 

. 

PRANAS VISVYDAS 

Skiriu liejyklos draugams 

Paimk kastuvą į nagus, 
parvesk man juodo smėlio! 
Sušuko dulkinas žmogus. 
Jo veidas kvietė lyg delčia. 
ApZinKui grąžtai plieną taršė, 
ir kalto dūžiai aržiai 
kapojo valandas nakčia. 

Skeveldros... žiežirbos 
aut metalinio tako. 
Ant keturkampio liedinio 
liepsnos liežuviai plakės. 
Ir šauksmą, lydimą keiksmų, 
lydėjo rūsčios vyrų akys. 

Paimk kastuvą į nagus, 
parvežk mums juodo smėlio! 

Linguodamas ankštoj pintinėj, 
tartum Sokratas tarp neonų, 
stebsin. kaip kryžn niai 
vamzdžiai, sąsparos ir plonC'S 
signaltį vieros p'nasz aukštai, 
kaip prunkščia įtampos žirgai, 
o jis — tik ešerys tinkle, 
kurį page o pramonės galia. 

Paimk k tstuvą į nagus, 
parvežk man y>odo smėlio! 
Vėl pakartojo ph/šc:*t's žmogus 
Jo veidas švretė lyg delčia. 
Aplinkui dūžiai aržiai 
kapojo vcilsio varčias. 

Siūbuodamas- ankštoj pintinėj, 
galvojo: Gal skliautų globoj 
naktis dainuoti ims ir tuoj 
pro sidabrinį stogo gaublį 
pasklis Žaliakalnio žibutes 
ant kaltų pakeltų ..• 
Ant prakaito lašų 
pažvelgs naktis rugpjūčio. 

Kažkur dejavo ratlankio kančia, 
lyg iš namų išguitas katinas. 
Kažkur po karšto kalto apačia 
spyruoklė guodėsi apatiškai-
Arčiau prie juodo smėlio! — 
vadino dantračiai ir volai, 
ir sijos, ir stulpų šešėliai. 
Arčiau prie juodo smėlio. 

Dar žingsnis, dar... 
Ir štai malūnas.' 
Dirvonų juodžemį pamūcs kūnas. 
Puikuolė mašina, variu papuošta, 
dunksojo šalia smėlio sosto. 

Jis atsipeikėjo. Prisiminė: 
Kastuvą į nagus, žmogau, 
paimk ir kask, ir kask, 
ir darbo sielą mums parvežk. 
Jo veidas švietė paslapčia-
Aplinkui grąžtai taršė 
Akimirkas nakčia. 

Pakėlė įrankį... 
Nuo trečio mosto 
banguojančiam konvejerio dirže 
skaidri istorijos srovė sutvisko, 
ir ėmė žaisti spektro peteliškės, 
ir dūzgianti energijos pūga 
išsiveržė iš smėlio sosto... 

Ant pakeltos yiastuvo plokštės 
pabiro juodžemio šilta našta. 

Trys dienos laisves 
Eduardas Cinzas 

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.) 

Morisas nutilo ir šyptelėjo virtuvės du
ryse stovinčiai dukrai. Šyptelėjo ir Pieras, 
bet Morisetė lediniu žvilgsniu nuvijo jai pa
siųstą taikos karvelį. Pieras suprato, žinojo, 
kad audra praėjo, kad rytoj ji dar pamur
mės, pasibrangins kaip pridera, prisaikdins 
j į kad jokios Marianos niekada nebuvo ir 
r.ebus, ir viskas nusistovės sena palaiminta 
tvarka. 

— Mūsų dvarponis, nors ir stipriai pa-
dvokęs senatvės pelėsiais, turėjo jauną, ap
valią aguonos žydėjime degančią žmonelę. 
Visi belaisviai aikčiojo ją pamatę, nuodėmin
gais žvilgsniais nuglostydavo šlaunis, bet to
liau nedrįsdavo ir pasvajoti O mūsų Leo
nas, kaip vėliau paaiškėjo, pagalvojo jau pir
mąją dieną kai išvydo tą grožybę dvaro kie
me... Tuo labiau, kad gauleiteris beveik kiek
vieną dieną, o neretai ir naktį, išsitrenkdavo 
į netoli esantį miesteiį partijos ir paties di
džiojo Reicho reikalais. Beje. dvare buvo dar 
ir kita moteris: gauleiterio motina. Ji, kaip 
visiems buvo žinoma, kabinosi į antrąją šim
tinę, jau nebekildama iš lovos, kurčia ir be
veik visiškai akla, bet gerasis Dievas vis ne
galėjo apsispręsti, kada pasišauks pas save. 

Vieną gražų pavasario rytą, kada var
pas sukėlė visus prakeiktai ilgos dienos ver
gijai, pamatėme kieme neįprastai anksti iš 
miestelio sugrįžusį gauleiterį. J is , mielukas. 
buvo liūdnas, kaip išraustas runkelių lau
kas, i r be lazdelės: staiga sugrįžęs, rado stai
ga mirusią motinėlę. Niekas nežinojo, visi 
miegojo ant kumštelių, o jis kaip ir visada, 
pirmiausia užsuko ligonio kambarin ir pa-

" matė. kad jo gimdytoja jau Anapus. Sako 
kad įpuolęs žmonos rmegamajan verkdamas, 
kritęs į jos glėbį ir pradėjęs saukti save ~L-
mą. O kai nnitirnipi"^ kai g raž io j i a . . ; , ^ 

nušluostė ašaras, tuoj sukėlė namiškius ir 
prisakė paruošti mirusiąją paskutinei kelio
nei. 

Šalia motinos kambario buvo tuščia ir 
erdvi patalpa, kurioje riogsojo sena ąžuoli
nė spinta, ji ten stovėjo nuo neatmenamų 
laikų, niekam nebereikalinga, bet tokia ne
patogi, tokia sunki, kad nevertėjo jos ir ju
dinti. Tai toje patalpoje ir paguldė mirusią 
motiną į karstą, užkėlė jį an t keturių kė
džių ir apstatė degančiomis žvakėmis. Kai 
viskas jau buvo paruošta, viskas kuo gra
žiausiai sutvarkyta, pasiuntė ir mus, belais
vius, atsisveikinti su ja. Po to, nors ir pa
saulis braškėtų, kaip jau bošams įprasta, 
kiekvienas sugrįžo prie savo darbo. O vaka
re, kada Leonas atnešdavo mums duonos, pa
sigedome savo geradario. Nebuvo jo ir se
kančią dieną, niekas nematė. Mes išeidavo
me į laukus darbams, gauleiteris vėl slan
kiojo kieme ir poškino savo lazdele, namiš
kiai budėjo prie mirusios karsto, atvykdavo 
atsisveikinti artimi ir tolimi giminaičiai, bet 
Leonas nesirodė. Aš baisiai susirūpinau. Klau
sinėjau dvaro žmones, kitus belaisvius, iš
drįsau priminti ir gauleiteriui, kuris tik truk
telėjo pečiais ir a tsakė: "Jeigu į trečią die
ną nesugrįš, aš pranešiu miestelio žanda
rams, kad surastų, O tada... tada vaikinas 
pasigailės, įkandės jį glosčiusią ranką". Tre
čios dienos vakare, kai išvežė mirusiąją į 
kapines, sugrįžę iš laukų, radome barake 
j au apraudotą Leoną. Gulėjo lovoje suny
kęs, apaugęs kelių dienų barzda ir pasibai
sėtinai sutinusiomis kojomis. Aš klausinėjau, 
kur buvo dingęs, kaip atsirado barako lo
voje, bet jis tik purtė galvą, dūsavo, kaip 
mirštanti d.^vobaimir.ga sen*. ir vartė krau-
;u pasruvusias akis. O dvare jau sklido pa-
>:.a.jadož, kad Leonas buvo pabėgęs i Belgi

ją, kad ten jį susekė gestapas , primušė, su
laužė kojas ir grąžino gauleiteriui. Lenkai, 
tie svajingi plepiai ir keikūnai, net sukūrė 
baladę apie Leoro š ;olį į laisvę ir praminė jį 
"Trys laisvės ciie: >s". O linksmiausia yra 
tai , kad niekas jo nenubaudė! Kaip j i s išsi-
melavo gauleiteriui, ką papasakojo apie tas 
tr is , kaip lenkai sakė, laisvės dienas, t ik jis 
vienas težino. Po mėnesio, k a d a v iskas nu
rimo ir nusistovėjo senoje vagoje, mūsų Le
onas vėl prapuolė. P o savaitės atvažiavo 
žandarai su šunimis, išlandžiojo visus už
kampius, bet išvyko, nieko neradę. Rudenė
j an t gavau laišką iš Marselio, kur iame senų 
laikų bičiulis rašė, kad Diupontas Vyresny
sis, taigi — Leonas, d i rba radi jo s tot ies or
kestro būgnininku. Bošų cenzoriai nieko įtar
t ino nerado, bet aš tuo j supratau, k a d vy
resnysis mano broliukas paspruko į Angli
ją ir dirba Prancūzijai sk i r tame radijo pra
nešimų skyriuje. Po karo , kai sugrįžau į 
Damartiną, radau jau anksčiau parsiradusi 
Leoną su iš salos parsivežta žmonele. Tik 
žymiai vėliau, kada jis buvo išlydėjęs j Ana
pus ir trečią savo moną. šnektelėjome apie 
tą paslaptingą ding'į iš gauleiterio dvaro.. . 

Morisas nutilo ir pa t rynė delnu kaktą. 
Išgėrė degtinės likutį, padėjo st-kliaką ko
jele į viršų ant lėkštutės —daugiau nebegers, 
ir susimąstė. 

— Tai kaip ten buvo? — paragino jį Pie
ras . — Kodėl jo nenubaudė? Kur j i s slaps
tės i? 

Morisas nusijuokė. Ne todėl, kad staiga 
pralinksmėjo, a r kad degtinės gurkšnelis vėl 
pakėlė nuotaiką, nusijuokė iš Piero kvailu
mo. Mostelėjo ranka į spintą i r paaiškino: 

— Spintoje s lapstės i Spintoje praleido 
t a s tr is laisvės dienas, ka r i a s apdainavo len
kai. 

