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Muzikinio gyvenimo naujiena. 

LITUANISTIKOS PREMUA DR. V. MACIŪNUI 
Pirmoji mūsuose Lituanistikos i idėja priešaušryje ir Antanas! 

premija paskirta dr. Vincui Ma- į Baranauskas" (Akademikas, 
c'ūnui už jo lietuvių literatūros! 1935, Nr. 1,2), "Bohušo veika-
studijas ir už lituanistinių fondų las apie lietuvių kalbą" (Archi-
išugdymą Pennsylvanijos univer-jvum philologicum, VII, 1937), 
siteto bibliotekoje Taip nutarėj'Taut'nis auklėjimas ir istorija" 
Lituanistikos instituto komisija j (Židinys, 1937, Nr. 2), "1831 m. 

iWashingtone š-m. spalio 30 die-i sukilimo emigrantų lietuviškieji 
jną visais balsais. Komisijos pirm. j spaudiniai" (Mūsų Senovė, II, Nr. 
• Vincas Trumpa, sekr. Gr. Krivic-į3, 1938), "Epizodas iš vilniečių 

Į)Į>ĮįĮ» .)>,).»•,.,'»„)., .. 

ir žemaičių literatų santyk'ų is
torijos" (Dienovidis, 1939, Nr. 

poetika" 

Kertine parašte 
Iki pasimatymo Simpoziume! 

Padėkos Dieną senieji piligTri-
mai dėkojo Dievui už išsaugotą 
gyvybę ir už derlių naujoj šaly. 
Panašiai ir mes, šio amžiaus pi
ligrimai, ateinantį Padėkos Dienos 
savaitgalį būsime dėkingi už tai, 
kad mūsų atsivežtas tautos kultū
ros lobis — iš tiesų, prasmingiau
sia tautos gyvybė — svetimame 
krašte nežuvo, jaunųjų kartų są
monėj prigijo, išaugo ir dabar at
neša gražų gerlių — Trečiąjį 
mokslo ir kūrybos simpoziumą. 

Ypač džiugu matyti, kad Sim
poziumo programoj dalyvauja 
jau bent kelių kartų žmonės, pra
dedant nuo vyresniųjų, dar Lietu
vos valstybės mokslininkų, aka
demikų, per vidurinės kartos at
stovus, jau įsigijusius sau vardą 
visuotiniam mokslo pasaulyje, ir 
iki pat jaunųjų, savo profesinei 
ateičiai dar tvirtos papėdės tebe-
ieškančių Vakarų universitetuo
se ar kitose mokslinėse įstaigose. 
Iš vienos pusės, tai užtikrina mū
sų pačių savitos tautinės kultū
ros tęstinumą, o iš kitos — jį pra
turtina aplamai visos žmonijos 

jieškojimais ir pasiekimais. Parilik-

pajutimo. Norint sėkmingai ap
ginti tautos vertybes, reikia į jas 
tikėti. Kad tikėjimas nebūtų tuš
čias, reikia tas vertybes bendro
mis jėgomis puoselėti ir kurti. 
Kūrybai gi reikia ne tik vienišo 
jieškojimo, bet ir plataus, šilto 
bendravimo su savaisiais, reikia 
dėmesio, paramos ir pasitikėjimo 
tarpe tų žmonių, kurių vardan, 
kurių labui dirbama. Lietuvių vi
suomenės palankus dėmesys ir lo
jalumas saviesiems mokslinin
kams ir kūrėjams visų ryškiau
siai ir prasmingiausiai šiuo atve
ju gali apsireikšti tuo, kad gau
siai ir mielai visi ateisime į Sim
poziumą, bendrausime su moks
lininkais, klausysimės jų ir taip 
pat sudarysim progą jiems mus 
pačius išgirsti. 

Jau ir Simpoziumą rengiant, 
visuomenė noriai atėjo talkon ir 
užtat pilnateisiai, pelnytai dalin
sis jo vaisiais. Mokslo ir kūrybos 
darbuotojai visuomet liks dėkin
gi organizacinio komiteto vado
vams dr. Kaziui Ambrozaičiui ir 
inž. Juozui Rimkevičiui ir jų šau 

kienė, nariai Ant. Vaičiulaitis, Al. 
Plateris ir Alf. Nyka - Niliūnas. 
Prem'jos (1000 dol.) mecenatas] 1), "Pirmoji lietuvių 
yra kun. dr. Juozas Prunskis. (Literatūros metras i s su kalendo-

Premija bus įteikta Mokslo irįrium 1942 metams), "Strazdo 
kūrybos simpoziumo L:teratūros | dainos Vilniaus cenzūro-*e (Nau-

' joji Lietuva, 1943, Nr 273). 
"Mūsų Senovėje" (1937 -

1940) paskelbė įva'rių rašytojų 
Akelaičio, J. 
K. Nezabi-

tausko, D. Poškos. M. Valan
čiaus, P. Viksvos) laiškų. Taipgi 
įvairioje per'odikoje skelbė gro
žinės literatūros ir literatūros bei 
kultūros istor'jos veikalų recenzi
jas. 

Ir išeivijoje dr. Vinco Maciū
no nei darbingumas, nei moksli
nis interesas nesumažėjo. Vien 
tik įprastoji atspausdintų studijų 
ir ilgesnių straipsnų bibliografi
ja čia nuritęstų ištisais pusla
piais. Visa tai ap;bendrinant,ten-
ka bent pažymėti, kad išeivijos 
periodikoje ir šia p įvairiuose lei
diniuose apie Antaną Baranaus
ką ir jo kūrybą yra parašęs 4 
plačios apimties raštus, apie 
Kristijoną Donelaitį — taipgi 4, 
apie Vincą Krėvę — net 7, apie 
V. Kudirką — 3, apie Adomą 
Mickevičių — 5, apie Antaną 
Strazdą — 3, apie Tumą - Vaiž
gantą — taipgi 3, apie Žemaitę — 
4. Rašęs ir apie Balį Sruogą, apie 
Simaną Stanevičnj, Jurgį Savickį 
ir kitus rašytojus. 

Nemažo dėmesio skyrė ta'pgi 
paskiriems veikėjams bei mokslo 

vakare lapkričio m. 25 d. Chica-
goje, Jaunimo centre. 

Ta proga čia bent probėgomis 
tenka prisiminti daugiau biblio-j (A. Baranausko, M. 
g-afine prasme dr. V nco Ma-jMikšo. F. Kuršaičio 
ciūno lituanistinį indėlį mūsų 
kultūros aruodan. Intensyvus ir 
lig šiol nesibaigiantis darbas 
pradėtas, galima sakyti, diserta
ciniu stambiu veikalu "Lituan's-
tinis sąjūdis XIX amž. pradžioje, 
susidomėjimas lietuvių kalba, is
torija ir tautotyra" (Kaunas 
1939). Tačiau jau ir prieš tai pe-
•riod'niuose žurnaluose buvo aps
čiai V. Maciūno įžvalgių lituanis
tinių straipsnių. Užtenka tik pa
vartyti nepriklausomo Lietuvos 
laikotarpio "Archivum Philolo
gicum", "Dienovidžio", "Lietu
viškosios Enciklopedijos", "Mū
sų Senovės", "Naujosios Romu
vos", "Vairo", "Židinio" ir kt 
puslapius, kad įsitikintume, kiek 
daug vis dėlto vieno žmogaus pa
daryta. Tokių studijų arba ilges
nių studijinių straipsnių mi
nėtuose žurnaluose rastume be
ne 24 bibliografines pozicijas. 
Štai bent viena kita: "Liaudies 
daina ir literatūra'* ("Naujoji 
Romuva", 1932, Nr. 25), "Mo
tiejaus Valančiaus 'Gyvenimu 
szventųjų Diewa' stilius" (Vai
ras, 1935, Nr. 6,7), "Lietuvybės' žmonėms. Todėl įvairiomis pro 

kiam gyvybingą įnašą ir visai 
Vakarų kultūrai, ne tiek gal "iš
plaukdami į platesnius vande
nis", kiek savuosius "praplėsda-

dami savimi, mes taip pat šutei-, niems talkininkams nedėkinga
me sekretoriato ir iždininko dar
be, komplikuotame įvairių paren
gimų organizavime, finansinių iš
teklių kaupime. Dėkingi esame 
ir mūsų spaudai už viešosios nuo
monės telkimą Simpoziumo la
bui. Cia ypač nuoširdžiai pasi
darbavo mūsų kūrėjas-visuome-
nininkas Kazys Bradūnas. Iš savo 
pu:ės, dėkoju akademinės prog
ramos rengėjams dr. Vytautui 
Klemui, dr. Janinai Rėklaitienei 
ir dr. Mindaugui Vygantui. Be 
visų šių žmonių bendro darbo, 
Simpoziumas taip ir būtų nu
grimzdęs abstrakčių gerų norų 
migloj. 

nu". 
Visų svarbiausia, tačiau, yra 

mokslininkų ir kultūrininkų 
glaudus, prasmingas santykiavi
mas su plačiąją lietuvių visuome
ne. Viešajame mūsų gyvenime: 
spaudoj, organizacinėj veikloj, 
politinės akcijos plotmėse mus iki 
šiol tvirčiausiai jungia tautinės ir 
žmogiškos nuoskaudos jausmas, 
kovos ir protesto dvasia, neapy
kanta prispaudėjams ir jų iškry
pėliškai "ideologijai". Šitie jaus
mai, kiek jie teisėti bebūtų, ga
li tačiau apkarsti tulžimi, pavirs
ti i tamsias, atsiskyrėliškas, net 
tiesiog savižudiškas aistras, jei
gu jie neišplauks iš šviesaus, gy
va kurvhinio tautos identiteto 

Dėkojame ir visiems prisidėju
siems pinigu, ger: žodžiu ir ki
tokia parama. Iki pasimatymo 
Simpoziume! 
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UUianistikos instituto Lituanistikos premijos laureatas dr. Vincas Maciūnas 

gomis netrumpais raštais stabte
lėjo prie šių žmonių bei jų darbų: 
Mykolo Lietuvio, Basanavičiaus, 
E. Fraenkelio, Mykolo ir Vaclovo 
Biržiškų, Aleksandro Stulginskio, 
Antano Salio, Prano Skardžiaus, 
Antano Smetonos ir savo tėvo J. 
Maciūno. 

Parašė taipgi 20 apybraižų a-
pie atskirus mūsų kultūros žmo
nes leidiniui anglų kalba "The 
New Century Cyclopedia of 
Names", New York, 1954. 

Atspausdinęs 4 studijas, lie
čiančias Mažosios Lietuvos rašti
ją. Pvz. "Keturi Mažosios Lietu
vos didieji (Aidai, 1948, Nr. 18), 
"Pilypo Ruigio rankraštį* anų 
laikų rėmuose" (Drar.gas, 1977, 
Nr. 107, 113, 125, 130) ir kt. 

O kur dar labai vertingi 
straipsniai periodikoje ir kito-
kiuos leidiniuos įvairiais mūsų 
literatūros, universitetų, Iit ins
tituto, bibliotekų, archyvų, bib
liografijos ir kt kultūriniais 

klausimaisl O indėlis į Lietuvių 
Enciklopediją, kurioje yra dr. 
Vinco Maciūno parašytieji 
straipsniai apie eilėdarą, apie 
Krėvę, apie Ad. Mickevičių, apie 
Tautos himną, Margirį, Mažvydą, 
Pabaltijo universitetą, D. Pošką, 
apie senąją lietuvių literatūrą, S* 
Stanevičių, A. Strazdą ir kt įvai
riom progom kviečiamas, neatsi
sakė ir paskaitų. Jų yra skaitęs 
Philadelphijoje, Baltimorėje, 
Bostone, Clevelande, Chicagoje, 
New Yorke, VVashingtone. Ir te
mos vis apie spaudos draudimą, 
apie Basanavičių, A. Salį, Tumą 

—Vaižgantą. A. Strazdą ir k t 
Dr. Vinco Maciūno taipgi yra 

suredaguoti V nco Krėvės "Raš
tai", I-VI tomai, Bostonas, 1956-
1961; "L:etuv:ų Enciklopedija", 
XV tomas, skirtas Lietuvai, Bos
tonas, 1968; "Lituanistikos Dar-

jbai" III tomas, 1973; jo parengti 
Į spaudai ir "Lituanistikos Darbai", 
IV tomas. 

D dėlės reikšmės dr. Vinco 
Maciūno rūpesčio rezultatas yra 
taipgi gausios lituanistikos su
kaupimas Peiinsylvanijos univer
siteto bibliotekoje. Jo paskatų, jo 
kontaktų ir jo veiklos šia krypti
mi dėka šiandien Pennsylvan jos 
universiteto b bliotekoje, kurioje 
jis visą laiką dirbo, yra bene pats 
vertingiausias lituanistikos lobis 
šiame krašte. Tai neįka'nojamos 
vertės gausus knygų, laiškų ir 
rankraščių telkinys. 

Taigi pirmoji mūsuose Litua
nistikos premija paskirta moksli
ninkui, tikrai jos vertam, ištisus 
dešimtmečius tyliai dirbusiam 
mūsų literatūros ir aplamai litu
anistikos labui, nesi reklamavu
siam, nejieškojusam garbės, bet 
atlikusiam ir atliekančiam dar
bus, kurių vertė nesibaigia viena 
diena, o pasilieka brangenybe vi
sos tautos kultūrinių lobių aruode. 

k. brd. 

Humanitariniai dalykai šių metų 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 

Pokalbis su dr. Janina Reklaitiene, Trečiojo mokslo ir kūrybos sim
poziumo humanitariniŲ ir socialiniu paskaitų vadove 

D" Rumvdas Silbajonv \rtt\o\o motuio ir Kūr^oos 
u..r. ycd-s Suaa.ons prograam koauut* pumĮlinku, N. 

