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Į tas jautėsi, klausydamas paskai;tų apie Lietuvos valstybę. Tarp
šių paskaitų pirmiausia paminė
tina, nors ir nebuvo pirmoji, mū
sų judraus diplomato dr. Alber
Pernai, baigdami europinę
to Geručio paskaita, kurioje jis
Lietuviškųjų studijų savaitę prie
pažiūrėjo į nepriklausomos Lie
Londono (Anglijoje), jos daly
tuvos
gyvenimą 1918-1940 me
viai nutarė, kad šiemetinė-dvidetais, — kaip jis sakė, — iš paukššimt penktoji — turėtų įvykti ten
Ičio
perspektyvos. Nors ši paskai
pat, kur buvo pirmoji, būtent,
ta
pirmiausia
buvo skirta tiems
Vakarų Vokietijoje. Pageidauja
jauniesiems,
kurie
laisvos Lietu
ma vieta turėjo būti prie Baltijos
vos tiesiog nepažino, tačiau joje
jūros arba Miunchene. Deja, prie
buvo ir vyresniesiems prisimin
Baltijos jūros nesuradus tinkamų,
tinų dalykų. Sakysim, kad ir lie
nebrangių patalpų, mūsų tikslus
tuvių
kūrybingumas įvairiose sri
ir norus geriau patenkino Freityse, ypač moksle. Juk prieš I-j}
singo (30 km į šiaurę nuo MiunI
pasaulinį karą Rusijos valdomo
j cheno) švietimo namai, skirti Ba
je
Lietuvos teritorijoje tebuvo tik
varijos kardinolo Doepfherio a*
keliolika
aukštesniųjų mokyklų;
minimui pagerbti.
tuo tarpu per laisvo gyvenimo 20
Įmetu, neskaitant gausaus viduri
Sukaktuvinės savaitės pradži
nių mokyklų tinklo, buvo sukur
tos 7 aukštosios mokyklos, kurių
Š.m. liepos 16-23 d. įvkusi
tarpe 2 universitetai. Socialinio
jų paminkliniu panteonu. Tai, Lietuviškųjų studijų savaitėFreiteisingumo srity kapitalinės reikš
žinoma, yra bendrasis visu kul singe buvo sukaktuvinė dejopa
mės turėjo žemės reforma, kurios
prasme.
Viena,
ji
buvo
skha
Lie
tūringų tautų regimosios išraiškos
išdavoje atsirado daugiau negu
tuvos
valstybės
atstatmo
60pagarbus santykis su jų kultūri
38.000 naujakurių ūkių- Labai
nės raidos kelrodžiais praeityje ir toms metinėms; antra, lavo su Istorinis Bavarijos miestas Freisingas, kiek į Šiaurę nuo Miuncheno, vyskupo rezidencija nuo 724 metų.
Mesto
kakę 25 metai, kai šitkios sa centro aukštumoje matome XII amž. baziliką, XV amž. vėlybosios gotikos parapijinę bažnyčią ir kitus vyskupijos teisingai buw .primintas žemės
netolimoje dabartyje.
J ūkio krypties jg&sikeitimas: trum
vaitės buvo ruošiamos pamečiui. pastatus, kuriuose Šiemet liepos 16-23 d. įvyko Lietuviškųjų studijų jubiliejinė 25-toji savaitė.
Išeivijoje dėl visai skirtingos ap Pirmiausia penkias jų suruošė
pu laiku laisvos Lietuvos ūkinin
linkos ir kitų suprantamų priežas vieni Europos Lietuvii Fronto bi
kai iš grūdų ūkio perėjo į pelnin
giliau gesnį mėsos ir pieno ūkį. Saky
čių viso to (bent tokiu intensyvu čiuliai; vėliau prie ų prisidėjo tęs po paskaitą, bet taip pat yra, virsti čiabuviais, užmirštant pa- kintis viena-antra jam
mo laipsniu) vargu ar įmanoma ateitininkai, skautai Evangelikų buvęs kelių savaičių moderato reigą atiduoti savo indėlį lietuvių įsmigusia mintimi, o kartais net sim, pieninė karvė laisvės metais
realizuoti. Bet ir lengvai į tai ran jaunimo ratelis, Voietijos Lietu rium. Kitas dažnas šių savaičių tautos kultūrai, ir džiaugėsi lig ir šito atsisakyti dėl klausimų sub duodavo pieno du su puse kartų
ka numoti būtų gana netikslu, vių Bendruomenė valdyba, kol moderatorius yra buvęs Vasario šioline ištverme, ruošiant studiji tilumo.
daugiau negu keleri metai anks
+t M •«: r*
Antai,
neabejotinai
gerai
pa
neetiška, net ir nenaudinga.
nius
susitikimus.
Šiemet
studijų
16
gimnazijos
direktorius
V.
Natčiau.
pagaliau studijų svaičių dalyviai
Sių dienų turistinėse kelionėse
Temą konkretinant, štai bent patys kasmet praėjo rinkti spe- kevičius. Šiame posėdyje jis per- savaitę moderavo tryse dr. K J. ruoštą paskaitą su muzikinėmis
Tačiau beveik užmirštą faktą
kiekvienam lengva pastebėti, kas pora realių pavyzdžių. Pietų Pran- cialią komisiją Aanfiai savaitei skaitė dr. Antano Maceinos zodls Čeginskas, dir. V. Natkevičius ir iliustracijomis pateikė jauna mu
1
zikologijos
daktarė
Raminta
dr.
J.
Norkaitis,
kuris
atidaroma
d r. A Gerutis iškėlė, žvelgdamas
nes pats profesorius del silpnos
tik%dornisi kultūriniu jų aspektu, Į cūzijoje, Roquebrune-Cap Martin
ruošti.
jame posėdy perskaitė gautus svei Lampsatytė apie Lietuvos kame į Lietuvos valstybės atkūrėjų am
kalp tautos brangina ir tausoja (Alpes - Maritimes) kapuose yra
sveikatos
iš
toli
negalėjo
atvykti.
Apie šį suteltinį kultūros dar
visa tai, kas primena jų ryškiųjų palaidotas 1952 m. miręs mūsų bą, pacituoda*as laikraščių atsi Būdamas vienas pagrindinių Sa kinimus: VLIKo pirmininko dr. rinę muziką. Bet kaip nespecia- žių. Jų didžiuma buvo labai jau
rašytojų, dailininkų bei šiaip žy moderniosios beletristikos pradi liepimus, atdaromajame posėdy vaičių sumanytojų, prof. Maceina J. K. Valiūno, Diplomatijos šefo listui perduoti jos mintis? Maža ni vyrai. Pvz., pirmasis savano
miųjų kultūrininkų istorinį, žmo ninkas rašytojas Jurgis Savickis. (VII. 16 vakre) šiltai papasako savo laiške kalbėjo apie studiji min. St. Lozoraičio, senjoro kun. pasakyti, kad lietuviai kompozi ris Kazys Grinius teturėjo 24 me
giškąjį gyvenimą. Stebiesi, kaip Kapas šiandien apiręs. Jį žymi tik jo dr. K J Čeginskas, kuris per nių savaičių prasmę tremtyje, pa A. Kelerio, prof. J. Ereto, "Šalti toriai tėvynėje nuo 1961 metų tus, pirmasis karininkas, žuvęs
Florencijoje, nuo negailestingo skardos skiautelė su užrašytu vardu visas 25 spites ne tik yra skai- brėždamas pavojų tremtiniams nio" redaktoriaus kun. dr. St Ma pakrypo į vakarietišką muziką; nuo bolševikų kulkos 1919 m.,
tulio, MIC, Tėvų saleziečių iš Ro kad joje suskambėjo panašūs mu Juozapavičius turėjo 25 m., ant
laiko danties apsaugotas, stovi ir pavarde. Kapas užregistruotas
mos, Lietuvių Katalikų Mokslo zikiniai deriniai kaip V. Bacevi rasis Lietuvos prezidentas Al.
kaip-stovėjęs rūsčiai viduramžinis A. Liutkaus [taip pat jau a. a.],
Dantės namas. Su kilnia pagarba kuris vietą visam laikui užpirko, dideli ir-abai gražūs (kalne, vaiz gyveno, ten 1939 m. mirė ir ten Akademijos pirm-ko prof. kun. čiaus, D. Lapinsko, J. Kačinsko Stulginskis 1920 m. turėjo 35 me
nulenki galvą prie Michelangelo kaip kapų bylose pažymėta, "As- das į Nonte Carlo tolumoje, Ita palaidotas Oskaras Vladislovas A. Liuimos, SJ iš Romos, ir pik. kūriniuose Amerikoje. Taip pat tus. Vadinasi, jie ir daugelis jų
neužtenka pasakyti, kad šitokiais | amžininkų būtų galėję tikti atstobiusto ir jo marmurinio sarkofago scciation des ėscrivains Lithua- liją [Sn Rėmo]). Kapuose pa Milašius-Milosz, prancūziškai ra lt. D. Skučo. '
Baigiant pirmąjį posėdį, Alina naujovininkais tėvynėje yra pa vais tokiam lietuvių
jaunimo
Santa Croce bažnyčioje, taipgi niens" vardu. Paryžiuje gyvenan laidoms ir Corbusier. Kuklus pa- šęs žymusis lietuvis rašytojas - po
Grinienė
supažindino
savaitės
sirodę
J.
Juzeliūnas,
B.
Kutavi
etas,
nepriklausomos
Lietuvos
at
kongresui, koks įvyks 1979 m.
Florencijoje, kartu su nuolat ir tis dail. Žibuntas Mikšys primirš minl-ėlis tokiuose kapuose kalbė
čius, S. Balakauskas, V. Barkaus Savo paskaitoje dr. Gerutis nu
nepertraukiamai čia ateinančiais tojo Jurgio Savickio kapo reikalu tų j už Savickį, ir už Lietuvą. stovas Prancūzijoje, savo įnašu la dalyvius tarpusavy.
Rytojaus dieną (VII. 17)
po kas, F. Bajoras. Reiktų išgirsti rodė ir kelis nepriklausomos Lie
tekios pat rūšies piligrimais iš vi redaktoriui rašo: "Gal Tu galė Kaai garsūs ir žinomi — nebūtų bai praturtinęs prancūzų literatū
so pasaulio. Arba ir Viktoro Hugo tum tarti ir čia savo gerą žodį ir gėos ir lietuviams)". Ir nieko rą ir tuo pačiu Lietuvos ir lietu pusryčių prasidėjo pagrindiniai bent vieną antrą jų kompozicijų tuvos trūkumus, kurių ne vienas
gal taip pat buvo valstybės vyrų
gyventasis namas Paryžiuje: jis sukelti vėją, kad būtų bent mi dagiau prie 2. Mikšio žodžių čia vių vardą iškėlęs Prancūzijoje. savaitės darbai. Juos sudarė vie ištrauką. Deja...
Fontainebleau gyventojai rašytojo nuolika paskaitų. Bet jų gausių ir
jauno
amžiaus išdava.
paverstas net kelių aukštų mu nimaliam paminklėliui sumesti r?reikia ir bepridėti.
Apie Lietums ixilstybės
ziejumi su ano meto baldais, au pinigai? Aš sutinku pasitarti su A. Antrasis pavyzdys. Ne per toli taipgi patys nepamiršta. Viena svarių minčių krūvio korespon
Ankstesnėse Studijų savaitėse
problemas
toriaus rankraščiais, knygomis, Mončiu, kad jis ką paprasto ir l rytus nuo Paryžiaus esančiame miesto gatvė pavadinta Milašiaus dentui neįmanoma sutraukti į
Šiek tiek kitaip koresponden
paveikslais, rašomuoju stalu, gražaus sukombinuotų. Kapai ne- Fontainebleau mieste kurį laiką vardu, o šauniausias vietos res kelis puslapius. Jis čia turi ten
toranas
į
savo
meniu
net
yra
įsi
phxrutsnomis, net ir su mirtine ra
rašęs mėsos patiekalą, pavadintą
šytojo lova. O Richardo Wagnetaipgi Milašiaus vardu. Senas is
rio namas, kuriame jis sukūrė pa"
torinis
miestas, su karalių pilimi
čius geriausius savo muzikinius
ir
kitais
istoriniais paminklais bei
veikalus, Liucernos užmiestyje
istorinėmis datomis, yra masiškai
(Šveicarijoje), ežero, žaliuojančių
lankomas viso pasaulio turistų;
pievų ir medžių aplinkoje pa
vasarą
čia reziduoja ir Prancūzijos
verstas muziejumi, turisto akį
prezidentas.
Argi nebūtų puiku,
traukia kaip įsikūnijusi germaniš
kad kas nors iš mūsų pasirūpintų
kųjų dievų buveinė — VValhala.
O. V. Milašiaus paminklu ku
Negali sakyti, kad ir mes, lie
riame nors tapybiškame ir turis
tuviai, vertus pagarbos anų sričių
tų gausiai kasdien praeinamame
kūrėjus bei jų atminimą būtume
šio miesto skvere. Paminklinė ra
pamiršę ir į tai visai nekreiptume
šytojo skulptūra su atitinkamu įdėmesio. Kiek tik okupacinėse są
rašu čia nuolat bylotų apie Lie
lygose įmanoma, Lietuvoje šian
tuvą ir lietuvį, savo plunksna pra
dien stengiamasi su žymiųjų rašy
turtinusį ir prancūzų literatūrą ir
tojų, muzikų, dailininkų, kalbi'
diplomatijoj atstovavusį laisvajai
ninku, istorikų ir aplamai tautos
Lietuvai laisvoje Prancūzijoje.
kultūrininkų gyvenimu susietas
vietas, namus pažymėti atitinka
Tai tik pora lietuviškos užuo
momis paminklinėmis lentomis,
maršos ir neatidumo pavyzdžių iš
jų* vaikščiotus takus nusagstyti
daugelio. Pradžioj pakaks ir to.
liaudies skulptorių išgražintais
Mūsų kultūrinio ir visuomeninio
stulpais, pastatus paversti muzie
pobūdžio organizacijos bei pagarjais. Kaip, sakysim, yra padaryta
I bos verti jautresni pavieniai ne
su Čiurlioniu namu Druskinin
turėtų šio reikalo atidėlioti, bet Pokalbiai programos pertraukos metu Lietuviškųjų studijų savaitėje, Freaitaga, Vokietijoje. Sėdi ii kairi* | de
kuose. Rasų kapinės Yilniuje vėl
Palytojo Jurgi Savickio kapas Roquebrune-Cap Martin kapinėse, Praneu- konkrečiai ką nors daryti jau da šine: poetas Tomas Venclova, vysk. Antanas Deksnys ir dr. Aleksandras Štromas. Tarp stovinčiųjų matyti dr. A.
gi yra tapusios kone mūsų rašytoNuotr. P. Klimo bar,
Gerutis, dir. V. Natkevičius, J. Lukošius Ir kt.
Nootr. Ugnis Kazokattes
k. brd.