— Kaip tai spintoje? — išplėtė ak i s Pie
ras. Ką j is veikė toje spintoje? 

— Stovėjo ir lankė, kol pasibaigs šven
tos giesmės, kol išveš gauleiterio mamą į 
kapines. Tris dienas i r t r i s nakt is giminės 
budėjo prie mirusios, o spintoje paslėptas 
gauleiterio žmonos naktų bičiulis stovėjo, 
užgniaužęs kvapą, i r maldė visus galu. die
vus pagalbos-

— Nieko nesuprantu, tėveli, — prašne
ko ir Morisetė. — Vieną kartą sakai, kad 
jis buvo pabėgęs, kitą —tas t r i s dienas pra
stovėjo spintoje... 

— O kur kitur jam bėgti, kur pasislėp
ti, kai koridoriuje pasigirdo von Apgautojo 
žingsniai, tvir to ir visas teises turinčio vy
ro žingsniai? Kol gražioji Aguona atrakino 
duris. Leonas sugriebė savo rūbelius, klum
pes ir puolė į tą tuščią patalpą šalia miega
mojo... O ten, kaip seniai paruoštai Dievo 
bausmei, nei durų, nei langų! Tai Leonas ir 
užsidarė tuščioje spintoje, kuriose nuo amžių 
pradžios ir iki jų pabaigos slepiasi užklup
ti meilužiai. Aišku? 

— A! — aiktelėjo Morisetė ir spruko į 
virtuvę kvatodama. 

— O kaip jis pasiaiškino, k u r buvo din
gęs? — Pieras nesijuokė; jis net pasibaisė
jo, pagalvojęs apie tris paras siauroje spin
toje. 

— Kada visi išvyko j kapines, o galvos 
skausmu išsisukusi Aguona ištraukė jį iš 
spintos ir nutempė j baraką, j is, kaip sakėsi, 
nors ir buvo beveik be sąmonės, bet vis tiek 
pajėgė galvoti ir :ada pašnabždėjo savo šir
dies damai, kad ji pasakytų vyrui, jog rado 
belaisvį prie dvaro vartų. O j is , girdi, pasi
aiškinsiąs, kad vaikštinėdamas netoli esan
čiame miške, buvo įkritęs į kokią kiaurymę, 
ir tik po trijų dienų išsikapstė. 

— Galėjo ir taip atsitikti, — sutiko Pie
ras. — O gauleiteris patikėjo? 

— Gal patikėjo, gal ne, bet staiga pasi
keitė: nutraukė išvykas į miestelį, padėjo 
lazdelę — šaudyklę ir vis dažniau pamaty
davome žmonos draugėje. Gal po motinos 
mirties suartėjo su savo (ir Leono) Aguo
na, o gal ką ir nutuokė, kas pasakys? O Le
onas, tur būt, pajutęs, kad/Situacija darosi 
perdaug pavojinga, susidėjo savo niekelius į 
maišą ir. net man nepranešęs* neįspėjęs, 
spruko iš t ikra ugnim jau rusenančio aguo
nų lauko. 

Morisas pakilo ir pasirąžė, židinys bai
gė degti, i r senas, kaip ir Morisas, katinas 
jau tupėjo prie miegamojo durų ir laukė Šei
mininko. 

— Rytoj anksti s i iivykstu Paryžiun 

t r im dienom — priminė Morisas. Su mawSm 
nesikeikite; pa ts paruošiu pusryčius ir s a u ir 
jums. Išvykdami namelio raktą pakiškite po 
kojašluoste, i r viskas. 

J is atsibučiavo su Morisetė, palietė Piero 
skruostą lūpomis ir, pirma įleidęs katiną, 
užsidarė miegamajame. 

Visada, kai Pieras ir Morisetė aplanky
davo Morisą, jie miegodavo pirmojo aukšto 
Svečių kambarėlyje, todėl Pieras ir pasuko 
ten. Tačiau Morisetė nepasekė: ji atsinešė 
į „odes ir paruošė sau guolį ant minkšta
suolio. Jis nepriekaištavo, nesibarė. "Tegul, 
pagalvojo, ryloj jau bus tikrai nusiraminusi 
O su Mariana reikės baigti. Taip. taip, už
suksiu kada nors paskutinį kartą ir pasaky
siu, kad žmona sužinojo, kad... Na. sugalvo-

i ką nors rytoj , kai bus šviesiau galvoje". 
Išsimiegojo gerai, kaip nekalčiausias 

žmogus pasaulyje. I r Morisetė buvo gerai 
nusiteikusi, kaip reta. Ji ir kavą jam įpylė 
ir suglaustinius aptepė tradicine pusryčių 
v ūsiu košele. Taigi, gyvenimas vėl pagražė-
jo, kad tik gyvenk ir norėk! Katinas pra
t i so j ieškojo šeimininko, slankiojo pasie
niais, bet, pamatęs t r im dienom paruoštą 
maistą lėkštelėse, suprato, kad jis išvykęs, 

• nusiramino. Tik Morisetė nerimo, niūnia
vo plaudama indus, paskui pradėjo šluostyti 
dulkes, kurių, kaip atrodė, tėvas net nepa
stebėdavo. Pieras sėdėjo fotelyje su pypke 
r šypsodamasis stebėjo žmonos linksmą ir 

šviesų veidą. Kad ji drėgnu skudurėliu nu
valė tą seną gremėzdą ąžuolinę spintą, jis 
garsiai nusijuokė: 

— Panaši į dėdės Leono skaistyklos 
spintą! 

— Nelabai tikiu t a tėvo pasaka, —nu
sišypsojo Morisetė. atidarydama spintą Ir 
šluostydama vidų. — Būtų uždusęs... 

— Kodėl — uždusęs? — užginčijo Pie
ras . —Kiekvienoje spintoje yra plyšių, kor 
gi matei hermetišką spintą? 

— Na taip. žinoma... —nebesiginčijo 
Morisetė. o paskui atkišo Pierui skudurėlį ir 
paprašė: — Vidų baik valyti tu, a š lyg ir 
pavargau Sensta tėvelis, žiū kaip apleido dul
kėmis rakandus. 
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Poeto ir muziko „Pilnatis" 
PR. VISVYDAS 

Kalifornijos Lietuv'ų Bendruo-
menės dienos koncerte rugsėjo į 
24 d. bus atlikta šešių dalių siui-j 
ta "Pilnatis". Muzika ir diriga- į 
vimas komp. Bruno Markaičio. \ 
Žodžiai Bernardo Brazdž onio. j 
Kadangi šiemet poetas sulaukė' 
70-mečio, su šiuo nauju Markai- į 
čio muzikos kūriniu Bendruome- \ 
nė prasmingai pagerbs ir paminės į 
sukaktį. Koncertas įvyks Sv. Ka
zimiero parapijos salėie. 

Kompozitorius Marka'tis mie
la1" sutiko pasidalinti prieškoncer- į 
tinėmis mintimis. Aplankiau jį j 
Santa Monikoje, antro aukšto bu-! 
te. Į viršų veda išoriniai la 'ptai su >. 
turėklais. Koridorius. Keli kam- į 
bariai. Šviesu, erdvu. Vyrauja; 
balta spalva. Daiktų nedaug, jų į 
darnų išdėstymą globoja Archi- | 
tektūros ranka Neperdedu tai sa- j 
kydamas : koridoriuje ant sienos 
po stiklu kabo plakatas -su ide
alizuojamo Florencijos architekto, 
Filipo Bruneleschi atvaizdu. 

— Šiemet pasaulis mini jo gi
mimo 600-metį. 1377-1977. Ža
viuosi Bruneleschi didingais dar
bais. Jie tebėra gyvi Florencijo
je. 

Kai pasiteirauju, o kas labiau
siai kompozitorių žavi Brazdžio
nio poezijoje, jis atneša "Poezi
jos pilnatį", atsiverčia 191 pusla
pį h skaito eilėraštį ' 'Fuga Flo-
renc'jos San Croce". Atkreipia 

Laiškas iš lietuviško žodžio salos 

Kompozitorius Bruno Markaitis 

ibiliejus. Tiek metų neblėstančios I je mišrus kvintetas atliks "Tu 
poetinės kūrybos! Į man buvai — tu man esi" 

, , . , . v . v T . , . 1(1944). Šiame kūrinvje pinasi 
- Eilėraštis gražus. Įside- t ė y y n ė s fc ž m o n ' o s A W o n Q S 

rnėjau puikų palyginimą: Su- m Q { T a i ^ ^ b 5 s i m o . 
kumpes vakaras, tarytum prana- : . . . 
šo lazda, tave per lauką vedė". ] l p ^ nukrypsta , Bruno 
Grynai brazdziomskai pasakyta. Į M a r k a i f i o ^ „ ^ m u z i k i T i ę 

dėmesį į vaizdą, prasidedantį: f — Toliau seks "Kvarteto" į veiklą, srauniai įsiliejusią į Ame-
(1961) melodeklamacija, atlieka-: "kos kultūrinį gyvenimą. Gah-

Ant grindų, ant tų šimrų grabų... j m a aktorės Dalilos Mackialie-!m* panrnėti svarbiuosius pasie-
Prie Mykolo Angelo Bounarotti L ^ C a poeias k e t u r i s v a i z dus , j kimus: New Yorko Camegie Hali 

mauzoliejaus atsistojau r egėlus Amerikos vakaruose, su- atliktas ir įrekorduotas jo "Bend-
Ir, tar tum šalčio Krečiamas, | l v d o s u k e tur iais instrumentais: i ruomenės mišias'5, forteortono 

drebu ' * 

Mielas mūsų Bičiuli, 

Baigiame savo darbus, tad noriu 
pasidalinti viena kita mintimi bei 
viena kitu Įspūdžiu. Kalbu apie litu
anistikos seminarą mūsų jaunimui. 
Jis surengiamas Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos Ryšių centro, tal
kinamo PLB valdybos, jau ketvir
ti metai. Ir vis daugiausia paties 
jaunimo iniciatyva bei pastangomis. 
Ar tai negražu? Jaunimas šia proga 
nori paboti toliau nuo didžiųjų 
miestų ir nuo žmonių. Susidaryti 
sąlygas - padirbėti ir pastudijuoti. 
Tad visada į savo seminarus atsi
veža nemažą lituanistikos bibliote
ką. Joje randi Lietuvių Enciklopedi
ją, lietuvių- kalbos žodynus, mūsų 
kalbininkų- darbus, mūsų poezijos 
Ir beletristikos veikalų, mūsų isto
rijos ir kftų sričių mokslo knygų. 
O lentynose išdėlioti mūsų Jaikraš-j 
čių ir žurnalų numeriai turi supa
žindinti su svetur ir pačioj tėvynėj 

I turimais visuomeninės, kultūrinės ir 
I mokslinės informacijos gyvaisiais 
šaltiniais. Seminare rūpestingai žiū
rima, kad visi vartotume tik lietu
vių kalbą. Tiek pamokų bei pa
skaitų auditorijose, tiek privačiame 
seminaro gyvenime. Tuo seminaras 
reikšmingai išsiskiria is kitų mū
sų jaunimo stovyklų. Reikalavimas 

įgyvendinamas šimtu procentų. J 
nukrypimus griežtai reaguojama. 
Bet šiemet tereikėjo padaryti vos 
vieną įspėjimai Taigi yra kuo pasi
džiaugti ir pasididžiuoti. Parodo
me tautinį savo subrendimą, verti
name tautinę savo garbę. Šiuo būdu 
taip pat ruošiamės tautinei savo 
ateičiai. 

