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MYKOLO KRUPAVIČIAUS ATSIMINIMA
P. MALDEIKIS
Mykolas Krupavičius, ATSIMINI
MAI. Išleido Lietuviškos knygos klu
bas 1972 m. Chicagoje. Aplanką pie
šė dali. Vytautas Virkau. Spausdino
Draugo spaustuvė, 4545 W. 63rd St„
Chicago, III. 60629. Leidinys iliustruo
tas nuotraukomis, didelio formato, kie
tais viršeliais, Ž64 psl., kaina $10.00,
gaunamas Drauge.

Lietuviškos knygos klubas iš
leido a. a. įprelato Mykolo Kru
pavičiaus atsiminimus, kaip juos
yra radę jo testamento vykdyto
jai po jo mirties. Jie yra auto
biografinio pobūdžio ir atsklei
džia iš jo gyvenimo daug ką, kas
daugumai skaitytojų apie jį ne
buvo žinoma. Tai yra lyg ir jo
gyvenimo istorijos dalis, praside
danti jo vaikyste ir besibaigian
ti jo išėjimu į valstybininkus,
Lietuvos nepriklausomybę atsta
tant.
Išspausdintuosius prelato Kru
pavičiaus atsiminimus, kurių su
sidarė stambi ir gražiai išleista
knyga, galime vertinti ir aptarti
jų svarbą dviem požiūriais: kaip
pagrindinį žinių šaltinį supranti
jo asmenybei ir kaip istorinį šal
tinį pažinti jo aprašomam lai
kotarpiui, ypač jo
lankytoms
mokslo institucijoms. Ir vienu ir
kitu atžvilgiu tie atsiminimai yra svarbus dokumentas.

Grožinės literatūros situacija sakysim, 300 psl. knygą apie Jo
lietuviškoje išeivijoje ne vienu no Aisčio kūrybą, kai niekas iš
atveju gali atrodyti ne tik paten anksto negarantuoja, jog ta kny
kinama, bet ir gera. Ir ne vien ga kieno nors bus išleista.
mums patiems, bet ir kitiems,
Situacija palyginimui yra to
kurie žinovo žvilgsniu mūsų kū kia: okupuotoje Lietuvoje, ir įrybinį raštą seka iš šalies. Turi vairias minties varžymų kliūtis
me čia galvoj “Books Abroad” nugalėdami, literatūros moksliredaktorių prof. Ivar Ivask ir jo nininkai—kritikai leidžia vieną
“Atsiminimų” turinys
mintis apie lietuvių išeivijos lite po kitos knygas ne tik apie senuo
Kalbamuose
atsiminimuose
ratūrą,
paskelbtas
leidinyje sius ar vyresniuosius lietuvių li
“Journal of Baltic
Studies”, teratūros autorius, bet atskirais aprašytas gyvenimas tose vietose,
Spring 1972. Ivaskui nuostabą ir veikalais nagrinėja kūrybą ir tų kur jų autorius pats gyveno, mo
pasigėrėjimų kelia, jog mes išei rašytojų, kurie nė 50 metų nėra kėsi, dirbo ir veikė. Taip jis atsi
vijoje sugebėjom išsiauginti nau tenai pasiekę. O kada išeivijoje minimų skaitytojus tarsi vedžio
ją, jauną, gausią, labai pajėgią sulauks atskiro veikalo apie sa
1 itera tū ros kri tikų— moksl i ninku vo kūrybą čia miręs didysis mūsų
kartą. Minint ją
pavardėmis, klasikas Vincas Krėvė? Kada kas
tuoj pat rašosi: Viktorija Skrups- nors parašys ir kas nors išleis
kelytė, Rimvydas Šilbajoris, Ilona studiją apie taipgi jau ne jau
Gražytė, Kęstutis Keblys, Birutė nuolio Bernardo Brazdžionio kū
Ciplijauskaitė, Br. Vaškelis. Pri rybą? Kas plačiau atskiruose lei
dėjus dar keleriais metais vyres diniuose aptars mirusių Jurgio
niuosius, eilė gerokai pailgėja: Savickio, Igno Šeiniaus, Henriko
Alf. Nyka-Niliūnas,
Henrikas Radausko įnašą lietuvių tautos
Nagys, V. Jonynas, Pr. Visvydas, kultūrinin aruodan? Normalu
A. T. Antanaitis, Alg. Landsber būtų neatidėliojant galvoti
ir
gis ir kt. Šie visi literatūros aka apie studijinį žemininkų — lan
deminiam svėrimui subrendo jau kininkų kartos vaidmens ir re
išeivijoje. O kur dar vyresnė, iš zultatų istorinį ir kūrybinį įver
Lietuvos “atsineštinė”, bet pajė tinimą ne vien tik
recenzijų
gi rašyti ir literatūros kritiką plotmėse.
užgriebianti karta: Jonas
Gri
Išvados būtų tokios. Literatū
nius, Antanas Maceina, Juozas
ros
kritikai gerai pasiruošusių
Girnius, Antanas
Vaičiulaitis,
plunksnų
išeivijoje turime, ypač
Vincas Maciūnas, Vladas Kulbo
jaunojoj kartoj. Tačiau jos lieka
kas ir kt.
Bet džiaugimasis mūsų litera neišnaudotos, kai leidyklos ne
pobūdžio
tūros situacija išeivijoje šalia vi nori angažuotis šio
veikalų
išleidimui,
nesitikėdasų šių pavardžių, užuot dar la
biau pakilęs, staiga krinta žemyn, 1 mos padengti susidariusių išlai
kai su mažom išimtim visų jų ' dų. Todėl Lietuvių fondas turė
raštai išmėtyti tik po, jau ir da tų pinigu stipriai paremti leidyk
bar sunkiai sugaudomus, perio lą, kuri tą ar kitą mūsų litera
dinės spaudos ir kitokių leidinių tūros mokslui svarbią studiją lei
džia. Ir ne tik leidykla, bet ir tą,
puslapius. O ir tenai platesnės
kuris ar kuri imasi šios rūšies
apimties studijų vos keletas, šiaip
veikalo rašymo. Kitaip mes kada
daugiausia tik išėjusiu
knygų
nors ateityje lietuvių kultūros is
recenzijos. Kurgi tad
atskiros
torikų būsime stipriai pakaltinti,
knygos apie iškiliuosius mūsų
jog ilgą ir kūrybinga išeivijos li
išeivijos rašytojus? Deja, jų nėra.
teratūros kelią palikome pliką,
Bet šis priekaištinis klausimas
neapsodintą pavėsingais studiji
ir atsakymas nėra nukreiptas į
nės kritikos medžiais, nors pui
pačius, tik išminėtus, literatūros
kiausių ir pajėgių sodininkų nekritikus. Negi turėtume morali
nės drąsos įpareigoti juos rašyti,
(Nukelta j 2 psl J
Prel. Mykolas Krupavičius,

ja iš vienos vietos į kitą, iš vieno
laikotarpio j kitą, jį supažindin
damas su savo pergyvenimais bei
kovomis, kartu atpasakodamas ir
savo išgyventą toje ar kitoje vie
toje gyvenimo dalį. Taip jis savo
atsiminimuose mus veda iš savo
pastovios vietos ir pastovaus vers
lo neturėjusios ir savo ekonomi
nės bei socialinės atramos nesuradusjos tėvų šeimos per Veive
rių mokytojų seminariją, 1905
metų neramumus, jauno mo
kytojo
darbovietes
Lenkijoje
ir šiaurės Lietuvoje, per Seinų
kunigų seminariją,
Petrapilio
dvasinę
akademiją,
lietuvių
tremtinių šelpimo veiklą Taline,
per Rusijos revoliucijos sūkurius
ir vokiečių okupacijos pabaigą
Lietuvoje.
Lietuviams šviesti
įkurtoje,
bet rusinimo lizdu virtusioje Vei
verių mokytojų seminarijoje Kru
pavičius su daugeliu kitų lietu
vių jaunuolių įsigijo mokytojo
profesiją, kad, negalėdami gauti
mokytojo darbo Lietuvoje, būtų
nublokšti dirbti į Lenkiją, kur
vietomis nemaža dalis mokytojų
ir dalis Šeirių seminariją baigu
sių kunigų buvo lietuviai. O ten
jauni mokytojai, patekę į lenkiš
kos visuomenės tarpą ir bendrau
dami su lenkiškomis’ šeimomis,
dažnai sukurdavo mišrias šei
mas, iš kurių anomis sąlygomis
išaugdavo jau nelietuviška
ir
net Lietuvai nepalanki
nauja
karta. Ir mūsų kovose su lenkais
atsiminimų autorius išskiria vi
są eilę to meto politiniij bei ka
rinių su lietuviškomis pavardė-

Nijolė Vedegytė-Palubinskienė
,
Iš dailininkės grafikos parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj

mis, bet Lietuviai daug paken
kusių Lenkijos vadų, išaugusių
iš lietuvių mokytojų Lenkijoje
sukurtų mišrių šeimų. Ir patį at
siminimų autorių anuo metu
nuo panašaus likimo apsaugojęs
tik jo motinos nuoširdus patari
mas.
Toliau atsiminimai mus nuve
da į Papilę, kur, jau Lietuvoje,
įsikūręs, mokytojas Krupavičius,
bandydamas žadinti didesnį lie
tuvių susipratimą ir juos šviesti,
rusų policijos apkaltinamas revo
liucine veikla ir turi dingti iš
tos apylinkės. Taip baigęs moky
tojo karjerą ir ieškodamas pro
fesijos, kuri leistų jam pasilikti
Lietuvoje, jis atsiduria Seinų ku
nigų seminarijoje, kuri, ruošda
ma kunigus pusiau lietuviškai ir
pusiau lenkiškai Seinų vysku
pijai, buvo vieta, kur vyko nuo
latinė nevieša kova tarp lietuvių
ir lenkų dėl vyravimo. Ir ta se
minarija per penketą metų ne
tik paruošė Krupavičių į kuni
gystę, prie kurios lenkiškieji jos
administratoriai jo net norėjo
neprileisti, bet išugdė jį ir užsi
grūdinusiu kovotoju dėl lietuvy
bės.

Kiek mažiau panašių atsimi
nimų jam paliko Petrapilio dva
sinė akademija, kurioje studijuo
damas Krupavičius ne tik įsigi
jo akademinį dvasininko išsilavi
nimą, bet ir plačiau apsiskaitę
socialiniuose moksluose, susipa
žindamas su įvairiomis sociali
niam gyvenimui tvarkyti teori
jomis, ypatingai su katalikų so
IL. cialine doktrina, jau plačiai iš
Nuotr. V. Maželio populiarėjusią
krikščioniškosios

Uolėtas krantas

demokratijos vardu. Tuo būdu,
studijuodamas akademijoje, jis
kartu ruošėsi ir socialinei bei po
litinei veiklai. O to meto aplin
kybių jis buvo įtrauktas ir į prak
tinę socialinę veiklą, būtent, jis
buvo paskirtas tvarkyti lietuvių
karo tremtinių šalpai
Taline,
kur mieste ir apylinkėse nepa
prastame skurde gyveno
per
5,000 lietuvių.

per Lietuvą iš parapijos į parapi
ją, sakydamas bažnyčiose, i turga
vietėse ir salėse kalbas, žadinda
mas bei ruošdamas žmones ne
priklausomos Lietuvos
gyveni
mui, kol vokiečių žandarai jį su
čiumpa ir vėl iš 2emaitijos nu
gabena į Vilnių iš naujo tardy
ti.

Baigęs akademiją, kun. Krupa
vičius pereina dirbti jo širdžiai
artimesnio dar.bo: Rusijos švieti
mo viceministerio Martyno Yčo
jis buvo paskirtas kapelionu į
lietuvių berniukų gimnaziją Vo
roneže. Bet šakota Krupavičiaus
asmenybė nesutilpo vien gimna
zijos kapeliono pareigose. Savo
veiklai jis surado dar ir kitą svar
bų uždavinį, būtent, apsaugoti
ten susispietusi lietuvišką jauni
mą ir darbininkus-nuo subolševikėjimo ir, atėjus laikui, grąžinti
juos Lietuvon.
Subolševikėjusiems lietuviams jam keršijant,
jis buvo bolševikinio teismo už
akių pasmerktas mirti ir turėjo
slėptis. Draugų ir šiaip gerų
žmonių padedamas, jis apleidžia
Voronežą ir leidžiasi į kelionę
Lietuvos pusėn, kol iš dalies
traukiniu, iš dalies pėsčias pasie
kia rusų-vokiečių fronto apkasus
ir patenka į vokiečių rankas.
Bet čia jis įtariamas esant kuni
gu pasivadinusiu bolševikų
agentu ir ilgai tardomas įvairiose
karinės žvalgybos institucijose.
Išėjęs į laisvę, dar kietai vokie
čių okupacijai tebesiaučiant, ga
vęs Lietuvių tautos tarybos įga
liojimus, jis pusę metų keliauja

Skaitydami Krupavičiaus > at
siminimus, visur, jau nuo pat jo
jaunystės, matome tą patį mūsų
pažintą politiką bei veikėją Kru
pavičių — tą patį kovingą žmo
gų, kuris nenusilenkia kurioms
nors nepalankioms aplinkybėms,
o visur, ieškodamas teisybės, jis
eina su savo reikalavimais ir vi
sur pasirodo pirmaujančiose pozi
cijose. Tai ypač jam būdinga, ka
da reikia kur nors ginti lietuviš
kuosius reikalus. Dar pradžios
mokyklą tebelankydamas, jis įtraukiamas į draudžiamosios lie
tuviškos spaudos platinimą, kurį
jis tęsia ir besimokydamas Veive
rių seminarijoje. Ir savo mokyto
jų rusų sekamas, jis dalyvauja
slaptame lietuvių mokinių būre
lyje ir jam vadovauja. Tą patį
darydamas ir Seinų kunigų semi
narijoje, jis visur eina iki tikrai
pavojingos ribos.
Nevengimas
pavojingų situacijų driekiasi per
visus Krupavičiaus atsiminimus,
pradedant jo veikla 1905 nera
mumų metu ir baigiant jo kalbo
mis, jam keliaujant per Lietuvą
vokiečių okupacijos metu. O Vo
roneže, kaip matėme, jis susilau-

Krupavičius savo atsiminimuose

(Nuhelta | 5 pusi.)
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Veidai ir vaizdai senojoj Pennsylvanijoj (VI)
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Seselių skleidžiamos šviesos rate
VLADAS RAMOJUS

(Atkelta Iš 1 psl.)

stokojome, bet nesugebėjome jų
išnaudoti.
Vienas konkretus
pavyzdys.
Vladas Kulbokas, kaip žinome,
puikiai užsirekomendavo sudėti
nėje knygoje “Lietuvių literatūra
svetur”, parašydamas jai straips
nį apie išeivijos literatūros kriti

Gyvendami Chicagoje ar kituosė didmiesčiuose drauge su
šimtais ar tūkstančiais lietuvių,
mes dažnai susidarom gal ir
kreivą nuomonę apie lietuvaičių
seselių darbus ypač lietuviško
švietimo diirvotttiose. Šį
kartą
faktais noriu įrodyti, kodėl mes,
tris savaites pavažinėję po seną
ją Pennsylvaniją, apie seseles
parsivežėm visai puikų įspūdį. Ir
nesakyčiau, kad matėm IŠskJVtines akimirkas, o jų kasdieninio
gyvenimo rutinos atspindžius.
Vieną gegužės rytą, grįždami
iš kun. J. Čeponio klebonijos, kur
radom nfet tik nakyvnę, bet Ir
vaišingą pastogę, lėkėm Šenadoriaus link Rytas pasitaikė vė
sus ir apsiniaukęs. Prie Ash
land miestelio, buv. pačiam ka
syklų centre, panorom su turistihe ekskursija nusileisti į senųjų
kasyklų tunelius. Patekę į se
nus poežeminius labirintus, pautom dar kandesnį šaltį, o sun:ūs drėgmės lašai krito iš vir
kaus tiesiai mums už apykaklių.
Nors kasyklų tuneliuose nebuvo
tų prakeiktų, angliakasius ypač
kankinusių begalės dulkių, pro
kurias jie net nematydavo savų
jų vežimėlių, nors mums negrė
se netikėtai krentančių anglies
atplaišių pavojus, bet visa aplin
ka teikė pašėlusiai niūrų vaizdą
ir gilią užuojautą tiems, kurie
daugelį metų praleido tuose la
birintuose.