Nebūkime užuomaršos ir neatidūs.
Dvidešimt penkios savaites
tarp šešiasdešimt metu: lietuviškųjų
studijų savaite Europoje.
Vlado Šlaito eilėraščiai.
Kodėl toks liūdnas rūpintojėlis:
įspūdžiai iš lietuvių angliakasių
kolonijos Ulinojuje.
Kalifornijos Žemaitkiemis.
"Nuo seno žinomos tiesos" ir
atstovavimas Lietuvai.
Kultūrine kronika.

užuomaršos ir
neatidūs
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.

*
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penkios savaites
tarp šešiasdešimt metų

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, UTERATORA
kokią didelę reikšmę mūsų filo
sofas skiria darbui, kuris tik vie
nas sutelkia žmogui teisių į nuo
savybę. Todėl A. Maceina ir tei
gė, kad "pragyvenimas iš procen
tų, iš narnų ar žemės rentos, iš
palikimo yra neteisingas pragy
venimo šaltinis, jeigu jis nėra pa
teisintas ir legalizuojamas visuo
menei naudingu, neapmokamu
ir apčiuopiamu darbu".
Bet kalbėdamas apie sukurtų
gėrybių teisingą paskirstymą pa
gal žmonių lygybę, jų poreikius
ir nuopelnus, dr. K Girnius at
skleidė ir dideles sunkenybes, su
kuriomis prisieitų susidurti prak
tikoje, vykdant Maceinos teisin
gumo teoriją. Prelegentas ją lai
kė pažangia, apgailestaudamas,
kad "Socialinio teisingumo" kny
ga šiandien retai kam teprieinama iš naujo permąstyti.

Šeštadienis, 1978 m. rugsėjo mėn. 2 d.
kė įdėmiai, gal net įtemptai; tik
pavargus, dėmesys kiek atslūgo,
kai poetas ėmė skaityti tris eilė
raščius iš "Pokalbių su kara
lium" rinkinio.
Europinei publikai buvo įdo
mu išgirsti pirmą kartą ir antrą
Chicagos menininkę — Eleną
Blandytę, kuri solo padainavo,
V. Vasyliūnui akompanuojant,
St Šimkaus ir K Banaičio dainų.
Po jos studentės ir mokslei
vės grakščiai pašoko "Sadutę".
Organizatoriams
paprašius,
rež. J. Jurašas parodė skaidrių iš
avo teatrinių pastatymų New Yorke ("Pasivaikščiojimas mėnesie
noje" ir "Makbeto"), savo dar
bo vaisius sklandžiai paaiškin
damas.