/ -mmo Mrilrtl, .-)** 

A. Pi 

— Kitą savaitę Chicagoje į-
vykstančiame trečiajame Molcslo 
ir kūrybos simpoziume Jūs, Dak
tare, vadovaujate bene plačiau
siai Humanitarinį mokslų sek
cijai. Kurios humanitarinių | 
moks! t Į sritys paskaitų forma bus 
įjungtos jūsų vadovaujamos sek
cijos darhotvarkėn? 

— Simpoziumo Humanitari
nių ir sočiaiin u mokslu progra
ma sudaryta iš sekančių sesijų: 
filosofijos, istorijos, kalbotyros, li
ti ratu ros, menotyros, psichologi
jos - pedagogikos, tautotyros -
tautosakos, teisės - sociologijos ir 
teologijos. Iš jų islor ja, literatū
ra menotyrą ir tautotyra, susilau

kusios gausaus dalyvių skaičiaus, 
turės net po dvi sesijas. 

— Tuo pačiu metu įvykstan
čio Lituanistikos instituto suva
žiavimo paskaitinė progra
ma turbūt ta'pgi yra įterpta į 
bendrąją Simpoziume humani
tarinių mokslų darbotvarkę. Kaip 
Čia su Lituanistikos institu
tu bendradarbiaujate ir kokie 
to rezultatai? 

— Lituanistikos instituto va
da! vadovauja, aš tik koordinuo
ju. Esu Lituanistikos instituto 
atstovė, jo prezidiumo įgaliota 
visą tą koordinacijos darbą atlik
ti. Didžiausia dalis paskaitininkų 
yra U nariai. Tik su viena išim

timi, simpoziumo sesijų pirmi
ninkai visi tų pačių LI mokslų 
skyrių vedėjai. Todėl ir darbas 
sklandžiai galėjo vykti. Žinojau 
iš karto į ką kre'ptis. Tų skyrių 
vedėjai, sutikdami būti sesi
jos pirmininkais, prisiimdavo at
sakomybe sesijas suorganizuoti. 
Mano darbas buvo: a) pirminin
kus užangažuoti, b) iiems pra
nešt! simpoziumo rengėjų pasiū
lymus bei pageidavimus, c) jiems 
priminti darbams nustatytus ter
minus, d) kai kur papildyti sesi
jas jaunesniais paskaitininkais ir 
e) surinkti le'diniui re:kalingu$ 
dalyvių duomenis ir juos perduo
ti vieepirm. J Rimkevičiui. Vie-

iVnkaUM J 3 piL) 
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Humanitariniai ir socialiniai 
mokslai Simpoziume 
(Atkelta iš 1 psl.) 

nu žodžiu — reikėjo koordinuoti. 
Simpoziumui įvykus, tuoj pat LI 
išleis jo darbus. Paskutinis ma
no darbas ir bus juos suredaguoti. 

— Jau smalsu iš anksto, kiek 
savo sekcijoje turėsite paskaitų, 
kas jas skaitys ir kokiomis temo
mis? 

—Humanitarinių ir socialinių 
mokslų sekcijoje iš viso bus skai
toma 41 paskaita. Taigi, neįma
noma jų visų išvardinti. Pačių se
sijų dalyvių skaičius dar didesnis, 

niame universitete, yra remiama 
Rockefellerio fondo. 

— Gyvename ir reiškiamės 
lietuvių tautos išeivijoje. Ar bus 
Jūsų organizuojamų paskaitų vir
tinėje ir temų. liečiančių specia
liai kurį nors mūsų išeivijos kul
tūrinį - kūrybinį klodą siauresne 
ir platesne konteksto bei aplin
kos prasme? 

—Labai įdomu, kad kaip tik 
paskaitininkai dabar kreipia di
desnį dėmesį ne į lietuvių padėtį 
išeivijoj, bet į padėtį pačioje Lie- i 
tuvoje. O tai lyg sakytų, kad mes j 

kadangi kai kurie pirminin- Į e'sa^e s u s ; t a ; k ę s u s a v o egzilio 
kai patys paskaitų neskaitys, o 
tik sumaniai praves diskusijas. 
Visa simpoziumo dienotvarkė, 
net ir su paskaitų santraukom, 
kad kiekvienas galėtų išsirinkti 
sau pačias įdomiausias, išspaus
dinta simpoziumo leidinyje. 

— Atrodo, jog prelegentų tar
pe nestokoja žmonių, jau, ga-: 
įima sakyti. jaunosios išeivi- \ 
jos kartos. Tai vis Jūsų Pačios 
bendraamžiai arba ir dar jaunes
ni. Kaip juos pasaulio platybėse 
susijieškojot ir ar lengva buvo 
juos angažuoti lietuviškosioms 
humanitarinių mokslų sritims ir 
lietuviškajam mokslininkų suva
žiavimui? 

būviu ir nuolatiniu dvasios neri- j 
mu — žiūrėkime į Lietuvą. Vy-! 
resnysis žmogus daugiau pabrė- i 
žia kaip Lietuvai padėti, o jau- i 
nasis, ieškodamas savo identite-; 
to, klausia: ką iš jos pasisemti? | 
Čia gimusiam jau neužtenka tėvų 
prisiminimų bei pasakojimų. Jis 
pats turi susidaryti sau reikšmin
gą Lietuvos sąvoką. Tokios sąvo
kos apipavidalinimą, jos didį į-
vairialytiškumą kaip tik ir sten-

DT. Janina Ršklaitiene, Mokslo ir kūrybos simpoziumo Humanitarinių ir so
cialinių mokslų dalies vadovė. Nuotr. A. Plaušinaičio 

Taip, bus labai įdomių po- ; mesio yra studentų diskusijos ket-

— Iš tikrųjų, prikalbinti ir 
Taginti daugiau reikėjo vy
resniosios kartos mokslininkus. 
Jaunieji dažnai patys pasiūlyda
vo simpoziumui savo paskaitas 
ir kartu padėdavo man susekti 
toj pačioj srity dirbančius kitus 
jaunus mokslininkus. Paprastai 
būdavo, kad mums žinomas jau

giamas! jaerduoti šiame simpo- j k a l b i ų . yieną iŠ jų jau paminė-' virtadienį 9 v.v. Taip pat noriu 
priminti, kad trečiadienį visi 

džių metu neformalioje atmos-fe- kviečiami į Jaunimo centro kavi-
roje. Jų organizavimo nuopelnas nę, kur nuo pusės aštuonių bus 
priklauso ne man, bet mokslinės galima iš anksto užsiregistruoti, 
programos pirmininkui dr. Rim- sus'pažinti su simpoziumo prog-
vydui Šilbajoriui ir kai kuriais. ramos dienotvarke, taip pat susi-

ziume. Taig-, iškeliama ne tiek, j a u J i e ^ y a k a r a i s a r b a u ž k i m _ 
kas Lietuva buvo, bet kas yra lie
tuvis. Tik paskaitų visumoje iš
ryškėja, kad atsakymas jau nega
li būti monolitiškas ir kad pas
kaitos papildo viena kitą. Pvz., 
pirma stengiamasi suprasti lietu- Į atve]-aįs s im poziumo pirmininkui | pažinti su programos dalyviais ir 
vių dailę Lietuvoje, o tik paskui 
lietuvių meno charakterį; pirma 
apibūdinama lietuvių drama ne
priklausomybės laikotarpyje, ta
rybinėje santvarkoje ir pagaliau 
iše'vijoje. Tuo būdu pradedama 
suvokti, kas yra lietuvių drama. 

Iš kitos pusės, bent viena sesi-
reikš-

dr. K. Ambrozaičiui. Vertos dė - | organizatoriais. 

nas LI narys nurodydavo dar Li- j ja yra paskirta vienam iš 
tuanistikos institutui nepriklau- j mingiausių tautos kūrybinio 
sančio pavardę ir adresą. E jų 
ne visi sutikdavo šių metų sim
poziume dalyvauti. Kai kurie 
buvo dar tik neseniai pradėję 
studijas, kiti kaip tik jau dakta
ratą bebaigiantys norėjo vien 
tam visą energiją sukaupti. Bet 
visi pažadėjo prisidėti sekantį 
kartą. Kitiems anksčiau pasireiš
kusiems jauniems mokslinin
kams tenka šiais metais atlikti 
svarbius, neatidedamus darbus 

kultūrinio lobio bruožų nagrinė
jimui, būtent, tautosakai išeivi
joje. Tautotyros —tautosakos se
sijoje, dr. J. Balys skaitys paskaitą: 
"Socialiniai aspektai lietuvių 
emigrantų dainose." Elena Bra-
dūnaitė svarstys temą "Pasakoja
mosios istorijos svarba lietuvių 
išeivijos dokumentacijai." Be to, 
šeštadieni priešpiečių metu vyks 
dr. Klimo vedamos diskusijos, ku
rių tema yra "Lietuvių kultūros 

Mūsų muzikinės veiklos naujiena 
Instrumentalistų ansamblio ir solistų koncertas 

g^fįfr,B&pds- -Jūsų re^gfinkuoįa-
moj humanitarinėje simpoziumo 
programoje bus ne vien paskai
tos, bet ir bendri pokalbiai. Ku
rie, kokiomis temomis, kas juos 
moderuos ir kas bus pagrindiniai 
pokalbio dalyviai? 

' • > * * • » > « -

universitete, arba keliauti užsie- j skleidimas nelietuvių tarpe", pa-
nyje simpoziumo metu. Todėl ir; grindinai bus svarstoma, ką pasie-
nedalyvaus Misiūnas, Valiūkė- kia Lituanus tuo.reikalu.. 
naitė, Paulius 2ygas fr eilė kitų. 
Bet-*rgi turime-vilčiųrkitą-kąrtą 
juos išgirsti. 

Aplamai paėmus, Jaunosios iš
eivijos kartos akademikai, ne
laukdami net tokios išimtinės 
progos kaip mūsų simpoziumas, 
jau savo universitetuose ir kitur 
plečia lietuvybę ir Iituanistinii 
lalykus. Pasirinkdami ir pritaikin
dami vieną kitą jų bruožą savo 
mokslo srityje, jie ne tik patys įsi
gilina ir įsijaučia i tą darbą, bet 
sugeba su juo supažindinti ir ki- į | 
tus. Nenoriu sudaryti įspūdžio, į j 
kad jų skaičius didėlis: svarbiau
sia, kad jis pastovus. Vis tenka B-
eirsti apie vieną kitą jaunuolį, iš
nagrinėjusi savo disertacijoj lie
tuvišką temą, ar tai būtų Užne
munės miestų socialekonominės 
problemos ar Baltrušaičio poezi
ja. Sakyčiau, kad kaip tik šių lai
ku jaunam akademikui sąlygos 
tęsti tokj darbą yra labai palan
kias. Daugelis iš jų žino, kad A-
merikos valdžia dabar ypač tei
giamai nusiteikusi stipendijomis 
remti įvairių rūšių darbus, lie
čiančius etnines mažumas. Pvz., 
nesenai finansuotas vadinamas 
''Baltic Research Tools" projektas, 
kurio tikslas susekti ir nurodyti 
Pabaltijo tautų tyrinėjimui šalti 
nius. Ir lietuvių tarpe daug kas 
protingai išnaudoja tą progą, 
pvz.. dr. Liucija Baškauskaitė y 
ra gavusi kelias stipendijas stu
dijuoti lietuvių papročius Kai: 
fcrr.:fo: uriver;:tcte. ;tu£er.te 
Audrone TimoSur^ite. 
pinasi Pabalti 

ALGIS ŠIMKUS 

Lietuvių muzikoje nuo pat jos 
kuklios pradžios pereitojo šimt
mečio pabaigoje pirmavo vokali
nė kūryba. Nors istorijos lapuose 
ir randame užuominų apie pri
vačius senosios Lietuvos bajorų 
orkestrus ar operas, eiliniam lie
tuviui žmogaus balsas liko priei
namiausiu ir lengviausiai su
prantamu muzikos instrumentu. 
Nenuostabu tad, kad ir pirmieji 
atgimstančios tautos kompozito
rių kūriniai buvo skirti dainuoti. 
Sasnauskas, Naujalis rr^kiti lietu
viškosios muzikinės kūrybos pir
mūnai terašė beveik išimtinai 
vien balsui. Tokį ankstyvosios 
lietuviškos muzikos vienapu-
siškumą vienas pirmųjų suprato 
ir bandė, kiek galėdamas, atsver
ti ne kas kitas, kaip genialusis 

»»»«—_w» 
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nai jau turima visa eilė, nors ir 
nelygaus pajėgumo, tačiau įvai
riausio masto instrumentalinių 
kūrinių ir jie būna dažnai įvai
riausiomis progomis atliekami. 

Chicagos Lietuvių televizija 
lapkričio 13 d. Jaunimo centre 
suruošė Lietuvių styginių an
sambliu pasivadinusios instru
mentalistų grupės, susibūrusios 
muziko Fausto Strolios vadovybė
je, koncertą, kuriame pirmavo 
instrumentinė muzika. Chicaga 
šiandien yra tapusi vienu svar
biųjų pasaulio muzikos centrų. 
Cia turime garsųjį simfoninį or
kestrą, kuris ne vieno nuomone 
laikomas net geriausiu pasaulyje. 
Čia veikia iškili pirmaeilė opera 
ir visa eilė mažesnių, tačiau 
aukšto muzikinio lygio junginių. 

Tokio įspūdingo muzikinio už
nugario atspindžiuose tačiau ne
reikia per daug jaudintis, jeigu 
pradinis mūsiškių instrumenta
listų pasirodymas nuskambėjo 
daugiau ar mažiau mėgėjiškos 
saviveiklos ženkle. Fgalėmis bei 
dalyviais ribotoje lietuviškoje 
bendruomenėje jau vien jų pas
tangos kiek praplėsti mūsų kul
tūrinį akiratį turi būti sutinka
mos kaip sveikintinas reiškinys. 