S

tą, kad kun. Norbutas pirma
sis visoje Allentowno vyskupijoje
įvedė lietuviškas mišias, kad mo
dernioje parapijos salėje yra kon
certavęs vienas kuris jaunimo
ansamblis Iš New Yorko apylin
kės. Įdomu, ar apie Frackvillės
ljet. parapinę mokyklą, kurioje
dar ir šiandien per šimtas vaiku
čių gieda lietuviškas giesmes, ką
nors žino LB Švietimo taryba?
. Savaitę laiko praleidę senojoj
Pfennšylvanijoj, savaitgalio pro
ga buvom nuvykę į Washingtoną bei Baltimorę. Ypač svarbi
buvo išvyka į Baltimorę, kur Marylando valstiją
aptarnaujanti
TV stotis Filmavo kun. A. Keziui
skirtą pusvalandžio
programą.
Tos.dienos rytą, o tai buvo pir
madienis, iš kun. K. Pugevįčiaus
klebonijos pėsti su kun. A, Keziu
nuėjom į lietuvių šv. Alfonso
bažnyčią Baltimorės
centre.
Mums belaukiant pasimatymo
su prel. L. Mendelių, iš skersai
gatvės esančios mokyklos j baž
nyčią seselės vedė didelį būrį pa
rapinės mokyklos mokinių. Jų
būryje nemažai buvo juodukų,
kiniečių ir baltųjų. Policija su
stabdė judėjimą, kad mokiniai
galėtų saugiai pereiti gatvę. O
jie visi, ir balti ir juodi, ir gelto
ni, iš širdies gilumos lietuviškai
traukė giesmę “Marija, Marija”.
Kun. A. Kezys buvo tiek sujau
dintas to vaizdo, kad net apsi
ašarojo ir gailėjosi su savim ne
paėmęs foto aparato.
Tai vaizdai, nemeluoti vaiz
dai, kuriuos netyčia pamatėm

ėjus. beverk viskas bus dingę ne
atkasamai. O jeigu šiandien visa
bus sutelkta, nurodyta, aptarta
ir įvertintą šio laikotarpio atski
roje studijinėje apžvalgoje, koks
tai bus milžiniškas pasitamavimas ateities literatūros moksli
ninkui, kuris tyrinės jau neištri
namą iš mūsų kultūros istorijos
šį išeiviškąjį lietuvių Literatūros
etapą.
Tačiau Vlado Kulboko knygą
vargu ar kuri leidykla angažuosis leisti, negaudama Lietuvių

fondo ar kito kurio nors rimto
mecenato rimtos paramos. Kul
boko studija čia buvo tik vienas
pavyzdys iliustracijai. Panašių
galėtume pateikti ir
daugiau.
Tad ir ši Kertinės paraštės tema
rašyta tam, kad mes, svetimųjų
pagirti, nemanytume, jog
jau
viskas mūsų literatūros pasauly
je yra gerai ir sklandžiai pada
ryta, kad toliau beveik, nėra ko
veikti. Beveik nieko nepadaryta
aukšto lygio akademinių litera
tūros kritikos veikalų rašymui ir
jų išleidimui. Rašyti dar labai
yra kam. Bet rašymas ir išleidi
mas negali būti tik už ačiū. Vi
sam tam reikia gana realios ir or
ganizuotos paramos.
k. brd.

ką periodinėje spaudoje nuo 1945
iki 1967 metų. Dabar jis iš to
straipsnio, jį naujais duomeni
mis ir naujais aptarimais gausiai
papildęs ir pratęsęs ilęi šių die
nų, padarė per 500 mašinėle ra
šytų, puslapių studiją. Išleidus ją ret ofiso HE 4-6849 res. S88-22Z;
0R. NINA KRAUCEL
DR. PETER T. BRAZIS
atskira knyga, metams slenkant,
KRIAUČELIONAITE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOt
darbi) vertė nemažės, o tik didės.
6182 S. Kedzie Avė.
J4S4 Weet 7tst Street
Jeigu jau dabar išeivijos litera
Tel HA 6-2070, neatsiliepus skan.
tūros kritikos jokiam mūsų lite vai pirm
fcet* t iki ? popie* blnt 471-0226 Valando. pagal aus
atr. penki
i 5 treč tr Beit tik tarimą,
>
ratūros tyrinėtojui neįmanoma ,.-luritartir
parankiai užčiuopti, nes daugiau
OR. MARIJA LINAS
25 metų laikotarpis įvairiais gin Or. Ant Rudoko kabinėta
kKORKRUA
nt MOTERŲ UGO
čais ir recenzijomis yra išmėtytas
0R EDMUND E. CIARe
2817
West
71st Street
po visą periodinę laisvojo pasau
OPTOMKTRISTas"lito Weet ūlst Stre»
lio lietuvių spaudą, tai ką bus
Telef. HEmloch 6-8845
Tel. GR 6-2400
(Ofiso Ir rezidencijos)
galima kalbėti, dar 50 metų praVai pagal susltartmą: plrmad
zetv. ) —4 ir 7—9; antrad Ir pentad
10—4; tefttad 10—2 vai

Seselė Alberta (Kubiliūtė), D! kartos Amerikos lietuvaitė, senosios
Niūpilės lietuviškasis šių dienų žiburys.
(Lietuvių foto archyvas)

kelionėje, ir kurie mus, kaip lie gino žinia, kad čia vikaru yra
tuvius, giliai jaudino.
mūsų kartos ateivis kun. Matas
Jarašiūnas, ilgesnį laiką gyvenęs
IŠ Baltimorės atlėkę atgal apie
Kanadoje, vėliau baigęs šv. Ka
200 su viršum mylių, paskutinį
zimiero kolegiją Romoje ir po to
kelio gabalą pervažiuodami kal
nukeltas į senųjų kasyklų rajo
nų viršūnėmis, pasiekėm nedide
ną Pennsylvanijoje.
lį, kalnų sukaustytą Minersville
miestelį. Mus jau iŠ anksto džiu
Ilgokai čia paklaidžiojom po

Traukinėliu grįžom atgal į že
mės paviršių sušalę if prislėghors kun. A. Kezys džiaugėsi,
d ir žemių gilumoje šį tą nufo
tografavęs. Pagal turimą planą
Žinojom, kad netoli turi būti
Frackville miestelis su lietuvių
parapija. Netrukus miestelį pa
siekėm. Suradom ir lietuvių Ap
reiškimo Švč. Panelės bažnyčią,
pastatytą 1934 m.
Bažnyčia,
nauja mokykla, klebonija ir vie
nuolynas užimą beveik visą blo
ką. Tarp bažnyčios ir klebonijos
yra graži aikštė su šv. Panelės
Marijos statula. Kun. A. Kezys,
iš automobilio pasiėmęs foto aparatus, ėjo fotografuoti hendro
pastatų ansamblio, 6 aš klabi
nau bažnyčios duris, dar vis dre
bėdamas nuo kasyklų gilumoje
patirto Šalčio. Bet staiga netikė
ta šilima ėmė veržtis į drebantį
kūną. Vėjui smarkiai pučiant, iš
aikštės užgirdau atplaukiančius
giesmės žodžius “Sveika Marija,
Motina Dievo.,.” Iš karto dar nesusigau’džiau, kas čia dabar da
ros. Greit prie manęs prišokęs
kun. A. Kezys, sušuko: “Ar gir
di, kaip vaikai lietuviškai gie
da?” Taip, aš girdžiu, bet ma Seselė Ieva Teresė, Minersvillės lietuvių parapijos mokyklos vedėja, eilę metų mokiusi naujųjų ateiyių
niau, kad sapnuoju.
vaikus įvairiose mokyklose, dabar Pennsylvanijoje senųjų angliakasių anūkus Išmokinanti giedoti Lietu
vos
himną.
(Lietuvių foto archyvas)
Reikalą greitai išsiaiškinom:
kiekvieneriais metais gegužės
mėn. čia mokytojaujančios Nu
kryžiuoto Jėzaus seselės mokyk
los mokinius per pietų pertrauką
atveda prie Marijos statulos ir
jie gieda seselių išmokytas lietu
viškas giesmes. Giedojimą baigia,
nuėję į bažnyčią pasimelsti. Mo
dernioje mokykloje, pastatytoje
1957 m., mokosi per 100 moki
nių. Frackville yra ne mirštan
ti, bet auganti vieta, tad mokyk
lai dar nereikia jungtis su kito
mis, ir ji gali išlaikyti gilesnį tau
tinį charakterį. Kadangi klebo
nas kun Norbutas, lietuviškoje
Niūpilėje gimęs, buvo labai 'už
imtas, o seselių nenorėjom ati
traukti nuo pamokų, tai nebuvo
progos giliau panagrinėti, kiek
parapijoje yra gyvas lietuviškas
pulsas ir kokios talkos jiems rei
Senųjų angliakasių anūkai — IV kartos Amerikos lietuviukai gieda lietuviškas giesmes Marijos garbei
kia lietuviškiems dirvonamas to Šių
metų gegužės mėnesi Frackvillės liet bažnyčios kieme. Ar tolaus vaizdas matysim Chicagoje, kai mū
liau purenti. Iš kitų patyrėm fak sų šeimos susilauks IV kartos anūkų t
^Lietuvių- foto archyvas)

šventovėmis nustatytus Minersvillę supančių kalnų šlaitus, kol
suradom lietuvių Šv.
Pranciš
kaus bažnyčią. Tai jaunėjanti pa
rapija, nes apie 75 procentus parapiečių sudaro jauni žmonės. Su
tokia žinia mus pasitiko kun.
M. Jarašiūnas, vėliau mus tikrai
šiltai globojęs ir visur vežiojęs.
— Tai reiškia, kad lietuvybės
ateičiai čia sąlygos puikios? —
paklausiau.
— Manęs neklauskit, nes ne
aš čia viršininkas, — atsakė ku
nigas, — pirmąjį ir paskutinį pa
mokslą lietuviškai pasakiau 1971 m. per Velykas.
Kadangi vietos klebonas prel.
Klevence (Klevinskas) sunkus li
gonis, vikaras nenorėjo mūsų il
gai laikyti klebonijoje. Jis apro
dė bažnyčią, ją nufotografavom,
o po to nuvedė pas seseles į vie
nuolyną netoli gražaus mokyk
los pastato. Vienuolyne įvyko ne
tikėtumų. E. Bradūnaitė atpaži
no, kad dabartinė Minersvillės
liet. parapinės mokyklos vedė
ja seselė Ieva Teresė (Kazokaitė)
yra buvusi jos mokytoja Šv. Al
fonso liet parapijos mokykloj,
Baltimorėj. Abi, viena į kitą su
žiurusios, nuoširdžiai apsikabino
ir pasibučiavo. Seselė šiltai kal
bėjo apie savo buvusią gerąją
mokinę. Seselė gimusi Skraituo
se, taigi, Amerikos lietuvaitė Bet
likimas skyrė jai mokyti naujųjų
ateivių vaikus Worcesteryj, Bal
timorėj ir kitur. Puikiai lietuviš
kai kalbėdama, seselė Ieva Tere
se džiaugėsi, kad jai gyvenime
buvo progos atiduoti savo įnašą
(Nukelta į 3 psl.)

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius
2858
63rd Street
Vai.; kasdien 10—12 vai. Ir 7—* >
rak. SeStadlenlals 10—1 vai. Trečlad
įždaryta. Ligoniai priimami susitarus
gorino telefonas PB 8-3229..
Rez. teleef. tVAlbrook 6-6076
. REZID. TEL 289-4688

DR. K. G. BALUKAS
lkiiitori]» Ir motrrj lino.
GlnekolnginT Chirurgija

6449 S. PulasU Road (Craivford
Medical Bulldlng) Tek LO 5-6446
Priima ligonius pagal siusltarlmų
let n eatai liepia, skambinti 874-8019

DR. ¥L BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOt
8801 Vest 63rd Street
Kampas «8-člo* Ir CallfornU
Valandos pagal susitarimą:
Plrmad.. antukdi ,Jtatvlrti.d nne
6 Iki. 7:80 vai. vakaro.
Aežtad. nuo 2 iki 8:80 vai.
Trečlad. .Ir penktad uždaryta
Ofiso telef. 476-4042
Rrtrfd tel WAIbrook 6-SO40

DR. 0. K. BOBELIS
DR. B. B. SEITON
1KKK1Ų

IR ŠLAPUMO TAKI
CHIRURGIJA

Tel. — 695-05SS

Ofs. tel. 785-4477

Rez. FR 8 6880

DR. E. DECKTS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

SUKČIAI, VHP — NERVŲ IR
EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDTCAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiasi dienr. “Drauge".

Ofiso HE 4-1818

Rez. FR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
■PEOIALYBB VIDAUS LIGOS

2454 Weet 71st Street
(71st Ir Oampbell Avė. kampaa)
nrmad... antrad., ketvlrtad. Ir penkt
nuo 8 vai. popiet Iki 7 vai. vak
Ketvlrtad. Ir fcitad. nuo 9 v. ryt'
Iki 11 vai. ryto — tik susitarua

Rezld. Tel. — GI 8-087S

DR. W. M. EISIM . EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOg
GINEKOLOGIN* CHIRURGIJA

6182 So. Kedzle Avė., WA 5-2671
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 8-0001

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMKTRISTAS
Kalba lietuviškai
2618 W. 71st St — TeL 737-5149
Tikrina aklo. Pritaiko akinius ir
“oontaot lenses”

Vai. pagal susitarimų. Uždaryta tred.

RE 8-5898

ToL

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligos
<907 Wert 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Tel Ofiso PR 6-7800 Namų 926-7627
Valandoa tik pagal susitarimą.

Ofiso tel. FR 8-2220
Namų — rezld. — PRoepect 8-2081

DR. LEONAS SEIBUTIS

■PECIALYBfl VIDAUS LIGOS

5159 South Damen Avenne
Trečiadieniais uždaryta

Inkstų, Pūslės iz Prostata
CHIRURGIJA
J O K S A
2656 Weat 68rd Street
VAIKŲ LIGOS
Vai. antrad nuo 1-4 popiet
2656 West 68rd Street
Ir ketvlrtad. nuo 5-7 vakare
Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt
nuo 12 Iki 8 vai. Ir nuo 6 Iki t j Ofiso tat 776-2880; rez. 448-5545

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

vai. vak. šeštad nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs PO 7-6000

Rez QA 8-7278

DR. A. JENKINS
JYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.'
8844 West 68rd Street

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAf
Adresas: 4255 W 63rd StreOftoo tel. REllano- 6-44 ••
Rea. GRovehllI 6-0617

Valandos: pirm. Ir ket. nuo ll va
V AL.: kasdien nuo 1—4 p. p. tr • Iki 2 vai. p. p ir nuo 7 Iki 8 v. vak
iki 8 vai. Trečlad Ir žežtad. uždaryta antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai p >
Ir vakarais pagal eusltarlma
Mišo tr buto tel. OLymplc 2-1*81

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7 Trečlad b
leitad. tik susitarus.