Seminare rytą keliamės 7 vai. Pus
ryčius valgome 8 vai. Po pusryčių 
trys valandos darbo — paskaitos ir 

dalykai" turėtų būti privalomi vi-* 
šiems be r&mtres. Ideahi, bet vargu 
ar realu. Juk, pasak patarlės, viso
kių yra, visokių ir reikia. 

Pirmasis seminaras 1974 dirbo 
Beaumonte skautų stovyklavimo 
sąlygomis. Loyoloj 1975 ir 1976 ga
vome modernias patalpas, kiekvie
nas po atskirą kambarį. Vieta gam
toj, tad mūsų ausis pasiekdavo tik 
nematomų ūkininkų gaidžių gie
dojimas. Šiemet Divine Word Semi-
nary dar toliau nuo visų gyvų pa
darų. Kiek akis apima — pievelės, 
krūmai, kalvelės, miškeliai. Žalia ir 

Prie Magna Charta 
libertatura ištakų 

(Atkel ta iš 3 pusi.) 

Šeštadienis (VIII.6) baigėsi iškil
minga vakariene. Jos užsklandai est-

pamokos. 12 vai. pietūs. Po pietų i S13*"- T a i P P3 1 k i e k v t e n a s t u r i m P° 
jau keturios valandos darbo - v ė l l k a m b a r ? , tik esame pasisklaidę tri-
paskaitos ir pamokos. 6 vaL vakari™** aukštuose. Taigi \ieni nuo Ju
rienė, vėl viena valanda darbo, o j ^ Augiau atitolę. Bet jsusitinka-
kai tokios darbo valandos" nėra —! " * Pas&itų bei pamokų Wetuw b * . 
tai poilsis. Vakarais skaityba, p r a-1 l i o t eM e> valgykloje, koridoriuose, 
tunų rašymas, pokalbiai, o atvan- j Loyoloj visi gyvenome tame pačia-
gai — "šurura burum" ar "šuldumį m e a u k š t e> xaA bendravimas buvęs 
buldum". Seminare dėstoma lietu- j dėsn is , glaudesnis, patogesnis. 
Vių kalba, lietuvių literatūra, Lie- į ^ č i a seminarijoj, nepalyginti 
tuvos istorija. įvairiais atspalviais. *»«g»a« vfetos: dvi didelės audito-

kruopščiai planuojami. Organi
zacija ir reklama, be abejo, pa
deda kompozitoriui. Jis žino, ką 
duotomis sąlygomis turi ir gali 
padaryti. Todėl ir nuotaika yra 
skaidresnė, pakilesnė. Vis dėlto 
prasimušti ir laimėti organizaci
jų pripažinimą bei gauti jų užsa
kymą nėra jau taip lengva. Tai 
be galo erškėčiuotas procesas. 

— Ka'p sakoma. — retam 
Mykolui lemta tapti Angelu. 

Terra Cota su smuiku, Mėnulio, koncertą ir koncertiną Nr. 1 pu- | _ j u o | a b i a u v a r d o n e t u r i n . 
. .. , mintis su klarnetu, Eukaliptų j čiamiesiems ir būgnams, kuriuos ^ m u z i k u L Amerikoje sukur-

- Lankiausi toje šventovėje, I k a l b ą s u p ; a n ; n „ " • • ' « « « • — a»-arraii t i i a t t f r g 
mačiau palaidotų didžiųjų kūrėjų 
vardus ir panašiai buvau iki gel
mės sukrėstas. Štai šitokia poezi-

1967 m. pagrojo Baltfmorės srm 
foninis orkestras, kantatą "Vil
niaus varpai", oratoriją "100 
saulių", oratoriją "200 tiltu"... 

Nors ir retai teko susidurti su 
Markaičio muzika koncertuose, 
vis dėlto jos pobūdis įsitvirtino 
sąmonėje. Markaičio kūryba, gal 

Lietų dyku 
moję su būgnu. 

x.,c* J U M « . a , ^ = . ^VJ - ^ ^ ^ , Rašydamas šiuos posmus, 
ja mane labiausiai pagauna. Ji Brazdžionis, matyt, turėjo galvo-
išreiškia visuotinį pergyvenimą. ' Je Jūsų būsimo kamerinio orkest-

Bruno Markaitis Brazdžonį va- r o sąstatą, 
dina maestru. _ p r idėjus valtorne ir kont- ; 

j i s gį poezijos meistras. Aš I rabasą, maždaug taip ir išeina. į h atoki nuo lietuviškos buities, 
manau, kad vadinti jį maestru į Mar»o instrumentalistai yra šie: į savuoju humanistiniu visuome-
visiškai dera. Dėl to poetas neuž - l ^^ ty La Magna, smuikas; Melvin į r.iškurnu yra atvira plačiam gy-
sigauna. |Tax, klarnetas; Richard Klein, i venimui, ypač dabarties menuL 

% . . . , . Į valtorne; Arni Egilsson, kontra- j Išlaiko ji saitą ir su praeities mu-
~7 ^ ( > . I e r* n t* s- V * a s . ! u s P3" 'basas. Jack Jėnnings. mušamieji i zik:nėmis tradicijomis. • -*•'• 

skatino hntrs '-Pilnaties" siuitos! }r mūsiškė Ramonda Apeikvtė,! „ . , k 
komponavimo? fortepijonas. Visi yra aukšto Iv-1 ~ Tskilminga konkreti proga r

 r • i - r t ~-i / 1 mane visuomet įštudma kurvbau 
• - Kartą viename pobūvyje, ? ° profesionalai.. Ir kaip tik t o - | L a fcuyau ^ . ^ k o m . 

berods, besikalbant apie muzikos * * . m a n rtm reikalingi, nes re-{ tJ j u b n t e j { r i i a m < ! , k i a m 5 ? 
ir rr>e7i''o<; benr"ra\im3 Rrardrin-1 peticmi skaičius r botas, skirtas L _ , . . ~ . . . 
IT poezijos oencrd\imą, orazazio- \ r* . . . v . , . _, . šventėms. Tokiais atveia:s, šu
nis užsiminė, jog mūsų k o m p o z i - Į ^ ' 3 1 ^ 8 " 3 ™ 5 - K a i K u n e 1S " ' - • - • " 
toriai jo kūryba nedaug tepasi- Į m a n y r a P - 0 ^ anksčiau. 
naudoja. _ j ^ Apeikytės vaidmuo? 

— T o gi negalima prikišti | V f e n tik palyda? 
kompoztorrui Budriūnui. Beveiki __ Labai svarbi palyda. Pia-I 
visas kantatas ir gražiausias dai- į n i s t ė t u r ė s duoti solistams st :prią' 
nas jis paraše Brazdžionio ž o - Į 3 T r a m ą : siuįtos akompanimentai 
**^ais- lyra grvTiai pianistiški, reikalau-

t{ gerą simfoniją yra žymiai leng 
viau, negu ją įvesdinti i koncer 
to salę. 

Visa tai girdint, stebina Maf-

Pv̂ z. šiemet kun. J. Vaišnys SJ dės
tė lietuvių kalbos rašybą bei kul-1 

turą, St. Barzdukas — lietuvių kal
bos linksnius bei stilistiką, prof .dr. 
A. Klimas — lietuvių kalbos žody
no turtinimą bei lietuvių kalbos is
toriją, II. MaziHauskienė — lietu
vių prozos aspektus, St. Santva
ras — lietuvių poezijos kūrėjus, 
prof. dr.M. Gimbutienė — lietuvių 
mitologiją, dr. Z. Rekašius — Lie
tuvos pokario istoriją. Kaip matome, 
daug ir gerų dalykų. Vyrauja kal
ba, tad daugiausia girdi taisomus 
daleisti. metų bėgyje, to pasėkoje 
ar rezultate, žodžių derinimus, val
dymus ir šliejimus, indoeuropiečius 
ir baltus, kodėl žodžius gresia ir 
dvesia reikia rašyti be nosinių... 
Iš Kteratūros pabyra gražaus ir vaiz
dingo žodžio deimančiukų. Išgirs
tame, kad istorija yra geriausia tau
tos mokytoja. Jaunimas gal ir mo
kysis, o kiti? Daug pamokų ir pa
skaitų, daug visokių pratybų, tad 
daug ir vakarinių darbų. Uoles
niam studentui visiem darbam per 
maža laiko, tad ji skolinasi iš nak
ties poilsio. Temiegu vos keturias 
valandas, pastebi vienas, o vis tiek 
nesuspėju. Bet mes, studentai, girdi, 
taip daryti esame įpratę: dkbame ir 

kaičio ligšiolinė sėkmė. Kompozi-! nemiegoję. Kai kurie "pakombinuo-
torius sugebėjo laimėti pripažini
mą ir gauti reikšmingus užsaky
mus. Gal todėl, kad į kūrinio re-

taKzavimą žiūri su architekto -
statytojo blaiviu žvilgsniu. Jo su-
manymuose muzika bręsta idė
jos, medžiagos, galimybių ir veiks-