Koncerte, po žalokai praėjusio 
įžanginio Schuberto karinio mar
šo, teigiamo įspūdžio padarė 
naujoji Aloyzo Jurgučio "Pjesė" 
styginiam orkestrui. Joje kompo
zitorius pasirinko liaudies melo
dijomis pagrįstą muzikinę mintį 
ir šį -kartą ją sėkmingai išvystė į 
vientisą ir stilingą kūrinėlį. Nau
dodamas tradicines harmonijas, 
Jurgutis patraukė klausytoją 
švelniai melodinga lyriniai — 
romantine veikalo slinktimi ir 
stygininkų charakterį suprantan
čia orkestruote. Jaunasis ansamb
lis Jurgučio "Pjesėje" suskambo 
autentiškais kamerinės muzikos 
atspalviais. 

Panašiai išsiskyrė ir populia
rioji Mozarto serenada "Eine! 
Kleine Nachtmusik", ypač nuo
taikingai atlikta jos pirmoji Al-
legro dalis. Matyt, šiam kiek su-
dėtingesniam pasaulinio garso 
veikalui buvo pašvęsta daugiau 
laiko bei pastangų. Reikia manyti, 
kad, nuosekliau padirbėjus, ir ki
ti šios programos numeriai būtų 
galėję praeiti panašiu sklandu
mu, jų tarpe ir paties dirigento 
Fausto Strolios "Oi, tie žie
dai" bei V. Budrevičiaus liaudies 
dainos adoptacija "Oi, daluže". 

Koncerto solistais buyp sopra
nas Prąurirh^ Rągie^nė iį ^pernai 
"Romeo ir JųCętos". .-.operoje $ftr 
biutavęs kanadietis tenoras Ri
mas. Strimaitis.. Ra gienės- atlikti 
Vytauto Jancio "Nedvelk, vėjeli" 
(J. Aisčio žodžiai) ir arijos iš Mi
ko Petrauko operos "Birutė" bei 
Puccini "Madamos Butterfly" 
praėjo, palyginus su kitais šios 
solistės pasirodymais, kiek 2 -
blaškytai ir blankokai. Dalina to 
priežastimi be abejo buvo skysto
kas aranžementas pilnam orkest
rui skirto šių dalykų akompani
mento vien stygininkams. 

Strimaitis padainavo A. Bra
žinsko "Ugnelę" (žodžiai A. Bal
takio). Cavaradossi ariją iš Puc-

\ c:ni "Toscos"' ir Toselli serenadą. 
: Strimaitis savo vidutinio pajėgu-

m i :e::-~ro ba!>a yra pusėtinai 
ap- -j'dę>. Nors ir neturėdamas 
skambių aukštųjų gaidų, jis yra 
i.šm->kę> jas perduoti ausies nerė
žiančių •'petrauskiškai" prideng
tu rr.e/zo voce. kurio, kaip iš 
plojimu paaiškėjo. lietuviškoji 

\ publika nesmerkia. 
Koncertu pabaigai abu solistai 

nuotaikingai padainavo nok-
, tiuroą iš Donizetti operos "Don 
. Pasquale" ir du populiariuosius 
d'.ietus "Apleisim mie.7ta" bei 

\ "Aukštai mes pakelkime taure 
I linksmybių"" iš Verdi "Traviatos". 
| Duetai apypilnės salės klausyto-
| ju buvo entuziastingai priimti. 
i Šiuose dalykuose prie instrumen-
; tų ansamblio prasmingai prisidė-
• h ir fortepijonas (E. Saka-
: do'skienė) Tai J a .ė operinei 
i muzika: precizijos, sutv.rtino 
I auakštok* 3?/į.zirum s k a n d i 
, :r padare ;'; daug girūnir-gesriu 

Abstrtktas **tomortas (deniu* orkestriniam prijinaltf. A ^ ^ 

muziką, fortepijonas visada ture- Į 
tų būti šio ansamblio sąstate. 

Visai programai dirigavo iki 
.šiol vien choriniuose pasirody
muose matytas Faustas Strolia. 
Todėl, sekant įprastine tradicija, 
jam tenka skirti visus nuopelnus 
iž pagirtinus laimėjimus ir kartu 
atsakomybę už nepriteklius. Nors 
pastarųjų šiame koncerte dar ne
trūko, nereikia pamiršti, kad, 
Stroliai vadovaujant, ansamblis į 
per palyginti trumpą laiką pra
dėjo pastebimai vystytis. Jei diri
gentas ir jo muzikai ištesės kiek
vienam vertesniam meniniam 
pasiekimui būtiname užsispyri
me, tikėkimės, kad šis ansamblis 
pamažu taps visai priimtinu mū
sų muzikinio judėjimo dalyviu ir 
solistų palydovu. 

TeL Pr 8-3229 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIU, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akasertja tr moterų Hgos 
Ginekologine rnlranrlja 

6449 8o. Pttlaald Road (Oawford 
Medkal BoOdmg). TeL LC 5-6446 
Priima ligoniu* pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepta, skambinti S74-8004 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette MedkaJ Oenter 
6139 8a. Kedzie Avenoe 
plrmad., antrad Ir ketvirtad. 
( Iki 7:80 vai. vakaro, 

ftestad. nuo 1 iki 3 vai. 
Pagal susitarimą 

Ofiso telef. WA 5-2070 
RezkL teL WAlbrook 5-S04* 

Nauji leidiniai 
• A. Norimas, . SANTAKA. 

Novelės. Viršelis dail. Giedros 
Trečiokaitės. Išleido ir spaus
dino "Draugas" su autoriaus 
rėmėjų ir mecenatų talka. Tira
žas 1000 egz. Knyga 304 psl., 
kaina 6 dol-, gaunama "Drau
ge". 

Kaygon. sudėta 12 ilgesnių ir 
trumpesnių novelių. Atspaus
dintos ir t rys , laimėjusios "Dir
vos" novelių konkursą: "San
taka", "Po laivu" ir "Alyt is" . 
Kitos y r a : "Globėjo į taka '" , 
"Keturkelis" "Laima", "Maža 
žingsnių beliko" "Netylėsiu", 
"Obuolys"', "Palankės burt i 
ninkas", "Tyla Didžiojoj Dau
boj" ir "Varpas gaudžia" Visos 
novelės sukur tos 1962-1976 me
tų laikotarpyje. 

TeL ofiso ir bato: OLympic 2-4156 
OR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
1443 Se . 50tk Av*.. C%cmr*> 

Kasdien 1-3 vai u u-s m »fc.a 
iiskyrus trečiadienius. . 

Šeštadieniais 12 i i i 4 vai r»o,plet 

Vai 

TeL REliance 5-18II . 
DR. WALTER J. KIRSTU* 

(Lietuvis gydytojas, 
3925 West 59th Streev 

Vai.: pirmad., antrad.. keivlrtad. u 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 7,~į 
vai. vak Treč. Ir šeštad. uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KTIMKIV OI VA IK V IJGOS 

SPECIAUSTfi 
MKTMCAIJ BUILDING 

7156 South Western Arenos. 
Valandos: Kasdien nuo 10 >al. rytę 

Iki 1 vai. popiet 
Ofiso tel. RE 7-1168; reiki. 2S»-2»«t 

M. K. Čiurlionis. Jis kūrė beveik 
vien instrumentinę muziką — 
simfoninam orkestrui ar fortepi
jonui. Po jo instrumentinę muzi
ką propagavo bei ją kūrė Gruo
dis, Šimkus. Banaitis, Jakubėnas, 
Kačinskas, Gaidelis ir visa eilė ki
tų mūsų nepriklausomybės laikų Į 
kompozitorių. Tačiau jų ryškiausi 
kūrybiniai pasireiškimai, išskyrus 
vien Kačinską ir dalinai Jakubėną, 
vis viena liko vokaiinėj srity. To
kią istorinę lietuviškos muzikos 

| fiksaciją pradėjo gudinti vien jau
nesnieji kompozitoriai Lietuvoje 
jau po antrojo pasaulinio karo. 
Kiek girdisi, tenai dabar instru
mentinė muzika pradeda užimti 
kultūringame pasaulyje jau nuo 
nuo seno jai skiriamą vietą. Te-

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24S4 West 71st Street 

VAJL.: pirm., antr., ketv. ir penkt 
1:00 • 5:00 vaL popiet, trec Ir Seet. 
tik rasitama. 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perfimi 
DR. EDMUND L CIARA 

CPTOMETRISTAS 
2309 We«t SU* Street 

TeL — GE 8-3400 
Vai.: pagal susitarimą: plrmad. Ir 

ketv. 1.4 ir 7-t: antrad. tr penkt 
l t - 4 : fefttad. 10-t vai 

teL 7SS-4477; Rez. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGft 
Specialybe — Servą tr 

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-980' 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligai 
2454 West 71 st Street 

(71-as ir CampbeU Ave. kampa* 
Vai.: plrmad., antrad.. ketvlrad. Ir 
ponktad. 8 iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

CHAWPORD IfiEDIOAIi BUILDINOl 
•449 80. Pnlaskl Road 

valandos pagal susitarimą 

Rerid. teL - GI 8-0873 
D U W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LJGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

t l M Scw I c U i Ave. W A 6-2870 
pagal suBUarfaaą. S* 

skambinti: HJ t-OOOl. 
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DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

K07 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JACEVIČIUS 

~i O-R • A 
V A I K Ų L I G O S 

36M West 6Srd Street 
Klrmad.. antrad., ketvirtad. ir psnlct 
ono 12 lkl 2 vai. ir nuo 5 iki S ral 
*ak. Seetad. nuo 1 ikt 4 vri. 

Ofs PO 7-0000, Bes. GA 3-7778 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
814 No. We*tern Avenoe 
1002 No. Westera AventJr 
Tel. atsakoma 12 valandų 

480-4441 -161-4605 

įstaigos Ir buto teL 652-1381 
OR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 R. 400s OosCb, O o s n 

10-12 ta- 4-7 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSAIT* 

7051 So. Washtenaw — Tel. 778-S76S 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojv 

receptus. 
Didelis akintu rfimu pasirinkimą* 

Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:10 
Ketv. 1-8 v. vak. SeŠt. 10-4 v. p. p 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

•JUj; LIGOS — C H IKI KG1J4 
OfLsal: 

ii< xo. WABASH Arm. 
4200 NO. CKNTRJLL ATE. 
Valandos pagal susitarime 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMTTrRISTAS 

rikrlna akis. Pritaiko aktesna k 
"Oontac* SSBMf 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Vai. pagal susi*arlm» Uždaryta 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PCSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
Ir ketr. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880, reiki. 44S4546 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Otkn telef. R E S-4410 

Rexfdendjo« tHef. OR 8-6S11 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad. 

nuo 1:00 Ugi 3:00 vaL popiet 

DR. VYT. TAURAI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų figos 
Ofisas tr res. 2«*>2 W. SStb St 

Tel . PRospect S-122S 
Ofiso vai.: pirm., antr., tred t> 

penkt. nuo 2-4 vai. ir 8 8 f. rak 
Sėst. 2-4 p p. ir kitu laiku susitarti* 

Ofiso M. HF 1-212.V namu GI ft-SISi 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West Tlst Street 
Vai : pirm., antrad., ketv tr psnkted 
2-5 Ir 6-7 — 1* anksto nusitarus 

TeL oBso PR 6-6446 
OR. f. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS DA CHIRURGĄ.* 
3107 West Tlst Street 

Valandos: 1-4 v&l. popt«t 
Tred Ir ftestad paj<al susitarime 

Ofiso teL 586-3166: namu 636-4860 
DR. PETRAS 2LI0DA 

GYDYTOJAS IR CHOITJRGAS 
6234 So. Karragansett Avsnne 

Vai. pirm., antr. ir penkt..: 1-7 
fteStadtenials pagal fuattartmą 
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Požėros „Šalnos" ir 
Stalino „šalna" 

"Šal-
"Per-

Juozo Požėros romanas 
nos", šiemet išspausdintas 
galės" žurnale, susilaukė ypatin
go partinių 'kritiku dėmesio. 
Dar prieš romano pasirodymą 
knygos pavidalu, jisai jau links
niuojamas, kaip reikšmingas li
teratūrinis įvykis ir sektinas pa
vyzdys. Bet, žvelgiant iš kito 
taško, Požėros romanas atrodo 
reikšmingas, kaip literatūrinė 
procesija atgal į Stalino laikus. 

Pokario metų partizaninė ko
va — tragiškasis 1944 — 1951 
metų laikotarpis —yra ne tik 
viena pagrindinių temų pokari
nėje Lietuvos prozoje. Šios temos 
traktavimas drauge yra tapęs ir 
(politinės padėties, šalnos ir atly
džio, barometru. Patys sunkiau-
kiausieji Stalino metai pagimdė 
tokius stalininio profilio roma
nus, kaip Alekso Baltrūno "Da i 
navos pavasarį", Jono Usačiovo 
**Nemunas laužia ledus" ar Jono 
Dovydaičio "Po audros". Atlydžio 
metams būdingi sudėtingesni ro
manai, kaip Mykolo Sluckio 
"Laiptai į dangų" ar Vytauto 
Petkevičiaus, "Apie duoną, mei
lę ir šautuvą". Naujosios Brežne
vo šalnos tarpduryje stovi Jono 
Avyžiaus "Sodybų tuštėjimo me
tas". O Juozo Požėros "Šalnos", 
susiliesdamos su Stalino laikų 
proza, savaip užbaigia tą tarybi
nio romano šokio ratelį. 