0R. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
BPEOIALVB1

•540 South Pnla.sk! Road
valandos pagal susitarime

OR. P. STRIMAITIS

TJJYTOJAS IR UHIRURGa
U isklrs praktika Ir ahlrargtj.
Ofisas 2750 W 71st Stree*
TEL. — S26-8296
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 19—12
ryto. 2—8 vai vak. Sežtad. 1 Ik
< v vak. Treč Ir sekmad. aždaryts
n«rid. tel WA 5-8099

DR. VYT. TAURAS
,,ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sendra praktika ir moterų ligos

Ofisas Ir rea, 2062 H. 69tb M
Tel. PRoepeoi 8-1222
Ofiso vai : Pirm., antr., treč.
TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159 senkt nuo 8 Ikkt 4 vai. Ir nuo ( Iki I
r. v. žefttad 2-4 vai. popiet Ir kitę
DR. P. KISIELIUS
alku pagal susitarimą

Skambiati _ 585-2525

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1448 So. 50th Avenue, Cicero

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-0196

Kasdien 1-2 vai. Ir 6-8 vai vak.
lAskyrus trečiadienius
Befttadlenlala 12 Iki 4 vai. popiet

CHIRURGA8

DR. V. TUMASONIS
S454 Wesl 71sl Street

Tel

REliance 5-1811

OR. WALTER J. KIRSTU!
(Lietuvi* gydytojas)
JYDYTOJAS IR CHIRURGĄ
8925 We*t 59th Street
vai: plrmad. antrad.. ketvlrtad u
penktad. nuo 12-4 «al p. p 6- -8
vai. vak Seitad. lt—2 vai p o b
trečlad uždaryta

DR. IRENA KURAS

/ai o1rm antrad. ketv. Ir penktae
!-4 tr (-8 Treč Ir koitad. uždaryta
TEL. PRoepeoi 0-9400

OR. ONA VAšKEVIftIUS
(VASKAB)

JYDYTOJA IR CJORURG*
8648 South Albany Avenne
ai.: pirm., antrd., ketv. (—8 vs
'Bk., penktad. Ir Sežtad. 1—4 popl.
Ir kitu laiku pagal susOarlmą

GYDYTOJA IR CHIRURGE

Tel. oflao PR 6-0440

KŪDIKIŲ IR TAIKŲ LIGŲ
8PEClALISTfi
MEDICAL BUILDING
7166 South Western Avenue
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto iki
2 v. popiet. Trečlad. Ir Seštad. nuo
10 v. ryto Iki 1 v. popiet.
Ofiso telef. RE 7-1168
Rezld. telef. — 239-2910

DR. F. C WtNSKUNA<

OX VALLET MEDI CAl. CENTE’
860 SummJt Street
Romia 68 — Elgln IHInol*

Valandos pagal sustlarlmą

Perskaitę "Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti

YDYTOJAS nt CSnRUBG*
8107 West 7tsf Street
Valandož: 1—( vai popiet
Treč ir žeMad pagal susitartu..

dr7 petraszlioba
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 South Pulaski Road
Oftoo tei.' 767-2141. Namo 6*6-4860.
Vai.: pirm., antr., katv 8—i Ir *-—»
oenk* t—8_ * tekt sagai vualtarimą

Šeštadienis, 1972 m. rugsėjo mėn. 23 d.

Premijuoto romano recenzija

Pajėgios grafikės
kūryba

ANTANAS GUSTAITIS
Romanas. Puslapių nemaža.
Neblogas popierius. Kaina.
Jauti rašytoją ir stažą,
Nes žino, ko ir kiek gana.
Tik pažymėtina, deja, —Šiek tiek miglota idėja.

Nijolės Vedegytės-Palubinskienės darbų paroda
Čiurlionio galerijoj
ADOLFAS VALESKA
Šeštadienį, rugsėjo 16-tą dieną,
Čiurlionio galerijoj Chicagos vi
suomenė turėjo progą susipažinti
su talentingos jaunos
grafikės
Nijolės Vedegytės-Palubinskienės
darbais.
Nijolės Palubinskienės grafikos
darbų stilistinė
ir formalinė
apimtis kinta jos technikiniame
išpildyme. Jos darbų tematika
labai įvairi, tačiau, atrinkus ir
išskyrus daugiau studijinius ban
dymus, likusiuose darbuose pa
stebimas dailininkės ryškus savi
tas kūrybinis veidas. Beveik kiek
viename jos darbe vaizduojami
objektai yra individualiai suas
meninti. Raktas į dailininkės kū
rybinį charakterį yra kompozici
jos paprastumas, skaidrumas ir
melancholiškai lyriška nuotai
ka. Mūsų grafikų šeimoj Palu
binskienės grafikos darbai turi
individualų charakterį, nes jos
formų išraiškos polinkis yra lais
vesnis (tapybiškesnis) už jos
bendralaikių grafiką, linkusią į
omamentalizmą. Jos darbuose
dominuojantis siužetas — peiza
žas, kas Vakarų pasaulio grafikoj
yra retesnis atvejis. Grafikos
technika yra gana ribota išsakyti
peizažo subtilų vaizdą, ir tokį
uždavinį sėkmingai išspręsti te
gali dailininkas, turintis ne tik
rafinuotą gamtos pažinimą, bet
ir linijų bei formų ritminį pa
jautimą.

Nijolė Vedegytė-Palubinskienė
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS. LITERATŪRA

“Paliekant dieną, žengiant į
naktį”, Nr. 23-ias, kelių spalvų
lino raižinys prabyla į žiūrovą
pagrindine dailininkės menine
kalba, kuria ji išreiškia savo kūry
binę viziją. Šitame gamtovaizdy
je mes matome pirmame plane
horizontaliai išdėstytus keturis
monumentalius akmenis, kurių
kiekvieno atskira forma (silue
tas) turi skirtingą veidą, paspalvintą švelniai pilkais
tonais.
Virš tų akmenų plaukia hori
zontalus ruožas taip pat pilkos
spalvos, bet paįvairintas faktūri
niai, gražiai kompoziciniai ap
gaubiantis iš viršaus atskiras ak
menų formas į bendrą paveikslo
ansamblį. Virš to pilko ruožo ei
na horizonto linija, ant kurios
guli apskritimas — besileidžian
ti saulė. Visi šie negausūs ele
mentai, tarpusavy išbalansuoti
ritmiškai ir spalviniai, yra suves
ti į bendrą kompoziciją. Tai pa
rodo dailininkės estetinį ir kom
pozicinį rafinuotumą.

“Uolėtas krantas”, Nr. 17, me
džio raižinys, traktuojamas jau
ekspresyviai: juodų ir
baltų
formų masės konstruojamos la
biau architektoniškai, bet bend
ra kompozicinė idėja — dina
miškas formų santykiavimas.

Veiksmam žavus tėvynės fonas:
Prie bonkos pririšta rūta,
Prie pavardžių ■— poniutė, ponas,
Madam, ministerio teta,
O jei persona iš prasti) —
(žali vadint komunistu.
Veikėjai puošia Fordą baikštų
Prabočių juodbėrio kloste,
Raina katė salone vaikšto
Su Tomošaieio prijuoste,
Ir net puodelyje kavos —
Tikra musia iš Lietuvos.

Dailininkų pokalbis Čiurlionio galerijoje N. Vedegytės-Palubinskienės parodos atidaryme: kairėje — Jo
nas Kelečius, dešinėje — Nijolė 'Vedegytė-Palubinskienė.
Nuotrauka K. Ambrozaičio

das nėra vieningas. Čia matome
lino ir medžio raižinių, medžio
ir kartono, tušo ir oforto. Gra
fikos mene, labiau negu kitose
srityse, techniškas išpildymas yra
itin jautrus, nes pati technika yra
kalba, kuria dailininkas išsako
savo idėjas.
Korp! Giedrai suorganizavus
Nijolės Vedegytės-Palubinskie
nės parodą Čiurlionio galerijoj,
buvo suteikta maloni proga Chi
cagos visuomenei susipažinti su
pajėgios grafikės kūryba.

Šioje parodoje išstatyti darbai
(Parodą dar galima lankyti
yra išpildyti daugelyje technikų šiandien (IX.23) ir rytoj (sekma
ir todėl bendras stilistinis vaiz- dienį, IX. 24 d.).

Kanados peizažas (medžio raižinys)

U dailininkės grafikos parodos Čiurlionio galerijoje, Okicagoj

Seselių skleidžiamos šviesos rate
(Atkelta iš 2 pusL)

kėmės, vis nieko nelaimėjom, nes
jo negalėjom surasti klebonijoje.
Taip pat žinojom, kad didysis
lietuvybės žiburys Niūpilėje, bu
vęs ilgametis
vietos klebonas
kun. Stasys Mozūras, šiuo metu,
visiškai apakęs bei suparlyžuotas, ilsisi Floridoje ir mums ne
pasiekiamas. Tad, du kartu ap
lankę Niūpilę, bandėm ieškoti
palydovų lietuviškuose saliūnudse, krautuvėse, kurių čia visa ei
lė su lietuviškomis pavardėmis.
Bet geriausią vadovę bei draugę
susiradom vienuolyne. Tai seselė
Alberta (Kubiliūtė), III kartos
Amerikos lietuvaitė, gimusi
ir
užaugusi toje pačioje Niūpilėje.
Jos lietuviškas žodynas platus,
pokalbius lydi ryškus sąmojus
bei nuoširdumas. Pirmiausia se
selė Alberta mums išryškino ku
nigo Stasio Mozūro asmenį. Kol
dar nebuvo pastatyta parapinė
mokykla, jis siuntė parapijos vai
kus į šeštadieninę. O kai pastatė
parapijos mokyklą, reguliarių pa
mokų metu įvedė lietuvių kal
bos, gramatikos ir Lietuvos isto
rijos kursą, lietuviškai buvo dės
tomas katekizmas. Pats klebonas
per pertraukas griebdavęs vaikus
koridoriuose, kai tik angliškai
sukalbėdavo. Iš kitų patyrėm,
kad į II pas. karą išėję šios para
pijos kai kurie vyrai nemokėjo
angliškai prieiti išpažinties, ir
todėl ne vienas grįžo namo 3-4
metus neatlikę išpažinties, nes
neradę lietuviškai suprantančių
kapelionų.. Tada parapijoj kilęs
triukšmas, ir pamažu pradėta
naikinti lietuvių kalba, nors vi
si vieši įrašai paminkluose ir ki-

Sapne mus autorius sukrato,
Užkrovęs tremtinio naštas,
Cituoja išmintį Sokrato
Vėlė, vezdėdama vištas,
Arba su gyvnašle Stase
Myluojąs Vytauto dvasia.

Gi veikloje tautos vedėjas
Ir patriotas atlašus,
Po žygių miegaman atėjęs,
Į lovą guldo kaliošus
Ir per politinius vaidus
Įkanda žmonai į padus.

lietuvybei. Dabar gi Minersvilėje III ir IV kartos Amerikos lietu
viukai, nemaža jų iš mišrių šei
Tad veikale, rods, rišlią turim,
mų. Maža ką begalima lietuviš
Kuo žymūs mūsų padarai:
kam švietimui duoti. Bet, kiek
Erdvi gerklė, galva su durim,
gali, stengiasi. Jos vedamoje kla
Kurias nuo priešo uždarai,
sėje visi vaikai išmokyti giedo
Aky — danguoliška šviesa,
ti Lietuvos himną. Kadangi se
O kumšty — sugniaužta tiesa.
selė yra ir muzikė, tebeturi dar
iš Lietuvos jos senelių atsivežtą
Kai kas gal piktintis mėgintų,
smuiką, tai mokyklos mokiniai
Bet mūsų išvada bus ta:
moka giedoti lietuviškas giesmes
Kietuos viršeliuos įsloginta
ir net dainas dainuoti. Kai klebo
Knyga atrodo neskysta
nas šventė kunigystės (ar am
Ir, sveriant mūsišku svaru,
žiaus?) sukaktį, mokyklos moki
Pati geriausia iš gerų...
niai, seselių paruošti, programą
atliko lietuviškai. Ar patiko tai
klebonui? — jau kitas reikalas...
Girdint tą pasakojimą, man vėl
tur dar 1948 m. buvo rašomi tik dūnaitė galėtų užrašyti jų dai
prisiminė kun. M. Jarašiūno žo
nas ir įvairius angliakasių pa
lietuviškai.
džiai, kad “ne aš čia viršinin
—Niūpilėje buvo mažoji Lietu sakojimus, ji vedė mus net pas
kas...” Kita proga jis vėl išsireiš
va. Bažnyčioje tegirdėjai tik lie patį Niūpilės burmistrą Danie
kė, jog kai kam nepatinka, jog
tuvių kalbą, suaugusiųjų ir moki lių Vasiliauską.
vikaras skaitąs beveik visą lietu
Niųpilės miestelio prekybų
nių
chorai lietuviškai giedodavo
višką katalikišką spaudą...
ne tik bažnyčioje, bet taip pat bei saliūnų vitrinos mirga lietu
Minersvillėje suradom jaunė
atlikdavo koncertus Niūpilėje ir viškomis pavardėmis, lietuviškos
jančių parapiją, mielą lietuvį vi
kitur. Ją aukštai iškėlė kun. S. pavardės ir organizacijų vardai
karą ir tikrai lietuviškai susi
Mozūras, ilgametis, vargoninin tebešviečia bažnyčios vitražuose,
pratusias seseles (nors anksčiau
kas Juozas Sabaitis ir kiti. Bet da bažnyčioje prie vargonų prikrau
pasitaikė ir tokių, kurios iš vie
bar viskas baigiasi, — atvirai pa ta daugybė lietuviškų giesmių
tos mokyklos išmetė visus lietu
gaidų, vienur kitur šeimose ma
sakojo seselė Alberta.
viškus vadovėlius bei knygas).
tyti
Vyt. Augustino foto albu
Mokyklos ir parapijos pastatai
— Kieno kaltė? — bandžiau
mas “Lietuva”, 1961 m. lietuviš
puikūs, bet gal trūksta
vieno
klausti, bet seselei, kaip vienuo
ką mokyklą baigusių mokinių do
žmogaus — parapijos viršinin
lei, gal nebuvo patogu atsakyti.
vanotas mokytojoms seselėms ar
ko ar ganytojo, kuris sąmoningai
Ji vedė mus pas sunkiai ser
saviesiems tėvams. Tik, kai žvel
lietuviškam pulsui leistų reikštis.
gantį ilgametį vietos vargoninin
gi į visą tą brangų praeities vaiz
Vėliau, po smagios bei nuo
ką J. Sabaitį. Bet ligonis buvo
dą, į tą buvusią mažąją Lietu
širdžios viešnagės vienuolyne ir
vaistų užmigdytas, todėl negalė
vą, matai, kaip sunkios laiko dul
mokykloje, mus priėmė ir klebo
jom užrašyti jo gal testamenti
kės krenta, ir per dešimtmetį ki*
nas prel. Klevence, čia klebonau
nių žodžių. Ji vedžiojo mus pas
jantis nuo 1933 m. ir gavęs net
(Nukelta į 7 pusi.)
senutes bei senukus, kad E. Braprelatystę. Klebonas aimanavo:
“Seniau svetimtaučių į parapiją
nepriimdavom. Kai po karo ne
gavau naujųjų ateivių lietuvių ir
parapija smarkiai pradėjo ma
žėti, tad jau teko priimti ir kitų
tautybių žmones. Iki II pas. ka
ro parapija buvo grynai lietuviš
ka...”
Prelatas jau senyvas žmogus
ir, atrodo, laikas jam trauktis į
užsitarnautą poilsį. Tolimesnis
Minersvillės likimas pareis nuo
to, kokį kleboną vyskupas ten
paskirs. Mes iš širdies linkėjom
klebonystės kun. M. Jarašiūnui.
Iš daugelio sutiktų lietuvių
Pennsylvanijos anglių kasyklų
rajone patyrėm, kad viena iš lie
tuviškiausių salų apylinkėje bu
vusi Niūpilė, nedidelis angliaka
sių miestelis, iš kur gyveniman
išėjo visa eilė Amerikos lietuvių
kunigų bei šiaip šviesuolių. Ne
vieną kartą bandėm telefonu pa
siekti dabartinį Niūpilės liet. pa
rapijos kelboną kun.
Micuną,
nors gražią lietuvišką pavardę
turintį, bet lietuviškai, berods,
mažai besuprantantį. Kiek skam Tokias puikias sporto sales, kaip kad čia matoma Minersville, turi kai kurios lietuvių parapinės mokyk
binom ir kiek kartų pas jį lan los senajame Pennsylvanijos anglių kasyklų rajone.
^Lietuvių foto archyvas)
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Su Broniu Raila į priešpaskutinį skaitytojų teismą,

f

arba su laikraštininku Br. Raila apie praeitį ir dabartį

Ar <&

Kada mūsų politinio gyvenimo
negandai ir pasitaikantis kultū
rinio bruzdėjimo snūdis tave ima
veikti nepakeliamai, nejučiomis
pasigendi BroAio Railos. Negi ir
jisai jau partiestas ant menčių,
kad nei balso, nei rašto. Taip ir
norisi tada nuklysti į Pacifiko
pakraščius ir šūktelėti ten gyve
nančiam laikraštininkui ir rašy
tojui Broniui Railai: kaip laikais
ir gyveni? Ką veiki, kad
tavo
straipsnių spaudoje nematyti,
kodėl daugiau tavo knygų nepa
sirodo? Gal vėl kaip vienu me
tu “two bai forus” kali?