įmo sąveikoje: Mą.rkaitįs turi pu-j 
rausvyros poiStį įr,. sakyčiau, ril-
kiską vaizduotės "Dėr Schwung 
der Figų r". Matau tai ir jo ran
ka-' surašytoje būsimo koncerto 
programoje, ir nutapytame ab-
strakčiarne paveiksle, ir skaitomų 

'prantama. reikėjo išeiti iš uždą-i knygų įvairovėje, ic skoninga-
ro rndhidulaus rato. Visuome-|me daiktų išdėstyme. Kompozito-
nėn nukreipti darbai reikalauja Irtus Markaitis, parafrazuojant 
kontrakto ir iš anksto numatytos Brazdžionį, ne mirtL o gyvenimą 
sąmatos. Taip daroma pas ame-1 girdi, teigdamas šlovingąją Būties 
rikiečius. Muzikos spektakliai i dalį. 

|ja" —neima tų dalykų, kurie su
siję su rašomaisiais darbais. Bet pa
sigirsta balsų, kad "kombinuojan
čius" taip pat reikėtų versti kartu 

rijos, didelė biblioteka, atskira val
gykla rSsy ir kt. Kitiems metams 
busią' ieškoma dar "geresnės"1 vie
tos. Ką gi: mūsų norai dideli, o 
Amerika plati. Nuoširdžiai kviečia 
kaliforniečiai, kodėl nevažiuoti pas 
juos? 

Šiemet į seminarą atvyko 29 stu
dentą!. Daugiausia iš Illinois — I I : 
R. Ardytė, IL Ardytė, A. Avižienis, 
V. Kererytė, A. Lieponis, D. Marke
lytė, E. Razma, L. Rimkus, E. Pakš-
taftė-Sakadolskienė; R. Nainytė-Su-
šmskienė, D. Šaulys; iš KaMfomrjos 
— 7V P. Abelkis, R. Gfmbutaitė, A. 
Grakauskaitė, R. Polikaitis, V. Pb-
rrkaitytė, J. Venckienė, R. Vilkaitė; 
S Indianos — 2: G. Aukštuolis, 
D. Staskevičiūtė; iš Ohi© — 2: D. 
Bieliauskaitė, A. Budrys; po vieną 
iš Michigano — V. Abariūtė, "Wa-
shingtono —J. Bradūnas, Pensyrva-
nijos — J. Krokytė, New Jersey — 
t). Laurnšbnis, Missfesippi — G. 
Mažeika, ConneetfcuDo — V, Vėb
raitė, iš Urugvajaus — B. Ma-
čanskienė. Ne visi jie galėjo semi
nare išbūti visą laiką: kai kurie dėl 
savo mokslo ir darbų turėjo išvyk
ti anksčiau, ir tokių buvo aštuoni 
Tai neišvengiamai atsiliepė semina
ro nuotaikai bei darbui: pasijutome 
esą lyg neišbaigti. 

Daugiausia vis kalba apie dar
bą, nes tai, žinoma, pagrindinis se
minaro tikslas. Tad žodelis ir apie 
mūsų vakarų atvangas. Minėjau 

rados dainininkė Violeta Rakaus
kaitė padainavo 10 dainų, o rašyto
jas R. Spalis paskaitė humoristinių 
aktualijų. Tiesa, prieš vakarie
nę dar buvo bendras posėdis. Jame 
moderatorius pateikė paskaitų ap
žvalgą, o dalyviai savaite vertino 
kritiškai bei reiškė siūlymų 25 Sa
vaitei. Tai būsimai Savaitei ue buvo 
pasiūlę du kraštus: Prancūziją ir, V. 
Vokietiją. Balsuojant nežymią bal
sų persvarą laimėjo Vak. Vokietija. 
Savaitei vietą surasti ir jai suorgani
zuoti buvo išrinkta komisija, kurią 
sudaro Dr. A. Gerutis, Dr. J. Nor-
kaitis, V. Natkevičius, A. Grinienė 
ir Kęst. Ivinskis. Už puikų tech
nišką savaitės sutvarkymą buvo pa
dėkota Londono komisijai: A. ir J. 
Vilčinskams, P. Tryčiui, J. Lūžai ir 
K. Tamošiūnui. Savaitės paskaiti-
nei programai vadovavo Vasario 16 
gimnazijos direktorius Vincas Nat
kevičius, bene tik vieną dieną pasi
telkdamas Dr. P. Geliešių. 

Ši Lietuviškųjų studijų savaitė 
turėjo daugiausia dalyvių: 160 iš 
anksto registruotų narių ir 40 sve
čių, kurie buvo susirinkę iš 9 Eu
ropos kraštų ir iš užjūrio (Austra
lijos, JAV, Kanados), 

E U — J. GR. 

dirbti su kitais. Esą "pagrirjdiniai į "šurum burum" ar "šuldum bul

dum", kai visi padainuodavom, pa-
šokdavom, vyno ir alaus parsivež-
davom. Čia daugiausia darbo turė
davo R. Polikaitis S Los Angeles 
su savo akordeonu. Tačiau mums 
būdingesnės buvo kultūrinės vaka
ronės. Vieną vakarą rašytojas J. 
Jankus paskaitė iš savo kūryboi_it 
papasakojo apie kūrybini savo vyks
mą. Pastatėme folklorinę "operai 
kurios orkestrą sudarė studentai R. 
Polikaitis (akordeonas), G. Mažeika 
bei L. Rimkus (gitaros), chorą — 
visi seminaro dalyviai, solo partijas 
dainavo St Santvaras, V, Kerelytė 
ir St. Barzdukas, dirigavo E. Saka-
dolskienė. Dr. M. Gimbutienė vi
siems kalbėjo apie lietuvių mitolo
giją, o jos studentai vaidino dievus, 

(Nukel ta į 5 pual.) 

— Rimtis. Bet šiaip kiti išeivi
jos muzikai tik labai retai imasi 
Brazdžionio eilėraščių. 

— Kodėl? 

— M a n regis, Brazdžionio po
ezija jiems yra per sudėtinga. 
Muzikus traukia paprastesnė ly
rika, dainingas posmelis su viena 
kokia mint 'mi , paprastu jaus
mingu vaizdu. 

O vis dėlto, pagalvoju, Mar
kaitis ryžosi maestro Brazdžionio 
sudėtingą poeziją paversti muzi
kos kurmiu. Klausiu: 

[jantys ir technikos ir susitelkimo 
ties solistų išraiška. 

— Matau programoje penkis 
kalifomiečius lietuvius solistus: 
altą Janiną Čekanauskienę, lyri-

,nį sopraną Birutę Dabšienę, iš
raiškos sopraną Stasę Pautienie-
nę, jautrų tenorą Antaną Pava
sarį ir veržlų baritoną Rimtautą 
Dabšį. Ar atsižvelgėte į jų bal
so galimybes, kurdamas partijas? 

— Jiems rašyti muziką man 
nėra sunku. Gerai visus pažįstu, 
žinau fų balso pajėgumą, temb-

. rą, techniką. Be to, pasitikiu ji 
— Kokiu pagrindu 8 "Poezi- į darbštumu ir meile dainos me-

jos pilnaties" didžiulio tomo pa- j 
sirinkote tuos. o ne kitus eilė
raščius. Ar tįe šeši laimingieji ge-
riaus'ai išreiškia poeto pasaulė
jautą? 

nuL 

— Mes pertraukėme progra
mos aptarimą. 

— O tap . . . Trečioje dalyje 
— Visi šeši skiriasi vienas nuo! suskambės "Aš čia gyva" (1940) 

kito. Ir kaip tik dėl to jie ge- '• ~ ^i, gyvastingas , vizijinis Do
riausiai atskleis Brazdžionio pa- įeto dialogas su gimtąja žeme. At-
tirtres dvasnę panoramą. Pirmo- , i e k a moterų trio. Toliau mišrus 
moję siuitos dalyje mišrus voką- i kvintetas padainuos "Lopšinę" 
Imis kvintetas atliks eilėrašti "Ne- (1944). Po to seks aktoriaus Al-
m u n o tėvynėje", parašytą 1927. įSi«a^to 2emafta£?o melodekla-
Tuo būdu koncerte bus parai- maciia "KunigaikščUi miestas" 
sė tas ir iia'ftilėražSo 'ahk.vžnis ju-1 (193d), Paskutiaėįe šešto]e daly-1' 

TRYS DIENOS LAISVES 
. . - ' . . . •• • 

(Atkelta i i S p u s t ) 

Pieraa padėjo pypkę"ir~p4šoko. Ji<" buvo 
toks laimingas, nors i r neparodė, kad Moriae-
tė pamirlo viską, kad ji vet šypsosi o vie
ną akimirką, praeidama pro fotelį, net brūkš
telėjo pirštų galai* per jo plaukus. 

Jis paėmė staidurėlj; tfengė į spintą i r 
nuoširdžiai, kaip ir visi vyrai, kurie tik re t 
karčiais padeda žmonoms, pradėjo trinti pa
juodusio ąžuolo lentas: Staiga jis pasijuto 
stumiamas gilyn, ir kol suvokė, kas atsiti
ko, Morisetė užtrenkė duria ir brakštelėjo 
raktu, 

Pieraa sustingo tamsoj* ir įsiklausė. Ži
nojo, jautė, kad Moriaet* stovi prie* «ž-
trenktas duria ir žrūri į jasi matė joa iš
blyškusią kaktą, kerštingai degančia* aki*, 
tarsi stovėtų ne prieš s torą ąžuolinę lentą, 
o plonutį stiklą. Pasigirdo brakštelėjimas: 
Morisetė ištraukė raktą, norėdama apsisau
goti nuo visko ir netrukdyti oro praėjimo į 
spintą. Staiga Pierą apėmė toks pasiutimas, 
kad jis pradėjo šaukti ir daužyti kumščiais 
spintos duris. Tačiau niekas neatsakė, ir j i s 
suprato, kad Mortytės | a a aebėss. prie tp*a-
tos, kad jis viena* naaė^He m s a ^ t l * 
ju dienų laisva.' ' "*""'' 

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
žinomos firmot 

® PACKAGE EXPRESS & TRAYEL AGENCY, INC. 
(UCKNSSD BY VNBBHP08T1.TORG) 

imtAUSU ĮSTAMAI 1776 BR0ADVAY, NEW YORK, R. Y, 19019 
TB. — 89149999 991-7729 

Siuntiniai, ghmčiami per m i s ų firmą, paskyr imo vietą partririn t rumpiausiu laiku. Siunttmų 
pris tatymas garantuotas, V U maltai apmokami mūsų įstaigose, gavė jas NIEKO NEMOKA. 