publikose. Sakysim, Sibire
dar
vargsta apie 39.000, Rusijoje apie
vis būdavo pageidavimų panagri 77.000, Rusijai priklausančiuose
nėti okupuotos Lietuvos ūkį. Iš Rytprūsiuose
gyvena
apie
dalies šito sunkaus darbo šį kar 23.000 lietuvių, arba 3 proc. vi
tą ėmėsi Valteris Banaitis savo sų Rytprūsių gyventojų Nei Ryt
paskaitoje "Lietuvos ūkio supra- prūsiuose, nei kitur Sov. Sąjun
moninimas ir jo įjungimas į So goje lietuviams neleidžiama turė
vietų Sąjungą". Gausios statisti ti nei savų mokyklų, nei laikraš
nės lentelės liudijo, kad prelegen čių, nei bažnyčių, nei organiza
tas buvo gerai išstudijavęs savo cijų. Skaudžiausias lietuvių liki
paskaitos medžiagą. Bet šitų statis mas Gudijoje, kur neseniai bu
tinių lentelių nuorašų
visiems vo stambios kompaktiškos lietuvių
klausytojams neužteko. Todėl il salos. Ten nedviprasmiškai lie
gą paskaitą buvo sunku sekti. Bet tuviai verčiami asimiliuotis
su
Religija ir menas
ir šitokiose aplinkybėse pasidarė gudais. To nepakeldami, jaunie
aišku, kad sovietinių žurnalistų ji persikelia į Lietuvą. Šiek tiek
Lietuviškųjų studijų savaites
straipsniai apie Lietuvos supra- geresnė lietuvių padėtis Lenkijos
Europoje padaro patrauklias ne
moninimą turi propagandinių pa teritorijoje. Ten Punske yra lie
tik gerai paruoštos bei kuo nors
Istorinės temos
sigyrimų. B tikrųjų nuo Lietuvos tuvių vidurinioji mokykla ir lie
aktualios paskaitos. Greta jų eina
pasigrobimo sovietiniai pareigū tuvių kalba keliose Seinų trikam
Arčiausiai su filosofais
buvo Stasys Lozoraitis, jnr. skaito pa religiniai susitelkimai ir meninė
nai statistikas yra klastoję. Jie pio bažnyčiose.
susijusi dr. Jono Griniaus paskai skaitų Lietuviškųjų studijų jubilie kūryba. Šią savaitę Freisinge da
Freisinge.
taip pat niekada nepasakė, kad
ta apie "liaudies filosofus lietu jinėje savaitėjeNuotr.
;
Ugnės Kazokaites lyviai nuo pirmos dienos galėjo
Lietuvos atstovo prie Sventv o •
II-jo pasaulinio karo nuniokotą
vių rašytojų žvilgsniu", nors, ant
gėrėtis Alfonso Krivicko suorgani
Lietuvos ūkį Sov. S-ga daugiau sosto Stasio Lozoraičio, >"r. paskai- !
ra vertus, joje prelegentas taip
vynei Lietuvai. Šios dienos prog zuota meno ir dailių leidinių pa
apiplėšinėjo, negu atstatinėjo, nes ta "Laisvės kova vakar, šiandien Į
pat buvo susijęs su lietuvių lite
ramoje paprastai būna nemažai rodėle. Tarp vaizduojamojo me
iki 1950 metų dar nebuvo pasiek ir rytoj" nukreipė Studijų savai- į
ratūros istorija. Jieškodamas mū
improvizuotų dalykų,
kuriuos no esminius eksponatus sudarė
tas prieškarinis ūkio lygis. Ypač tės dalyvių žvilgsnį į Lietuvos at
sų rašytojų pavaizduotų filosofų
įvykdo dalyviai, iš anksto ne A. Krivicko originalios technikos
buvo apiplėšiami žemės
ūkio stovybių ir į lietuvių visuomenės
nuo priešistorinių laikų iki ne
ku
įtraukti į Savaitės darbotvarkę. abstraktoki paveikslėliai,
darbininkai, nes 1951 m. kol- veiklą ginti Lietuvos laisvės rei
priklausomos Lietuvos, J.
Gri
riuose
galima
matyti
kosminę
di
Todėl
kiekviena
tėvynės
diena
chozininkai už darbadienį gau kalus Vakaruose. Kadangi šiuo
nius stabtelėjo prie P. Jurkaus
namiką.
Buvo
išstatytų
ir
dail.
V.
susiklosto
kitaip,
originaliai.
Sa
davo po šešias kapeikas ir 0,12 laiku, palyginus su pokario me
"Juodvarnių"
ir V. Alanto
Igno
grafikos
darbų
bei
pavieniai
kysim, šiemet buvo gražios ryti
kilogramo grūdų. Pagal Banaitį, tais, Lietuvos atstovybių padėtis
"Šventaragio", prie Vydūno Vinės pamaldos, kurių metu Vyte kitų lietuvių dailininkų paveiks
Lietuvos industrializacija įgavo yra susilpnėjusi, prelegentas ma
suomio "Ne sau žmonėse", prie
nis Vasyliūnas grojo vargonais, o lai. Prie šių kūrinių ir prie dai
šiokį tokį tempą tik prie N. nė, kad dabar turėtų padidėti lie
V. Krėvės "Bedievio" ir M. Peč-Į
visuomenės
budrumas. Soliste Lilija Šukyte ir pianiste Raminta Lampsatyte po koncerto LtetuvBkų- kauskaitės "Seno dvaro" Levanar- balsingų moterų būrys pagiedo liai išleistų knygų bei 25-kių stu
Chruščiovo. Juk Elektrėnų šilu tuvių
jo Vilniaus Aušros Vartuose nu dijų savaičių foto rinkinio nuo
Nuotr. K. Ausiejaus
minė jėgainė, svarbiausias ener Pvz., ji neturėtų vėlintis, kad ir jų studijų savaitėje Freisinge.
do.
girstą Marijos giesmę. Tą pačią lat buvo matyti besidominčių s*.
gijos šaltinis Lietuvoje, tebuvo su tokio brangaus dokumento
Prelegentas rado, kad beveik dieną po pietų nebuvo jokios iš savaitės dalyvių būreliai. Jiems
"Lietuvos Katalikų Bažny- .
pradėta statyti tik 1961 m. Tiesa, kaip
tautinės iJtikimy- j iškėlus asmeninės
atsakomybės visi šių rašytojų atvaizduoti liau kylos nė paskaitos, o visą valan buvo suruoštas ir kino seansa's,
-i » išleidimu.
- i -Jc TLo' atsparumo
v. Z v
cios
Kronika
St.
. venmių
. irbejieskant
, .. v, .., pirmiau-1
. . " i principą,
. .
-** .. ir. lietuvių
,. . . bei
« dies filosofai yra sokratiško tipo
kad šiuo laiku okupuotos Lietu
,. . . T .
. •,bes
paaiškėja
dą klausyta V. Vasyliūno vargo kur buvo pademonstruoti du fil
r
vos bankuose žmonių santaupų, zoraitis paliete ir Lietuvos egzi- .
..
, . . . 0 - ... | ^ «
r . . . *, .
- asmens, ty., kad jie ne tik skel nų koncerto. Jis buvo įdomus ne mai iš Lietuvos — "Velnio nuopalyginus su kitomis respubliko ,. .
.
. .
,
,,
sia nagrinėjo pernykštėje 24-joje' žydų santykiai, kūnuos yra uz- bia savo idėjas savo aplinkoje ar
kurį praėjusį
rudenį klau-!
savo cko
mis, yra daugiausia; bet tai ne simą,
hnes vyriausybės
sudarymo
, ,..
. .f , dėl
~ v'"Smūtke-!
.'
j - - įvairūs
• , totalistai.
i ,• ; Iškeltas
..•
iškeltą abejonę
nuodija
ba lietuvių tautoje, bet kad jie tik maestrišku atlikimu, bet ir i taką" (pagal K. Borutos romano
anSeime
yra
svarstęs
VLIKas.
Dr.
sistemos nuopelnai. Šitos santau
r lio"
Studijų
dr. St. tinkamu-1
Kuzmins- asmeninės
nuodiję iratsakomybės
(pasakykime) princitebe- už savo idėjas taip pat kovoja, programa, nes šalia J. S. Bacho, | motyvus) ir Etnografinio
arbasavaitėje
Rūpintojėlio
C.
Franko,
Fr.
Liszto
buvo
gro
"*
'
samblio
dainos.
Kas
norėjo,
tie
pos daugiau liudija apie Lietuvos A. Štromas šį klausimą kėlė ir mo simboliškai atstovauti lietu- pas padeda suinteresuotoms tau- net nevengdami asmeninės rizi
jami
du
lietuvių
kūriniai:
J.
Gai
galėjo organizuotai aplankyti vie
gyventojų taupumą negu
apie I dabar diskusijose po St. Lozorai- vių charakteriui, kai šiuo laiku j toms apsišvarinti ir atsipalaiduo- kos. Šituo atžvilgiu Vydūno Vi
delio
"Vakaro
meditacija"
ir
Vyt.
či
ną geriausių muziejų Europoje
krašto ūkinę gerovę. Kiek darbo | ° paskaitos. Per diskusijas taip geriau tiktų Vytis, kaip drąsos ir ti nuo kolektyvinio keršto tvai- sliomis ir M. Pečkauskaitės LeBarkausko
"Gloria
urbi"
Vil
—
Miuncheno Senąją pinakotevanarda kaip žmogiškos vertybės,
žmogus dabar turtingas Lietuvo pat paaiškėjo, kad lietuvių orga veržiumo simbolis. Neatmesda- kūlio,
niaus
įkūrimo
650-sioms
meti
ką, nors dauguma pirmenybę atilaisvės ir teisingumo išpažinėjai
je, gali pailiustruoti kolchoznin- nizacijos ir visuomenė turėtų fi- mas Vyčio, dr. V. Kazlauskas ma
Filosofų sukaktys
nėms.
davė
ekskursijai po Miuncheno
kės senutės likimas: po 20 metų namiškai paremti
veikiančias nė, kad lietuvių tauta nemažiau,,
atrodo lyg pirmtakai įkvėpėjai
Vakaro programoje, vad. "Tė miesto įžymybes.
ši senutė galės gauti senatvės Lietuvos atstovybes, nes jau da- 0 gal net daugiau yra susigyveŠie 1978 metai pasirodė sukak- N. Sadūnaitei, P. Pranckūnaitei,
bar
kai
kurie
jų
vadovai
patys
vynės
valandėle", pirmiausia
Dainos ir muzikos menas gal
B.
Gajauskui,
V.
Petkui,
kurie
nusi su Rūpintojėliu. Tai kry- Į tuviniai ne tik mūsų valstybei,
pensijos tiek, kiek duos pieno jos
sau turi užsidirbti pragyvenimą.
moderatorius
V.
Natkevičius
pa-j
iškiliausiai
buvo atstovaujamas
žiuojamo Kristaus simbolis. Ja- Į bet ir kai kuriems filosofams. An- Lietuvos komunistų yra pasmerk