Bronys Raila, vienas iš mūsų
žymesniųjų laikraštininkų, pasi
žymi išskirtiniu savo raštų sti
liaus puošnumu, rašytiniam žo
džiui lyg suteikdamas deramo
lietuvių kalbai muzikinio skam
besio. Kaip paprastai,
turinys
vieniems gali patikti, kitiems ne,
bet dėl sakinio gražumo, tur būt,
nėra dviejų nuomonių.

vau. Tikėjau, kad tatai yra ver
tinga ir teisinga. Visada ligi da
bar buvau alergiškas kieno nors
skatinimam ir nurodinėjimam iš
šalies.

— Iš kur kilo jūsų kairumo
pradai? Ar nejutot, kad einat i
komunistinį kelią? O gal tokio
tikslo ir siekėt?
— Nors buvau, kaip vėliau
agitpropas sakydavo, “stambaus
buožės sūnus”, bet beveik vaikys
tėje manyje atsirado (gal ir įvai
rias knygas beskaitant?)
gana
stiprus socialinio
teisingumo
jausmas ir liberalų skelbto visų
žmonių “laisvės, lygybės, broly
bės” šūkio patrauka. Niekad ne
jutau ir negalvojau, kad tatai tu
ri būtinai vesti į komunizmą, —
greičiau atvirkščiai. Tik grubi
politinių idėjų komplekso ignorancija ir primityvi mūsų lietu
viška demagogija kartais dar ir
ligi šiol vad. “kairumą”, socia
lizmą, ir net liberalizmą, dargi
nepakankamą katalikiškumą bū
tinai laiko komunizmu ar bolše
vizmu. Socialinio
teisingumo,
žmonių laisvės ir lygybės idėjų
aš neturėjau jokio reikalo atsi
sakyti ir mano tautininkiško nu
sistatymo ilgais laikotarpiais,nors
tat protarpiais sukeldavo trinties
su kai kurių tautininkų sluoks
nių konservatyvumu ir
mano
skoniui per reakcionierišku “dešinumu”.

Norint Bronį Railą pristatyti
skaitytojams intervievv
forma,
lengvai galima įpulti į balą. Jei
imsi žinias iš enciklopedijos, ke
lis puslapius prirašysi, o jei dar
savo pridėsi, tai ir galo nematysi.
Jei pagražinimui visa tai dar pa
pildysi informacijomis iš oku
puotos Lietuvos spaudos, tai su
žinosi, jog ten jis vadinamas fa
šistu, hitlerininku ir pikčiausiu
Tarybų Lietuvos priešu. Jei pa
— Petras Cvirka, Antanas
pildysi čionykštėmis vėliausiomis
Venclova,
Salomėja Nėris buvo
žiniomis, tai sužinosi, jog jis gal
jūsų jaunystės bendrakeleiviai...
vėl šioks ir tote/
iad, prieš Broniui Railai iš Ar tada nejautėt ir nematėt, kad
ruošiate pakasynas Lietuvos lais
einant į pensiją, imsime va, ir vei? Ar jūsuose tada nebuvo likę
pląčiau su juo išsikalbėsime, iki jokios patriotinės ugnelės?
panagių paknisinėsime praeitį ir
— Labai įdomūs klausimai, į
dabartį. Tuo labiau, kad rašyto
kuriuos,
deja, šio pasikalbėjimo
jas ir laikraštininkas Bronys Rai
rėmuose
man stigtų vietos išsala atvyksta į Ghicagą spalio 1 d.,
kur kalbės Bytautui
Aląntui
ruošiamoje akademijoje.
Rekorderis įjungtas,
juostelė
sukasi, pradėdama užrašyti mū
sų klausimus ir jo atsakymus.
Pasikalbėjimą" pradedame nuo
jaunystės metų.
— Kažkada jaunystėje, rodos,
tik 19 metų sulaukęs, jūs buvot
socialistų Žaizdro ir Trečio Fron
to žurnalų redakcijų narys. Kas
paskatino spaudoje bendradar
biauti?
‘i

— Galima sakyt, buvo dar bai
siau. Tik 16 metų sulaukęs, pra
dėjau rašinėti eiles bedieviškoje
Šiaulių Kultūroje, 17 metų pa
siekęs, moksleivių aušrininkų
(eserų, socialistų—revoliucionie
rių!) Aušrinės žurnalėlyje, 18
metų sukakęs buvau
priimtas
bendradarbiu (ir grupės daly
viu) į futuristų Keturis Vėjus,
19 metų nepasibaigus, studentų
socialdemokratų Žaizdro žurna
lo redakcinėje komisijoje, o 20
metui išnokus, su Venclova, Šim
kum ir Cvirka sugalvojom išleis
ti naują aktyvistinės literatūros
žurnalą — Trečią Frontą. Tada
dar nė vienam iŠ mūsų nenujau
čiant ir nė į galvą neateinant,
kad penki to žurnaliuko nume
riai ir jo dalyvių rašto gamyba
po dešimtmečio ir dviejų suda
rys vadinambsios lietuvių tarybi
nės literatūros išeities
funda
mentą (Žinoma, per force, su
kompartinės cenzūros pagalba ir
įsakymu).
Tad mano praeitis, ypač vai
kystė ir pirmoji jaunystė, kaip
atrodo, bus gana raizgyta ir ge
rokai miglotą. Nežinau ir nepri
simenu, kad kas būtų mane pa
skatinęs ar stūmęs tokioje spau
doje bendradarbiauti ar net nau
jus leidinius organizuoti. Pats
taip norėjau-, pats susigalvoda

siteikę prieš tautininkiškas
ir
klerikališkas ideologijas, bet ne
abejodamas liudyčiau,kad jie te
buvo lietuviai patriotai. Galė
čiau netgi griežtai tvirtinti, kad
tuo metu nė vienas jų nei matė,
nei jautė, kad ruoštų kokias pa
kasynas Lietuvos laisvei. Anaip
tol. Beje, į tikrą politinį darbą
jų nė vienas tada dar nesimetė,
o likosi daugiau maištaujantys
literatai, kurių vieni geidė pa
žangesnės liberalesnės santvar
kos Lietuvoje, kiti gal ir socia
listinės revoliucijos, treti gi ir
Lenino nesibijojo. Bet niekas ne
manė, nekalbėjo ir nenorėjo, kad
su tais pasikeitimais Lietuva ga
lėtų ir turėtų būti prijungta prie
Rusijos, kad jos valstybinė nepri
klausomybė būtų panaikinta. Kai
vėliau minėti mano draugai bolševikėjo, o man ši kryptis atrodė
klaidinga ir nepriimtina, tai kon
taktai su jais nutrūko ar nusilpo,
bet neabejoju, kad jie vis dar
iliuziškai tebesvajojo, jog Lietu
va liks ir tūri likti savarankiška,
nepriklausoma komunistinė vals
tybė, bent jau kaip
satelitinė
Lenkija ar Bulgarija. Tad
aš
nepripažinčiau liūdnos
garbės,
jog jie patys ruošė ir paruošė
pakasynas Lietuvos laisvei. Jokio
žymesnio įnašo čia jie neturėjo.
Nepamirškim, kad Lietuvą, kaip
ir kitus Baltijos kraštus, smurtu
užgrobė Rusija. Ji tuo tarpu su
naikino Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę, visai nesiklausdama
cvirkų ar Venclovų.
Istorijoje,
tačiau liks liūdnesnis momentas,
kad jie sutiko su Kremliaus ko
munistų diktatu, padėjo Mask
vai tą šlykščią jos ipiperialisti*
nę akciją ideologiškai išgražin
ti, arba kaip Salomėja padarė —netgi specialia poema išgarbinti
vieną iš biauriausių žmonijos ti
ronų. Sako, buvo prievarta. Gal

ar geriau — knyga. Aš tatai
stengsiuos vėliau padaryti, esu
pasižadėjęs, ir leidėją gerą turė
čiau. Tik bėda — jau esu, šachmatiškai tariant, “ceitnote”. Jei
per porą trejetą metų to darbo i
nepadarysiu, leidėjas gal atsiims
pažadą. Bet aš vis neturiu už
tenkamai laiko, negaliu susikaup
ti, ramiai įsigyventi anapus din
gusių horizontų,nelengva man ir
šiokią tokią dokumentaciją susi
rinkti, gyvenant “pasaulio gale”.
Bet šiem metam baigiantis, tur
būt, jei sveikata dar tarnaus ir
Praamžius nešykštės
malonių,
pradėsiu. Bet matau, kad Jis eina
šykštyn, mano būklė nesitaiso, o
viduje įsibrovęs perfekcijos kip
šas reikalauja kiekvieną naują
rašinį atidžiau redaguoti, dau
giau tąisyti, rauti gausėjančias
stiliaus usnis.

Taigi, mielasai, čia tik tiek da
bar pridėsiu. Aš tada nemaniau
ir šiandien nemanau, kad anas
mano trumpas visuomeninio ir
žurnalistinio, gal geriau sakyti,
literatinio gyvenimo tarpsnis bu
vo “nuodėmingas”. Aš niekada
nesu pamaiviškai vaidinęs. Ką
kada dariau ar rašiau, tai taip
ir tikėjau ar galvojau. .Kaip mi
nėjau, pašalės “veikimam” nepasiduodavau, bet
mėgdavau
pats savo veiksmus ir mintis ko
reguoti. Tada mano brendimas
buvo vos prasidėjęs. Stebėjau gy
venimą, kritikavau jį ir save, vis
galvojau, ieškojau, kai kada la
bai skausmingai ir lėtai. Man ne
užtekdavo apriorinio apsisprendi
mo, bet visada žiūrėjau, kiek ma
no galvojimas derinasi su tikro
ve, įvairiais aplinkos veiksniais,
sąlygom. Beje, ir vėliau nuolat
kam nors mano visuomeninis ir
žurnalistinis gyvenimas gal atro
dydavo “nuodėmingas”. Bet ir
anam pirmam “lūžiui” įvykus,
aš netapau visam laikui sukalkėjęs, o su kiekvieneriais metais,
su kiekvienu nauju patyrimu, su
papildomais studijų etapais, su
reikšmingais aplinkos įvykiais,su
katastrofom ir tragedijom aš vi
sada kritiškai vėl ir vėl perver
tindavau savo kelią, nusistaty
mus, laiko ir sąlygų imperatyvus
— ir koreguodavau, jei jusdavau,
kad kur reikia. Žinoma, pamati
niai akmenys likdavo tie patys
visą laiką. Aš stebėčiaus, jeigu
spaudos ir rašto žmogus kitaip
galėtų tvarkyti savo gyvenimą ir
savo “ideologijas”. Pavydėčiau
tokiem, kurie dar lopšyje gali
dainuoti “Lietuva tėvynė mūsų”
ir kalbėti “Tėve mūsų”, o po ke
lių dešimtmečių karste užbaigia
“Vardan tos Lietuvos vienybė te
žydi” ir, žinoma, “Amen”.

— Ar jūsų kontroversiškas gy
venimas ir darbai išplaukia iš
jūsų būdo, pasirinkto kelio, o gal
tai yra lyg jūsų gyvenimo paža
Bronys Raila su žmona ir anūke savo namuos Los Angeles, Kalifornijoj
boto žirgo apynasriai, kad grei
čiau ir daugiau iš gyvenamos
dienos sulauktumėt dvasinių gė
miau atsakyti. Jei liudyčiau, tai būt, bet ne kiekvienai prievartai rybių, užsimotų planų įvykdymo,
rupiausiai išsireiškiant pasaky reikia pasiduoti.
tikslų pasiekimo?
čiau tik tiek tuo tarpu. Tiesa, da
Toks būtų mano trumpas liu
bartinės sovietinės Lietuvos ko dijimas. Žinoma, gal kiek uzur
— Aš esu įpratęs mąstyti ar
munistai, ypač jaunoji jų karta, puočiau teises šitaip kategoriškai bent pretenduoju galvojąs dekarkaip tenykštis gyvenimas ir mus kalbėti apie savo “jaunystės ben tiškai, bet čia suminėti klausi
čia pasiekiančios žinios rodo, yra drakeleivius”, kada tie mūsų ke mai man skamba labai šiaurie
žymiai patriotiškesni už prieška liai paraleliškai lygiavosi
su tiškai, t. y. miglotai, mistiškai,
rinės gadynės mūsų bolševikuo- Cvirka ir Venclova maždaug tik mįslingai. Abejoju, ar juos tiksliai
jančius bei tūlus “kairiuosius”. per trejus metus, o su Salomėja pajėgčiau suprasti. Tad drįstu tik
.Išskyrus negausius Maskvai atsi vos metelius. Mano
jaunystė spėlioti ir pagal tai atsiliepti...
davusius kompartijos, administ prieš tai ir po to buvo žymiai Kiekvieno mūsų gyvenimą sugu
racijos bei policijos sluoksnius, ta ilgesnė ir įvairesnė.
lančiais ir susivijančiais klodais
lietuvių tautos dalis, kurią šian
determinuoja asmeninis “pasi
— Kaip įvyko jūsų gyvenimo
dien senoviškai dar vadintume
rinkimas”, intelekto ir valios pa
lūžis?
Ar tai buvo ilgesnio išgy
kairiąja, yra giliai ir dramatiškai
jėgumas, jausmų kultūra, aplin
net patetiškai patriotiška,
pa- venimo ir galvojimo išdava, ar kos sąlygos (medžiaginės, socia
triotiškesnė gal kaip bet kada kas specialiai paveikė išsižadėti linės, politinės). Be abejo, nera
anksčiau šio šimtmečio bėgyje. savo nuodėmingo visuomeninio maus būdo žirgiškumą visuomet
Tiesa, kad paminėtieji
mano ir žurnalistinio gyvenimo?
rūsčiai žaboja gyvenimo apynas
draugai, tada nė vienas ne ko
— f tokius klausimus tegalė riai, nors aš mėgindavau kiek
munistai, buvo gana aštriai nu- čiau atsakyti labai ilgu rašiniu įgalint tam nepasiduoti. Svar

biausių savo užsimotų planų,mū
sų tautos gyvenimui
tragiškai
pakrypus, vis nesu įvykdęs, pag
rindinių tikslų nesu pasiekęs ir
puikiai matau, kad mano bran
giausios svajonės yra paskendu
sios iliuzijų ežeruose. Au pis aller, ' kaip pasakytų prancūzas.
Tiesa, iš gyvenamų dienų daž
nokai susilaukiu džiaugsmo, lai
mės ir, kaip sakot, “dvasinių gė
rybių”, nes jąsias pats svetingai
kviečiu prie vaišių stalo. Bet su
“medžiaginėm gėrybėm” tai stigau pasisekimo, kadangi svar
biausiais savo vėlesnio gyveni
mo dešimtmečiais vis pasirink
davau tokį kelią, kuris neturėda
vo jokių perspektyvų į gerą pel
ną ir buržujišką užuovėją. Bet
visada protestuosiu, jei mano gy
venimą ir darbus vadinsit kont
roversiškais. Tokiu visuomet ma
ne pavadina tie, kurie nesutinka
su mano nuomonėm ir kartais
net per laikraščius išrašo man
kaltinamąjį aktą už visokius, jų
galva, mano sunkius nusikalti
mus. Jei jie turėtų galios suruoš
ti man teismą, nuteisti ir baus
mę įvykdyti, tai jau seniai tupė
čiau kalėjime. Bet kodėl aš bū
čiau kontroversiškas, o ne tie ma
no prokurorai su savo nesąmo
nėm ir isterikom? Iš esmės aš esu
labai ramus, taikus ir kompro
misam linkęs žmogus, bet visuo
met pasišiaušdavau ir pasišiau
šiu, jei kas pradeda mane stum
dyti.
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Bronys Raila

— Pagal mūsų liaudies medi
ciną, ima žaksėti tas, kas už akių
apkalbamas. Jei tai tiesa, jūs tu
rėtumėt sirgti chronišku žaksėjimu, nes apkalbų Bronio Railos
adresu išpilama labai daug. Spė
ju, kad atgarsiai pasiekia ir jus.
Kaip visa tai išgyvenot?