Prie firmos skyrių yra, krautuvės, jose ras i te žemiausiomis kainomis p*«»-tnfriwiiTi įvai
riausių audinių, t a ip pat maisto produktų, odes avalynei i r k i tų daiktų. 

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ry to ikf 6 valandos vakaro , ftsitidtenliila t r sekmadie
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet. 
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Nauji leidiniai 
]'A 

Vvsk. 
\ : JKTr 

I 

Vincen'as Brizgys. 
B.\2NVCIA ur 

n:, v -: jcu okupac 
• IS ' 1 m. .'- voJeei 

j - j ięįj _ 1944 m 

.Trumpa apžvalga. Spausdino 
"E>Taugcf spaustuvė 1977 m. j , 
Chic-agoje. Leidinys 192 psl., kai
n a i dal., gaunamas "Drauge". 

Baigi mas glaustą knygos įva- Į 
:f, autorius sako:"Toliau bandy
tu duoti aors 'abai trumpais fak-

r^s • -"/į;.ą IJetuvos kataliku 
.'v- ir ayvfnins«; vaizdą rusų 

pirmosios okupacijos (1941 —į 
1944) metais. Tais metais gyve-i 
nusieji Lietuvoje čia neras jiems 
nežinomų sensacijų, tik gal ras 
i'd šiol negirdėtą, neskaitytą vie
na kitą raštą. Ši apžvalga ski
riama jaunesnių kartų žmonėms, 
kurie apie tuos laikus skaito tik 
iš kitų atsiminimų". 

Tačiau vis dėlto manytume, 
J3g ši knyga bus patraukli tiek 
vyresniesiems, tiek jaunesnie
siems. Ir vertinga net keleriopa 
prasme. Ne viena asmeniškųjų 
autoriaus atsiminimų akimirka 
savo situacijos komplikuotumu ir 
šiurpumu yra kvapą užimančios 
įtampos pavyzdžiai. Visame anų 
praeities dienų kontekste ir tokie 
asmeniškieji pergyvenimai igyja 
platesnės, įvykių slinktį apiben
drinančios prasmės. Knyga pri-

Laiškas iš lietuviško žodžio sales 

y-^JL. • T s i m * B*triY» 

KATALIKU M2NY&A 

1940 \ęH^*įįy'įįį 
•'V*': 

Tad trumpai stabtelėsime tik prit-
vienos kitos informacinės užuo
minos. Knygos medžiaga sugru
puota į šiuos didžiuosius skyrius: 
Dienų ir darbų keliais; Užgesu
sių žiburių Šviesa; Pirmtakų 
žingsniais svetur; Dabarties veik
los baruose; Ateitininkų arimie-
ji kaimynai; Ateitininkai savo 
bendruomenėje ir visuomenėje. 
Veteranų jaunų dienų atsimi
nimų pluoštas; Ateitininkų prin
cipai ir gyvenimas. 

Be būtinų kongresine proga 
sverkiniminio pobūdžio raštų ir 
kitų grynai protokolinę tvarką 

(Atkelta iš 4 pusi.) 

laumes, velnius bei kitas nežemiš
kai bū:>bes. E. Bradūntiiė kalbėjo 
. jie savp Penus.}! unijoj užrašytas 

IšR: - d-inas, pi j dainavo, ki
jo dainuoti savo juostelėms, itrau-
ė j dainavimą; i. visus. S:. Santva

ras ir jo studentai paskaitė lietuvių 
poezijos. St. Barzduko studentai su
pažindino su lietuvių kalba ir jos 
mokslu. Dr. A. Klimas papasakojo 
apie saro kelionę j Pietų Ameriką 
ir ją puilius'ravo savo paries nuo-

i-do Grigaičio rrtiš!:o nuo raukos 
'urgio Baltrušaičio eilėraštis 
'Miške'*. Redakt'Jriaui akcentų 
puslapiuose "Antai..-": Poezja: 
i'cvėptasis žodis; Demonstracijos: 
Ji žmogaus teises; Lenkai: ... ir 

" ieruva. Televizija: ... ir vaikai; 
3ažnyčia: ... ir visuomeniniai 
mokslai; Bažnyčia:... ir vidiniai 
konfliktai; Taryba: Naujas akj-
•jnas? Daugiau turinyje: Kaip 
šveicaras patenka į lietuvių tarpą 
(Prof. dr. Juozo Ereto atsimini
mai), JAV Lietuvių jaunimo są
jungos padėtis: laikinas snaudu-

Esu dėkingas visoms ir visiems, ku- daugelio psichologinių ir sočio 

traukų skaidrėmis. Sekmadienį po
piete visi nuėjom į netoliese esan
čią vyninę, kur gavome visokiausių 
vynu ne tik paragauti, bet po bu
d į 'r išsinešti. Pagaliau paskuti-1 
n \ ikanį. rugp. 2^, : vykdytas "ap- Į 
klausinėjimas", parodas, kiek ko bu-! 
vo išmokta. J darbo vaisius pažiū
rėta pro juokus: dėstytojai klausi
mais "gaudė" savo studentus, o stu
dentai "atsilygindami" —savo dės
tytoms. Sukuriama jd ̂ mių įtampos 
momentų. 

Mūsų '•emina-̂ i administravo Rū-

l^ginių atradimų, siekia parody
ti, kad tikėjimas protaujančiam 

riuos turėjau laimę mokyti. "Moks
lo šaknys karčios, bet vaisiai sal
dūs". Toks mano metodas. Esu taip 
pat dėkingas visoms ir visiems, ku
rie mane reikale paglobojo. Tad na
mo gnž u pa'enkinras. Seminaras 
man buvo ne tik darbas, bet ir dva
sinė lietuviška atgaiva. Kai baigda
vau savo pamoką ir dėkodavau sa
vo studentams už darbą, jie man vi-
sados sutartinai atsakydavo, kad tai I ^ 
tėvynės labui. Taip, visi dirbome 

PATIKSLINIMAS 

"Draugo" kultūrinio priedo 
rugpjūčio 27 dienos laidoje dr. 

yra priimtinas. Dėstydamas reli- j Audriaus Plioplio straipsnio 
gijos filosofiją, ir įgiįęs naujo pa- j "M. K. Čiurlionis 1910 metais 
'yrimo, jis steng:asi religiją per- Paryžiuje" ketvirtoje skiltyje, 
teikti moderniam žmogui suvo m i n i n t ^I*1"* "Jūratę", įsivėlė 
i • • i • i j tipografinė klaida: ten suminė-ktamorms sąvokomis, siekdamas x . *^ 6

i . " . Tvf. \ZZi , \ . , . . . , . • . ti metai turi būti ne 1903, bet 
*iet ir sunkesnes katalikybes tie- .QQ^ 
sas (pvz. Trejybė, atgaila) sude-

taip pat rinko mokslapinigius ir mo
kėjo sąskaitas. Todėl dažnai ją ma
tydavome su tokiu dideliu, bet, de-
ia, tik popieriniu portfeliu. Jos tvar
ka buvome patenkinti. Jos klausė
me, nereikėjo jai mūsų barti, o įspė
dama taip pat nusišypsodavo. Emi
lija tvarkė biblioteką. Pardavinėjo 

lys ąr išdžiūvęs šaltinis (Petras knygas, kai kurias net labai žemo
mis kainomis. Jos prekės buvo sun
kios — kai dėžes su knygomis kro-

lietuviškai mūsų ateičiai, ir tai 
prasminga, reikalinga, gražu. O kai 
Asta Grakauskaitė iš Los Angeles 
• seminarą skrido per CIevelandą, 

ta Sušmskienė ir Emilija Sakadols-j lengvai susitarėme, kad iš Clerelan-
co aš duosiu savo automobilį, o ji 
nuvairuos. Ir nuvairavo, ir parvai-
ravo užtikrintai. J CIevelandą va-

ir ji mums darydavo tvarkos pra-' žiavome jau trise. Taip pat ir R. Pa
nešimus, ii važiuodavo i aerodro-! likutis. Kaip malonu, kai tau pri-
mą ir Rochesterj, rytais žadindavo mena tavo jaunas dienas! Dienas = £ 
miegančiuosius. Girdėjom, kad ji; s u juoku, su šypsena, su daina ir s jA/AflNFR Stt\A CHM 9 1 | 

~ Si 

kienė Tai vardai, su kuriais dau
giausia susidūrėme ir dažniausiai 
minėjome. Prireikė ko — pas Rūtą, 

sofija ir modernia mintimi. 

Veikalas rašy'as filosofija per
sisunkusio žmogaus, gilesniais 
foologiniais klausimais, todėl ei
liniam skaitytojui atrodys per
daug abstraktus, sunkiau per-
-»-ar tarnas (jp). 

su ateitim. 
Jusu visų 

Stasys Barzdukas 

V. Kisielius); naujų Vlado Šlaito 
eilėraščių pluoštas; Kritiškas 
žvilgsnis į Studentų ateitininkų 
sąjunga. (Viktoras Nakas, Virgis 
Volertas, Danutė Norvilaitė, Ži
vilė Kliorytė), Atsinaujinimo pra
dinė patirtis (Susitelkimo sa 

riš ne tik smalsų skaitytoją, bet liečiančių dalykų, leidinyje vaitgaliuose dalyvavusių pasisa-
ir istoriką, ieškanti dokumenti-į ypač verti dėmesio šie įžvalgūs j kymai), plati ateitininkų veiklos 
nes medžiagos, liečiančios vienus' studijiniai ir informaciniai straips- | kronika, jaunųjų kūryba ir kt. 
ar kitus asmenis, o taipgi įvairių 
okupacinių įsakų bei spyriavi-
mosi okupacinėms užmačioms 
pažodinius tekstus. 