karvutė.
prašė
Lietuvos
Helsinkio
grupės
šeštadienio (VII.22) vakarąjJcada
me matydama ištikimybės ir iš-1 tai, laisvoje Lietuvoje gerai žino- ti kalėjimams ir Sibirui.
Dorovinės ir teisinės problemos
Lietuvos gyventojai ir lietuviai
europinė
tve: mes išraišką, lietuvių liaudis ] mam vokiečių filosofui Maksui Dar labiau už Grinių su Lie atstovą Vakaruose Tomą Venc dainų rečitalį atliko
Vakaruose
lovą tarti žodį apie Viktorą Pet operos solistė Lilija Šukytė. Jos
Dr. kun. Vytautas Kazlauskas ilgus laikus pakėlė sunkius fcan-: Scheleriui šiemet sukako 60 metuvos istorija buvo susijęs dr. Ka
Apie Lietuvos dabartinį demo savo paskaitoje "Lietuvių tautos 1 dymus. kol atėjo laikas vėl pa-į tų nuo jo mirties. Šita proga Va- jetonas Čeginskas savo paskaita kų, kurį Vilniaus sovietinio teis subtiliai padainuotus Mozarto,
sireikšti Vyčio drąsai. Ir dabarti- j sario 16 gimnazijos direktorius "Lietuviškos visuomeninės min mo pastumdėliai prieš kelias Brahmso ir J. Gruodžio kūrinius
grafinį stovį įdomiai kalbėjo iš
palydėjo
Raminta
niame Lietuvos pasipriešinime \ Vincas Natkevičius fcafbėjo apie ties raida istorijos šviesoje". Joje dienas buvo nuteisę 10 metų pri- pianinu
garsėjęs disidentas Tomas Venc
verčiamiesiems
darbam^
ir
5
meLampsanyfė.
Ji
viena
dar
pa
prieš rusiškumo ir ateizmo ant- į meilę M. Schelerio filosofijoje.
lova. Iš jo duotų faktų atrodo,
prelegentas dažniausiai citavo rus ištrėmimo už priklausymą j
Turint galvoje šiandien įvairių
kad dabar Lietuvos gyventojų su
plūdį. Vytis dažnai atrodytų beje
mintis tų Lietuvos patriotų, ku Lietuvos grupei sekti Helsinkio skambino lietuvių naujovininko
freudistų
visais
būgnais
propaguo
dėtis nebetokia marga, kaip bu
gis, jei jo neįkvėptų Rūpintojė
rie nuo Kosciuškos laikų (XVTII susitarimus. Pažinodamas Vik F. Bajoro "Raudą".
jamą
seksą,
buvo
savotiška
atgai
vo prieš n pasaulinį karą. Dabar
lio išmintis, ištikimybė bei ištver
Muzika ir giesmės taip pat ly
amž. pabaigoje) iki "Aušros" lai torą Petkų, T. Venclova charak
va pasiklausyti Natkevičiaus dės
mažai beliko vokiečių, nedaug tė
mė.
kotarpio (XX amž, pabaigoje) terizavo jį kaip drąsų patriotą, dėjo rytines katalikų pamaldas.
tomų M. Schelerio tezių apie mei
ra ir žydų, arba vienų ir kitų šiek
Joms atsidėjęs vadovavo kun.
Dr.
Aleksandras
Štromas
(iš
lę, kuria alsuoja visa būtis ir per aktyviai dalyvavo lietuvių tautos jau daug kentėjusį, taurų, šviesų Augustinas Rubikas, pasakyda
tiek atvyksta iš kitur. Dabar Lie
Bradfordo) savo paskaitoje apie kurią ji tampa dinamiška. Todėl gyvenime ir jį svarstė visuome lietuvį. Jo vardas Paryžiaus de
tuvoje yra žymiai padaugėję rusų,
"asmeninę atsakomybę totalisti- suprantama, kad lytinė meilė — niniu atžvilgiu. Tai buvo mintys monstracijoje dėl žiauraus sovie mas pamokslėlius apie Kristaus
nes rusiškai kalbančių yra 8-11
nėje visuomenėje" pasirodė ak vitalinė vertybė pagal Schelerį — apie valstybingumą ir patriotiz tinio teismo buvo nešamas greta šešių stebuklų prasmę. Šių mišių
proc. visų gyventojų. Jie vis at
tualiausias, sustojęs prie kolektyvi meilės neišsemia, o lytinis mą, apie istoriją ir kalbą, apie ščaranskio ir Ginzburgo vardų, pakiliai nuotaikai daug pasitar
vyksta įvairiais pretekstais Nors
nės atsakomybės. — Ar prieš lie instinktas tėra technika. Meilė dvilypį lietuviškumą ir pagaliau Prie to prisidėjo ir pats T. Venc navo V. Vasyliūnas, kuris kiek
daugiausia rusų gyvena Vilniuje
tuvių tautą atsakingi visi žydai, taip pat yra jausmas ir galia pa apie demokratiją, kurios pradi lova, buvęs tuo laiku Prancūzi vieną rytą grojo vargonais ir jais
ir Klaipėdoje, tačiau jų bendras
lydėjo dalyvių giesmes. Vis dėl
jei kai kurie jų persekiojo lietu žinti, nes be meilės nebūtų nei ninkė buvo bajorija. Šią dr. Če joje.
slėgimas Lietuvoje vis tiek nėra
ginsko
paskaitą
savaitės
dalyviai
to gražiausios ir iškilmingiausios
vius bolševikų okupacijos metais? intelektualinės įžvalgos, nei kū
toks didelis kaip Latvijoje ir Es
Kazys Bradūnas savo poezijos Šv. mišios buvo pabaigoje, sek
priėmė
labai
šiltai,
nors
kai
kas
Ar visa lietuvių tauta atsakinga rybos. Meilėje taip pat sušvinta
tijoje. Po rusų didesnę svetimtau
rečitalį pradėjo pirmuoju "Židi madienį (VII.23). Jas celebravo
už tai, kad kai kurie lietuviai žu aukščiausia vertė, kuri protui ne ir pasigedo jos organiškos vie
čių mažumą sudaro lenkai, kuny" 1938 m. išspausdintu savo ir pamokslą pasakė Europos "Kedė žydus vokiečiu nacių okupaci prieinama. Šitaip meilė tampa nybės.
ire (kaip ir rusai), turi savo mo
eilėraščiu
"2eme, žydėkim" ir tuvių vyskupas Antanas Deksnys.
jos metais? Be abejo, ne, bet už aukščiausia vertybė, kurios žmo
kyklas ir savo laikšraščius. Kai
Tėvynės diena
baigė dar tebešiltais kūrinėliais, I šių mišių giedojimus įspūdingai
šitų klausimų slepiasi totalistinė nėms vis negana ir kuri tuo pa
kurie lietuviai taip pat mokosi
Pagal Europos Lietuviškųjų parašytais šios vasaros turistinėje įsijungė viešnia iš Amerikos. EI.
galvosena, kurią yra palikę na čiu tampa transcendentine, nu
lenkų kalbos, nes per Lenkijos
cionalsocialistai, komunistai
ir rodanti į krikščionių Dievą, mei Studijų savaičių, tradiciją, penk kelionėje po Italiją. Publika K
laikraščius ir knygas jie susisiekia
(Nukelta i 3 psl.)
tadienis specialiai skiriamas tė- Bradūno rečituojamą poeziją sekiti totalistai, kurie pripažįsta ko lės dinamikos šaltinį.
su Vakarų kultūra. Lenkai mažė
lektyvinę atsakomybę, nors ji iš
ja labai palengva, asimiliuodaJaunas filosofijos daktaras Kęs
Dir.
Vincas
Natkevičius.
Lietuviš
esmės neteisinga. Atsakingi tėra tutis Girnius (iš Chicagos) savo
miesi čia su rusais, čia su lietu
studijų savaitės
moderatorius
asmens, nes tik jie gali laisvai paskaita pagerbė lietuvių filoso
viais. Nors rusų kalba brukama, kųjų
ir paskaitininkas.
apsispręsti
ir pagal tai veiku. Tik fą Antaną Maceiną, kuriam šie
kur tik įmanoma, tačiau lietuvių
Nuotr. Ugnės Kazokaites
Jaunimas išlieka lietuviškas.
met sukako 70 metų. Nors jo te
ma buvo " A Maceinos sociali
Iš T. Venclovos žodžių atrodė,
nė filosofija", tačiau svečias iš
kad greta rusų pavojaus yra ki
esmės tesvarstė ir tevertino tik A
tas nemažesnis — per menkas
Maceinos "Socialinio
teisin
natūralus gyventojų prieauglis.
gumo'' veikalą, kuriam
šiemet
Jis toks mažas, kad vos tepasukanka 40 metų (išleistam 1938
dengia nuostolį, atnešamą mir
m.). Ši knyga pirmiausia buvo
ties. Per diskusijas dar paaiškė
adresuota katalikams, tačiau jo
jo, kad natūralusis
gyventojų
je giliai svarstomais klausimais
prieauglis dėl to mažas, nes da
ji yra įgijusi visažmogiškos reikš
bar Lietuvoje moteris nebegali
mės (ją pripažįsta net Lietuvos
atsidėti seimai. Kadangi vyro už
komunistai).
darbio neužtenka jos padores
Dr. K. Girnius savo paskaito
niam išlaikymui, turi uždarbiau
je
mažiau dėmesio skyrė "Socia
ti ir moteris - motina. Be to, jau
linio teisingumo" I-jai daliai, kur
nos šeimos daug vargsta dėl ankš
A.
Maceina aptaria ir kritikuo
tų butų, kurių ir gauti labai sun
ja
buržuaziją
ir kapitalizmą. Il
ku.
gėliau sustojęs ties II-ja vei
Savo paskaitoje T. Venclova
taip pat palietė lietuvių dalią už Lietuviškųjų stadijų savaites paskaitose. IŠ kaires j deSlne: prof. V. M. Va kalo dalimi, kur A. Maceina dės. to savo socialinio teisingu- Poetą Tomas Venclova kalta apie Viktorą Petkų Lietuviškųjų sfjdijų savaites Tėvynes valandėlėje, Freisinge
Lietuvos sienų. Lietuvių yra iš syliOnas, dr. K. Brazaitien&. dr. A. Štromas ir R. Garbačiauskais.
Nuotr. K. Ausiejaus
Nuotr. Ugne* Kazokaites j mo sampratą, prelegentas parodė,
barstytų visose Sovietų S-gos res(Atkelta ifi 1 puslapio)
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Lietuvių angliakasių kolonija Illinojuje (3)