— Jei taip yra, tai man malo
ni informacija. Deja, beveik nie

kada netenka žaksėti. Gal dėl to,
kad, pasaulio gale gyvendamas,
aš tokių užakinių apkalbų ma
žai teišgirstu, o ir draugai iš ki
tur vis labiau tingi parašyti. Ap
lamai, tokią problemą išgyvenu
ne per sunkiai. Kaip žinote, pa
gal kitą liaudies medicinos prie
žodį: juo daugiau vilką keikia,
tuo sparčiau jis tunka.

(Nukelta į 5 pusi.)
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PODAROGIFTS, INC.
Mes esame VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri išskirtinai įgaliota VNESHPOSYLTORGo priimti ir siųsti DOVANŲ — užsakymus giminėms Lietuvoje ir
U.S.S.R.
PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri siunčia DO
VANŲ — užsakymus į VNESHPOSYLTORGą be jokių tarpininkų, bankų etc.
PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima už
sakymus PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES - SPECIALIOS PIRME
NYBĖS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAMS ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai per
VNESHPOSYLTORGą. Aukštos kokybės prekės gaunamos specialiose VNESHPOSYLTORGo krautuvėse ir prekių sandėliuose daugelyje dideliuose miestuose Lie
tuvoje ir U.S.S.R.
PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje VNESHPOSYLTORGo autorizuota priimti užsakymus BUTAMS.
PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri gauna
VNESHPOSYLTORGo paskyrimą AUTOMOBILIŲ specialiomis dolerių kainomis.
Šiuo metu mes turime keletą automobilių, parduodamų tučtuojau. Šie modeliai:

ZHIGULI VAZ-2101 — $3214.00; MOSKVICH 412-IZH — $3155.00;
MOSKVICH 408-IE — $3033.00; ZAPOROZHETS ZAZ-968 — $2026.00 —
jeigu nebus buvę anksčiau parduoti.
Kas pirmas ateina — bus pirmas patarnaujamas.
Klientų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai prie mūsų prisijungusiai
firmai:
Globė Parcel Service, Ine., 723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

Package Express & Travel Agency, 1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022

iflrba tiesioginiai į mūsų vyriausią įstaigą

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28-tos g-ves)
NEW YORK, N. Y. 10001

(212) 685-4537
Būkite tikri, kad paduotumėt savo užsakymus tinkamai autorizuotai firmai.

PASKUBĖKIT MUMS DUOTI SAVO DOVANŲ
UŽSAKYMUS

KALĖDOMS DABAR

šeštadienis, 1972 m. rugsėjo mėn. 23 d.

POKALBIS SU RAŠYTOJU BRONIU RAILA
(Atkelta iš 4 pusi.)
— Rašytojas negali nerašyti.
Kurie jus pažįstam, seniai žinom,
kad jūs esat nepaprastai darbštus
ir daug rašote. Kas atsitiko, kad
jau ilgesnis laikas jūsų straipsnių
spaudoje nebematyti?

nė, — vadinasi, arba niekam tai
nebuvo svarbu, arba tikėjo, kad
jūsų minimos žaksėjimą kelian
čios paskalos yra šventa tiesa.
Tad nutariau, tarp kitko, pats
gintis — visokiais ginklais, t. y.
visokiais stiliais: saldžiu, roman
tišku, “kontroversišku”
(jeigu
jum tas epitetas vis patiktų), sa
tyrišku, kai kada gal sarkastiš
ku — ir smailinau, kiek tik galė
jau.

konjako butelis! Gal geriau sek
tųsi su gerom moterim. Man vi
sada moterys labiau patikdavo,
visada su jom geriau sekdavosi,
jų draugystė tebėra malonesnė.
Gal dar susirastų kokios dvide
šimt penkios, kurios manęs ne
pamiršo? Bet tik ne tūks. antis,
ne penki šimtai. Tokiam opti
mizmui tarkim labanakt...
Bet
jeigu ateis laikai, kad knygą rei
kės leisti, kaip tortą gegužinėje
iš varžytinių, tai gal geriau jos
— Kodėl? Argi tiek daug jūsų
neleisti, gal geriau ir nerašyti
širdyje prisirinko kartėlio?
nieko daugiau. Turi juk būti ri
— Labai daug, mano mielas. ba mūsų išdidumo dekadansui!
Pervirš! Nes prieita ligi to, ka
— Kai š. m. spalio 1 d. at
da deguto šaukštas sugadina vi
vyksite Chicagon į Alanto sukak
są statinę medaus. Bet neslėpsiu,
ties minėjimą, kokia tema kal
jog turėjau ir tam tikro džiaugs
bėsite?
mo šią muzikinę seriją rašyda
— Nesant tokia proga
kitos
mas. Yra labai smagu neturėti
jokių viršininkų, jokių cenzūrų, išeities, reikės kalbėti apie Alan
partinių ar ideologinių sluoksnių tą daugiausia kaip rašytoją, įdė
spaudimo — rašyti laisvai, iš šir jusi stambų įnašą lietuviij litera
dies, be nereikalingų “diploma tūrai ir spaudai — ir pavyzdingai
tijų”, kalbėti, kaip iš tikrųjų gal šią misiją tebeatliekantį ligi da
voji, kaip jauti, kaip tiki ir kaip bar. Paskui gal dar pridėsiu ke
nori. Miesčioniui, filisteriui, biu letą karčios teisybės žodžių apie
rokratui ir politikos
totalistui, mūsų dabarties laikus ir žmones
tai labai įtartina situacija, bet aplamai. Reta proga pabuvoti
rašytojui tai beveik idealas — iš Alanto kūrybos atošvaistų šven
lėkti žirgu į plačias lankas, be tėje man maloni. Su Alantu eapynasrių, be raitelio, be balno sam seni draugai, kilę iš vieno
ir pasagų, ir nusižvengti laisvai, krašto, iš panašaus socialinio
savo būdu ir savo tembru. Todėl luomo, paraleliškai siekę mokslo
nelaukiu ir visai nesitikiu, kad tėvynėje ir užsieniuose, 1940 me
būčiau savo amžininkų daugu tais kartu pradėję bėgti iš Lie
emigracijoje
mos palankiai suprastas ar pa tuvos į “tremtį”,
laisvalai
glostytas. Aš juk ten mušuosi be vienodu užsispyrimu
veik su visu pasauliu, visom par kiais kankinę rašomąsias maši
tijom ir tradicinėm ideologijom. nėles (tik jo rašto darbai geres
Bet gal rasčiau ir šalininkų? ni ir ilgiau išliks už manuosius).
Man rodos, kad mano
likimo Man rodos, kad aš jį turėčiau
brolių batalionas jau auga spar suprasti. Beje, esam dar kaip ir
giminės.
čiai.

— Čia iš dalies tiesa. Buvau
ir tebesu “nepaprastai darbštus”
per tris pastarus dešimtmečius
daugiausia fabrikuose. Esu punk
tualus, beveik niekad nepralei
džiu be reikalo darbo dienų, pak
lusniai atlieku viską, ką įsako vy
riausybė, į ginčus įsileidžiu nedažniau kaip kartą per metus.
Išdirbu taip darbščiai kasdien po
8—10 valandų, dar porą valandų
sugaištu kelionėje. Geriausiu at
veju man lieka per darbo dieną
porą, trejetą laisvų valandų
ir
dar šiek tiek laiko savaitgaliais.
Tad netiesa, kad daug rašau. Ne
turiu tam laiko ir sąlygų. Jei tu
rėčiau, tai tikrai parašyčiau dau
giau ir, tikiuos, geriau. Per pas
tarus pusantrų metų spaudai ra
šiau jau visiškai mažai. Priežas
čių neaiškinsiu, kas iš to — jos
per daug mizernos. Bet per tą
laiką ne vien tik su svečiais uliavojau. Galutinai
suredagavau
vieną labai storą literatūrinės
kritikos essay rinkinį ir beveik su
sitariau, kad jį anksčiau ar vė
liau išleis Londono Nidos klu
bas. Darbas tam reikalui, užsidė
jus mokomos kuopos viršilos dis
cipliną ir drausmę, šiais metais
truko apie šešis mėnesius — ir
buvo man vienas iš pačių ma
loniausių, beveik kaip dangiška
paguoda. O svarbiausia, nieko
ten nebus nei apie Vliką,
nei
Altą, nei Bendruomenę, nei dip
lomatus. Viskas tik apie knygas,
— Kada ši knyga išeis
iš
menus ir mūsų derlingai tragi
spaudos,
kas
bus
leidėjas?
komišką gyvenimą.
— Nežinau ir
nenujaučiu.
Na, per praėjusių metų dalį ir
rašiau
šių metų pirmuosius mėnesius Pradžioj tas “kronikas”
kas savaitę rašiau po vieną ne laikraščiui naudoti, ne knygai,
visai trumputę “kroniką”,
kai tad ir jų forma atitinkama. Da
kada po pusantros — ir parašiau lykas savaitraščiui tikrai per il
jų netoli šešiasdešimt.
Išspau- gas, bet būtų neblogas dienraš
dus knygos formatu,būtų gerokai čio atkarpai, iš ko vėliau būtų
surišti
per 200 puslapių. Šį ciklą dėl tam galima pigesniu būdu
doku
tikrų priežasčių pavadinau muzi- knygą, kaip patvaresnę
kališkai — “Priešpaskutinis do mentaciją ateičiąi. Esu kiek ta
kryptimi zondavęs Dirvą, bet sa
re-tųi”.
vo dienraščių tiek mažai tetu—r Kodėl toks pavadinimas, ir rim, o simptomai rodė, kad iš tų
koks tos knygos turinys?
šiaudų nebus grūdų. Pagaliau,
— Tik dėl atsargumo, miela suprantu: kas tokį “kontrover
spaus
sis. Norėjau, kad būtų paskuti sišką” griozdą šiandien
nis, bet būtų labai nepatogu, jei dins? Jeigu būtų entuziazmingas
ir
gu tą pamfletą parašius, tektų himnas išeivijai, jos vadam
dar kartą — ir vėl “paskutinį” veikėjam, tai dar gal.
— tais pačiais klausimais rašyti.
— Negi leisite tokiai jums
Do-re-mi turinio nemokėčaiu ke
jautriai knygai užmigti amžinu
liais žodžiais atpasakoti. Tai iš miegu?
dalies mano paties vėlesnių laikų
viešoji “autobiografija”. Fonas ir
— O kodėl trukdyti jai pa
jūsų mėgiamų
“kontroversų” miegoti? Pailsės ir gal bus gra
laukas — mūsų išeivijos vėliau žesnė. Žinoma, ne amžinu mie
sių laikų beviltiškas ir begėdiš gu. Tada šią miegančią gražuo
kas susikivirčijimas, užsiliepsno lę (tegu aptukusią ir raukšlėtą)
jęs tarpusaviniais kaltinimais,kad gal koks princas pabučiuos ir pa
išeivijos jaunuomenė, ypač aka žadins. Sakykim, po penkiasde
demikai, intelektualai ir santykių šimt metų, kai gal nė vieno ka
su tauta sovietinėje Lietuvoje pa riauninko nebebus gyvo. Tada
laikytojai esą jei dar ne užsi dausose taikingai midų gersim ir
maskavę bolševikai, tai visokiais aš, ir daktaras Bobelis, ir Marty
atvejais okupanto
talkininkai, nas Gudelis, ir Vaclovas Dauno
komunistų pataikūnai,
naivūs ras. Be abejo, toks likimas rank
puskvailiai, laisvės kovos išdavi raščių yra gana menkas rašyto
kai ir pan. Ši problema, man ro jui paskatas kitiem rašto darbam
dos, pagaliau pasidarė
labai tęsti. Bet tegu lieka įrodymas, kad
svarbi, nepaprastai skaudi ir ža knygos buvo rašomos stalčiuje
linga. Aš ją norėjau priešpasku gulėti ir kantriai laukti “samiztinį kartą panagrinėti asmeniš dato” ne tik sovietinėje Rusijoje
kai ir visuomeniškai, kultūriškai, ir Lietuvoje, bet ir laisvoje, lai
politiškai ir dvasiškai. Nemėg- mingoje, turtingoje lietuviškoje
damas vien tik verkti, mėginau Amerikoje. Mūsų bendruomeni
ne kartą šypsotis, ironizuoti, kiek nis sąstatas jau prinoko tokiai
satyriškai atskleisti mūsų gyve veiklai...
nimo nuogybes ir absurdus. Ka
— Ar tikrai nebesuskaiciuotudangi pastaraisiais laikais ir ma
me 500, kurie norėtų knygą už
ne asmeniškai kai kuri spauda
siprenumeruoti, įmokėdami
iš
jau varsavo, kaip simpatišką
anksto po 10 dolerių, arba 1000
neo-'bolševiką, “akiratininką” ir
gerų vyrų ir moterų, paklojančių
okupantų kvislingą, tai man at
po penkinę? Tiek, rodos, užtek
rodė svarbiau ir maloniau iš tos
tų neplonai gražiai knygai išleis
plotmės pradėti diskusiją.
Esu
ti.
anksčiau ne vieną užsienio lietu
vį patriotą gynęs, kai jį moralis
— Užtektų per akis, bet bran
tai ir demagogai puldavo, neva gusis, tiek daug šiandien jau ne
kaip okupantų talkininką ir slap suskaičiuosimi. Nebe tie laikai,
tą bolševizmo skleidėją. Manęs nebe tie ir žmonės. Dešimt do
betgi, ačiū Dievui niekas negy lerių —- tai juk beveik vidutinio
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— Niekad apie tai negirdėjau.
Ar tai kraujo giminystė?
— Kraujas ar ne kraujas, bet
buvo taip. Gerokai prieš
karą
viena mano vyresnė pusseserė su
vyru nuomojo Jakševičių (Alan
to tėvų) dvarelį, ar palivarkėlį
Kriaukėnuose, Radviliškio vals
čiuje. Esu ne kartą ten lankęsis
per baliukus. Ta mano pussese
rė buvo smarki, energinga
ir
puikiai tvarkė “aukštadvarį”. Ji
turėjo dvi labai gražias dukteris
— sirpstančio amžiaus, vosilkų
akim, gintariniais plaukais, o jų
krūtinės buvo kaip tik tokios, ko
kias Alantas aprašo visuose savo
moteriškų personažų romanuo
se, ypač “Amžinajame lietuvyje”:
ramiai netilpo po palaidinukėm,
plėšėsi gaivališkai į gyvenimą.
Sykį viena iš jų man atvirai pri
sipažino, kad kai vasaros atosto
gų atvyksta Jakševičiukai, Vy
tautas ir Algirdas (vėliau akto
rius ir režisierius), tai jiedu esą
labai, labai pasiutę... Čia kalbu
su nedasakymu, ir tai jau reiš
kia beveik posūkį j giminystę.
Vytautas galėjo man būti pusžentis...