PER ANNUM 

ACCOUNT* 

ž&£&iirr 

#,ATrXITNINKU .KELIU-
1911 —1927 — 1977. 2monės, 
įvykiai, darbai. Redagavo Stasys 
Baredukas. Viršelis Danguolės 
Stončiūtės — Kuolienės. Išleido 
'Ateitis" Ateitininkų šalpos fon
do lėšomis 1977 m. Cnicagoje. 
Knyga didesnio formato, 216 psl., 
iliustruota nuotraukomis, karna 
2 dol., gaunama ir "Drauge". 
Leidinys išleistas neseniai (IX. 1 
— 4 ) Clevelande įvykusio de
vintojo Ateitininkijos kongreso 
progą. 

Leidinio redaktorius savam pa
gynos žodyje, be kita ko, sako: 
**Dirbdamas kongreso komitete, 
pasisiūliau parengsiąs tam tikrą 
konspektinę bei populiarią atei
tininkų dvasios abėcėlę, atspin
dinčią ateitininkų istorinį kelią, 
šį kelią tiesusius įžymiuosius vei
kėjus, idealogijos pagrindus, pa
stangų, siekimų bei darbų įna
šą, laimėjimus bei džiaugsmus, 
bet taip pat ir rūpesčius". 

Dabar atrodo, kad pasiūlymas 
ir užsimojimas buvo labai pras
mingas. Knygos forma jis įvyk
dytas pasigėrėtinai. Tai jau ne 
vien kukli abėcėlė, bet kone visa 
informacinė ir studijinė Ateiti
ninkijos enciklopedija, naudinga 
jau ne vien ateitininkui, bet ir 
kiekvienam sąmoningam lietu
viui, kuriam rūpi mūsų krikščio
niškosios tautos ir pavienio situ
acija šiandieninio pasaulio aplin
koje. 

Leidinyje taip gausu daugelį 
aspektų liečiančios medžiagos, 
kad visa tai neįmanoma aptarti 

niai: Ateitininkų darbai ir dienos puslapįus puošia: Rimto Tara-
(A. Maceina), Pradinis ateitinin-. b : l d o s grafįka, Ž. Veselkai'ės pie-
kų veidas (St. Yla), Ateitinin- § i n y s i r T Damušytės, Z. Degučio, 
kai tautos kankiniai (A. Darnu- j Kuprio, B. Lukošiūno, P. Ma-
šis), Ateitininkai ir kultūra (K. |gkos, y . Musionytės ir L. Vit-
Keblys), Ateitininkija kaip švy- kaus nuotraukos. ' 
turys ir patarėja (A. Darnusis),' 
Keli žingsniai ir atodūsiai (S. Su
žiedėlis), Be žmogaus šviesumo 

1 sunkiai įmanomas krikščio
niškas šviesumas (J. Girnius), 
Man rūpėjo visos ateitininkijos 
šviesa (J. Pikūnas), 2odis ateiti
ninkų dabarčiai (P. Kisielius), 
Ateitininkai kovoje dėl laisvės (K. 

•Ališauskas) ir kt. Ka'ur vėl pla-
jčiau stabtelėjama prie jau miru
s i ų trijų ateitininkijos didžių-
!*ų: Prano Dovydaičio, Stasio Šal
kauskio ir Kazio Pakšto. Čia pat 
puslapiuose skleidžiasi visa mar
goji Ateitininkų sendraugių, stu
dentų ir moksleivių sąjungų 
veikla, įvairių: studentiškų; -kor-
poracifų bei' ateHinmkiškų drau
gijų praeitis ir gyvoji dabartis. 

2irioma, tokių leidinių tobu
lybei ribų niekada negali būti. 
O visiškai tobulai jį suredaguoti, 
turint mintyje taipgi šios dienos 
realias galimybes, vargu ar įma
noma. Todėl to ar kito dar pagei
dauti beveik ir nedrąsu. Vis dėl 
to, žinant Ateitininkijos net jau 
kelių kartų kūrybinį ir intelek
tualinį pajėgumą, pagrindinius 
vyresniųjų pasisakymus būtų ti
kę paįvairinti ne tik vieninteliu 
Kęstučio Keblio, bet ir kitų jo 
bendraamžių, gal net dar jaunes
nių žodžiu. Tada butų labiau 
akivaizdus ne vien istorinis Atei
tininkijos angažavimasis idea
lams, bet ir dabartinis ir trokš
tamos ateities užtikrintas laidas. 

FILOSOFINĖ TEOLOGIJA 

Toronto universitete gavęs fi
losofijos daktaro laipsnį, dabar 
profesoriaująs Trento universite
te, Ontario, Kanadoje, John Bur-
bridge parašė naują veikalą 
"Being and WUT\ Išleido Pau-
list Press 1977 m , 216 psl., 10.00 
dol. Autorius dabarties pliuralis
tinių idėjų žmogui, paveiktam 

TYPEWR1TERS, 
ADDING MACHINES 

AND CHECKWRITKRS, 
Nuomoja, Parduoda, Taiso 

į 'Virš 50 metų patikimas jums 
pa.tarnav.mas. 

Phone — 581-4111 
i 3610 S. Pulaski Kd., Chicago E 
'iiiiiiimmiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiriiiitf 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPIY 
* * 

MfclKMfm fOHK.RAFAMS 
!R MĖGĖJAM^ 

Daug sutaupysite, ptrkdam. cu> 
jų reikmėms Pasinaudokite pa 
togiu pianu atidedant pasirink 
rus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų toto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad 
ir kervirtad. vakarais Ud 9 vai 

| į 3314 Wett 63rd Street 
Tol - FRotptct 64988 

vė į savo automobilį, jo dugnas vos 
vos nesiekė žemės. Dvi dėžes reikė
jo įsiūlyti dr. Rekašiui. Gerai, par-
vejiu, nesipriešino jis. Čia jas atve
žė kun. J. Vaišnys. 

Pagaliau dedu ir pabaigos tašką. 
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• ATEITIS, 1977 m. rugsėjo 
mėn., Nf. 7. Ateitininkų Federa
cijos leidžiamas katalikiškos - lie
tuviškos orientacijos mėnesinis 
žurnalas. Vyr. redaktorius — 
kun. dr. Kęstutis Trimaias, 850 
Des Plaines Ave, Apt 409, Fo-
rest Park, IL. 60130. Redakto
riai — dr. Algis Norvilas ir Al
dona Zailskaitė. Administruoja 
Juozas Polikaitis, 7235 S. Sacra-
mento Ave., Chicago, IL. 60629. 
Prenumerata metams JAV ir Ka
nadoj — 7 dol., kitur — 5 dol., 
susipažinimui — 5 dol., garbės 
prenumerata — 15 dol. 

Žurnalas jau pasivijo laiką, 
išėjo punktualiai ir labai pras
mingai — naujas rugsėjo mėn* -
sio numeris prieš pat devintąjį 
Ateitinlnktjcs kongresą. 

Pirmas puslapi* skirtas praei 

« 
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1 9 7 7 - 1 9 7 8 M£TŲ EKSKURSUOS | LIETUVĄ 
AMERICAN TRAVtt SERVICE lORUO 

9727 W West«rn Af •., Wm& \\\\m*% 60648 
M . - (612) 26M767 

n AR m A VIETŲ Į UETTVĄ SEKANČIOSE GRUPftSE: 
Hugs^jo mėn. 26 dieną, spalio mėn. 10 ir spafio mėn. 17 dienomis — vienos 
mvaitės kelionės. Kaina nuo $859L f 14 Chicagos pridėti prie kainos $121.) 

NAUJI 8KRIDBIAI (CHABTEBS) I VILNIŲ SU PAN AMEKlCAN 
LĖKTUVAIS H NEW YOEKO: Kama nuo $640 00. 
Išvykimo datos: 1977 m. — iapkriao mėnesį, 19^8 — vsaario, kovo 

ir balandžio mėnesiais. 

ribotame leidinių paminėjime. | nančiai vasarai: prie puiKios Al-

20 dieną 2 savaičių (Maskva, Kalėdinė kelionė GRUOD2IO mėn 
Vilnius. Ryga) $1138.60. 

Kelionė į Sv. £eme ir Graikiją — lapkričio mėn. 11 dieną — vadovaujama 
operos soliato Algirdo Brazio; kaina $1174.06. 

Prie vigų aukščiau minėtų grupių galima jungtis i i visų kitų Amerikos 
>r Kanados miestų su papildomu mokesčiu. 

(Prieee are b&aed on double ^upancy and are sabjeot to change aad/or 
go ve minant »pprt>val) 

Taip pat parduodame skridimus (chartare) i i CSucagoe \ Los Angeles — 
ksJkmė į vianą galą $88-06. ! » * r * f • ! 

• A. 

NAUJAUSIOS KNYGOS, 
GAUNAMOS "DRAUGE" 

SAUJA SKATIKŲ. Premijuotas rasas— 
Kazys Almenas, 24t psL K M 

PUTINAS MANO ATSIMINIMUOSE 
M. M. Mykolaitytė-Slavėnienė, 4a2 acL 
Kietais viršeUals 

NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA I t. 
Pranas Čepėnas 
S4S psl., Meti viršeliai a m 

BASTŪNO MAISTAS 
Bronys Raila 
4M psl., kieti virseHai ]«M 

MINTIS DIALEKTINIAME 2AISML 
Feliksas Jucevičius 
273 psl. 