L/iadud

Kodėl toks liūdnas
rūpintojėlis

PRO ROŽINĮ UETŲ
Viską užmirštu tik laikinai,
idant vėliau,
po mirties
ir po busimo didžiojo stebuklo,
prisikėlimo iš mirusiųjų,
viską iš naujo lengvai ir ūmai prisiminčiau
O,
manomeūefi
Tu,
kuri niekad nesi man nė žodžio pasakiusi,
tačiau Ui,
kuri puikiai žinai,
jog esi tiktai mano svajonių ir mano širdies karalienė,
taipgi tu pasirodysi man po mirties kitame pasaulyje
daug skaistesnėj šviesoj,
negu saulė pro rožinį lietų.
O kol kas laikinai turiu viską lengvai užmiršti,
nes mano svajonės mane iš tikrųjų per daug išvaroma.

VLADAS RAMOJUS
Westvillės miestelio pašonėje
yra dvejos lietuvių kapinės: Šv.
Petro ir Povilo parapijos ir tau
tinės, oficialiai vadinamos Lithuanian National Cemetery. Tose
dvejose kapinėse ir ilsisi buvusi
Westvillės Lietuva,
garsi savo
praeitimi. Tarp abiejų kapinių
nėra beveik jokio skirtumo. Ir vie
nų ir kitų kapinių centre palai
doti kunigai, o ir abeju kapinių
paminklus daugiausia puošia re
liginiai įrašai. Sv. Petro ir Povilo
parapijos kapinės buvo pašventin
tos 1907 m. liepos 4 d., o tau
tinės, atrodo, kiek vėliau. Abejose
kapinėse ilsisi angliakasiai, jų
žmonos ir vaikai, nuoširdžiai ti
kėję į Dievą. Ilgainiui Romos ka
talikų ir "tautiškų" katalikų pa
rapijas ištiko panašus likimas:
1956 m. minis tautinės parapijos
kelbonui kun. Z. K. Vipartui, pa
rapija nebeturėjo lietuvio kunigo
ir buvo uždaryta, gi 1973 m. mi
rus Sv. Petro ir Povilo parap.
klebonui kun. J. Paukščiui, lie
tuvių angliakasių pastatyta Šv.
Petro ir Povilo bažnyčia nebega
vo Ketuvio kunigo ir perėjo airių
žinion.

Ilgai nelaukęs, kun. A. Kezys
parodo Urbonui Sv. Kazimiero ka
pinių albumą. Urbonas palengva
pradeda vartyti, o kun. A. Ke
zys iš visų pusių fotografuoti.
Po keliolikos minučių C. Urbo
nas, užversdamas albumą, atvi
rai pareiškia savo išvadą: "Ne,
man nepatinka. Kodėl gi Dievas
-Rūpintojėlis toks liūdnas pas
jus?" Ir štai mažakalbis Urbonas
vis labiau ir labiau atsiveria, ir
įsileidžia į ilgą bei įdomų pokal
bį su kun. A. Keziu apie teolo
giją. Iš pokalbio atrodo, kad žmo
gus turi galvą ir savitą įdomų
protavimą. Pokalbis užtruko tol,
kol atvažiavo pirkėjai apžiūrėti
paminklų. Bet, deja, lietuviškas
religinis menas Urbonui pasirodė
svetimas "dėl liūdno Rūpintojė
lio",
jam albumo nepajėgėm
įpiršti ir kartu paskatinti, kad į
paminklus įvestų originalesnes
lietuviško religinio meno deta
les.

Westvūlės Betarta

J&UH1ZD36

tebuvo panašus { nepriklausomos Lietuvos šauną jaunimą?

Ką padarysi.
Mums taip pat buvo duotas ir
Valerijos Sungailienės adresas.
Žinojom, kad ji dar senosios emi
gracijos atstovė ir kartu dailinin
Sv. Petro ir Povilo kapinėse kė. Nusivylę kiek Urbonu dėl jo
tarp angliakasių ir karo vetera savotiško lietuvių religinio meno
nų prie kuklaus paminklo ilsisi vertinimo, nieko gero nesitikė- Pokalbis so riaiftirfnkff Valerija Songailiene ir Jos giminaite Songailų sode
ir žinomo bibliografo A. Ružan- jom surasti ir pas Sungailienę. VVestvillėje. Meniškas albumas "Palikę tėviškės namas'', kurį dailininkė
sklaido, ją sužavėjo
Visos dabarties nuotraukos Algimanto Kezio,S.J.
covo palaikai, o šalia šią vasa Bet, tikėkite, įvyko atvirkščiai.
rą amžiams atsigulė ir jo žmo
Sungailų namas žaliame, kve
na. Abejose Westvillės lietuvių ka
piančiame*
sode, nuošalioje gat tada užviešpatavo ramybė, bet emigracijos atstovė. Kaip įdomu
pinėse yra palaidota ir nemažai
kasyklos pradėjo užsidarinėti. būtų jos paveikslus pamatyti pa
karo veteranų, kariavusių ar žu vėje. Abu Sungailos mūsų pasiro Šiuo metu toliau nuo Westvillės rodoje mūsiškėje Čiurlionio gale
vusių I ir II pas. kare, taip pat dant laukė dvi dienas. Valerija dar likusios dvi nedidelės kasyk- rijoje. Ypač angliakasių temati
Korėjos ir Vietnamo mūšiuose. Sungailienė 1909 m. atvažiavo kos, visiškai automatizuotos, mo ka. Jos tapytas paveikslas "Ka
Miestelio gatvėse, netikėtai susi iš Lietuvos jauna mergaitė, gi dernios. T. Sungailos giminės siū sykla Nr. 4", kurioje savo laiku
tikę II pas. karo veteraną Ciprijo- Tomas Sungaila JAV lietuvis. lėsi mus pavežti į kasyklas, bet dirbo daug lietuvių, toks rūstus
ną. Daržininką, sužinojome, kad Kasyklose išdirbo 50 m. ir ap modernios kasyklos mūsų jau ne ir trenkiantis, ir meną suprantan
II pas. kare vien iš Westvillės ir dovanotas auksiniu angliakasių beviliojo. Mes jas matėm Penn- tis kun. A. Kezys juo ir kitais
apylinkių dalyvavo apie 700 vy žymeniu. Tomo Sungailos žo sylvanijoje.
kūriniais stebėjosi ir vertino.
rų, ju tarpe didžioji dalis lietu džiais, kasyklose daugiausia dir
Sungailų
namuko vidus tai
Sungailų namuose skamba lie
vių. Visi jie kovėsi už JAV ir pa bo lietuviai, į gilumą nusileisda meno galerija. Cia suvežtos senos
tuvių kalba, jie mielai pasitinka
saulio laisvę, ir ne vieno jų pa vo iki 200 pėdų, ir pradžioje dar
statulos iš liet. Šv. Petro ir Povi
laikai amžiams sugrįžo į tėviš bo sąlygos buvo labai blogos, tie
lo ir iš buv. tautinės bažnyčios, svetį lietuvį ir jam atveria savo
kės kapines. Mudu su kun. A. siog nepakenčiamos. Sklaidyda
o sienos nukabinėtos V. Sungai širdis. O jaukiame sode ramybė
Keziu, vaikščiodami po lietuvių mi vietos angliakasiu istorijos la
lienės pieštais paveikslais, port ir gėlių kvepėjimas. Rūsčioji ang
kapines, buvom maloniai nuste pus, sužinome, kad dar XIX šimt
liakasių praeitis jau likusi toli
binti, radę prie kai kurių senų mečio antroje pusėje kasyklose retais. Tai ne saldžios atvirutės,
prabėgusių dienų labirintuose. O
kokias
tikėjomės
rasti,
bet
mo
kapų naujai įsmeigtas Lietuvos tri prasidėjo kruvinos riaušės ir po
spalves vėliavėles. Tai ženklas, to streikai. Didžiausias streikas numentalūs tapybos paveikslai. už ramią ir palyginus turtingą
kad gyvoji Lietuva, esanti prie buvo 1896 m., kitas streikas 1906 V. Sungailienė lankė Meno ins senatvę reikėjo savo laiku nema
Baltijos jūros, dar neužmirštama m. tęsėsi tris mėnesius, taip pat titutą, priklauso Danvillės ame žai rizikuoti streikais ir kitomis
ir tame miestelyje, kur beveik 3 mėnesius tęsėsi 1910 m, strei rikiečių dailininkų sąjungai, daly priemonėmis. Bet laisvame kraš
jau išmirusi lietuvių išeivių gen kas, 1912 m. streikas užsitęsė 6 vauja grupinėse parodose, o te rizika ir kovos atnešė ir per
mėn. ir paskutinis streikas įvyko mums išvažiavus,
sužinojome,
tis.
1932 m. Po to angliakasių uni kad laimėjo ir premiją pas ame galę.
Westvillės miestelyje ir apylin jai vadovauti atėjo J. L. Lewis, rikiečius. Tai ne tik įgimtą ta
Kaip pradžioje minėjau, į II
kėse vienintelę antkapių bei pa angliakasių darbo sąlygos, atly lentą turinti, bet ir meno moks pas. karą iš VVestvillės ir apylin
minklų dirbtuvę turi VVestvillėje ginimai ir pensijos pagerėjo, ir lus išėjusi moteris, senesniosios kių išėjo apie 700 vyrų. Iš karų
gimęs lietuvis Charles Urbonas.
jo vardas tiek gerai žinomas, kad
pro paminklų dirbtuvę einanti
gatvė miestelio valdybos pavadin
ta Urbono vardu. Važiuodamas
pas C. Urboną, kun. A. Kezis pa
siėmė ir dailųjį Sv. Kazimiero ka
pinių albumą "Palikę tėviškės
namus**, tikėdamas, kad VVestvillės antkapiu bei paminklų kalė
jas C Urbonas susidomės origi
naliu lietuvišku menu ir ypač
rūpintojėliais, kurių jis, nebuvęs
Lietuvoje, gal savo akimis ir nė
ra gyvenime matęs.
Su Urbonu pokalbį pradėjau
aš. Urbonas kalba lietuviškai,
nors ir labai nekalbus. Pasisako,
kad tėvai atvažiavo iš Lietuvos
1890 m. ir tėvas anglių kasyklo
se dirbo iki 1941. Tais metais
paskutinę darbo dieną, prieš pa
sitraukiant į pensiją, tėvą kasyk
loje užmušė. Kokia skaudi gyve
nimo ironija. Motina mirė prieš
29 m., ir nuo to laiko jis nebeturi
su kuo lietuviškai kalbėti. Pa
minklai jo nukalti. Bet, deja, jo
kio ten meno, tik lietuviški j ra
šai paminkluose, palyginus su Kodėl toks ttudnas rūpintojėlis? — klausia paminklu
JAV kariuomenės karo veteranas Ciprijonas Dailinin
Permsylvanija, teisingesni.
kalėdas Charles Urbonas.
kas, sutiktas Westvtllės gatvėje.