— Pabaigai paskutinis klausi
mas: jei jus skaitytojai,
kaip
rašytoją ir žurnalistą, atvestų į
paskutinį teismą, kur
palubėj
viršum jūsų galms kybotų Da
moklo kardas, — ką dar norėtu
mėt pasakyti savo tėvynainiui,
visiškai atvirai, it nuodėmklau
siui?
— Gal ir rizikuočiau ką pasa
kyti, kai būsit mažų mažiausiai
vyskupas. Kaip jau iš ankstyves
nių paklausimų buvo matyti, aš
gan greit esu pridaręs tiek daug
ir tokių tirštų, įtartinų,
beveik
suktų nuodėmių, — t. y. “kont
roversų", — kad nesinorėtų apie
jas diskutuoti su žemesnio rango
dvasininku. O dėl Damoklo kar
do, tai esu pastebėjęs, kad kai
tik jis viršum galvos pakvba,
tuoj daraus judresnis, veržlesnis
ir gal kūrybiškesnis. Man geriau
ir greičiau rašosi, kai yra grės
mė, pavojus, degantis reikalas,
konfliktas, spaudimas.
Bet šį kartą bijau Damoklo
kardo. Praeityje Chicagoje esu
turėjęs porą paskaitų ir porą tre
jetą kartų trumpai kalbėjau per
Margučio radiją. Labai gaila, bet

Persikėlęs gyventi į JAV, prel.
Krupavičius ir čia ieškojo savo
atsiminimams dokumentinės me
džiagos. Buvo gavęs ir dalį Stei
giamojo seimo stenogramų. Bet
tai buvo tik maža dalis, neapimanti visų seimų darbų ir nesu
daranti sąlygų objektyviai atsta
tyti jo politinei veiklai. O netu
rėdamas daugiau dokumentinių
šaltinių savo atsiminimams pa
tikrinti bei pagrįsti, jis nesiryžo
jų daugiau rašyti. Jis nenorėjo
t
išleisti atsiminimų, kurie nebūtų
laisvi nuo kontroversijų. Todėl
• p-’'-"
JT
dokumentais nepagrįstų atsimi
t 51 ; • izSr .nimų jis sakėsi negalėsiąs skelb
ti, kad nepasikartotų tokie patys
t
' =
priekaištai, kurie buvo daromi ki
1
1
n
tiems
savo atsiminimus išleidu1 •“
-1
•» : :
4
siems politiniams veikėjams, kri
U
i
Atikos apkaltintiems neobjektyvu
1
mu bei tendencingumu. Norėda
mas to išvengti ir neturėdamas
reikalingų dokumentinių šalti
nių savo atsiminimams patikrin
ti, jis jų neberašė, visą savo di
Dailininkai Nijolės Vedegytės-Palabinskienės grafikos parodos atida ryme Čiurlionio galerijoje, CC’J'eagoj. Iš namiškai išgyventų svarbių ne
kairės į dešinę: Petras Aleksa, Ona Baužienė, Marija Ambrozaitienė, Nijolė Vedegytė-Palubta. ikienė, Adol tolimos praeities įvykių patyrimą
fas Valeška, Magdalena Stankūnienė, Vanda Balukie nė, Jonas Kelečivs ir Aldona Labokienė.
nusinešdamas į kapus.
Nuotr. K. Ambrozalėlo
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MYKOLO KRUPAVIČIAUS ATSIMINIMAI

SKRAIDANTIS DVIRATIS

Britų aviacijos leitenantas
John Potter sukonstravo dvi
ratį su sparnais ir propeleriu ir
juo įstengė pakilti iki 20 pėdų
aukščio ir nuskristi 1,171 jar
dą, 22 mylių per valandą grei
čiu. Pakilo ir skrido, mindamas
kojomis, bet pervargęs turėjo
nusileisti, šie bandymai buvo
atlikti Oxfordhire aviacijos ba
zėje.

(Atkelta iš 1 psl.J

daugumą jis gerai įvertina, ap Krupavičiaus prašomas, buvo su
tardamas juos, kaip gerus savo tikęs jas jam perleisti. Ir kartą
kia bolševikinio teismo pasmer
dėstomų dalykų žinovus ir gerus jis laišku pranešė Krupavičiui,
kimo ir įtūžusio jo ieškojimo
dėstytojus.
kad stenogramas jau pakrovęs į
jam paskirtai mirties bausmei įApskritai šiuose atsiminimuo vagoną ir išsiunčiąs jas į Fulinvykdyti. Dėdamasis
grįžtančiu
se
yra liečiami reikšmingi
įvy geną. Bet., berods, tą pačią dieną
namo kareiviu ir atitinkamai
Savickis mirė, ir jo žmona, neliekiai
ir
keliamos
mūsų
gyvenime
persirengęs, keliaudamas Lietu
tuvė, nebesirūpino stenogramų
kitados
buvusios
svarbios
prob

vos link, jis patenka į didelę ta
išsiuntimu ir nežinia, kaip su jo
pačia kryptimi traukiančią ir plė lemos. Tų dalykų atsiminimuo
mis pasielgė.
se
atpasakojimas
gyva
ir
gražia
šikaujančią dezertyrų gaują, ku
išaiškina
rioje apie porą savaičių jam ten kalba atskleidžia bei
JllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllimilllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!
daugelį
netolimos
praeities
daly
ka gyventi ir nuolat aiškintis,
kad išblaškytų įtarimus ir išlik kų, apie kuriuos dabartinės kar
tos jau maža ką bežino ar turi
tų gyvas.
tik
miglotą supratimą.
Kas dar šiuose atsiminimuose
būdinga — tai Krupavičiaus tei
= 1972 METAIS WALTER RASK-RASČIAUSKAS NUVEŽĖ NET =
Kodėl tik viena atsiminimų
giama pažiūra į žmogų. Atsimi
= 9 EKSKURSIJAS I LIETUVA- VISOS BUVO PILNOS. KALĖDŲ §
knyga?
= IR NAUJŲ METŲ LAIKU RUOŠIAMA DAR VIENA KELIONĖ. 5
nimuose užkliūvamą už dauge
5 NORINTIEJI PRALEISTI METŲ ŠVENTES SU ARTIMAISIAIS =
lio rusifikatorių, sulenkėjusių lie
Išleistieji prelato M. Krupavi-'
tuvių ir lietuviams kenkiančių čiaus atsiminimai yra tik dalis, 5 LIETUVOJE, SKUBĖKITE REGISTRUOTIS - YRA TIK KE- i
5 LIOS LAISVOS VIETOS.
lenkų, tačiau nematyti, kad jis jo numatytų parašyti jo politinę j
1 IŠVYKSTA GRUODŽIO MĖN. 21 DIENĄ - GRĮŽTA SAUSIO i
juos pasmerktų, kaip galutinai
veiklą apimančių
atsiminimų.
blogus žmones. Jis yra pažinęs Šiuos atsiminimus, jam diktuo-' 5 MĖN. 4 DIENĄ (14 dienų).
11 DIENŲ PRALEIDŽIA LIETUVOJE.
daug gerų žmonių, kuriuos tau
jant, surašė dr. Vladas Literskis.
tiniu atžvilgiu
tektų priskirti
Po to jis ruošėsi juos toliau tęsti
KAINA: NUO NEW Y0RK0 — $660.00
prie priešų. Kalbėdamas ir apie
ir rinko medžiagą, kurios pagal
tuos, apie kuriuos jis nieko gera ba galėtų patikrinti savo aprašo
NUO CHICAGOS — $760.00
negali pasakyti, vis tiek susi
mų įvykių teisingumą Ret čia ~
s
laiko nuo jų smerkimo. Net ir di jis susidūrė su kalbamos medžią-1 S Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Dabar s
delio lietuvių priešo, daug jiems
5 pats laikas pradėti rūpintis iškvietimu 1973 metų vasarai.
gos trūkumu tremtyje. Pagrindi-I
blogo padariusio Seinų seminari
|
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
|
niu savo atsiminimams šaltiniu
jos viceregenso ir vėliau Vilniaus
jis laikė Lietuvos seimų stenogra
arkivyskupo Jalbžykovskio, kurį
9727 S. Western Avenue
mas ir ių ieškojo, kad jomis ga
jis laiko tamsia asmenybe, jis ga
lėtų pastoviai naudotis. Jas buvo
Chicago, Illinois 60643
lutinai nepasmerkia — ir jame
suradęs pas buv. Lietuvos
pa
randa teigiamų bruožų.
siuntinį Danijoje ir kitose valsty
TELEFONAS (312)238-9787
Panašus teigiamas vertinimas bėse' Jurgį Savickį, kuris prel.
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vyratda, ap c savo lankytų moks
lo įstaigų. dėstytojus. Didelę jų
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kažkaip man nesisekdavo, vis ne
patikdavau ar neįtikdavau čikagiečlam. Dabar mane pakvietė
Alanto paminėjimo rengėjai ir,
kaip silpnai pasiturinčiam, pa
siūlė sumokėti oro kelionės išlai
das. Turėdavau anksčiau visokių
idėjų, bet pačios svarbiausias, —
pasakytas ar parašytas, vis atidovanodavau maždaug už
dyką.
Dabar pakibo Damoklo kardas:
kaip surasti dar vieną idėją, kuri
būtų verta su viršum dviejij šim
tų dolerių! Ieškau susijaudinęs,
bet tokios brangios mintys vis ne
ateina. Ir beveik neabejoju, kad
kolegos vėliau mane pakaltins,
jog iš Žurnalistų sąjungos kruvi
nu prakaitu sulasyto iždo išplė
šiau stambią sumą pinigų
už
plepalus, nevertus penkių centų,
ir tai tokius, kuriuos “mes visi
seniai žinojom”.
Turiu patyrimo, Taip yra bu
vę Chicagoje. Taip būna. Ir taip
vėl gali būti. Jei kas mane nors
truputėlį dar gelbės, tai Damok
lo kardo grėsmė, pavojus, neri
mas, smarkūs priešai. Tad iki
skaidraus pasimatymo.
*

Mūsų rekorderis čia taipgi su
stojo. Ir vėl tylu. O už savaitės
čikagiečiai jau gyvą pokalbį su
Broniu Raila galės tęsti V. Alan
to pagerbime.
V. K,
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CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE dėl bet kokių Jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas iki $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas įsigykite nuosavus namus.

DIVTDENDS COMPOUNDED DAILY

PAID QUARTERLY

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President

6245 SO. WESTERN AVĖ.
B O D R S :

TEL. — GR 6-7575

Mon. 12 P.M. to S P.M., Tuos. I to t, Ttiur*. A Prl. • to 8, Bat. • to 18:80

šeštadienis, 1972 m. rugsėjo mėn. 23 d.

DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS. LITERATŪRA

pernai Chicagoje išleistą antolo
giją “Lietuvių poezija išeivijoje
1945—1971.” Tai Aldona Vesčiūnaitė, Jurgis Janavičius ir Juo
zas Almis Jūragis. Čikagiškėje antologijoje iš “australiečių”
i buvo dar ir Vincas Kazokas. “Te, rra Australis” puslapiuose jo nė■ ra. Savaime kyla klausimas: ko
dėl?