PENSILVENIJOS ANGLIAKASIO LIETUVA 
Vladas Būtėnas 
M3 psl., Idetl viršeliai n m 

MIGUEL MANARA. teUų veiksmu misterija 
O. V. Mnaihis, M p«L 

DEBESYS IR PROPERŠOS. 
Petras Metafltas, 2 » psL 

LKB KRONIKA, m d, 0 4 psL 
Kloti virseflai 
Minkšti vlrstUai Ą m 

ALKANA KELIONE. EUarsiciai 
Kazys BradOnas 
115 psL, Meti virisJia) 

VIENOS AISTROS ISTORIJA. 
Migelis de Lnamuno, UB psL 

TRYLIKTOJI LAIDA. Pssakojbnu pynė jaunimui 
Jonus Tsftalls, 8 1 psL "** ' 

BROUAI PRADĖKIM 
Benvenutai Ramanauskas, B.F.M.. čft psL 

NAMŲ IR ARTIMIAUSIOS APUNKOS tOOYMBUi 
Rimas černsas, 7$ psL 

MEROAlTt TS GETO.-*etul«ar ' 
R. SpalU. liL 1S7S m^ MB psi. 1M 

LIETUVISKAI-PORTUGALtČKAS ŽODYNA5 
A D. Petraitis — Lndje JsdeBa, 184 psL 

KARKLŲ KATINUKAI 
Birutė Vydsss, 34 ssL 

HAMILTONO LIETUVIAI 
Keiektyvas, 111 paL 

KODĖL KUNIGAS SU A 
ARuBjkao 
Uturi^nlų reformų prasmė, 44 pat 

NYKŠTUKŲ MOKYKLA 
Adelė Inm^oinsnfi iVtnnsnsItloafi. U 

JAUNAMARTĖ 
Jsass Valaitis, UI psL 

KOČIOS 
St Yla, B pst 

PO VASAROS. Eilėraščiai 
VltaHJs BogstaM, « psL 

5AIGŪNAS, istormė apysaka 
VL VljeOds, ĮSI sai 

LIETUVIŲ IMIGRACIJOS BRAZIUJON PENKIASDEIIMTMET1S 
Ksietljiisii JfT SsL 

ŽEMAIČIAI 
Aleksandras Pakalniškis, M4 saL 

METMENYS, Nr. SI 
Vyr. ledakL V. KavsKs. 2M ssL LM 

ANGLŲ KALBOJE 
THE VTOLATION OF HUMAN RIGfffS W SOVIET 

OCCUPIED LiTHUANIA, a fspsct fa. l*X M» p«L 4JI 
THE PROVIDENT1AL PATH 

(Ait*bbhsp Gesrfa Matulaitis 1B71U72) . 
Fr. Vfetor Riaststs U* 

LITHUANIA MINO* 
M. Brakas, BM pat, UeH vMsttal U4t 

CONFRONTATIONS WTTH TIRANNY 
Edit. Alfred Stnasnanis 
m psL, kisti vlrcabai >LM 

IHE SECRET UFE OF THE POUTICAL FEFUGEE 
Edmand Narouana. 71 pat AM 

RADVILA JUODASIS, kiofjaflja SeB csafwy vsgk easlsr esat b 
Brunetas Buisckls, 3M psL 

UETUVOS RYŠYS SU AMERIKA, 
Viktoras Karosas, 171 psL UM 

KRISTUS IR EUCHARISTIJA 
Dievo Veikta Išganyme istorijoje 
Pranas l luil la, <M psL U* 

ALTORIUM ATSISUKO I ĮMONES 
M 
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lusi i politika (daugelio vadina
mą nešvaria), norinti tik gyventi 
su savo vyru ir dukra, neturi jo
kios išeities, pusiau merdi nei pa
leista, nei pakarta. 

Dabar dar labiau sovietai 
baugina Marija Jurgutienę. Žada 
atimti iš jos vienirelę pasilikusią 
brangenybę — dukrą, o ją pačią 
patalpinti į psichinėm ligom 
~3rgan5tfjq ligoninę, kaip po
litiniai nesubrendusią. 

Ir SnJdasi vargše Marija Jur-
; gutienė pagslbos moterų, šia-
| me krašte lais . :;vvenančių: 

—Gelbėkite! 

SOVIETU KOVA SU MOTERIMIS Sovietams tai patiks. 

Ji pati, gyvendama iš imperia
listų sovietų "išgelbėtame" kraš
te, negali iš Vilniaus pašto pa
siųsti laiško vyrui, nei per Vil-

O So- n ' a u s paštą gauti laišką iš jo. 

Jau senų senovėje Pitagoras 
mokė: "Visada gerbkite moterį; 
juk moteris buvo ir jūsų moti
na!" 

O tuo tarpu didžiulė, diktato
riška, besiskelbianti laisvę ne
šanti "pavergtiems broliams" 
valstybė — moderniškoji tironija 
moterį nužmoginusi, pastačiusi 
ją vergiškiems sunkiems dar
bams geliančiame šaltyje ar ne-
pernešamame karštyje, dabar sto
jo į atvirą kovą, norėdama varg
šę moterį visiškai sužlugdyti. 

Žmonos ir dukrvtės dalia 

vietams visai nesvarbi nei žmo-i&sip taip, vargais —negalais iš 
niškumo deklaracija, nei viešoj. Maskvos pašto laiškai pasiekė 
opinija, nei jų išvarymai iš Eglp-

i to, nei kitų komunistų (italų 
T . .. . . . . w portugalų, prancūzų ir visos eiles Jau treji metai pinasi XX f. s , v 4 ,.. », „ „ . . Kitų) atsuktos nugaros, amz. tragedija. Maža mergaite 

(tada tik 10-ties metelių, o dabar 
jau čia vadinamo "teenager" 
amžiaus) Daina Jurgutytė su sa
vo jauna mama Marija Jurgutie
nę turi praleisti gražiausią savo 
gyvenimo laiką be mylimiausio 
asmens — savo tėvo. Ne dėl to, 
kad jas pamestų ar jomis nesirū
pintų, o tik dėl to, kad "visaga
lintis viešpats" Kremliuje to nori. 

į Jam gražu, kad, vos jam nusičiau-
Didžioji, nepasotinamoji meš- Į dėjus, tuoj jo visi bijo, anot dė

ka savo mirtiniame glėbyje! mokratiškojo Carterio posakio. 
triuškino drąsią pasiryžėlę Nijo-įViena aktyvi visuomenininke, 
lę Sadūnaitę. Visų laisvę ir teisy- čia gimusi lietuvė, sykį Aloyzui 

Marija darosi didvyre 

Sovietai nei nenumatė, kad 
savo neišleidimu žmonos pas vy
rą j pasirinktą kraštą daro ją — 

••yrą. 

Per kovoj ar. "'ą mo e: į minima 
Lietuva 

Mūsų moterys, mūsų jaunimas, 
ypač jaunuoles mergaitės nešė 
plakatus su laisvės šūkiais ir Ma
rijos Jurgutienės su Daina atvaiz
dais Pavergtųjų tautų savaitės pa-

- į 

*•-,_:, * į':',į 
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Mariją Jurgutienę viena tų drą- radę. Karštai, užsidegusiai, spon 

bę mylinčių širdys šaukė tai mo
derniai herojei tik... laisvės, kad 
ji galėtų išpažinti savo gyvenimo 
credo: 

— Mylėti ir kovoti! — 
Kovoti tik dėl tiesos! Tūkstan-Į 

čiai parašų plaukė į Washingto-į 
ną, kad Belgrade tironija būtų! 
prispirta paleisti silpną, nekaltą 
mergaitę! 

Kur tau! Greičiau grindinys 
prie Kremliaus palocių parodys 
gailestį proletarei mergaitei, ne- j 
gu tų rūmų valdovas —vadina- j 
masis "draugas", tuzinais bran-
gių automobilių apsistatęs, Itali
joje pagal užsakymą bran-, 
giom eilutėm besipuošiąs, savoj 
"dačoje" vasarojąs, nuo kaklo Ii- j 
gi juosmens ordinais (už drąsą?) 
apsikabinęs, išklausys "vox po
puli — vox Dei" ir suteiks am
nestiją, vien įrodant, kad be
turįs... žmoniškumo krislelį savo 
pavergtai pavaldinei. Užstojusi 
bauginanti tyla neramina visų. 
bet nedaro jokios garbės King 
Kongo žvėriška ga'ybe besi
džiaugiančiam diktatoriui. 

Sovietai sutveria Matą Hari 

. Vienas įvykis tiek buvo sovietų 
trimitais ištralialiuotas, kad jei 
jis nebūtų absurdiškai komiškas, 
sakytume, kad tikrai sovietai, u-
žuot kovoję su "'liaudies prie
šais", pradėjo... muštis su mote
riškais sijonais, kaip tas Don Ki
chotas su vėjo malūnais. 

Nesigilinant' "į smulkmenas 
(kurias taip "vaizdžiai" pasi
gardžiuodama liaupsina mums 
čia kaišiojama sovietinė spauda), 
vienai turistei nuvykus Lietuvon, 
ją ten pasigavo raudonoji polici
ja, preivarta (grasinimu) išsi
kvietė iš susirinkusių giminių, 
draugų tarpo viešbuty ir pora 
valandų ją išsigandusią, nieko 
nežinančią, nei nenumanančią 
norėjo padaryti... šių laikų Matą 
Hari. Vadino ją ir gražia, na, ir 
kvaila.. O juokingiausia, kad, 
net nepavykus iš naivios, nekal
tos turistės padaryti šnipę, per 
savo "visagalinčią" spaudą bara-
banijo mums, čia esantiems kaip 
gryną tiesą. Ar jau tiek čia išvy
kusius laiko kvailais, kad tie ru
dieji "galingieji" devyni vilkai, 
pasigriebę ... vieną avelę, tašo ir 

dar pasigardžiuodami apie savo 
"didvyriškumą" skelbia. Tik pa
sibjaurėjimu, pasišlykštėjimu vi
st tti sali nupurtyti! 

Jurgučiui, besirūpinančiam šei
mos reikalais, kalbėjo, jog tik ta
da bus išleista tavo šeima —kai 

sių, pasiryžusių moterų, atkrei
piančių į save dėmesį. Amerikie
čių "Chicago Tribūne" pirmame 
puslapy skelbė lietuvio vargingą 
odisėją —bėgimą į laisvę, kovą 
išgauti šeimą ir t.t. 