Visiems minėtiems romanis
tams bendri marksistinės —le
nininės pasaulėžiūros rėmai: ko
munistinė sistema yra pranašiau
sia, žemės ūkio kolektyvizacija 
būtina, "trečiojo kelio" nėra ir 
negali būti. Skiriasi jie įvairavi-
mais, niuansais vienoduose rė
muose. Stalininio laikmečio ro
manuose beveik visiškai pra

dingsta veikėjų vidinis matavimas. 
Neigiamieji veikėjai yra grotes
kiškos pabaisos. Juos nugali dori, 
išmintingi komunistai. O iš pas
tarųjų išsiskiria rusai — narsūs ir 
antžmogius menantys "vyresnie
ji broliai". "Idėjų kova" tuose 
romanuose tėra plakatinių šū
kių serija, 

Sluckio, Petkevičiaus ir is da
lies Avyžiaus vaizduojamas pa
saulis, nors ir aptvertas ta pačia 
ideologine tvora, yra žymiai su
dėtingesnis. Giliau įžvelgiama vei
kėjų vidun, atviriau vaizduoja
mos 'tarybinio" režimo klaidos, 
užsimenama ir apie jo nusikalti
mus. Net h* "priešuose" kartais 
atrandama žmogiškų savybių. 
Tuose romanuose jaučiama įtam
pa tarp autorių meninio polė
kio ir ideologijos šabloninių rei
kalavimų. 

Palyginus su tais "atlydžio" ro
manais, "Šalnos" yra didelis žings
nis atgal. K jo padvelkia Stalino 
metų galvosena, o savo meniniu 
lygiu jis primena anuosius pub
licistinius romanus. Kaip Alfre
das Gusčius tiksliai pastebi "Li
teratūroje ir mene", "Šalnos" ne
pasižymi "nei originalia forma, 
nei modernia pasakojimo techni
ka, nei nauja meninio laiko ar 
erdvės konstrukcija". Tačiau Gus
čiui tasai romano ribotumas virs
ta dorybe. Pasak jo, 'tradicinio" 
stiliaus Požėrai pilnai pakanka ir 
tuomi autorius net "laimi", vaiz
duodamas "pirmųjų pokario 
metų įvykius", kuriuos "subjek
tyvistinė transformacija" galinti 
"nepageidautinai iškreipti". 

Toksai paviršiniai "tikroviš
kas" stilius su lyrizmo priemaiša 
buvo būdingas ir pokario meto 
agitaciniams romanams. Šablo
niškas turinys juose harmonin
gai derinosi su ždanoviškojo "so
cialistinio realizmo" šablonu. At
lydžio metu toji dama pradėjo ir
ti, ir partiniai kritikai Lietuvoje 
niekad nenustojo {tarinėje stilis
tinių eksperimentų ar literatū
rinio modernizmo, — jie tebesi-
bijo, kad, nuklystant nuo "socia
listinio realizmo", bus nusidėta 
j ideologiniams turinio reikalavi

mams. Gusčius teisingai pamini, 
jog Požėrai "padėjo Bykovo, Bc-
gomolovo, Granino ir kitų tary
binių rašytojų kūrybinė patir
tis". Prie jų reikėtų pridurti ir 
Kočetovo, bene tipiškiausio da
barties stalininio rašytojo pavar
dę. Ir paminėt sovietinius filmus 
apie "klasių kovą", iš kurių Po
žėra skolinasi tiek daug standar
tinių įvaizdžių ir situacijų. (Tai 
šeimai priklauso ir Žalakevičiaus 
"Niekas nenorėjo mirti"). 

Požėros romano centre — du 
broliai, girininkas Vincas Šalna 
ir jo brolis Stasys. Pastarasis pasi
renka "gerą kelią" — jis persike
lia iš miesto pas savo brolį, norė
damas įsiskverbti į antimaskvi-
nių partizanų būrį ir padėti iš 
vidaus jį likviduoti. Vincas Šal
na, "krikščioniškojo humanizmo 
šalininkas", įieško "aukso vidu
rio" ir, kritikų žodžiais, "nori iš
likti neutralus klasių kovoje". 
Tai nuveda jį į neišvengiamą 
pražūtį, nes Požėros vertybių 
skalėje "krikščioniškasis humaniš
kumas" reiškia dviveidiškumą, 
nešvarią sąžinę, asmenybės su
teršimą. Todėl jam lemta nužu
dyti savo brolį — Požėros alego
rijoje tarybinis Abelis krinta nuo 
doru besidedančio "buržuaziniai 
humanistinio" Kaino rankos. 

Iš pirmojo žvilgsnio gali atro
dyti, kad Požėros "Šalnos"' skiria
si nuo Stalino laikų romanų di
desniu dėmesiu žmogaus vidui, 
kad ir pvz. Vinco Šalnos vidinio 
gyvenimo pavaizdavimu. Po 
Sluckio ir Avyžiaus vidinio mo
nologo jau nebelengva grįžti prie 
medinių Baltrūno, Dovydaičio 
ar Usačiovo veikėjų. Bet, atidžiau 
įsiskaičius, tasai skirtumas pasi
rodo nesąs toksai didelis. Vinco 
Šalnos "vidus", jo "psichologiniai 
prieštaravimai' pasirodo esantys 
ne gyvo, daugialypio personažo 
sąžinės giluminė įvairumą, o au
toriaus pasiskolinto standartinio 
tarybinio romano tipo standarti
nės refleksijos. 

Lietuvių partizanai, "Šalnos" 
romane linksniuojami kaip "ban
ditai" ar "buržuaziniai naciona
listai", atrodo išžengę tiesiai iš 
stalininių romanų puslapių. Jų 
kumpanosis vadas Erškėtis yra 
sadisto karikatūra. Kitas partiza
nas — sadistas. Petras Laucius, 
dar vaikystėje "iš lizdų strazdu-
kus iškrapštydavo ir užkankinda
vo... O paskui laidodavo giedoda
mas šventas giesmes". Šiuo tarpu 
aprašymų autorius mums "pa
aiškina" ir Lauciaus sadizmo šak
nis ir "demonstruoja" ryšį tarp 
religinio jausmo ir psichozės. Ne-
geresni ir kiti partizanai — niek
šai, iškrypėliai, besimaudantys 
nekaltų žmonių kraujuje ar 
kliaukiantys samagoną. Ir tai bū
dinga stalininei ar apskritai tota
litarinei galvosenai — "Priešas" 
didžiąja raide yra visų blogybių 
įsikūnijimas ir todėl nustoja bū
ti žmogumi. 

Palyginkime šias partizanų ka
rikatūras su Požėros raudonar
miečiais. Štai karininkas, vado
vaujantis ūkininkų, amatinin
kų išvežimui: 

'Viršininkas, karinė milinė 
dailiai guli, aptempdama gnybtą 
it mergiščios liemenį, prie šono 
kadaroja pistoletas, batai žvilga, 
kaip varnėno plunksnos, žodžiu 
— nors į paradą leisk". 

Požėros "tikroviniame" roma
ne užsimenama apie išvežimus į 
Gulago salyną, bet jie vaizduoja
mi kaip reikalingi ir neišvengia
mi. Dėl jų kalti "miškiniai", o 
ne Stalinas, partija, saugumo apa
ratas. Palyginus su Požėra. Chruš
čiovo kalba 20-jame partijos kon
grese skamba beveik kaip Solže-
nicino kaltinimas Gulago staty
tojams. Požėros romano lietuviai 
Išvežimų ir teroro akivaizdoje el
giasi kaip klusnūs, nuolankūs 
baudžiauninkai. Kai kurie lietu
viai priešinas, todėl valdžia turi 

Poetas Bernardas Brazdžionis literatūros vakare Los Angeles. Mokslo ir kūrybos simpoziumo dienomis rašytojas 
atvyksta Chicagon ir čia Simpoziumo literatūros vakare - koncerte lapkričio 25 d. (penktadienį) skaitys savo kūrybą. 

Nuotr. P. Jasiukonio 

& ernaraaS CLCLA (I3razd£ mzazionid 
IŠTREMTIESIEMS 

1. Poetui 

Kam reikalingas tas pasaulis, 
Kurį tu rimuose kuri f 
Kam pasakingų rūmų aulės 
Ir veidrodžiai atžagari f -
Kam? 

Kam reikalingi tavo žodžiai, 
JSprovokuoti nebūties, 
Kai sausos lūpos gaudo godžiai 
Betikslį vandenį vūtiest.* 
Kam? Kam? Kam? 

Tik atsakys dienų bebalsis 
Zenitas, tik naktų tamsa, 
Kai antifonų rytui melsis 
Dievotai visata visa-
Tik 

Tik niekas niekad niekur nieko 
Tau, laukiančiam, nepažadės, 
Kaip dovanos Melchizedeko, 
Kaip kažkur krintančios žvaigždės.* 
Tik. Tik. Tik. 

2 Žemdirbiui 

Žeme kai vieną vienas keliavai, 
Nerasdamas raminančio šešėlio, 
Vilnim nuvilnijo vidudienio javai, 
Sausrų akuotai sielą gėlė. 

Puotavo miestų minios, o tavęs 
Nieks nepažino ir nepakvietė į vidų, 
Ir praėjai tuščias išmirusias gatves — 
Ir tolumos aušrų aguonomis pražydo!.. 

Ir žydi žydi žemė, kaip jauna 
Ir išsipildžiusi svajonė, 
Kaip kūdikystės krikšto dovana — 
Dievo dienų malonė'*. 

— — — Ir pasileido jis pro kaktusus mirties krantu 
Į tolumą, ji mojančią, neramią, 
Ir mynė pėdsakus į smėlį, tartum tuo metu 
Jis neštų visą nelaimingą žemę. 

MĮSL& NEAPSAKOMO IR BEGALINIO 

Ką atėmei, kaip dovaną turėjau, 
O ką davei, kaip nuoskaudą nešuos, 
O, didis žodžio ir minties Kūrėjau, 
O, amžių Mįsle, gimus pranašuos! 

Tau, begalini, maža žodžių gyrio, 
Tau. neapsakomas, aš rvtrdo neturiu, 
Tau, nemirtingas, duoda garbę mirę, 
Tau, aukse, maža atpildo variu. 

O., varpe pamaldų didžios šventovės! 
0, rūsio rakte, pamestas žmogaus! 
Kas ras, kas, dulkes nuo tavęs nuplovęs, 
Kaip vyną amžiną puotaudamas ragaus. 

Aklų audrų nenuskandintas laive, 
Orkanų vėtros neužpūstas švytury, 
Neklystančio nematomas bendrakeleivi, 
Kuris kelius apvaizdoje turi! 

O, žemės žiedo žydinti saldybe, — 
Randu — nepaimu, o pametu — meldžiuos.* 
Pašvaiste šiaurės skliauto išdidi, be 
Šešėlio, ir be galo — metai, amžiai — be pradžios! 

Ką atėmei, kaip nuoskaudą turėjau, 
O ką davei, kaip dovaną nešuos! 
Man kupina tavos dienos taurė jau, 
Dienos — nežemiškos, dienos — ne žemės šios! 

DIPTIKAS 

1. Ar reikia 
Ar reikia regėt, kad dangus apsiniaukęs, 
Kad žemė, tartum avokadas, žalia, 
Ar reikia girdėt, kažinkur kad šaukia 
Pagalbos ties praraja juoda, gilia?* 
Ar reikia ranka tau pasiekti rytojų, 
Kad šioji diena būt laiminga, graži? 
Ar reikia, kad mrn:*o, padangių artojas, 
Žvaigždėm apakėtų miglas, dievaži?-. 

Ar reikia sakyti, kad tremtinio tundra 
Į širdį žaizda įsiėdė gilia, 
Ar reiki? girdėti, kad skausmas ir skundas 
Tarytum šešėlis mus lydi šalia?. 

Z. Nereikia 
Nereikia man matyt — akim, 

nuo skausmo užrištom, 
Regiu dienovidžius naktim, 

naktis •— dienom balionu 
Nereikia atsimint — ausys? 

nuolat girdžiu kažką: 
Koks liūdnas girių oaudesys, 

kokia pušų šneka!,. 
Gal nebebūsiu, kur buvau, 

bet ji vis bus tenai: 
Giedos gražiau, žydės balčiau 

neg Jiezno jazminai.* 

KETURIOS MINIATŪROS 

Kaip baudžianti Viešpaties rykštė 
Nutolo diena vakarykštė. 
Mes tikim ne saule, žmogum. 
Po žemės gimtosios dangum, 

m 

Nuo ko tu, žeme, pražūai, 
Nuo ko tu, žeme, pražydėjai? 
Tu ne žmogus, neprivalai 
Jaunystę atiduot idėjai. 

m 

Aš noriu gyventi kaip paukštis pabudęs, 
Kaip miestas po gaisro, 
Dangus po audros, 
O širdį apdengia, štai, rudenio rūdys, 
Ir niekur nėra jai padanges tyros.*, 

m 

Yra riba kiekvienai upės pradžiai, 
Atkalnei, vagai, horizontams ir keliams, 
O be ribos į dangų auga Dievo medžiai, 
Nėra ribos, ką tau likvnas lems. 

visus bausti. Ta Požėros logika 
! primena karo meto straipsnius 
j nacių spaudoje, kuriuose buvo 
į rašoma, jog būtų buvę mažiau 

aukų, jei tie lenkai ar žydai ne
būtų "beprasmingai" priešinęsi. 

Turbūt neatsitiktinai Požėros 
"Šalnų" pasirodymas sutampa su 
Stalino reabilitavimu oficialioje 
Sovietų Sąjungos istorijoje. Per
nai išleistoje penktoje Sovietų Są
jungos Komunistų partijos isto
rijos laidoje Stalino nusikalti
mai beveik visiškai nutylimi, o jis 
pats giriamas kaip gabus organi
zatorius, "reiklus Didžiojo Patrio
tinio Karo vadas". Tuo būdu, 
Juozo Požėros romano gavadirū-

Nauji leidiniai 
• AIDAI, 1977 m. spalio mėn., 

Nr. 8. Mėnesinis kultūros žur
nalas. Redaeuoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juiiette St., Boston, 
Mass. 02122. Literatūros ap
žvalgų ir tecaninis redaktorius 

_ Leonardas Andriekus, OFM, i 
Franciscan Monastery, Kenne- j 
bunkport. Maine 04046. Žurna-j 
lą leidžia lietuviai pranciško
nai. Administruoja Benvenutas 
Ramanauskas, OFM, 361 High-
land Brvd., Brooklyn, N. Y. i 
11207. Metinė prenumerata 15: 
doi. 