Viena organizacija
daugiau

Mintys po spaudos veikėjų suvažiavimo
šiaip antologijoje lyg ir pasi
gendame pačios jauniausios kar
tos žmonių. Šiauriniame pusru
Pereitą savaitgalį (rugsėjo 15- Iš suvažiavime ^padaryto prane
tulyje dargi ir tarp dvidešimt ,‘17 d. d.) Tabor Farmoje įvyko šimo paaiškėjo, kad mūsų žur
mečių atsiranda tokių, kurie ra i Lietuvių žurnalistų sąjungos or nalistai iš tikro pasinešę plauk
šo poeziją lietuviškai. Ir rašo dau ganizuotas LB ir spaudos veikė ti į plačius vandenis, naujų kon
• Matas Raišupis, DABAR
giau negu pusėtinai. Ar Australi jų suvažiavimas. Jame teko da tinentų ieškoti. Pavasarį suruoš- į
TIES KANKINIAI. Lietuvos vys
joje tokių jau nėra?
kupų, kunigų ir tikinčiųjų kelias
lyvauti ir šių žodžių autoriui. tas Spaudos balius davęs daugiau,
pirmoje ir antroje sovietų okupa
pelno, j
Turėjau progos stebėti iš arti kaip 1,800 dol. gryno
cijoje. Išleido “Krikščionis gyve
Taipgi abejotume leidiniui LŽS veiklą ir išgirsti keletą dė Džiaugiamės ir liūdime kartu.
IR !R A
nime” knygų serija Nr. 8, 1972.
parinktu vardu “Terra Australis”. mesio vertų minčių, deja, ne vie- ‘ Dirbantieji žino, kiek reikia su
Šios knygos mecenatas kun. Pi
Kai lotynų kalbos net ir bažny šos programos, bet privačių pa-, gaišti laiko tokio pasisekimo va
jus A. Lekešis. Kalbą tikrino Vla
čioj nesigirdi, kodėl ji čia buvo sikalbėjimų metu, jomis ir noriu karui suruošti. Užuot pašventus
das Kulbokas. Įrasus piešė Te.es-,
šį laiką visuomenės gerovėms ir
būtina prie lietuviškosios poezi čia pasidalinti su kitais.
foras Valius. Nuotraukas perfo-i
negerovėms kelti, jie pašventė
jos? Kažkaip, atrodo, būtų pap
Kas yra žumalizmas, žumalistografavo kun. A. Kezys, SJ.
savęs populiarinimui.
Užuot
rasčiau ir gražiau skaityti antoloi
t'ka ar žurnalistas, manau, aiš
Spaudė Draugo spaustuvė, 4545 j
kreipus savo dėmesį ir plunksną
gijos pavadinimą “Pietų Kry
kinti nereikia. lik pakartosiu,
W. 63rd St., Chicago, III. 60629.
i kitiems, buvo nukreipta į save.
žiaus padangėje” ar kaip nors pa
kad
pagal LE žurnalistas
yra
Leidinys 436 psl-, kietais viršeliais
Tai esą tik pradžia. Jau organi
našiai. Sunku būtų net įsivaiz
“žmogus, dirbąs periodinės spau
kaina
10.00 dol., gaunamas
zuojamas Daužvardžio
Fondas
duoti Jungtinėse Amerikos Vals
dos redagavimo, rašymo, žinių
“Drauge”.
su premijomis ir stipendijomis,
tybėse lietuviškos poezijos knygą,
rinkimo, atvaizdų- parūpinimo
plečiami jaunųjų žurnalistų kur
pavadintą, sakysim, “Terra Amespaudai
(fotografavimo), leidi
Knyga suskirstyta į šiuos pen
sai, leidžiamas padidintas laik
ricana”. Būtų tiesiog juokinga.
mo ir pan. srityje. Siauresne pras
kis pagrindinius skyrius. Kai lais Australijoj gyvenančių lietuvių poe Tad šyptelti reikia ir dėl “Terra
raštis, telkiamos įvairiems užda
me žurnalistais vadinami žinių
vės saulė nusileido; Gegutėle, tu zijos antologijos viršelis.
viniams lėšos aukų rinkimo bū
Australis”.
rinkėjai, leidinių redaktoriai ir
anksčiau
parlėki; Katakombų
du, rengiami atskirų asmenų pa
kultūrinio,
visuomeninio bei po
Bažnyčia; Audra tebesiaučia. Są
gerbimai, rengiamos kultūrinių
Belmore Sydney, N.S.W., Auslitinio gyvenimo komentatoriai”
rašai, statistikos, lentelės. .Šie sky
trečiadienių sueigos,
ruošiami
tralia. Antologijos tiražas 500 egz.
Žurnalistą taip supranta ir da
riai vėl skirstomi į daugeli posky
bendro pobūdžio suvažiavimai,
Leidinys kietais viršeliais ir su
bartinis LŽS pirm. kun. J. Vaišrių, kurių antraštės jau iš karto
planuojamas beletristinių knygų
aplanku,
160
psl.,
kaina
4.00
dol.
nys,
SJ, nes šią sampratą irgi
intriguoja skaitytoją: Šventovės
leidimas ir t. t. ir t. t. Diegink,
cituoja savo straipsnyje Lietuvis
pelenuose; Vyskupas Stalino vieš
nepasisakome prieš, tik klausia
Antologijoje sutelkta šių, poe
Žurnalistas nr. 2, lygiai taip žur
patavimo metais; a.a. vysk. An
me, kur visa tai žurnalistą nu
ziją rašančių, kūryba: Juozo
nalistą
supranta ir mūsų visuo
tanas Karosas; Ištiestos rankos
ves? Ar visa tai yra LŽS užda
Mikšto, Aldonos Veščiūnaitės, A.
menė. Žurnalistus, arba visuo
miško broliams; Vysk. VjBoriseviniai, tikslas ir darbo laukas?
Gasiūno, Marijos Irenos Malakūmeninio bei kultūrinio gyveni
vičiaus kelias į mirtį; Kuni
Pavyzdžiu gali eiti tas pats, jau
nienės, Prano Pusdešrio, Mari
mo komentatorius,
pagarbiai
go mirtis partizanų bunkeryje;
minėtas,
Tabor Farmoje suvažia
jos Slavėnienės, Jurgio Janavi
kviečia į savo tarpą, į susirinki
Šėtono gundymai. Amerikietis vimas.
Darbo
ir rūpesčių padėta
čiaus, Kazio Kuncos, Aldonos
mus, kultūrinius vakarus, meno
Sibiro lietuvių klebonas; Mišios
Prižgintaitės, Broniaus Žalio,
parodas,
konferencijas ir posė 'daug, laiko dar daugiau išeikvokasyklų gilumoje; Klaipėdos baž
Jono Rackaus ir Juozo Almio Jūdžius. Laikraščiai, žurnalai, lei- ta> o kokie rezultatai? Penktadienyčios drama; Kruvina auka
ragio.
dyklos ir organizacijos deleguoja ' nį tedalyvavo 33 asmenys. Gerai
šventovėje; Vargšų draugas vys
juos į įvairius suvažiavimus, kon paruoštoje V. Alanto paskaitoje
kupo soste. Dievas partiečių šir
Leidinys papuoštas ir antologi
gresus, šventes, paskaitas, kon šeštadienį susirinko vos 43 klau
dyse; Jaunoji. kunigų karta pir- jos dalyvių nuotraukomis, kurios
juos sytojai. Pagrindiniame posėdyje
mūn'ų kely; Kankinio ir budelio estetiškai atmuštos pilkai rusva Knygos apie prof. J. Eretą viršelis certus etc, etc, aprūpina
specialiais bilietais ir pasodina į dalyvavo 49, o spaudos konferen
spalva. Nuotraukas lydi autorių
susitikimas ir kt.
beveik gėlėmis išpuoštas kėdes. cija visai iširo, dalyviai atsistojo
autobiografiniai ar tik biografi
e
DIDYSIS JO NUOTYKIS. Ir verta. Žurnalistai, manyčiau, ir išėjo, palikdami moderatorių
Visa tai skaitant ir stebint sibi- niai aprašai.
Prof. J. Eretas tarnyboje Lietu yra mūsų visokiausio judėjimo ir garbės prezidiumą nustebusiais
rines nuotraukas, prieš akis išky
Leidinys gražus lietuviško Par vai Parašė: St. Šalkauskis, A. siela, paguoda ir viltis. Be žurna veidais už stalo. Suvažiavimą ati
la šių dienų herojiškoji Lietuvos
naso užmojis Australijoje. Kas ga Skrupskelienė, A. šešplaukis, J. listų mes nieko nematytume, nie darydamas kun. J. Vaišnys pa
katalikų epochą? apie kurią pa
lėjo galvoti, sakysim, prieš tris Brazaitis, O. Labanauskaitė, A. ko negirdėtume ir nieko nežino stebėjo, kad “... esame pilni ener
saulis taip mažai ka.ba, bet kuri,
dešimt metų, kad kada nors išeis Liuima ir St. Yla. Bendradarbia tume. Mūsų veikimas, spauda ir gijos, pasiruošę nuversti kalnus”.
tikėkime, Aukščiausio planuose
lietuvių poezijos antologija toli- vo: A. Avižonienė, J. Botyrius, pati lietuvybė butų lyg vežimas Malonu girdėti, bet ar tuos kal
nėra pamiršta.
I moj Australijoj, kur bus sudėta F. Brelmeris, V. Dabušis, Z. be ratų. Atimti iš visuomenės nus verčiate? Argi žurnalistų už
kūryba ten pat begyvenančių lie Ivinskis, J. Kavaliūnas, Ig. Ma- žurnalistą, tai tas pats, kas atimti davinys tokius suvažiavimus or
• TERRA AUSTRALIS. Aus
tuvių poetų. Taigi nors toks lei lėnas, A. Masionis, A. Mažiulis, lazdą iš aklojo. Žurnalistai lai ganizuoti?
tralijos lietuvių poezijos rinkinys.
dinys ir nebūtų didžia savo dali- Sesuo M. Palmira, Pr. Razminas, komi tokioj aukštoj pagarboj,kad
Esmės nekeičia suvažiavimo
Redagavo Juozas Almis Jūragis.
I mi aukščiausias mūsų poezijos St. Rudys, C. Surdokas. Spaudai dažnai “užmirštama” pakviesti teigiamas ar neigiamas vertini- ,
Išleido “Minties” spaustuvė savo
žodis, jis tačiau darosi šiuo atve paruošė J. Brazaitis. Techniki kultūrininkai ar žinomi visuome mas. Klausimas: ar reikia ir kieno ,
veiklos dvidešimties metų sukak
ju jau gana įdomus kultūrinio i- nis sutvarkymas P. Jurkaus. Iš nės veikėjai, bet niekada neuž pareiga juos ruošti? Pirmiausia i
čiai paminėti, 417 Burwood Rd.,
šeivijos klodo dokumentas, ro leido prof. J. Ereto bičiuliai. mirštami žurnalistai. Šie žodžiai — vieta netinka. Chicagoje, Det
dantis jos gyvastingumą tolimiau Knygos administrat. kun. V. nerašomi be pagrindo.
roite ar Clevelande dalyvių būtų
siuos pasaulio plotuos.
Dabušis, 147 Montgomeiy PI.,
Praeitais metais LŽS išsirinko 3 ar 4 kartus daugiau. Antra, at
Antologijoje sutelkta, kaip ma Peterson, N. J. 07501. Spaudė veiklią valdybą, kuri savo veiki vyko asmenys (tokių buvo gera
Vestuvėms, banketams. laidotuvėmIr kitokioms progoms
tėme, dvylikos autorių kūryba. Pranciškonų spaustuvė, 910 Wil- mo gaires pakreipė kita linkme. pusė), kurie žino daugiau, negu
Per
BEVERLY MILLS GĖLYMYčU Kai kurie iš jų yra patekę ir į loughby Avė., Brooklyn, N. Y. Toji linkmė yra girtina ir svei suvažiavimas gali duoti.
1443 W. 63 rd Street, Chicago, lllinoi
11221. Tiražas 1000 egz. Kaina kintina, tačiau daugelis abejoja
TEK PB 8-O8S3 — PK 8-0831
$5.00.
ar tikslinga. Žurnalistas
virto
ROOSEVELT PICTURE
veikėju, kokių yra tūkstančiai, o
Daugelis, tur būt, esate skaitę LŽS eiline organizacija, viena iš
FRAME COMPANY
NAMŲ TAISYMO DAMBAI
prof. Juozo Ereto parašytas daugelio. Lietuviškoji visuome
Manufactorers
Staliaus, dažymo ir visus kitus
! puikias prof. Stasio Šalkauskio nė pasijuto nuskriausta, nes nu
darbus atlieka lietuvis — labai
ir prof Kazio Pakšto monogra stojo “komentatorių”. Žurnalis
prieinama kaina.
fijas. Lygios monografijos yra tai, užuot aprašę kitų organiza
SKAMBIN I ! RE 7 9615
vertas ir pats prof. Juozas Ere cijų veiklą, dabar užimti savo ortas ir jo viso gyvenimo auka ganizae jos komentarais. Užuot
Lietuvai. Todėl sveikintina, kad ' komentavę kitus, privalo komenatsirado Profesoriaus bičiulių ! tuoti save. Užuot skyrus brangų
kitiems,
būrelis, kuris panašaus darbo ir 1 žurnalisto pašaukimą
reikia
jį
skirti
sau.
Užuot
pačiam
ėmėsi, h- štai jau turime kelių
Išpiaustyti paveikslų
autorių knygą apie žmogų, kuris buvus žurnalistu, dabar jau rei Rankomis
rėmai
—
pritaikinti
paveikslams
kia
ieškoti
ir
užimti
kitus
žurna

WAGNER & SONS
paskutiniam pusšimtyje metų
ir skelbimams, rėmai — metalu
Typevvriters Adding Machines
listus.
Kitaip
tariant,
jau
reikia
tiek daug reiškė Lietuvos ir mū
Checkwrite!*s
aplieti rėmai.
naujų žurnalistų, kurie aprašytų
Nuomoja
Parduoda—Taiso
sų
išeivijos
gyvenimui.
2400 So., Oakley Avė., Chicago
NAUJOS
NAUDOTOS
MARQUETTE PHOTO
ir komentuotų žurnalistus.
I VlrS 50 m. patikimas patarnavimas
Tel. Vlrginia 7-7258 - 59
NAUJOJE VIETOJE
SUPPLY
Kuo
tolyn
į
jūrą,
tuo
gilyn.
Knygoje
randame
šiuos
sky

5610 S. Pulaski Rd. Tel. 581*4111
IR MĖGĖJAMS
rius, parašytus įvairių autorių:
t
Įvadinis žvilgsnis: Tarp dviejų
Daug sutaupysite pirkdami čia
pasaulių; Didysis gyvenimo nuo
įvairių filmų foto aparatus bei
LIETUVIO
BATŲ
TAISYMO
tykis
(St. Šalkauskis); Audito
Jų reikmenis Pasinaudokite pai togiu planu atidedant pasirink DIRBTUVE
rijoje ir už jos (A. Skrupskelie
tus reikmenis ypatingai progai
nė) ; Lietuvos ieškojimas Vaka
S. Paulina St.
J Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 4612
ruos (A. šešplaukis); Nekapitu
(Town ot Lake)
i aptarnavimas. Atidarą pirmad
Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm. Ii
' ir ketvirtad. vakarais iki 0 vaL ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki liuojanti plunksna (J. Brazai
tis) ; Jaunimo avangarde (0.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak
• Vestuvės: spalvota ir juoda balta gali vykti ir , kitus oueai m
Labanauskaitė); Idėjų dinami
Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą
* Portretūra
koje
(A.
Liuima)
;
Atžalos
(St.
3314 West 63rd Street
Darbas garantuotas.
♦ Meno darbų nuotraukos ir kiti foto paiamavtma
Yla); Užsklandos žvilgsnis:
Chicago, Illinois 60629
STASYS ŠAKINIS Tarp dviejų tėvynių; J. Ereto
Telef. — HY 7 - 4677
Tel. — YArdg 7-9107
Teiel. PRospect &-899B
biografijos chronologija; Biblio
4i22 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11287
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daug jau smulkūs dalykėliai bu
vo svarstomi. Net ir diskusijų me
tu patys nariai suabejojo tokia
LŽS veikla, keldami klausimus:
ar LŽS netaps lokaline, Chicagos lietuvių organizacija? V. Rastenio palyginimas, kalbant visai
kitu klausimu, “mums
reikia
veiklos, kad visi matytų” tinka
ir LŽS. Argi ir ją bus apėmęs
tokios veiklos psichozas? Neno
riu tikėti, kad patys žurnalistai,
kurių pranešėjo teigimu sąra

šuose esą 240, nori būti eiline
organizacija, sakykime — veiklia,
kokių Amerikoje yra šimtai? Ar
gi LŽS nori savo kilnų pašauki
mą, vardą ir tikslą iškeisti į "...
viena organizacija daugiau”, kaip
išsireiškė vienas suvažiavimo da
lyvis, bet prašė jo pavardės ne
minėti.
Ne visos čia pateiktos mintys
yra mano — jas tiktai skelbiu
savo vardu.
Anatolijus Kairys

Mes padidinom mūsų štabą, kad galėtų greičiau išsiųsti
paketus. Greitai siųskite savo paketus mums
o mes viską sutvarkysime.

PAKETAI - DOVANOS
I TARYBŲ SĄJUNGA SENA PASITIKIMA FIRMA

Tarnauja Ir toliau savo nuolat augančiai klientūrai
40 metų egzistencijos tradicijose
Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų
klientų mes dėkojame Jums už palaikymą.
Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą
ir Jūs būsite mums dėkingi.
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų
kreipkitės į:

PRISIJUNGĘ SU PODAROGIFTS, INC.
728 WALNUT STREET, PHILADEL.PHIA, PA. 19106
Pitone (215) 935-3455
Atydos! Naujas adresas — New York Central Office:

240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001
tarp 21 Ir 28 gatvių. Subvvny Iki 28th Street BMT, EE ir ]
Rusais Niun. 1, 2, 5 ir 15

Telephone (212) 725-2449
arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:
Arba i bet kurį mūsų skyriaus atstovą
NEW YOItK. N. Y. 10003
101 First Avenue
OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107
5524 So. 32nd Street
781 - 8577

BAJjTIMORE, Ml). 21224

3206

Eastern Avenue
D1 2 - 2374

CHICAGO, ILL. 60622
2249 W. Chicago Avenue
BE 5 - 7788

PAI1MA. OHIO 44184
5432 State Itoad
749 . 3033

OLEVELAND. OHIO 44119
787 Kast 185th St.
486 - 1836
OETROrr, MICH. 48210
6460 Mlchlgan Avenue
TA 5-7560

ELIZABETH. N. JEBSEY 07201
956A Ellzabeth Street
201 — 354-7608
HAMTRAMOK, MICH. 48212
11415 Jos. Campau Avenue
365 • 6350

PH1LADELPHIA. PA. 19123
1013 N. Marshall Street
WA 5-8878
PJTTSBURGH, PA. 15222
346 Thlrd Avenue
GR i - 3712

ROCHESTER, N. Y. 14621
683 Hudson Avenue
BA 5.5923
SAN FRANOTSCO. CAL. 94122
1236 — 9th Avenue
LO 4-7981

HARTFORD, OONN. 06t03
II Charter Oak Avė,
249-6255
HANSAS CITY, HANSAS 66102
18 South Bethany
AT 1 - 1757
LOS ANGELES. CALI F. 90026
9841 Sunset Blvd.
213-382-1568

M1AMI, FLORIDA 33188
6405 Biscayne Boulevard
FR 9-8712
MINNEAPOLIS, MINN. 55418
2422 Central Avė. N. E.
(012 ) 788-2545

SO, BOSTON, MASS. 02127
890 \Vest Broadvvay
AN 8-8764

SOUTH KIVF.R, N. J. 08882
168 VVhltehead Avenue
201 — 257-2113

TRKNTON, N, J. 08611
730 Liberty Street
LY 9.9163

NEW BRITAIN, CONN. 06052
97 Sbuttle Meadovv Avenue
Tel. 224-0829

YINELAND, N. ,1. 08360
Paristi Hull
West I.undis Avenue
609-691-8428
U’ORCESTER, MASS. 01604
82 Harrlson Street
817-798-3347
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CRANE SAVINGS |
AND

LOAN

ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prea.