•
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gyvi sugrįžę veteranai susibūrė
JAV karo veteranų poste. Karo ve
teranų posto būstinę "VVestvillėje
gal ir būtume užmiršę, jei ne
netikėtai susitiktas Ciprijonas
Daržininkas. Ėjom aplankyti lie
tuvio graboriaus Urbos. Bet nie
kas mūsų nej leido nei i koply
čią, neį į butą. Tada iš gatvės
prisiartino gražiai nuaugęs vy
ras ir lietuviškai pasakė kad
Urbai išvykę atostogų. Pasisakė sa
vo gražią pavardę: Ciprijonas
Daržininkas, II pas. karo vetera
nas, lietuvių Šv. Petro ir Povilo
buv. lietuviškos mokyklos auklė
tinis. Kalbus ir guvus lietuvis.
Siūlė mums tuojau važiuoti į ka
ro veteranų postą, jo paklausėm.

PAVASARIO

MEILĖJE

Esu meilės kerėtojas.
Maišau rudenio vyną su meilės svajonių milteliais,
ir eilėraščiai ima dainuoti pavasario meilę.
Panašiai kažkada Samiramis yra dainavusi
vieną kartą, kai Babilonas nebuvo griuvėsiuose.
Taigi vyną maišau su svajonių ir meilės pavasariais,
ir eilėraščiai pradeda degti pavasario meilėje.
NETIKRAS

DŽIAUGSMAS

Džiaugiuosi tol,
kai tave matau.
Buvusio džiaugsmo prisiminimas yra
nedidelis džiaugsmas
Tai dar daugiau negu nedidelis džiaugsmas.
Tai greičiau liūdesys,
nes be tavęs mano džiaugsmas yra nepilnas.
Štai kodėl pusė mėnulio dainuoja liūdesį.

Buvo vidurdienis, šilta ir tvan
ki šeštadienio diena. Veteranų
posto namas palyginti naujas,
VISKAS PRAEINA
mūrinis, jaukus ir švarus. Ilga
me koridoriuje kabo posto koViskas praeina ir negrįžta.
mandierių paveikslai, pavardės,
Ir gerai.
biografijos. Tai vis daugiausia
Daug ką prisimenu,
lietuviai. Įdomios didelės nuo
ir nieko man negaila.
traukos iš II pas. karo mūšių,
Ir gyvenu dabar tik seno rožių sodo
kuriuose dalyvavo ir šio posto
ir chrizantemų užmiršimų meilėje.
veteranai. Įeinam į erdvų barą.
Visi mane palieka ir užmiršta.
Jį aptarnauja posto menedžeris
Ir aš visus palieku užmiršimui.
Motiejus Serapinas, sužeistas II
Ir liks tik rožių ir svajonių meue
pas. kare Italijoje ir po to ilges
ir mano meilės tolimas dvelkimas.
nį laiką praleidęs ligoninėse. Jis
kalba lietuviškai. Lietuviški bal
sai atsiliepia ir iš įvairių nema
žo baro šonų. Kiek čia kalbos,
kiek čia lietuvių. Tai vis lietu
Tavo tamsios ir griūvančios garbanos,
vių angliakasių sūnūs, buv. liet.
tavo apvalūs balti pečiai
Šv. Petro ir Povilo parapijinės mo
ir tavo meūe dulkė į dulkes
kyklos auklėtiniai. Kadangi kun.
ir pelenai į pelenus.
A. Kezys baro bei jo kvapo la
bai vengia, ilgai čia nebuvome,
Tik tavo veido skaistus ir graudus siluetas
bet per kelias viešnagės dienas
paliks mano meilėje.
miestelyje vis dėlto įsitikinom,
O, mano meile!
kad dar dalies dabartinių Westvillės ir apylinkių gyventojų gys
lose teka lietuvių kraujas, kad
dar ne vienas jų prisimena ir lie
tuvių kalbą, kuri, netekus lietu likimas dar bent kiek priklauso,
Lietuviškųjų studijų
vio klebono, tapo visai išguita ką nors daryti, kad Westvillės
iš buv. lietuvių bažnyčios, gal
savaite
vienintelės auditorijos, iš kurios lietuviai savo statytoje bažnyčio
(Atkelta ii 2 pusi.)
je vėl turėtų lietuvį kleboną. O
turėtų skambėti ir lyg lietu gal po 5 metų jau pavėluota,
Šį kartą gal konstruktyvete?
tis gaivinti tuos, kurių lūpose ji nes, mums besilankant, airiai lie Blandytė, pagiedodama dvi gies
sparčiai rieda užmirštin.
tuvių statytą bažnyčią drąsiai mes.
Tad sugrįžę iš šios kelionės, remontavo kaip savo. Įdomu, kas negu seniau atrodė baigiamieji
nuoširdžiai apeliuojame į tuos, galėtų pasakyti, kokiu būdu ji ta posėdžiai. Nors kai kurie daly
viai dėl įvairių priežasčių nesu
nuo kurių lietuviškųjų parapijų po vietos, airių parapijos filfrja? laukė savaites užbaigos, tačiau li
kusieji tiek šeštadienio popietę,
kai buvo vertinamas šios savai
tės darbas ir siūlomi projektai ki
tos vasaros susitikimui, tiek sek
madienį po pamaldų, kai buvo
svarstomas dalyvių žodis pa
vergtai tėvynei, jie sprendimuose
dalyvavo aktyviai.
Ateinančią Lietuviškųjų studi
jų savaitę buvo siūloma suruošti
Šveicarijoje, Belgijoje, Prancūzi
joje, Vokietijoje. Didžiuma daly
vių pageidavo Belgijos, nors ir ne
buvo žinoma, ar Belgijos Lietu
vių B-nė sutiks prisiimti organi
zacinę atsakomybę. Nuo savęs
Savaitės dalyviai išrinko komisi
ją iš Al. Grinienės, V. Natkevi
čiaus ir dr. J. Norkaičio, kurie
Belgijos lietuviams suteiks reika
Prieš 70 metų mirusio lietuvio kapą Šv. Petro b- Povilo parapijos kapinėse
WestviUėje dar ir mušu dienomis puošia naujai įsmeigta Lietuvos trispal lingą pagalbą.
vė vėliavėlė.
EU - /. Gr.
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Nuomones ir pastabos