Naujasis numeris pradedamas j 
L Dargio straipsniu "Okupuotą- : 

i -i ., v ia Lietuvą daugiausia maitina 
mas Įgauna dvilypę reikšmę — : J 4 . , .,, , , . ,. 

~ - i . • A • sklvpininkai". Minima vysk. 
jis ne tiktai nurodo i romano pa
grindinius veikėjus, Vincą ir St3-
sj Šalnas, bet ir atskleidžia auto
riaus ideologini ir meninį šalti
nį: Stalino laikų didžiąją Šalną, 

PL 

Vincento Brizgio 50 metų kuni- Į 
gystės sukaktis. Spausdinamas 
A. Radziaus eilėraščių ciklas 
"Saulės vyno lašas". Jurgis 

duoda Gardino 

vaizdą ir Lietuvos aprašymą 
XVI amž. atlase. Tęsiniu toliau 
eina Antino Paškaus Ilgesnis 
raštas "Vakarietiškas žmogus 
išlaisvinimų sūkuryje". Taipgi i 
toliau spausdinama Putino 
"Nuvainikuotoji vaidilutė". An
tanas Vasaitis išsamiu straips-' 
niu prisimena ryškų visuomeni
ninką, kultūrininką, pedagogą 
ir vaikų periodikos redaktoriųi 
Stasj Tijūnaitį, mirusį 19T« m.' 
Apžvalginėje žurnalo dalyj> ra
šoma apie kompozitorių Jeroni-1 
mą Kačinską (Izidorius Vasy-
liūnas), apie šiandieninius vi-j 
visuomenines bei politinės išei-j 
vižfcoaio* vei&og rupes&ua Ir 

koordinaciją (J. Kojelis), ap:c 
Povilo Puzino tapybą ir mon>-
grafiją (P. Jurkus). Taipgi re
cenzuojamos knygos: A. SpaLo 
"Mergaitė iš geto" (dr. Jonės 
Grinius), Aldonos Vešriūnaiu s 
"Žodžiai kaip salos" (Dora 
Gražytė-Maziliauskienė), Ant 
Rukšos vertimas lietuvių kai-
bon Publijaus Vergilijaus Mi
rono "BukoMų" ir "Georgikų" 
(Juozas Zaranka), Aleksandro 
Pakalniškio "Žemaičių" (J. 
Gimbutas). Numerio viršeliai 
ir puslapiai papuošti Povilo Pu
zino tapybos darbų nuotrauko-

-

j m 
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Ir medicina ne vien tik daktarams 
Pašnekesys su dr. Mindaugu Vygantu, Simpoziumo medicinos 

mokslu vadovu 

UOMNIO Dambriūno kalbiniai 
A N T A N A S VAIČIULAITIS 

— Trečiajame Mokslo ir kūrv-
bos simpoziume Jūs, Daktare, e-
sate Medicinos sekcijos vadovą;. 
sakykit, kurie motyvai lėmė, kad\ 
medicinos mokslas šiame mūsų i 
simpoziume turi savo atskirą sek
ciją, kai tuo tarpu kai kurie kiti 
mokslai ir menai turi rikiuotis 
kurioj nors labiau bendrinėj sek
cijoje? 

— Te'singai sakot. Trečiame! 
mokslo ir kūrybos simpoziume j 
medicinos mokslas turi savo ats-j 
kirą sekciją, nors ta sekcija paly-Į 
ginti maža. Šiomis dienomis me-j 
dicinos mokslams dėmesys labai i 
aidelis, turint minty ir valdžią ir! 
visuomenę. Visose gamtos moks-; 
lų tyrinėjimo srityse yra dvejopas: 
prie jų priėjimas: pagrindiniai, 
tyrinėjimai (basic research) iri 
prita'komieji (applied). Pritai-i 
komųjų tyrinėjimų didžiausia 
dalis pabrėžia aktualumą žmo- i 
gaus sveikatai. Tai atsitiko, vi
suomenei reikalaujant, valdžiai, 
pritariant ir duodant žymiai di- į 
desnę pašalpą medicinos bei | 
gamtos mokslams. Tad šiandien j 
mediciniška galvosena labai pla
čiai pasklidus, todėl ir mokslo 
simpoz:ume reikalinga yra atski
ra sekcija. 

Pačioje medicinos sekcijos te- Kaune. Tuo būdu gali užsimegzti 
mų įvairume matyti medicinos įdomus pokalbis apie šiandieninę 
išsiplėtimas, išsišakoj'mas, susi- medicinos mokslų situaciją Lie-
siekimas su biochemija ir kitais tuvoje bei galimybes pasidalinti 

mokslinėmis žiniomis tarp išeivi
jos ir okupuotos Lietuvos moksli
ninku. 

mokslais bei rūpestis grynai gy
dymo problemomis. 

— Ar medicinos skecijos pa
skaitos bus labiau specifinės ir 
specialios, taikomos patiems gy
dytojams, ar jos bus įdomios ir 
suprantamos taipgi ir negydyto-
jams? Kaip jūs šią profesionalu-\ Sakykit, ar šie jaunieji daktarai 
mo ir populiarumo problemą iš- j palaiko lietuviškąjį kontaktą su 
Spręsite? 

— Medicinos sekcijose paskai
tos bus įvairios. Ir tikimės, kad 
jos bus įdomios bei suprantamos 
ne vien gydytojams, bet ir negy-
dytojams. Temų ir problemų įvai
rumas turėtų sudominti visus. 
Dabartiniu laiku labai išpopulia
rėjus kontroversinė tema "Prieš-

Or Mindaugas Vygantas, Simpoziumo Medicinos mokslų dalies vadovas 
Nuotr. A. Plauslnattio 

daug lietuviukų yra priimami į 
medicinos mokyklas (o varžybos, 
kaip visi žinom, labai čia 
sunkios) ir jas sėkmingai baigia. 

Lietuvių gydytojų draugija yra 
panašioj padėty, kaip ir visos ki
tos lietuviškos organizacijos, tu
rint minty jaunimo pritraukimo 
problemą. Mano manymu, lietu
vių gydytojų organizacija neat
kreipia pakankamai dėmesio į 
jaunesniąją kartą nei oficialiu, 
nei asmenišku bendravimo bū
du. Taipgi didžiuma jaunesnio
sios kartos gydytojų nebeįsikuria 

— Spaudoje tenka pastebėti, 
kad mūsų medicinos profesiona
lų netrūksta ir jau čia gimusioje 
ir čia išsimokslinusioje kartoje 

savo vyresniaisiais kolegomis, ar\ 
papildo Lietuvių gydytojų A " - ĮTIIĮ UI I fili III i iTi i i i l i r t |« i i . II 
gijos gretas? Ar daug jaunesnio- į k r a u s t o s k u r įdomesnės gyveni
škos kartos atstovų reikšis ]usų\mo a r d a r b o s ą i y g o s . T o k s j a u . 
vadovaujamoje sekcijoje? Į n u j ų i šb laškymas atitraukia 

- Teisingai pastebėjot Daug ] ' u o s n u 0 s a ™> t i n i U bendrinių 
jaunesniosios kartos lietuvių do
misi medicinos mokslais ir nori 
tapti gydytojais. Šis reiškiny, be 

reikalų. 

Šio simpoziumo Medicinos sek
cijoj dalyvauja du jau Amerikoje 

kamenn:s dirbtinis lęšis bus dis-' u . - ū - . r *-t i- i - i • • - •»'- i i- » -T:. 
, . i r, i T, ; abejo, nėra budingas tik lietuvis-, gimę ir eta išsimokslinę gydytojai, 
kutuoiama dr. Kelerto. Bet pats L . • . į , j T T-» • J • J T-

. , , . , r Kam įaunimui, o bendras visiems dr. Jonas Daugirdas ir dr. Lmas 
temos gvildenimas bus supran- i i '• *- -r - • i C-J T • o - • J- • 
. °. . „ „ \ , dabarties įaunuoliams. Tac;au vis Sidrvs. Tai 2o proc, visų medici-

visiems Dr. Daugirdas! . , 
V ] S " 1 

tarnas 
kalbės apie užkrečiamas lytines 
ligas. Tema irgi populiari, bus 
aptarta visai suprantama kalba. 
Dr. J. Puzino paskaita bus apie 
Dr. J. Puzino paskaita — apie 
nemedikams. Dr. Butkaus pra
nešimas suksis apie biochemi
nius atradimus. Tad, čia suminė
jus tik keletą pavyzdžių, mato
me, kad sekcijos temos įvairios, 
turėtų būt visiems įdomios ir su
prantamos. 

— Skaitytojams ir simpoziumo 

mediciniškų temų paskaitos sim
poziume bus skaitomos? Ar pra

yra džiugu, kad tiek' nos sekcijos dalyvių. 

Kalbininkas Leonardas Damb-
riūnas, nuo kurio mirties lapkri
čio 24 dieną sueina metai laiko, 
paliko penkis stambius savo raš
tų aplankus, — periodinėje spau
doje jo pasirodžiusių straipsnių 
nuorašus. 

Iš jų du apima kalbos klausi
mus, vienas — kultūrinius, i r du 
— politinius. 

Našlė Elena Dambriūnienė su
sirūpinusi, kaip būtų galima iš
leisti pirmoje vietoje tuos d u kal
binius. Gal juos būtų galima su
talpinti ir į vieną kokių 500 — 
600 puslapių knygą. 

Susipažinus su šiuo kalbiniu 
turtu, susidarė įspūdis, kad šiuos 
raštus paruošti spaudai būtų ne
sunkus darbas. 

Vienas dalykas, kurį reikėtų 

— Negalėtume pasakyti, kad 
lietuviai gydytojai nesidomi kuo 
kitu, o tik medicina, neremia mū
sų išeiviškosios kultūrinės bei vi
suomeninės veiklos. Tačiau pro
porcingai su galėjimu, Jūsų ma
nymu, ar mūsų, populiariai kal
bant, daktarija atlieka, jei ne ko
kią kitokią, tai bent mecenatišką 
pareigą savai bendruomenei ir 
tautai, jau nekalbant apie mūsų 
tautinio atgimimo Didžiųjų Dak
tarų viso gyvenimo pavyzdį? 

— Lietuvių gydytojų kultūri
nis ir visuomeninis gyvenimas 
pilnas turtingos praeities, kaip 
matėme Basanavičiaus ir Kudir
kos pavyzdžiuose. 

Amerikos lietuviai gydytojai 
irgi turėjo Lietuvai daug dirbu
sių pasižymėjusių asmenų, kaip 
dr: Biežis, dr. Šliūpas. Juos seka 
nemažas būrys ir šiandienykščių. 

Jaunesniajai kartai čia prama-
tau ta prasme l iūdnesnę ateitį, 
nors šie gydytojai pasiekę gal net 
tobulesnį medicinišką išsilavini
mą. 5ių dienų tendencija yra 
daugiau ir- daugiau specializuotis, 
atkreipiant dėmesį Į labai ribotas 
problemas. Tuo pačiu yra gali
mybė gydytojui pamiršti visą 
žmogų, jo asmenybės pilnu
mą, pamiršti jo ro lę lietuviškoj 
i r amerrkietiskof visuomenėj. 
Praeities didieu daktarai suprato 
aplinkos svarbą Fizinei ir dvasi
nei sveikatai Kyla klausimas: ar 
jaunesnieji tai supras?. O jei su
pras, tai ir mecenatmių mostų 
nepasigesime. 

padaryti, tai šiek tiek tuos raštus 
atsijoti, kadangi apie tą patį da-į 
lyką pasitaiko ir po kelis pana
šius straipsnius, — sakysime,! 
apie kalbininkus: Balčikonį, Sen-
ną ar Salį. Turbū t tektų atrink
ti patį pagrindinį iš jų. 

Antras dalykas būtų nustatyti 
tvarką straipsniams knygoje Da- I L e o n a r d *s Dambriunas nepriklausomos Lietuvos metais su savo džde preL A. 
bar aplankuose jie sudėti 'laiko O-^rausku-Jakstu " ~**™ * « * * Stase. 
tvarka — nuo seniausių, dar ir 
Lietuvoje rašytų, ligi paskuti
nių. 

Sudarant knygą, gal geriausia 

Kam tektų Leonardo Damb
riūno kalbinį palikimą ruošti 
knygai, tas turėtų dar patikrin-

būtų pradėti n u o bendrinių ti, ar šiuose dviejuose aplankuo-
straipsnių, daugiau teorinių, ir 
eiti prie tokių praktinių, kaip 
kalbos patarimai , terminų klau
simai, klaidų taisymai, knygų 
recenzijos. 

O į bendrinę grupę galėtų pa
tekti straipsniai "Lietuvių kal
ba", "Bendrinės lietuvių kalbos 
normos problema", "Kalbos moks 

se sudėti visi jo kalbiniai straips
niai, — gal yra jų dar likusių ir 
kitur. Sakysime, reikėtų pažiūrė
ti, ar šiuose dviejuose aplankuo
se yra jo svarbesni straipsniai iš 
"Lietuvių Enciklopedijos", ku
riai jis uoliai talkino. 

Šiaip ar taip, susidarytų svari 
knyga ir lietuvių kalbos teorijai, 
ir praktiniam reikalui. Toks vei-

pirmo tomo. Lygiai būtų džiugu 
išgirsti, kad pajudėjo ir kitų dvie
jų žymių kalbininkų — Leonar
do Dambriūno ir Prano Skar
džiaus — raštų išleidimas. 

las ir mūsų Denarine kalba , <„--. . . . . . . . . , , kalas tarp pat butų pravartus ir ; Tiesiogine ir netiesiogine kai- . . r ;. ._ . . , 
ba", "Lietuvių kalbos veiksma
žodžių aspektai", "Svetimos įta
kos klausimu mūsų kalboje". 
Kai kurie iš šių straipsnių yra 
platoki, pavyzdžiui, pastarasis yra 
25 puslapių mašinėle. Leonardas 
Dambr iunas itin sielojosi pavo
jais lietuvių kalbai, kaip tai rodo 
jo straipsnis "Lietuvių kalbos so-
viet inimas" ar paskutinė jo pas
kaita Europos lietuvių dienose 
pernai Prancūzijoje netoli Pary
žiaus. 