Neseniai vėl ''Chicago Tri
būne" amerikietė laikraštininke 
Anne Keegan sentimentaliai, 
plačiai ir graudžiai rašė apie "Jo 
bėgimą į laisvę ir atsidūrimą lau
kimo kalėjime". 

taniškai jos teigė, kad per kovo
jančią Mariją Jurgutienę ir jau
nutę Dainą vėl bus paminėta 
pavergta Lietuva! Kai kurios jų, 
drąsios ir pasiryžusios prašė šia
me skyriuje skelbti: 

Gelbėkime Mariją Jurgutienę 
ir Dainą! 

Edvard Munch (norvegas, 1863-1944) Vasaros naktis (Chicagos Dailės institutas) 

netylėki, prabilki laišku, trumpu 
prašymėliu už Mariją Jurgutienę 
ir Dainą. 

Mes vieningai (ypač jauni
mas) stojom į gretas už drąsa 
trykštantį Simą, mums virtusį 
šviesos spinduliu, laisvės žibu
riu, pasiaukojimo simboliu. 

Prabilkime drąsiai už paverg
tas moteris, kovojančias mergai
tes — padėkime joms! 

Priminkime Helsinkio sutar
ties pasirašymo dvasią, rašyda
mi JAV delegacijos nariams Bel-

Trys metai ir keturi su puse d e . ambasadoriui Albert W. 
mėnesių baisaus laukimo. O. Vii- S h e r e r _ M:eg3Lci]os vadovui; 
nmje Daina auga be tėvelio! delegacijos nariui senatoriui Ro-

Tuo tarpu Marija išvaroma iš'bert Dole; Jack Maresca —di-

MADOS IR PUTNAMO SESELIŲ 
RĖMĖJOS 

Šiandien visame pasaulyje yra siuvasi rūbus. Įdomią, pačių na-
tik 3000 turtingų ir madas se- m u o s e sįūtų rūbų madų parodą 
kančių moterų, kurios dėvi rūbus, o r g a n i z u o j a P u t n a r n o ^ ^ rė_ 
pasiutus garsiųjų Paryžiaus m a d ų ! . . _ . , . . _ 
salionų, o po II-jo pasaulinio ka- m e j o s Chlc^0]e, Jaunimo centre, 

darbo (bibliotekininkės). KGB 
(sovietų slaptoji policija) kala ir 
kala be galo pasilikusioms, kad 
tėvas ir vyras "išdavikas". Tik 
pasirašyk popierius, kad atsižadi 
savo vyro, savo vaiko tėvo, ir grą
žins tave į darbą, ir viskas bus 
gerai. 

Tėvas rašo laiškus — KGB 
juos perima. Marija Jurgutienę 
parašė 17 laiškų — Brežnevui, 
tada prezidentui Podgorny, ko
munistų partijos centriniam ko
mitetui. 

Iš desperacijos ji klabeno savo 
laiškais — prašymais Lietuvių 
omunistų partiją, United Nations 

Human Rights Commision. Ji 
net pasiuntė registruotą laišką 
prezidentui Carteriui 

rector of Staff. Visiems jiems rašy
ti State Department'o adresu. 

Moterys, paraginkite savo jau
nuoles dukras, kad rašytų laiš
kus M. Jurgutienės reikalu. Vy
čiai paprastai tame lauke visus 
pralenkdavo — jie visokiais rei
kalais tūkstančius laiškų išsiųs
davo. 

Paskutinėmis žiniomis Marija 
Jurgutienę atsisakė Sovietų pilie
tybės. Stalino laikais už tai vie
toje sušaudydavo, dabar jai gre
sia 15 metų sunkiųjų darbų kalė
jimo ir (arba) tremtis. Sovietų 
pilietybės atsisakymas yra trak
tuojamas kaip tėvynės išdavimas. 

Ir tokiu būdu Marija Jurgutie-
inė pasirinko lietuvių disidentų 

Ir visi tie J^J n o r s grasino, jei JI ir to
rtingieji vyrai atsuko nebylią <• . , : . , . , j 

. . / , , . " „ . " * ' *>uau sieks įsvyKimo pas vyrą, kad 
"įsi jaunai, maldaujančiai, su-;- j i i- / - • * 

• jos dukrelt ous pasiųsta Į specia-iusiai, ašarose paplūdusiai, su i 

Koncerto pertrauka Lincolno cent 
re, New Yorke. Nuotr. V. Maželio i 

verkiančia dukrele. 

Ar mergaitė su mama 
pavojingos? 

i 

Ir taip moteris, niekad neįsivė-

iią mokyklą "susovietinti jos 
dvasią". 

Moterys — netylėkime! 
Kiekviena moteris — pavienė 

LAIMINGO 
GYVENIMO 

PRASMĖ 

Šiais neramiais piktų kalbų, 
nedorų darbų, nuolatinio ginklų 
žvangėjimo laikais, vienas iš
minčius pasiūlė gražią formulę, 
kaip žmogus (o ypač moterys), 
siekdamas gero kitiems, ras sau 
laimę ir ramybę. Jis ir pataria: 

Tučtuojau, jau šiandieną, už
rauk seną ginčą, susiieškok se
niai užmirštą draugą, išstumk 
iš savo galvos įtarimą ir pakeisk 
jį giliu pasitikėjimu. Parašyk 
laišką tam, kuris tavęs ilgisi, ar 
kuriam tu esi reikalingas; sustip
rink jaunuolį, kuris nusivylė ar 
net prarado tikėjimą; išlaikyk 
savo pažadą; užmiršk seną nea
pykantą. 

Perkratyk savo reikalavi
mus, statomus kitiems, ir pasiža
dėk juos sumažinti. 

Kovok dėl principo? maloniai 
išreišk savo dėkingumą, nuga
lėk seną, gal net iš vaikystės įau
gusią baimę; bent pora minučių 
stabtelk įvertinti gamtos grožį. 
Pasakyk kam nors, kad myli. 

Pakartok dar kartą. Ir kitą. Ir 
vėl." 

ro tokių moterų buvo 20,000 
Šiais infliacijos laikais vis dau
giau ir daugiau moterų pačios 

spalio 9 d. Tai bus jau 16-toji 
madų paroda ir "ją koordinuoja 
Salomėja Endrijonienė. 

bes, santykyje su augančiu jų su- tas M. Chu, išleido Paulistai Nevv 
vokimu. 

Veikalas skirtas pedagogams, 
psichologams, socialinės tarny
bos žmonėms, įstaigų vedėjams. 
Jame ryškinamas kelias į taurių 
vidinių vertybių pasisavinimą. 
Vis dėlto tai knyga, skirta besigi
linantiems į (psichologines studi
jas. Eiliniam skaitytojui bus per 
sunki, per abstrakti, duodanti 
supratimą apie šią psichologinių 
studijų šaką, bet sunkiai įsisavi
nama (jp). 

KINIJOS PROBLEMA 
Kinijoje yra ketvirtadalis vi

sų pasaulio gyventojų. Naujo
sios Kinijos ideologijos santykį 
su krikščionybe svarstė protestan
tų ir katalikų mokslininkai bei 
teologai, 1974 m. suvažiavę į Liu
veną (Belgijoje) ir į Bastadą 
(Švedijoje). Tos diskusijos 1975 
m. buvo tęsiamos Romoje. Iš pa
skaitų tuose trijuose cenuuose 
susidarė kolektyvinis veikalas 
"The Nevv China: a Catholic 
Response", kurį redagavo jėzui-

Yorke 1977 m. (172 psl., 4.95 
dol.). Autoriai — universitetų 
profesoriai, visi, išskyrus du, jėzu
itai. 

Skaitytoją stebina, kad jie ran
da Mao Tse-tungo Kinijoje sužy-
dintį teisingumą, artimo meilę, 
platesnį masių aprūpinimą, kur, 
nusigręžiant nuo Dievo ir religi
jos, vis dėlto stengiamasi įgyven
dinti daug krikščionybės siekimų. 
Esą, Mao "Mažojoje raudonoje 
knygoje' 'išreikšti principai, pri
imtini katalikų moralei; tą veika
lą "Šv. Dvasia panaudojanti 
kaip priemonę kinus vesti į artimo 
meilę ir teisingumą" (psl. 161). 
Tačiau yra vietų, kur sumini
mos ir Kinijos komunistų prie
vartos priemonės prieš religiją. 

Apskritai veikalas, atrodo, skir
tas ieškoti galimybių krikščiony
bei grįžti į Kiniją, prileidiiant, 
kad krikščionybės socialinė dva
sia derinasi su Mao pažangos sie
kimais. Tačiau mūsų skaitytojui 
daugelis vietų kels abejonių. 
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neckiene. Dana SilunaitieriL. Giedrė Mereckjenė, Joana Krutuliene, PetronėJė (um., 
Marija Hcm-af 

H.alik. Irena Paulauskai-
ndrijonien*, Dana Vara-
ė, Irena Kkinaitieoe ir 

VERTYBnj SĄMONE 
UGDANT 

Neseniai šiemet spaudos len
tynose pasirodė veikalas "The De-
velopment of Consciousness", i 
kurį parašė Brian P. Hali, išlei-
do Paulist Press (1976 m., 268 
.psL, kaina 5 dol. 95 et.) 

Autorius yra diplomuotas psi
chologas, episkopalų kunigas, eg-
zekutyvo direktorius Vertybių ir 
prasmės tyrimo centre. Jeigu to
kio asmens veikalą išleido kata
likų vienuolių paulistų leidykla, 
reiškia, kad veikalas turi savo 
vertę. 

Veikale studijuojama, kaip 
žmoguje vystosi žmogiškųjų ver
tybių sąmonė. Autorius stengiasi 
pasirūktą temą svarstyti vaiz
džiai: vartoja daug diagramų, 
?>-T".imiškų pavyzdžių, citatų iš 
kitų tos šakos autorių, panaudo
ja net ir paimtas iš pimaujan-
čių mėn'-* muziejų iliustracijas. 
S--arst") ver'yb'u >-.:v--.i<:mr bren
dimą, nagrinėja ir atamra* verty- Mase adaraariaJ Nuotrauka Vytauto Mafejto 

m—m 