Kalifornijos Žemaitkiemis

II

Nuo seno žinomos tiesos" ?ž*
ir atstovavimas Lietuvai

("Bet šituo pralaimėjimu n-Įdžią), užmiršdamas ar neatšytojas praktiškai lietuviams kreipdamas dėmesio, kad vaKiekvieną kartą, kai pagalvo
per Žemaitiją galvatrūkčiais
įnodėnuo seno žinomą tie-Jriantas skaitytojams atsid&gti
DAUMANTAS CIBAS
ju, būnu labai patenkintas, tie
traukėsi, mane pamatė ir grie
siog laimingas, kad prieš maž
bė. Žmonos močiutė vos spėjo
"..gali simbolizuoti solidi žy gali, tik jiems gerai žinant,
daug 50 metų, kaip studentas,
maus diplomato dama, kuri į kaipgi visą laiką anksčiau su
paduoti man savo rožančių, satarptautines vakaro iškilmes tuo neužauga buvo.
pėsčias ekskursavau po Lietu- j sas darbas atliktas su meile ir kydama: "Imk, Vaceli, turėk jį
atvyksta
Lietuvai atstovauti
Tiek neaiškumų netrukdo re
vą. Ir kai dabar ateina kokios \ pasigėrėtinai,
visada su savim. Sugrąžinsi, kai
su mini-sijonelui.")
cenzentui nuspręsti (skyrelyje
žinios iš prispaustos Lietuvos, j Kadangi kryžiai yra priskiria- vėl susitiksim". Ir taip vokie
Dr. J. Grinius, įpykęs ant "Apie "Striptizo" prasmę"),
tai jos man daug ryškiau bylo-j mi prie smulkiosios architektū- čiai išvarė mane dirbti visokių
snobų,
ant "Ateities" leidyk kad romano pagrindinis veikė
ja, nes žinau, kad pats ten ir ros, tai aš čia neiškenčiu ir darbų. Tuoj po to žmona pasi
los,
kuri
išleido L Mero knygą jas (pagal recenzentą Stepas,
ten esu lankęsis, matęs tuos \ skulptorių Praną Gasparonį ver- kinkė arklį, įsodino į vežimą mo
"Striptizas, arba Paryžius — nors knygoje tik Etjenas-Etienmiestelius, bažnyčias, piliakal tai pavadinsiu architektu. Už tai čiutę ir mažytę mūsų dukrelę
Roma
— Paryžius", ir Chica- ne) "...paneigdamas visus savo
nftis, upes, ežerus, šnekėjęsis su prašau diplomuotų architektų j Vidą ir išvažiavo tų vokiečių
gos lietuvių teologų, kurie klai- principus... įvykdė dvasinj-motu. vietų gyventojais.
neužsirūstinti nei ant manęs, nei vytis. Tikėjosi sugraudinti vokie
diną visuomenę (ant Lietuvių j į^iinį""striptizą" arba apsinuoGraži, įvairi, įdomi, senos is ant to kryžiaus dirbėjo.
čius ir išvaduoti mane. Vijosi,
rašytojų draugijos jis m a ž i a u j g i n i m ą ^ ^ TO paleistuvautorijos pilna ta mūsų tėvynė.
Reikėtų pastatyti daugiau pa-1 vijosi ir niekuomet neprisivijo,
pyksta, nes ji, jo nuomone, pre- j ^į^
Jū ku
m o terų pagalba.
Bet anuomet labai nustebau, našių kryžių Kalifornijoj! Ir aš; Tik po septynių mėnesių, baisiai
rni
ją
knygai
paskyrusi
daugiau
džiaugiantis,
visas
pasau)naig
kai toli kur nors Aukštaičiuose, tikiu, kad jų tikrai netrukus bus j išvargintas, karui pasibaigus,
poUtiniais motyvais), parašė Į ^ ^ ^ ^ į d ė j o s j a m „ „ ^
nes
simpatiškasis aš iš tos vergijos išsilaisvinau j
Draikų žemėje ar net už Vil daugiau,
ilgą knygos recenziją, atspaus-,^ reikšmės" ( n r . 22). Tikrai
niaus užeidavau kaimriį, pava skulptorius Pranas Gasparonis ir, po Vokietiją klajodamas, iš
dintą trijuose š. m. gegužės I p r o s t i t u b ė s h paleistuvavimai
dintą Žemaitkiemiu. Kodėl Že atrodo toks. tipiškas kryžių sutiktų pažįstamų pirmąkart su
mėnesio "Tėviškės Žiburių" nu recenzijoje liejasi kaip iš gau
maitkiemis taip toli nuo Žemai meistras, tikras senųjų kryždir- žinojau, jog ir mano šeima laimeriuose (nr. 20, 21, 22). Jei sybės rago. Jau pirmame "Tė
tijos?
bių įsikūnijimas! Tai kaip jis j mingai su mūsų arkliuku pasie-j
"Tėviškės Žiburiai'' nebūtų vie viškės Žiburių" numeryje iške
Tokių Žemaitkiemių, jei kas gali atsisakyti nebedirbti dar: į e Vakarus. Vargais negalais
nas
geriausių mūsų laikraščių, liami pagrindinio veikėjo "ne
juos tyrinėtų, istorija būtų il bent keleto kitų kryžių? Staty- į žmoną susiradau ir tą rožančių
o
recenzentas
— mūsų literatū normalūs santykiai su moterimis
Tvirtai
ga. Juk jie tikriausiai atsirado, kime, puoškime tą krikščionis- i močiutei sugrąžinau.
ros istorikas, plačiai nagrinė ir su visuomene", nes **p!s te
• tikiu, kad jų maldos ir tas rokai nuolatinio kryžiuočių ir kar kai atsilikusią Ameriką.
jantis
knygą ("literatūra pagal pažįsta tik paleistuvingus sek
dininkų puldinėjimo nebepakel
Pro šalį ėjo vaišingoji šeimi-. žančius mane gelbėjo nuo visomini-sijonėlio madą": "Stripti sualinius santykius", "nepažin
dami, kai kurie žemaičiai trau ninkė Onutė.
j kjų pavojų, o kartais ir nuo tikzas", "Striptizo" idėja ir struk damas nepaleistuvaujančių mo
kėsi gilyn į Rytų Lietuvą ir ten — Tai mūsų nuolanki padėka ros pražūties. Kai močiutė netūra, Centrinis veikėjas — anti- terų", visa, pagal recenzentą,
ramiuose miškuose kūrė naujas Viešpačiui už gelbėjimą ir glo-, seniai mirė, prašė to rožančiaus
herojus, Pagrindinė struktūrinė "prostitutės ir kitos jo seksualisodybas. Jie jas pavadindavo bą, — tarė ji man. — Dabar jau į karstą nedėti, o pasilaikyti
senųjų savo sodybų vardais ar galime ilsėtis ir džiaugtis, ma- atminimui. Tai dabar mes to roschema, "Striptizo" alegorijų j n e g partnerės". Sekančiame "T.
ba tiesiog Žemaitkiemiais.
tydami, kaip mūsų vaikai gra- j žančiaus kryželį įstatėm į kry
variacijos, Pakartojimų ir va 2." numeryje atidengiamos "im
žiai
tvarkosi.
j
žių,
kad
kasdien,
kai
tik
pa-1
riacijų reikšmė, Apie "Stripti potencijos ir seksualinių iškry
O tų vokiečių anais laikais
(Mikuckių duktė Vida, moky- žvelgsim, jį matytumėm ir tą Į
zo" prasmę, Kančia, kryžius ir pimų alegorijos", pagrindinis
mūsų seneliams tikrai reikėjo
moteris), būtų galima krūptelti į veikėjas "nusigyvenęs per savo
saugotis. Vokiečiai prūsų ir lat toja, Los Angelės mokyklų sis- skaudžią praeitį atsimintumėm,
pečiais ir net gailiai nusišypsoti. į gausias avantiūras su moterivių žemėse statė daugybę stip temoje dirba, kaip mokytojų Dėl to kryželio ir visas kryžius
koordinatorė.
Ištekėjusi
už
elekdabar
mums
yra
daug
brangesPo šitokios recenzijos to būtų mis", "gašlauja su baro mergi
rių pilių, vienuolynų, bažnyčių,
per maža.
sandėlių. Visur reikėjo daug tronikos inž. Egidijaus Radve- nis ir šventesnis.
na", jo viena "pagrindinė part
Recenzija po įvado apie ma nerė" — burtininkė "yra meto
darbo rankų: kas dirbtų plytas, nio, augina Gailutę ir Taurą OI j ^ ^ ^ M a r Vista keliu
kas kirstų malkas plytoms išde Mikuckių sūnus Algimantas ne grįžau namo, aukštai kalne ša Lietuviškasis kryžius Mikuckių sodyboje, Vištoje, Kalifornijoje. Stovi ii das prasideda apstulbinančio- r ^ t. y. profesinė pasileidėlė,
į dešinę: Ona Mikuckienė, kryžių padaręs skulpt. Pranas Gasparonis
ginti, kas mūrytų, kas laukuo seniai vedė Vaidilutę Butkytę, lia Mikuckių namų tarp pušų kaires
mis insinuacijomis, kad "Meras, tariant mūsų žodžiais". Recenir Vacys Mikuckis.
se plušėtų. Dėl to kryžiuočiai ir abu, kaip public accountants, švitėjo tvirtas žemaitiškas kry
kaip inteligentas vyras buvo j žentas toliau patikslina: burtiper du šimtus ijftelų Sasmet žy sėkmingai dirba.)
nusivylęs savo romanu, kai per- \ ninkė "simbolizuoja profesinę
žius, — visokios vilties simbo
giavo į Žemaičius ne tiek pasi
— Ar matote tą mažytį kry lis.
skaitė £ atspausdintą atskira j prostitutę", o baro mergina
plėšti vaško žvakėms, kiek pri želį koplytėlės viršuje? — klau
knyga". Bet jis negalėjęs pri- j (pagal recenzentą — antroji
Ir aš pagalvojau:
sigaudyti jaunų, stiprių darbi sė priėjęs Vacys.
sipažmti
viešai, nes tai "būtų "pagrindinė partnerė") "reiškia
— Ir vėl naujas Žemaitkie
ninkų.
— Matau, bet kodėl jis toks
reiškę,
kad
Meras apgavęs sa- atsitiktinę paleistuvę". Trečiamis! Pats tolimiausias. Ir tik šis
bos
įvyko
š.m.
rugpjūčio
16
d.
Yra žinoma, kad į vergiją jie mažytis? Vos įžiūrėti galima.
Iš ateitininkų
vo skaitytojus Lietuvoje (1971; m e "T. 2." numeryje, kur "gasvienas yra tikrai laisvas Žemait
Rašytojas Jurgis Jankus rugpjū m. 2. M.) ir apgauna Vakaruo- j laujantis antiherojus" "intensydažnai išvarydavo ištisas šei- Juk meistras galėjo jį daug di
nuo
nuo
sendraugių stovyklos čio 17 d. skaitė paskaitą tema se "Striptizą" išleidusią "Atei-jviai paleistuvauja' su' "paleis. kiemis!. Laisvas
.
__baimės,
,
moA. Vyrai turėdavo dirbti, o desnį išdrožti.
"Stasio Ylos ir Jurgio Matulai ties" laidyklą".
persekiojimų, kankinimų, Sibijjj" žmonos, vaikai ar tėvai gy-, _ Tokio reikėjo.
.,_. Tai specia-1