I antrą aplanką įeina L. Damb
riūno raštai iš "Gimtosios kal
bos", kurią jis ilgokai redagavo ir 
pats daugiausia prirašė. 

įvairiems lituanistiniams kur
sams ir studijų stovykloms. 

Žinoma, leidžiant reikės ap
žvelgti Leonardo Dambriūno įna
šą, kaip kalbininko. Todėl paruo
šimui teks dairytis šios srities 
specialisto. Be to, bus reikalinga 
ir biografinė apybraiža. 

Netrukus turėtume susilaukti 
profesoriaus Antano Salio Raštų 

Kviečiame įsigyti šias dvi įdomias 
knygas: 

TRETIEJI VAINIKAI 
Lietuvių Poezijos Antologija, daly
vauja virš 50 autorių, kietais vir
šeliais $6.00 

K A R Ū N A 
Anatolijaus Kairio istorine poema, 
trys istorines dramos iš Mindaugo 
laikų, 316 pusi., iliustruota, kie
tais viršeliais $6.50. 

Užsakant abi knygas karta $10.00 
Užsisakyti: 

DIALOGAS. 4304 W. 55th Str„ 
Chicago. m. 60632 
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Trečiojo Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo 
Programos Santrauka 

(Viskas vyksta Jaunimo Cen t re , išskyrus banketą) 

TREČIADIENIS , LAPKRIČIO 23 D. (1977 m . ) . 

19:30—22:30> Susipažinimo pobūvis. Programoje A. Baronas. Kavinė 

: 

Nauji eidiniai 

KETVIRTADIENIS, LAPKRIČIO 24 D . (PADfcKOS DIENA). 
10:00—12:00 VI-sis l i tuanis t ikos Inst i tuto narių suvažiavimas. J. Gimbutas. 
10:00—12:00 PLIAS-ALIAS (Inžinierių s-gos) informacinis posėdis. A. Kerelis. 

• ATEITIS, 1977 m. spalio Į "Praradimą kalnuose'". Naujai 
mėn.. Nr- 8. Ateitininkų Fede- į išrinkti Ateitininkų Federaci-
racijos leidžiamas katalikiškos- į jos Tarybos nariai (Rimas Ju-
lietuviškos orientacijos mene- i zaitis. Gabija Juozapavičiūtė, 
sinis žurnalas. Vyr redaktorius j dr. Adolfas Darnusis, ses. Mar-
— kun. dr. Kęstutis Trimakas, j garita Bareikaitė, kun. dr . Kes-

lankytoiams yra jau iš anksto ' 8 5 0 DesPlaines Ave., Apt. 409, \ tutis Trimakas) pasisako tenia: 
įdomu sužinoti, kieno ir kuriu Forest Park, I L 60130. Redak- j "Kokia svarbiausia laiko kelia-

toriai: dr . Algis Norvilas i r Al- jma problema?" Knygų skyriu-
dona Zailskaitė. Administruoja je pokalbis su kun. dr. Feliksu 

matomas sekcijoje ir kelių gydy-1 J u o z a s Polikaitis, 7235 S. Sac- Jucevičium jo naujos knygos 
tojų pokalbis kuria nors tema? ramento Ave., Chicago, IL pasirodymo proga. Plati ateiti-

60629- Spausdinama "Draugo" į ninkiškos veiklos kronika. 
— Medicinos temų paskaitos i spaustuvėje. Žurnalo metinė 

simpoziume bus tokios: Dr. Algi-1 prenumerata JAV ir Kanadoje Į • AKIRAČIAI 1977 m spa~ 
mantas Kelertas "Prieškamerinis j _ 7 d o l . , g a r b ė s p r e n u m e r a t a j lU) y ' A t v i r Q ^ g g 
dirbtinis lesis : Dr. Jonas Dau- _ 15 dol., susipažinimui — 5 
girdas "Užkrečiamos lytinės Ii-! dol., visur ki tur — 5 dol. Į mėnraštis. Leidžia Viewpomt 
gos"; Dr. Jonas Puzinas "Petras1 j Press, Inc., 6821 S. Maplewood 
Avižonis, lietuviškosios medicinos Redaktoriaus vedamasis š} r L 60629 Redak-
terminMos puoselėtojas"- Dr To- k a r t * a P i e l d e a l u s i r t l k r o v C - | A ' a 0 W » ° > 1 I J ™ : ***** 
nas Valatis' "šimto 'pacientų! **»Q ° n u t ė Mikailaitė rašo | cine kolegija: D. Bielskus, K. 
miokardiumo patologija staigios a*>ie ž ™ * 5 " * š i r d i e s teologiją; Drunga, L. Mockūnas, Z. Reka-
mirties atvejuose"; Dr. Mindau- Šventraštyje Duodama Henri- i ^ & T_ R ^ J ^ ^ R 
gas Vygantas "Naujausia diag-| *> K*#o du puslapiai naujų,; ^ 
nostika ir gvdimas pasikeitusio* P a i k " f «1?*?*- Kondensuo- Vainiene, H. Žemele Lyd imo 
diabernėse ak • p" t a S l taikliai problemas uz- metine prenumerata 8 dol. 

griebiantis, pokalbis su iš Lie- į gį j ^ r t ą a pie Eduardo Mleže-
tuvos pasitraukusiu dailininku j ̂ . ^ ^ ^ R m h & ^ Specifiniai kelių gydytojų po

kalbis viena kuria tema nepra
matomas. Bet dr. Lir.a: Sidry: 

Vladislovu 2ihum. Pašnekesio 
tmslapiai zyztezi iliustruoti i - c ' o su Lietuvos iauniauKUj* 

dr. Ar.tar.a: Sutkus ka!bėc apie, į a iUr lzko tsoyboc ir ^r^fi ioa ; Txxcix>s revyadžiais 

7 . ^ ? ! ^ ^ r o U S > ! a r - darbu m o t r ^ u k o - s . S M B t m AL*. T. Antane saotraukor^is. kovelių i na A!g. T. Antaa'Jtia. ^SH£ 
kvk'^s hd insti^^js Vlnnn> ?- mėsfėial ras Jutimo Gliaudoe 1 įdomus pasikalbejimas sa •» -
kant dabartines medicinos mo- \<^ ~ -

inantikos str irkturalistu i r se
miotiku prof. Algi rdu J . Grei-
IHU. 

Pasigendame redakc i jos kal
binio akylumo. J e i ku r ių bend
radarbių s t raipsniai g a u t i su 
gremėzdiškomis ka lbos klaido
mis, ta i tos ka lbos klaidos 
spausdintuos taSiniuos t a i p ir 
paliktos. 

• ttŪSC ŽIKTOS, 1977 m. 
lapkričio mėn. f S d., Nr. 16. 
Lietuvių jėzuitų, i r J a u n i m o 
centro* Cbicagoje dvisavai t inis 
biuletenis. Redaktor ia i : Alg. 
Kezys, S.J., ir A n t Saulait is , 
S J . Administruoja P e t r a s Klei-
notas. S.J. S iunčiant paštu , 
bent 5 dol. metams. Redakci jos 
i r administracijos a d r e s a s : 
5620 S. Claremont Ave., Chica
go, IL 60636. 

Apie iškeliavusius šaukl ius , 
mirusių prasme, r a šo Anice tas 
Tamošaitis, S.J.; susipažįs ta
ma su naujuoju J a u n i m o cent
ro direktoriumi kun. An tanu 
Saulaičių, S J.; a p t a r i a m a Bru
no Markaičio. S.J., kū rybos 
koncertas ir losangeliečių B . 
Pukelevičhltės spektak l i s , o 
taipgi vakarone a i lėlių, t e a t ro 
korojĖ. — aktore I&ixz& L&piss-
kieae-, daug Hn ių ir •suotreukų; 

i i įvairiausios j aun imo veiklos. 

14:00—14:30 Atidaromasis posėdis: K Ambrozaitis, R. Šilbajoris D. salė 

14:45_16:45 Architektūra 
ir statyba Filosofija Literatūra A Kalbotyra 

19:00—21:00 Bendrinis posėdis: D. salė 
• 

R. Šilbajoris, J. Jurašas, V„ Kavolis, V. Vardys, T. Venclova, 
21:00— Jaunimo posėdis. 

PENKTADIENIS, 1 

9:30—11:45 

13:15—15:15 

15:30—17:30 

LAPKRIČIO 25 D. 
Jūros mokslai Psichologija Į _ įA.r A Chemija ir 

Hidraulika Pedagogika rautotyra A . M e d ž i a g ų m o k s L 

Energija A 

Energija B 
_ . . 

Medicina 

Teologija 

Menotyra A Istorija A 

Menotyra B Teisė ir soc m. 

19:30—21:30 Li teratūros ir muzikos vakaras, D. Lapinsko muzikinis pastatymas. Daly
vau ja : D. Kučėnienė, L. Lapinskienė, J . Balutis, D. Lapinskas. Premijų 
į te ikimai Programoje: L. Andriekus, L Meras, B. Brazdžionis, E. Juod
valkytė, N . Užubalienė, T. Venclova. 

ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 26 D. 
Šilumos mainai 
— Mechanika 9:00—11:45 Fizinis aukl. T a u t o t y r a B Inf orm, .— 

Kompiuteriai 

12:00—13:00 Li tuanus reikalai: A. Klimas. J. Račkauskas, Z. Rekašius. Kavinė 

13:15—15:15 Transportaci ja A Biologija, 
Gamtos mokai l8tori ja B Fizika — 

Matematika 

15:30—17:30 Transportaci ja B Biochemija — 
Medicina Menotyra C Literatūra B 

19:00 Banketas. Programoje: N . Linkevičiūtė, B . Prapuolenis. 

SEKMADIENIS, 11:00 Pamaldos. 
12:15—12:30 Mirusiųjų priaminimas. 
12:00—14:0C U*daro:rs.£i£ pcoėdis: J.Gžabtttae, 5t Š i l b a j o r i s . 

P A S T A B A : K l a * progrwaa laidizyje.. 
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Kultūrine kronika 
L I E T U V Ė S DAILININKĖS 

Č I U R L I O N I O GALERIJOJE, 
/ A U N I M O C E N T R E 

Vakar Čiurlionio galerijoje, 
Jaun imo centre , Chicagoje, buvo 
at idaryta bendr inė lietuvių daili
ninkių paroda. T a i didelė nau
jiena, nes lig šiol čikagiečiai ma
tydavo čia daugiausia tik vieti
nių dai l in inkių darbus. Š{ kartą 
parodoje dalyvauja ir kitų lietu
vių kolonijų moterys dailinin
kės. Parodą surengė Lietuvių dai
l ininkių sąjunga. Paroda galeri
joje vyks ir visas Mokslo ir kūry
bos s impoz : umo dienas. Uždaro
ma gruodžio 4 d. 

tarp pabaltiečių rašytojų ir mu-1 
zikų Ne\v Yorko apylinkėje. (Pla-į 
tesnis parodos aprašymas tilps į 
vėlesniame kul tūr inio priedo nu
mery. 

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

Šiemetinė lietuvių nuotraukos 
menin inkų paroda, dar ir šj sa
vaitgalį vykstanti Jaunimo centro 
mažojoje salėje, Chicagoje, kaip 
Ir kitais metais, sutraukė apsčiai; 
žiūrovų. O pasižiūrėti yra į ką.! 

Vėl buvo paliudyta, kad t u r i m e ; 
šioje m e n o srityje tikrai talen- : 
tingų i r savo darbą mėgstančių : 
Žmonių. Džiugu ir tai , kad šio-; 

,rfe parodoje savo darbus išstatė, j 
'galima sakyti, kone mūsų vete
ranai, j au plačiai pažįstami ne 

P IRMOJI P A B A L T I E č n j 
M E N O P A R O D A NEYV YORKE 

Spalio 29 — 30 dienomis, Kul
tūros židiny, Brooklyne, įvyko pir
moji pabalt iečių meno paroda 
New Yorke. Dalyvavo 40 meni
ninkų iš ryt inio JAV pakraščio. 
Buvo išstatyta apie 90 tapybos, 
grafikos ir skulptūros darbų ir 
keletas audinių . Atsilankė apie 
400 žmonių. Parodą rengė prieš 
metus įsisteigusi pabaitiecių me
no draugija "BALTIA" , kurios 
tikslas yra siekti kultūrinio ben
dradarb iavimo tarp pabaltiečių 
įvairiose meno šakose. 

Aktyviausiai iš lietuvių meni
ninkų šioje organizacijoje daly
vauja ir parodos rengimu dau
giausia rūpinosi dail. K. Žoroms-
kis, iš latvių — dail. I. Rurnpe-
ters, iš estų — E . Ojaama. Orga
nizaciniam branduolyje aktyviai 
veikė ir įvairius parodos reikalus 
koordinavo E. Šturms, prof. O . 
Berendsen ir A. Staknienė. Prie 
parodos reng imo prisidėjo ir visa 
eilė k i tų a smenų , kuriems arti
ma pabalt iečių kultūrinio ben
dradarbiavimo idėja. N u m a t y t a 
ateityje surengti parodą ir kokia
me muziejuje a r galerijoje. T a i p 
pat n u m a t y t a užmegzti ryšius I T | 

vien saviškių, bet ir amerikiečių 
spaudos bei galerijų. Nesipuika-
vo jie su savo vertingais darbais 
rodytis greta gana gausios jau
nesniųjų foto menin inkų kar
tos, kur i savo kūrybiniais užmo
jais nei sau, nei vyresniesiems 
gėdos nepadarė . Tiesa, gal vienas 
kitas iš jaunesniųjų dar labiau 
ieškojimų fazėje, bet tie ieškoji
mai savo drąsa ir gi lumu, žiūrėk, 
vienur a r kitur pasišokėia j tikras 
šio m e n o aukštumas. N e t šios 
parodos suorganizavimas šį kar
tą buvo jau išskirtinai jaunes
niųjų rankose. O tos rankos pa
sirodė yra darbščios ir jautrios ge
ram skoniui. 

" S U K I L Ė L I Ų " O P E R A 
V I L N I U / E 

Valstybiniame akademiniame 
operos ir baleto teatre Vilniuje š . 
m. spalio 29 d. įvyko J. Juzeliūno 
operos "Sukilėl ia i" premjera. Ope
ros libretą pagal žinomąjį V. 
Mykolaičio — Put ino romaną 
"Sukilėl iai" parašė A. Liobytė. 
Veikalo tema — 1863 me tų lie
tuvių sukilimas prieš rusus. Pa
grindinis operos personažas yra 
istorinis sukilėlių vadas kunigas 
Antanas Mackevičius. Premjera 
praėjo su dideliu pasisekimu. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
C O R P 

ticensed by VNUSHPOSYL.TORG 

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugel) metu 
skubiai ir tiksliai aptarnauja 

savo skaitlingą klijentūra, siunčiant 
DOVMMS-SIUNTINItfS Į LIETUVA LATVIJA, 

ESTOMIją, UKRAJMJ4 Ir 1.1. 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TOKSTANCIAI KLJJENTŲ PATENKINTI. 

GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS 

Visuose mūsų skyriuose rasi te dideli kieki tvairhj aukšto* 
Kokybes prekių prieinamomis kiiliinmil. 

Informacijų ir nemokami} katalogų piasykit mūsų Tyriausioje 
ištaigoje ir visuose mūsų skyriuos*. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
C O R P . 

4 8 8 M A 0 I S O I A V E i U E 
( t a r p 51 ir 52 gs tv te) FLOOB J i s * 

NEW YORK. H. T. 10022 
— Tek: (212) 718 1450/1 

S K Y R I A I : 

Filmų įvairumai 
STASE SEMĖNIENE 

P A T I K S L I N I M A S 
Aleksandro Radž iaus straips

nyje "Juodosios žvaigždės pas lap
t is" , išspausdintame " D r a u g o " 

# 

ieMOT 
Mažas labai patogus 1978 m. 

CHRYSLER 
nuo $ 5,250.00 

gas, bet tikrai geras, švarus , akiai 
ir ausiai mielas. Kar ta is papras
tai ir pigiai pas ta ty tas filmas pra
lenkia tuos, kuriems išleidžiami mi
lijonai ir kurie perkraunami tuzi-

' nais žvaigždžių. 
YOU U G H T UP MY LIFE 

įslinko į kino teatrą tyliai, be jo
kių reklamų, be pretenzijų bei dirb
tinio išpūtimo. Nepretenduojąs į 
didingumą, šis spalvotas filmas yra 
paprasta, nedidelė ir neperkrauta 
žavi meilės istorija, kokių pilna yra 
tikrame gyvenime, ne ekrane, ir ji 
nuteikia žiūrovą kaip vyno taurė 
prie geros vakarienės. Taipgi filmo 
žvaigždė, jaunas ir nematytas vei
das, Didi Conn patraukia j save. 
jei ne grožiu, tai tikrai skambiu 
balsu. 

Jauna moteris nuo pat savo kū
dikystės yra treniruojama savo tė
vo vodevilio aktoriaus (Joe Silver). 
kaipo komike, kuri bet kada galė
tų pavaduoti kitą aktorę ar, reika
lui esant, greitai įsijungti j vode
vilio veiksmą. Mergaitė myli savo '\ 
tėvą, bet purtosi vien tos minties 
būti komediante. Ji nerodo jokio 
entuziazmo ne tik komikės karjerai, 
bet net yra įsitikinusi, kad ji netu
ri .jokios humoro gyslelės, žodžiu, 
visiškai nėra juokinga. 

Dainavimas ir net pačių dainų ; 
sukūrimas, ot. tai josios talentų i 
laukai, tai tikroji "slaptoji jos mei- ' 
lė." Ir filmas pasakoja, kaip ji, su- ( 
kaupusi visą savo drąsumą, mėgi- ' 
na "atrasti" save ir įsitikinti, kur i 
yra jos tikrasis pašaukimas, ir pa-1 
galiau atverti akis ją dievinančiam 
tėvui, kad jis paleistų ją savaran
kiškai jieškoti savo gyvenimo ke- . 
lių. 

Simpatingoji Didi gali būti dve
jojančiam jaunuoliui ar jaunuolei 
kelrodžiu ir įkvėpimu. Ji ir labai 
švelni, kukli, o kar tu mylinti, lau
kianti, ieškanti, nusvylanti savo 
sparnus ir kylanti aukštyn — taip 
žmogiška, suprantama, sava. Ir ka
da ji išdumia savo apdaužytu se
novišku Thunderbird į New Yor-
ką naujam gyvenimui ir pasiseki
mui (mes sužinome, kad jos daina 
"You light up my life" laimi 1-ą 
vietą iš šimto populiariausių — gai
la, čia per daug išdavėme turinį, bet 
vis tiek bus Įdomu sekti ir klausy
tis gražaus dainavimo), galima tik
tai jai pavydėti. Pavydėti dėl to, 
kad ji — taip jauname amžiuje — 

j surado atsakymus, kurių ieškoda
mi mes kartais praleidžiame pusę 
a r net visą gyvenimą. 

Filmas tinka visai šeimai stebė
ti. Nesakytume, kad jis yra didin-

ku l tū r in i ame priede spalio mėn. 
29 d., yra p rasprūdę šie netikslu
mai : p i r m a m e puslapyje, ketvir
toj skilty, šviesos greitis pažymė
tas 156000 mylių per sekundę, o 
turėtų būti 186000 mylių per se
kundę ; a n t r a m puslapyje, ketvir
toje skilty, m in imo mokslininko 
pavardė yra ne R >bert Appenhei-
mer, bet Robert Oppenhe imer . 

MES STENGIAMĖS DUOTI LIETUVIAMS GERIAUSIĄ 
PATARNAVIME IR GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS. 

ĮSIGYKITE LABAI PATVARIĄ IR EKONOMIŠKA 
SUSISIEKIMO PRIEMONĘ. 

^ 

Le Baron Medallion 4-Door Sedan 

Turime jaunuoliams masinu: Cadillac, Buick, Pontiac, Oldsmobile 
i r kito, taipgi importuotų. Įvairių kainų. Pradedant nuo $100. Mū
sų dirbtuvėse pr i tyrę mechanikai pataisys karose riją (Body), 
sparnus (Fenders) i r sureguliuos motorą 

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

PLYMOUTH - VOLARE - CHRYSLER - ARROV7 
J? 

1977-1978 METU EKSKURSIJOS I LIETUVA 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 So. Western Ave., Chicago, Illinois 60643 
Tel.— (312) 238-9787 

N A U J I S K R I D I M A I ( C H A R T E R S ) Į V I L N I Ų 
A M E R I C A N L Ė K T U V A I S I š N E W Y O R K O : 

SU P A N 

Nauja portret iste 
Alliens Art Associa t ion pa ta l -

— k r u o p š t u m u jie rausiasi savy, 
ieškodami viskam atsakymų, 
nieko aks iomomis nepr i imdami . 
Neišs ida i l inę , už kosmetikos ne-

p O S e ' . ? ! ? l 1 _ a ? e l P h , ^ , e ' b u v , ° a l l d a ' j slepia p rob l emų , nebiją dvasinės 
gėdos, šešėliais nesidangstą fi
ziologinės prigimties. Jie pir
m i a u s i a stebisi patys savimi, dė
mesį ap l inka i atidedami vėles-

ryta (1977.X.30) Banguo lė s R a u - ' 
ga.'tės (tapytojos oficiali identif i 
kacija m e n e ) m e n o p a r o d a . Eks
ponuota 18 al iejaus d a r b ų , dau 
giausia didesnių už dekora tyv in į 
salono formatą, visi p o r t r e t a i , ar 
ba žmonės to l imesn io a t s t u m o 
plane. 
• Por t re tų kalba suteikta n e tik 

veiduose ir pozose, be t da l i s pa
sakojimo palikta ir ap l inka i . 
Xet ršta dažų d a n g a , šviesokos 
spalvos. Svarbiausias da i l in inkės 
dėmesys a t iduotas ak ims . 

B. Raugai tės ž m o n ė s n ė r a he 
rojai. T a i š iuolaikinia i kasdienos 
atstovai, atvirų veidų, dra.siai 
mąstą, nes ' tengią likti p lač iau 
pri imtuose rėmuose ir ne lengva i 
apsisprendžia. Archeologo 

n i a m la ikui . Atsakymų stoka juo
se kel ia ne kančią, bet smalsu
mą, kar ta i s abejingumą. Sverda-
m i savo pačių bruožus, jų nežy
mi nei gerais , nei blogais, ir a t ro
do, kad šios sąvokos jiems dažnai 
susilieja. Pagr indinia i k laus imai 
— kas i r kodėl . 

B. R a u g a i t ė s portretai yra n e 
veidų r ink inys , bet nežinios už-

mai , bet išbaigti darbai su ne 
maža verte. Po ilgo laikotarpio, 
dailėje pašvęsto chaoso, spalvotų 
lopų ir neatsekamų braižų stebė
jimui, buvo gera pagaliau a tpa
žinti gyvenimo trupinius. 

Dailininkei lieka padvigubinti 
rinkinį, neskubant Į komerciją, 
ir ruoštis platesniam demonstra
vimui. Ištvermė jai laiduoja sėk
mę bei dėmesį provokuojančių 
pastangų, kurios dar pastebimos, 
įspūdis yra r imtas, pigi reklama 
ir atsitiktinės nuomonės B. Rau
gaitės darbuose mažai lems. 

B. Raugaitė Rutgers universite
te dvejus metus studijavo ma te 
matiką, vėliau perėjo į Phi lade l -
phia College of Art ir ją 1971 

tv indy to gyvenimo iškarpos. Šiuo i T . . n . , : . *. 
.. .v . v . . . . , - . baigė BA laipsniu. Šiuo metu, ga-
v iš geros piešėjos nereina i kure-1 . . f.. ... , ° . 

„ , , , . . . , vusi stipendiją, studijas plečia 
ią. P a r o d a atskleidė nuovokos * „ I - A J f * _ 

, r • • Pennsylvania Academy of Arts. 
spstą, d r ą s u m ą ir gerą profesini ' t / . ' ^ 

. . . T> J • i. J Vytautas Dyvas 
pasiruošimą. Rodomi ne bandy-1 

I švyk imo d a t o s : 1978 m. v a s a r i o m ė n . — $669.00; kovo mėn. 
$691.00 i r $746 .00 ; ba landž io mėn . $746.00. 
Kalėdinė kelionė 1977 m. G R U O D Ž I O m ė n . 20 d ieną — 2 sa

vaičių ( M a s k v a , Vilnius , R y g a ) $1138.00. 

1 sava i t ė H a v a j u o s e — 3 salos, 1978 m . saus io 14 d. — 
$564.00. 
P r i e visų aukšč i au m i n ė t ų grupių ga l ima j u n g t i s iš Chicagos 

i r v isų k i t ų A m e r i k o s ir K a n a d o s mies tų su papildo
m u mokesč iu , 

(Prices are based on double occupancy and are subject to change and. or 
goverament approval). 

T a i p pat p a r d u o d a m e sk r id imus iš Chicagos j L o s Angeles 
— kelionė į vieną galą $89.00. 

r ^ 

w "^\ 

Tel; 612-432-7083 
Tel.: AL 4-5456 

CH 3-2583 
TeL: 201-342-9816 

268-0068 
TL 6-2674 
BR H-6966 

WA S-2737 
884-1738 

Tel 432-5402 

APPLE-VALUTY, MInn. 55124 — 77§7 147 S t 
NEW YORK, N. Y. 10003, 45 Second Avenue 
\ E W YORK. N Y. 10011. 135 W 14th Street 
HACKENSACK, N. J. 07601, 112 Maln St. 
tO . BOSTON, Mass. 02127, 389 We« Broadwa> 
BUFFALO. N. Y. 14206, 332 Flllmore Avenue 
CHICAGO. m. 60822. 2222 West Chteago Avenue 
CHICAGO, DL 60629, 2501 Wes* 69 St 
CLEVELAND. Ohk) 44134, 5879 State Road 
FORT WAYNE, tad. 46808, 1807 Beimek* Rd. 
GRAND RAPIDS. Mich. 49504. 636-38 Brid*e St N * GL 8-2256 
BRIDGEFORT. Conn. 06616. 1880 Seaview Ave. TeL: 203-367-28«3 
HARTFORD. Conn. 06106, 518 Park St 246-9473 
!.AKFWOOD. N. J- 08701. 241 Fourth S t PO 3-8569 
LFJCrNGTON, N. Y. 12452 - Roate 13 A Tel.: (518) 989-6742 
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantk 8tva AN 1-2994 
NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 BouJevard LO 2-1446 
NEYVARK. N. J. 07JO6, 688 Sanford Avenue 373-8783 
PASSAIC N. J , 176 Market Street GR 2-6387 
I»HILADELPH1A Pa- 19122, 1214 N. 3th S t Tel. PO 3-4818 
PHTLADELPHLA, Pa. 19141 - 4925 OM York Rd. Tel GL 5-95*fl 
PnTSBURGH. Pa. 15203, 1307 E, Canon Street HU 1-2750 
SAN FRANCISC0, Calif. M115. 1826 Divisadere St. r l K-1S71 
WAPPINGER£ FAU-S, .\\ V. 12590, Hiddea Kol^v. Ap*_. :ii-22~-::.o: 
WATER2URY. CCCL 06710 — 555 Cooic S t ?L 3-67^ 
WORCESTFJL Mass. 01S10. 144 Mulbnry Street SW S-286i 
IRVTNGTON. N. J. 07111. 1082 Spftutfleld Avenue 374-A44S 
YOUNGSTOW\\ Ohio 44503, 309 W. Federal Street RI 3-O440 
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HUMAN 
RIGHTS 

for 
SADŪNA1TĖ 

& LITHUANIA 
Pabaltiečių Žygyje už 2mogaus Teises ^'ashingtosve, daugelis dalyvių nešė tokius 

plakatus. Plakatą; ant storo popieriaus, 61 c per 91 cm. Tokj plakatą gali?r^ įs'^yt 
iiunCiart best kokią auką Lietuvių katalikų ^cl^izci Šalpai, 351 Y~£LJZ£. S c d e v i r i 
3rook!yn. N. Y. 11207. Aukos nurašomos r-o J A. V s^ikescją. 