r
Recenzentas tuvystės partnerėmis", recenSmuikininkas Izidorius Vasyro n u o b a d o
čio
paraštėje", išryškindamas jų insinuacijų keliu nueis dar to- j žentas iškelia "rašytojo žemas
tfcndavo pusbadžiu aptvaroj. į lus kryželis. Dabar nėra laiko | '
** mirties šaltyje liūnas, akompanuojant Vyteniui
Jei pabėgsi ar dirbsi tinginiau- j viską pasakoti, tai aš tik trum-! Kokia laimė gyventi, kur kry- M. Vasyliūnui, atliko Johannes darbus ir reikšmę mūsų tautai. liau: jis apkaltins knygos au-j pažiūras į žmogų, ypač j moteKęstutis Šeštokas, jaunas dok torių, kad jis parašęs visą ket- Į rį", nes knygoje "sutinkame
ejamas — nukentės šeima. Visai I pai paaiškinsiu. Kai vokiečiai I žiai nėra griaunami!
Brahms, Juliaus Gaidelio ir Ed
taip, kaip nacių ar komunistų j
vardo H. Griego sonatas kame torantas, rugpjūčio 18 d. Kenne- virtį knygos daugžodžiavimų, tik pažemintą moterį - prosti
koncentracijos stovyklose. Tai
rinės muzikos koncerte Kenne- bunkporto ateitininkų sendrau norėdamas pasiimti didesnį ho tutę arba kitokią paleistuvę".
gi, dabar jau aišku, kodėl nuo
bunkporto lietuvių pranciškonų gių stovykloje skaitė paskaitą te norarą ("...maldų jūros verčia Ir recenzijoje penkis sykius
Laiškas
redakcijai
Sfttios baisios vergijos pasienio
vasarvietėje š. m. rugpjūčio 13 d., ma "Žmogus gamtos perspekty įtarti Merą vadinamuoju "bla skaičiuojame žodį "pornograŠėmaičiai prieš 700 metų bėgo
atidarant ateitininkų sendraugių voj".
tu", nes jis paėmė honorarą už
Koncertas ir literatūros vaka tą ketvirčio knygos [apie 70 fija".
stovyklą.
ir tarp laisvųjų lietuvių iš nau- Gerbiamasis Redaktoriau,
ta suabejoti. Rašančiojo nuo
Jei būtų galima patikėti re
ras įvyko rugpjūčio 19 d., atei psl.] balastą..."
jp kūrėsi
Prof.
dr.
Vytautas
Vardys
rug
["T.
2."
Nr.
mone,
tarpusavio
ryšių
pradžia
cenzento aiškinimams, lietuvių
PLB seime buvo skaitytas
tininkų sendraugių stovyklą Ke3 Bet ir šiais laikais ne vienam
literatūra turėtų pirmąjį kuri
Romo Kasparo referatas "Kul reikėtų laikyti 1959 m. įvykdy pjūčio 14 d. stovykloje skaitė nnebunkporte, pranciškonų va 21]).
2e*Mdčmi teko bėgti nuo ryti
Nemalonus įspūdis, sukeltas nį apie prostitutes, pirmąjį sa
tūrinė veikla ir ryšiai". Tas pats tą Šiaurės Amerikos lietuvių paskaitą tema — "Maskvos kova sarvietėje, baigiant. Dainavo so
nių pav rgėjų ir žudytojų, bėg
tokio recenzavimo, verčia viską vo pornografinį romaną. Ir to
referatas buvo atspausdintas krepšinio rinktinės išvyką į su Kronika".
listė Violeta Cižauskaitė-Balčiūti kuo Dliausiai. net per pusę
Prof.
dr.
Kęstutis
Skrupskelis
sekti didėjančiu atidumu. Pa nepastebėjo katalikiška "Atei
dienraščio rugpiūčio 12 d. Kul Pietų Ameriką. Tais metais
nienė, sopranas iš Bostono.
pasaulk
rugpjūčio
15
d.
nagrinėjo
temą,
sirodo, kad recenzentas yra pri ties" leidykla, vadinamieji Chilietuvių krepšininkų atsilanky
J>o daugybės visokių karo bai tūriniame priede. Romas Kas
pavadintą "Žydų klausimu". Sią Akompanavo pianistas Saulius verstas skųstis romano herme
mas
Kolumbijoje,
Argentinoje,
cagos lietuvių teologai, net lie
Cibas. Solistė atliko J. Gaižaus
sumų, pavojų, vargų, jie prisi paras teigia, kad po II pasauli
Urugvajuje, Brazzilijoje, Vene- opią ir kontraversinę problemą ko harmonizuotą liaudies dainą, tiškumu (nesuprantamumu, ne tuvių rašytojų draugija?
nio
karo
laisvojo
pasaulio
lie
glaudė laisvose šalyse, dirbo,
cueloje ir Trinidade sulaukė prelegentas lietė filosofiniu po G. Gudauskienės, G. Rossini ir aiškumu) . "Hermetinė litera
Ir čia gal reikėtų šyptelti (ir
vargo, užaugino — išmokslino tuvių tarpusavio ryšių puosežiūriu.
tūra"
minima
visuose
trijuose
labai plataus atgarsio ir labai
gal net truktelti pečiais), jei
Br. Budriūno kompozicijas. Be to,
savo vaikus ir, jei pervargę ne- Įėjimo pradininku tenka laiky
Juozas
Laučka,
rašytojas
Algir
"Tėviškės
2iburių"
numeriuo
recenzentas mums panašiu at
išmirė. tai ir šiandien dar ra ti PLB valdybos pirmininką! teigiamo įvertinimo tenykščių das Landsbergis ir Vliko veikėjas ariias iš G. Verdi "La Traviata" se, "hermetinis
siurrealistinis
kaklumu nepirštų žydo: "šis
ir G. Puccini "Madame Butterdr. J. Sungailą, pirmininkavu- lietuvių organizacijose. Nepamiai tebegyvena.
Stasys Lūšys dalyvavo svarstybo- fly" operų. Bisui padainavo Ta- ir alegorinis vaizdavimas" (nr. Lietuvos žydo, elektrotechnikos
. Tarp daugelio kitų šaunių bd sį 1981-1963 metais, kuris at- į mirškime lietuvių ir sportininkų se — simpoziume tema "Žmogaus
20) verčia recenzentą pripažin
čiulių jau seniai Los Angelėj I liko kelionę po Pietų Amerikos; bei sporto darbuotojų pastangų. teisių gynėjų teismai ir mūsų už- llat-Kelpšos "Mano sieloj šian ti nevisada suprantamus veiks inžinieriaus romanas...'*, "ka
dangi žydų tradicijoje skaičius
dien šventė".
pažinau Onutę ir Vacį Mikuc lietuvių kolonijas. Tebūna leisPetros PetruHs i daviniai jų akivaizdoje". Svarstymus
([Meras]
"..sklandžiai 7 yra beveik šventas...", "...ne
Literatūrinėje
vakaro
daly
sa
Irius, abu tikrus žemaičius. Iš
vo kūrybą skaitė Pranas Naujokai pasakoja [savo alegorinių vei galima L Merui priekaištauti,
leidę savo vaikus į žmones, jie
tis, Jurgis Jankus ir Aleksandras kėjų] keistus, nevisada supran nes jis yra ištikimas sūnus žy
atsikėlė į Vistą. (Vista ispaniš
tamus veiksmus..." [nr. 21]). dų tautos...", "..X Meras yra žy
Radžius.
kai — gražus, platus reginys.)
Aptemsta recenzentui ir atras das, kuris gražiai vartoja lietu
Čia jie įsirengė naujus, patogius
tos reikšmės ("Vėliau šios ale vių kalbą...".
Lietuvių rašytojų
namus, užsodino didžiulį sodą,
gorijos reikšmė aptemsta", [nr
Recenzentas užbaigai ima kar
užvedė bityną, priperino viso
21]) ir "kokie yra ryšiai tarp ti savo vaizdą (neišvengiamai
draugijos
posėdis
kių paukščių ir ką tik dabar pa
pokalbių objektų su smuklės moterys iš viešųjų namų, be
statė įspūdingą kryžių. Kai su
Lietuvių rašytojų draugijos val (knygoje "bariuko dešinėje gat
vardės prostitutės...), pagal jį
sirinko visa jų plati giminėlė ir
dybos posėdis įvyko rugpjūčio 19 vės pusėje" 2. M.) merginomis
didelis būrys Vištos lietuvių,
d. Kennebunkporte, Maine. 1979 (knygoje tik viena mergina 2. ne "tokį schemišką, kaip Mero
preL Jonas Kučingis (taip pat
metais baigiantis šios valdybos tri M.), tarp antiherojaus spalvų alegorijos" — to, be abejo, ne
Žemaitis) tą kryžių pašventino.
mečiui, nutarta naujos valdybos ir galingų hierarchų - pranašų uždrausi, bet tai gėdingai neturi
Aš pats ten buvau, valgiau, gė
rinkimus atlikti ateinančių metų neaišku iki galo" (nr. 21). Ne nieko bendro su recenJDojama
riau, dainavau, tai skubu jums
pirmoje pusėje. Taip pat svarsty gana to, "Striptize" yra tokių knyga.
Tai, ką simbolizuoja šitokia
apie tą kryžių parašyti
ta naujų narių priėmimas ir pre alegorinių klišių, kurių neišaiš
recenzija,
per tris laikraščo nu
mijos komisijos sudarymas. Į pre kina nė variacijos" (nr. 22), ir
Jį suprojektavo ir padirbo
mijos komisiją 1978 m. knygoms recenzentas yra priverstas šauk merius spausdinta (parafrazuo
gabus, kruopštus Los Angelės
vertinti nutarta kviesti Kaliforni tis skaitytojų pagalbos, kad jie jant recenzento: [Mero] "Kny
skulptorius Pranas Gasparonis.
joje gyvenančius rašytojus. lietu 'pamėgintų atspėti" neūžaugos gą, švariai atspaustą:, dailiai
Kaip tas originalus kryžius at
vių rašytojų draugijos valdybą su alegoriją, nes ji "'taip pat ne įrištą, ...gali simbolizuoti..."),
rodo, matote fotografijoje. Krydaro Leonardas Andriekus, pirm., atspėta pasilieka... nors ją su geriau neparašysiu.
žia i-= ornamentai padaryti iš
Ž. Mikšy*
Paulius Jurkus, vicepirm., Leo variacijomis Meras kartoja šešis
trejopo skirtingo medžio. Kop
P. S. Ar nebūtų atsargiau (ir
nardas Žitkevičius, sekr., Jurgis sykius" (nr. 22). Ir recenzen
lytėlės vienoje pusėje stovi Ši
garbingiau?)
nebandyti plačiai
Jankus, ižd., Antanas Vaičiulaitis
luvos Dievo Motina, o antrojoj
tas išrašo puslapį knygos (ta aiškinti to, kas per daug nesu
ir Algirdas Landsbergis, valdybos
— šventoji Ona. seimininkės
čiau išleidžia reikšmingą pra prantama?
nariai.
Grigaičio
Nootr. /\JglrQO
Onos Mikuckienės globėja. Vi- Prafctiika skulptūra Amerikos pakcMJe.
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