KALĖDINIAI DOVANŲ SIUNTINIAI į LIETUVA 
IR KITAS ŠALIS 

Kalėdinis 1977 
Vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė; 2 m. vilnonės me

džiagos suknelei; 2,75 m. crimpleno medžiagos moteriSkai eilutei; ' 
moteriškas arba vyriškas puikus nertinis: 2 poros vyriškų arba mo
teriškų storų nailono kojinių; 1 sv. šokoladinių saldainių dėžė; 40 ang
liškų cigarečių Ir 3 m. vilnonės eilutei medžiagos su įaudimu "Ali 
wool made in England". 

Kaina su {skaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis 
$180.00. 

Į šį siuntinį dar galima daciėti prekių 8 svarų svorio. Gali būti 4 
m. medžiagos, 2.75 m. dirbtinio minko kailio arba kitokios prekės. Že
miau siūlome keletą populiaresnių dovanų. Visos kainos yra jan so 
Iškaišiotu muini. 

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui . . . $80.09 
Jeans "Wrangler", vyriškos arba moteriškos . . 40.00 
Nertinis, vyriškas arba moteriškas "^ 00 
Geresnis nertinis *2-w 

Nailono kojinės, vyriškos «rba moteriškos . 
Tights 
Vilnonė medžiaga suknelei 
Crimpleno medžiaga suknelei . . . . 
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui 
Nailono apatinis 
Nailono marškiniai 
Geresni marškiniai 
Vilnonė skarelė 
Lietsargis teJesJopic 
Angliška vilnonė medžiaga eilutei . . 
Geresnės rūšies medžiaga eilutei 
Dar geresnės rūšies medžiaga eilutei . . 

3.00 
3.59 

24.00 
18.00 
30.00 
10.06 
11.09 
15.09 
11.69 
12.00 
50.06 
60.00 
75.99 

^ 

Sudarant visai naują siuntinį, dar reikia pridėti $24.00 persiuntimo 
išlaidoms. 

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiuncia-
m« palikimus j Lietuvą ir kitas šalis. 

BALTIC STORES, LTD. 
l t London Lane, Bromley, Kent, England 

TeL 01 460 2592. 

M | | a i a a a i i | 



]fr. 772 (48) 
i • • i . — i m., M J I , ) 

— pil 6 
— W M W W W — I M I • i M 
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REDAGUOJA OFEUJA BARSK£TYT£, 6W0 S. TALM AN AVE, CHICAGO, IL 60829; TELEF. (312) 476-lt74 

TRUMPOS 
BANGOS 

• Šiaurės Amerikos Lietuvių 
studentu sąjungos suvažiavimas 
įvyks lapkričio 24 - 27 dienomis 
Clevelande, Bond Court Hotel 
(777 St Clair Avenue). Numa
tyta įdomi programa: susirinki
mas, naujos valdybos rinkimai, 
šokiai, banketas. Važiuokime! 
Chicagoje informacija gaunama 
pas Milda — 476-1875. 

• Studentų ateitininkų sąjun
gos (SAS) Centro valdybos ruo
šiamas "Gaudeamus" bus išleis
tas šį pavasarį. Visi studentai atei
tininkai prašomi prisidėti. Infor
macijų reikalu kreiptis į G. Rei 
nytę 4040 W. 105th pi. Oak-
lavvn, UI. 60453. 

• Sveikiname naują advokatę 
Rimą Skoruhskaitę. Sėkmės atei
ties darbuose! 

• Šeštoji tautinė skautų stovyk
la vyks sausio 2 - 1 4 dienomis 
Australijoje. Nenusiminkite, jei
gu negalite į ją važiuoti, nes šeš
toji tautinė stovykla JAV įvyks 
prie Worcester, Massachusetts 

11978 metais rugpiučio 13 - 25 d. 
• Naują Kanados lietuvių jau

nimo Sąjungos valdybą sudaro: 
j Paulius Kuras — pirmininkas, 
Kęstutis Vilis — vicepirmininkas, 
Nijolė Gverzdytė — sekretorė, 
Rita Vilienė — informacijai, Jur
gis Valaitis — ryšininkas su Ka
nados Vakarais, Vytas Valaitis — 
iždininkas, Zita Bersėnaitė — ry
šininkė, Marius Gudinskas— po
litinių darbų koordinatorius. -

Mbattiecin jaunimo demonstracijose rugsėjo 24 d. padegama rusų vėliava netoli sovietų ambasados VVashingtoae, 
D. C Nuotr. Dalyvio 

MIELI SKAITYTOJAI! 
Štai jau ir kitas "Akademinių! 

Prošvaisčių" numeris. Spalio į 
mėnuo nepasižymėjo studentiš
kom naujienom, tai šis numeris j 
yra daugiau informacine. Vienas; 
universitetinis lietuvių klubas j 
(Loyolos) tikrai padarė man staig- j 
meną, kai studentai neraginami i 
atsiuntė naujos valdybos sąrašą ir j 
veiklos aprašymą. Ačiū, Asta! 
Būtų įdomu ir, manau, net nau
dinga sužinoti, ką kiti klubai da

ro, ne tik Chicagoje, bet ir kituo
se miestuose. Tad lauksiu... 

Sekantys mėnesiai pasižymės 
suvažiavimų ir stovyklų gausu
mu. Tad planuokite jau dabar 
važiuoti. Studentiška dvasia la
bai lengva apsikrėsti. O įspūdžius 
aprašykite "Akademinėse Pro
švaistėse". 

Sėkmės! 

Ofelija 

LOYOLOS UNIVERSITETO CHICAGOJ 
LIETUVIU KLUBO VEIKLA 

te balius, kuriame dalyvavo dide
lis skaičius lietuvių klubo narių. 

Atrodo, jog šitie bus geri me
tai lietuvių klubui, nes visi na
riai mielai bendrauja ir kartu nuo
širdžiai ruošiasi dirbti. 

Asta Grinytk 

PEDAGOGINIAME 
LITUANISTIKOS INSTITUTE 

Šių metų ketvirtį Pedagoginia
me lituanistikos institute, Chica
goje, yra 48 studentai: I kurse — 
24, n — 12, UI — 12. Šiuo metu 
dėstoma LVtuvių kalba — dėsto 
E. Songmienė ir A. Šimaitienė, 
lietuvių literatūra — A. Šimaitie
nė ir Petersonienė, bendrinė lie
tuvių kalba — kun. J. Vaišnys, 
psichologijos ir pedagogikos pa
grindai — Br. Juodelis, lietuvių 
istorijos problemos — S. Girnius, 
lietuvių liaudies poezija — St. 
Petersonienė, fonetika ir fonolo
gija — R.Kinka, žurnalistikos pa
grindai — kun. J. Prunskis. 

Paskaitos būna Jaunimo cen
tre šeštadieniais nuo 9 v.r. 

Pabaltleeh| studentų susitikimas su Washingtono policija antisovietinčse demonstracijose. Nuotr. Dalyvio 

STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS 
METINIS SUVAŽIAVIMAS 

Studentų ate'tininkų sąjun-Įsu valdyba: Saulius Girnius — 
gos (SAS) metinis suvažiavimas: pirmininkas, Kęstutis Sušinskas — 
įvyko spalio 28 — 29 dienomis* vicepirmininkas, Jonas Juozevi-
Chicagoje Suvažiavimo atstovai j čius — iždininkas ir Ofelija Bars
is Akrono, Bostono, Chicagos, kėtytė, Vida Naujalytė, Grasilda 
Clevelando, Detroito, Toronto ir Reinytė ir Danutė Saliklytė — 

tr rr 

ruošė skanią vakariene. Buvo tar
tasi apie ateinančių metų veik
ią. Lapkričio 4 d. įvyko Loyolos 
universiteto tradicinis Preziden

tu tur. 

Praeitų metų valdyba sutiko 
pasilikti dar vienerius metus, bet 
su kai kuriom pakaitom. Chica-

sekretorės. Clevelandas sutiko 
ruošti metinį suvažiavimą ir tvar
kyti užsieni. Detroitas ruoš vasa
ros stovyklą, o Torontas — pava
sario kursus. Tikim, kad ir 1977 

ga pasiliks koordinacijos centras'—78 metai bus sėkmingi! 

III MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMO PROGRAMA 

JAUNIMUI 

Studentai Saulius Cyvas iš Clevelando ir Tadas Klim&s dabar iš Cicero jrodo, 
kad nėra nieko skanesnio už -i-:i5i>urx,:r,u>V Nuotr. J. Kuprio 

Sekmadienį, spalio 2 d., įvyko 
Loyolos universiteto Lietuvių 
klubo piknikas Lighthause parke, 
Evanstone. Jame dalyvavo apie 
15 studentų :š Loyolos, o taip pat 
atvyko į svečius apie 10 lietuvių 
klubo narių iš Northvvestem 
universiteto. Pasitaikė puikus 
oras, ir visi studentai praleido • 
smagų popietį gamtoje, žaisdami 
futbolą ir linksmai kalbėdamiesi. 
Ta "p pat jvyko Loyolos lietuvių 
klubo 1977 —1978 mokslo me-j 
tų valdybos rinkimai, kuriuos ' 
pravedė praėjusių metų klubo i 
pirmininkas Gedas Grinis. 

Klubo pirmininke buvo išrink-: 
ta Regina Plikaitytė, vicepirmi-
n'nku Tomas Jaselskis, o sekreto
re Asta Grinytė. Lietuvių klubo 

globėjas Dr. Jaselskis taip pat da- j SUldattai>_itei.uninkai klausosi draugovių pranešimų SAS metiniame nr. an»vtme>jąifcagoje »p*iio i*3». 2S 4. 
lyvavo ir visiems studentams su-' Nuotrauka Joao Kuprio 

III Mokslo ir kūrybos simpo
ziumas ne tik svarbus įvykis moks
lininkams, bet ir studentams. 
Simpoziumo metu bus diskusijos, 
kur'os turėtų sudominti visus 
studentus. Ypač bus diskutuojama, 
kaip profesoriai gali padėti stu
dentams ir kokios pagalbos stu
dentai nori iš jų. Ši tema bus dis

kutuojama ketvirtadienį 
č'o 24 d., 9 v. v. Jaunimo cent 
re, Chicagoje. 

ATEITIES 
ŽURNALO 
PREMIJOS 

"Ateities" žurnalo vakaras jvy
ko spalio 29 d. Chicagoje. Šiame 
vakare buvo įteiktos žurnalo pre
mijos 19 —30 metų amžiaus jau
nimui ir moksleiviams. Studen
tų poezijos premijas laimėjo po
etės: už laisvų eilių poeziją Ži
vilė Bilaišytė iš Evanstono, I1L, 
už rimuotų eilių poeziją Jolan
ta Malerytė iš Haifos, Izraelio. 
LTž prozą premija atiteko Tadui 
Klimui iš Rochesterio. Pirmą 
premiją už straipsnį laimėjo Pet
ras Kisielius iš Cicero, o antrą 
Viktoras Nakas iš Birroinghamo. 
Pirmą premiją už veiklos aprašy
mą Ia'mėjo Grasilda Reinytė iš 
Oaklaun, 111., o antrą — Ramunė 
Kubiliūtė iš Chicagos. Pirmoji 
premija už veiklos fotografijas 

"| atiteko Jonui Kupriui iŠ Cicero, o 

antra — Vitai Musonytei iš Oak-
įlavvn. Už iliustrac'jas premiją lai-

Studentai!! Pasinaudokite šiajmėjo Petras Sandanavičius iš 
proga ir pasakykite savo_nuomo-|Brooklyno> x v S v e i k i n a m ^ 

I sus kūrybingus studentus, o mece
natams ačiū už įvertinimą. 

nes sia tema 
šiai! 

Dalyvaukite gau-

Rūta Sušinskienė 

ST XAVIER KOLEGIJOS 
LIETUVIŲ KLUBAS CHICAGOJE 

St Xavier Lietuvių klubas jau 
veikia antruosus metus. Jo val
dybą sudaro: dr. Algis Norvilą —! 
moderatorius, Grasilda Reinyė — 
pirmininkė, Udo Schaeffer — vi
cepirmininkas, Ann-Marie Jag'e'-
1? —sekretorė. 

Šiais mokslo metais mes ren
giame lietuviškų šiaudinukų 

kursus, kuriuose dėsto klub"> se
kretorė. O ate'tvje planuojame 
surengti lietuviškas kūčiao. šves-
t> Vasario 16 ir suruošti lietuvių 
dieną mokyklos pavasar nėie 
Šventėje. Šaukiame susirinkimus 
maž'aus:a kartą į mėnesį ir per 
juos bandome supažindinti na
rius ne vien tik su Lietuvos kul
tūra ix istorija, bet h jos dabarti

ne padėtim'. Mūsų klubas skiria
si nuo kitų lietuvių klubų tuo, 
kad iš mūsų 15 nariu tik keli na
rai yra lietuviškai kalbantys. Vie
nas iš mūsų klu> didr"ausių 
norų butų turėti lietuvį *albos 
kursus, kurie praverstu .e vien 
tik klubo nariams, bet ir kiti ga
lėtų juos lankyti. Jau esame pa
prašę vieno mokslininko ir vieno 
patyrusio kunigo pagalbos. Lau
kiame jų palankaus atsakymą 

Grasilda ReinyU 