2555 West 47th Street

Tel. LA 3-1083

PLENTY OP PREE PARKING SPACE

6

%

„_ dviejų Matq Certlflcatn apskaitas
Minimom $6,000.00

5

%

Nantas aukotas dlv»dendas mokamas už
Investavimo sąskaitas.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
... .PIRMAD. It KETVIRTAD.......... » v. r. Iki » v v.
ANTRAD. Ir PENKTAD............ 9 v. r. Ud 5 ▼. v.
ftEflTAD. 9 v. r. Iki 19 v. d. — TreČtad uMaryta
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Užklaustas dėl toko skaudaus i Užbaigai — sugestija LB vado
buvusios vienos iš
stipriausių Į vams: ar negalėtumėt kreiptis į
lietuviškų parapijų bei kolonijų seselę Albertą (Kubiliūtę), kuri
likimo, vietos vyskupas gal atsa yra tikrai verta šių dienų bendkytų: “Jūs patys kalti, kad ne- ruomenininkės vardo, kad ji su
užsiauginot
užtektinai susipra rastų žmones, kurie Niūpilėje su
(Atkelta tš 3 psl.)
organizuotų LB apylinkę. Mūsų
tusių lietuvių kunigų...”
Mes gi vėl klaustume vyskupą: manymu, tai vienintelė išeitis;
tą gal palaidos čia viską, kas lie
tuviui buvo taip brangu bei mie “Ąr svarbesniems postams nega kad Niūpilėje galutinai nenusto
la, ką statė šaunūs lietuviai pat lėtumėt parinkti geriausius iš tų plakęs lietuviškasis pulsas.
turimų?”
riotai per ištisą šimtmeti.
(Bus daugiau)

Veidai ir vaizdai
senojoj Pennsylvanijoj

Novelės konkursą laimėjo Toctėl ne kartą dėl paprasto iš
iri ariyino stokos j pirmas pozici
rašytojas Romualdas Spalis jas prasiverždavo visai menki
Per eilę metu jau tradicija
virtus} “Dirvos” novelės kon
kursą laimėjo Halifaxe, Angli
joje, gyvenantis rašytojas Ro
mualdas Spalis. Konkursan buvo atsiųsta 13 novelių. Jury ko
misiją sudarė: Balys Auginąs,
Jonas Daugėla ir Aleksas Laikūnas. Premijuotoji novelė “Išriši
mas” šią savaitę jau pradedama
spausdinti “Dirvoje’. Konkurso
mecenatas yra Simas Kuteliams,
laureatui paskyręs 500 dolerių..
Konkurso laimėtojas Romual
das Spalis mūsų literatūros bi
čiuliams yra gerai pažįstamas ir
jų mėgiamas autorius. Kone vi
sos jo išleistos knygos yra išpar
duotos, kas labai reta išeivijos
literatūriniame gyvenime. Toki
gerą pasisekimą skaitytojuose yra
turėjusios šios Romualdo Spalio
lig šiol išėjusios beletristikos kny
gos: Trylika nelaimių, Didžiosios
atgailos (1952), Gatvės berniuko
nuotykiai (1952), Ant
ribos
(1954), Alma Mater
(1960),
Rezistencija (1969), Angelai ir
nuodėmės (-1963) ir Tarp dan
gaus ir žemės (1965).

dalykai, tik jais besirūpinančių
apsukrumu sugebėję vienur ar ki
tur, pralįsti, bet organizacijoms
ir fondams jų abejotinos reikš
mės užmojus laiminau!.
;

6 buvo tikėtasi, kad planuo
tojos ir ^utorltetirrgos patarėjos
pareigas čia eis kadaise įsteigto
ji JAV LB Kultūros taryba. Ta
čiau vkrgp. ar “įmanoma Jsivalzilmiti mažiau veiklią instituciją
kokia eifę metų buvo Kultūros
taryba. Atrodo, kad ji pati neži
nojo, karti ji yra įkurta ir ką ji
turi daryti.

Reikia tikėtis, kad Šiai stagnafcMt dabar turėtu ateiti galas,
JAV LB naujuosiuos įstatuos aiš
kiai suformulavus Kultūros tary
bos pareigas. Anot jų. Kultūros
taryba planuos ir vykdys JAV
lietuvių bendrinius kultūrinius
uždavinius, ji planuos kultūrinių
vertybių kūrimą ir ugdymą, rū
pinsis lituanistikos mokslo, gro
žinės literatūros, dailės, teatro,
muzikos, bibliografijos ir lietuvių
kultūrinės reprezentacijos leidi
nių leidimu, organizuos, derins
ir globos lituanistinėš ir kultū
rinės medžiagos rinkimą ir sau
Kultūros tarybai pats
gojimą, organizuos lietuvių kul
laikas pradėti darbą
tūros ir mokslo bei meno darbuo
Lig šiol mūsų čionykščio kul tojų suvažiavimus, vykdys LB
tūrinio gyvenimo raidoje labai krašto valdybos pavestus uždavi
dažnai pasigesdavome
darinis nius.
planuojančios ir apie juos gerai
Visa tai rašte skamba labai
nusimanančios institucijos. Pasi
aiškiai
ir gražiai. Dabar reikia
gesdavome ir autoritetingo pa
tik
viso
to įsikūnijimo realioje
tariamojo balso, kam nors vieną
mūsų
kultūrinio
gyvenimo raido
ar kitą didelės reikšmės kultūri
nio pobūdžio sprendimą darant. je.

FILMŲ ĮVAIRUMAI
Vakartį Amerikos mitas
STASĖ SEMĖNIENĖ

Paskutiniu laiku kino lankyto
jai galėjo matyti, kaip garsių ak
torių ir “žvaigždžių”, tokių kaip
Richard Burton, vaidyba ir kar
jera smunka. Kartu su savo “gy
venimo drauge” Elizabeth Taylor
Jie vienu piršto mostelėjimu pri
sišaukdavo milijoninį atlyginimą
už vieną filmą. Paskutiniuose gi
keliuose filmuose, kaip “Hammersmith is out”, “Bluebeard”
ir dar pora kitų Richardo vaidy-,
ba pasirodė verta tik nikelio.
Dabar gi Philip Kaufman
parašė ir surežisavo “westem”
filmą apie žinomą plėšiką Jesse
James, vertą dėmesio dėl pui
kaus pastatymo ir dar stipresnės
vaidybos. Filmas pristato ir Jessė
-James visai kitoje šviesoje, lyg
tai būtų britų legendarin-is did
vyris Robin Hood ar net ir mūsų
lietuviškasis Tadas Blinda, XIX
šimt. Žemaitijos “svieto lyginto
jas”. Jesse James čia atvaizduotas
paprastų žmonių mylimas, sau
gojamas ir net, kaip “herojus”,
sveikinamas.

“THE GREAT NORTFIELD,
MINNESOTA RAID” filme ve
dama labai silpnutė linija tarp
pabėgusių nuo įstatymų — nusi
kaltėlių ir herojų. Tuo tarpu
vaizdiniai “Senieji Vakarai” pri
statyti lyg purvina, nekultyvuota,
pilna prietarų vieta. O žiūrovas
gali lengvai “išskaityti tarp eilu
čių”, kad filme nėra tiek daug
veiksmo, kiek noro parodyti tik
rą faktą, Liečiantį tą begėdišką
banko apiplėšimą, kurį įvykdė
Jesse James ir Cole Yuonger gau
ja 1876m.
Anot Kaufman, Cole Youngėr
(Cliff Robertson) buvo gaujos
smegenys, o Jesse (Robert Duvall) palaike tik nuotaiką, ener

• Prof. Vlado Jakubėno šiam
šeštadieniui žadėtas straipsnis
apie Lietuvoje mirusį kompozi
torių Balį Dvarioną ir jo kūrybą
dėl neatidėliotinos medžiagos
gausumo nukeliamas į kito šeš
tadienio “Draugo” kultūrinį
priedą.

Rugpiūčio 25 d. į Belgiją, Liege miestą, j tarptautinį styginių
kvartetų konkursą išvyko lietu
viai, kvarteto nariai: Audronė
Vainiūnaitė, Petras Kunca, Do
natas Katkus ir Augustinas Va
siliauskas.
(E.)

Rašytojas Romualda* Spalis Dirvos novelės konkurso laureatas

Lietuvoje išleisti kalbininko
kun. prof. Kazimiero
Jauniaus rankraščiai
Tęsiant didžiųjų mūsų kalbi
ninkų palikimo leidimą,
šiuo
metu Vilniuje pasirodė knyga
“Kalbininko Kazimiero Jauniaus
rankraštinis palikimas”. Knygoje
(368 psl.) yra pateikta K. Jau
niaus rankraštinio palikimo ap
rašas ir publikacijos. Šio leidinio
autoriais laikytini: Kazys Eigminas, Simas Karaliūnas, Algiman
tas Lukošiūnas ir Stasys Skrode
nis. Jos išleidimu pasirūpino
Lietuvos valstybinė biblioteka
Vilniuje. Stasys Skrodenis kny
goje spausdina bibliografinio po
būdžio straipsnį “Kalbininko
prof. K. Jauniaus rankraštinis pa
likimas”. St. Skrodenis čia duoda
ir antrąjį savo straipsnį “K. Jau
nius ir tautosaka”. Simas Kara
liūnas apžvelgia K. Jauniaus flnougristinius darbus.

subrendusio grafiko Petro Rauduvės (g. 1912) apžvalginė es
tampų, iliustracijų ir kitokiomis
grafikos technikomis
sukurtų
paveikslų paroda atidaryta Vil
niaus Dailės parodų rūmuose.
Paroda surengta jo 60 metų su
kakties proga; joje išstatyta apie
170 rinktinių dailininko darbų.

• Vilniuje išleistas naujas ru
sų — lietuvių žemės ūkio termi
nų Žodynas, apimąs apie 30,000
terminų. Paruošė V. Anskaitis
ir M. Kilas. Išleido “Mintis”, Viinius, 1971 m. 362 pusi., kaina
1.18 rb.
(E.)

MIRĖ PROFESORIUS
K. GRINCEVICIUS

Okup. Lietuvoje rugpiūėio 24
ar 25 d. mirė matematikas geo
metras prof. dr. Kleopas GiincevičiuB. Vilniaus partinė spauda,
kaip “Tiesa”, tepaskelbė užuo
jautas, bet ne mirties datą. Ve
lionis buvo gimęs 1917 m., baigė
Vilniaus universitetą 1946 m. ir
ten pat vėliau dėstė. KI. Grincevičius 1965 m. buvo gavęs fizi
kos — matematikos mokslų dak
taro laipsnį. Docentu universi
tete buvo nuo 1958 m. Velionis
dėstė ne tik Vilniaus universite
te, bet ir Vilniaus pedagoginia
me institute, kur vadovavo matematinės analizės katedrai.
(E.)

Šis skirtingos rūšies “westem”
yra gana originalus ir įdomus,
skiriamas visai šeimai. Moraliniu
atžvilgiu ne taip jau kenksmingšš ir jauniesiems Žiūrovams, nes
Jesse gaujos nariai parodyti kaip
sąžiningi farmeriai, kurie niekad
nepažėrė ntėko blogo savo gyve
nime.Jfė tik buvo įpykę dėl visų
tų neteišybib amerikiečių visuo
menėje, kėrios prasidėjo po Piliėtiniokdro..
Cliff Robertson yra nepapras
tai puikus, vaidindamas savo pa
ties likimo auką.
Robert Duvall, vaidinąs Jesse,
niekad dar nebuvo taip žmogiš
kai balsus, kaip čia, vaizduoda
mas užmiškio fanatiką. Nors jo
rolė yra beveik lengva, palygi
nus su Cole Younger (Cliff Ropensan)..
Į
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LIETUVIAI
TARPTAUTINIAM INSTRU
MENTALISTŲ KONKURSE

BRIGHTON

$5000 or more
Certificates
2 year min.

SAVINGS & LOAN ASS’N
HIGHEST

RESERVES

4071 Archer Avenue

5F

Chicago, III. 60632
Per Annum

Per Annum

TEL — LA 3 - 8248

$1000 or mor»
Certificates
1 year min
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Bonos
Certificates

<W«t» of Oallfornla Avenue)

MARQUETTE FUNERAL HOME
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SŪNUS —
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— TĖVAS

MODERNIOS

KOPLYČIOS

2533 West 71 st St.
Tekt. GRovehlll 8-2345-8
1410 S. 50th Avė., Cicere
T0wnhall 3-2108-09
MKtTt

AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai
MUŽEIEsEVANS

XVIir-ji KANADOS LIETUVIŲ DIENA
MONTREALYJE

^5§O.WKSTERNAytL

^

Padėkos šventės savaitgalyje, spalio mėn. T ir 8 d.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Šeštadienį: Krepšinio rungtinės 12 vai. 30 min. La Šalie High School, 140 —
9th Avė., La Šalie, Que.
Dailės paroda ir balius 7 vai. vak. James Lyng High High School, 5440
Notre Dame St West, Montreal.
Sekmadienį: Iškilmingos pamaldos katalikams 11 vai. Sv. Kazimiero bažnyčio
je, S‘426 Parthenais Street ir Aušros Vartų bažnyčioje, 1465 De Seve
Street, Montreal. Evangelikams 11 vai. 30 min. Lutheran Church, 3594
Jeanne Mance Street, Montreal.
Aktas Ir Koncertas 3 vai. Plateau salėje, Lafontaine Park, Montreal.
Jaunimo pobūvis 7 vai. Sv. Kazimiero parapijos salėje.
Dalyvauja: Toronto, Hamiltono ir Montrealio sportininkai, Montrealio daili
ninkai, Aušros Vartų parap. choras, Hamiltono merg. choras, "Aidas” ir
jaunimo meniniai vienetai: Montrealio "Gintaras”, Toronto “Gintaras”,
Delhi "Palanga” Londono "Rasa”.
Išleidžiamas XVIII-sios Kanados Lietuvių Dienos leidinys ir Dienos programa.

SOLISTAS V. NOREIKA
gingai sukeldamas ūpą ir drąsą. RYTŲ BERLYNO OPEROJE
Jesse yra religingas psichopatas,
kuris turi vizijas epinio keršto ir
Vilniaus Valstybinės
operos
žmogžudystės aistrą tiems “jan solistas Vytautas Noreika šio se
kiams”, kurie nugalėjo jį Pilieti zono antrojoj pusėje kiekvieno
niame kare.
mėnesio bent savaitę Rytų Ber
Jei kituose “vvestern” filmuose lyno operoje dainuos pagrindi
dažnai parenkamas poetiškas sti nes tenoro partijas dvidešimtyje
lius, tai čia yra gryna proza. T09 operos spektaklių.
1973—1974
tikrovės mėginama užgriebti kar metų sezone solistas dainuos ir Informacija: Kanados Lietuvių Dienos Komitetas, 1465 De Seve St., Montreal
tais net per daug.
205, Que., Tel. 7C6-5827, o atvykus j Montrealj, šeštadienį informacijos
“Aidos” premjeroje — atliks Racentras veiks Aušros Vartų parapijos salėje, tel. 768-0037.
Mažai plačiai publikai žinomas dameso vaidmenį.
Lietuvių Diena — solidarumo pareiškimas ir puiki proga aplankyti montreaNorthfield (Minn.) užpuolimas
GRAFIKO P. RAUDUVES
llečius ir sutikti visos Kanados lietuvius.
buvo įvykis, kurį Kaufman, ra
APŽVALGINE PARODA
šytojas ir režisierius, rupetingai
išstudijavo ir ištyrė. Pasirodo, tai , Dar nepriklausomoje Lietuvoje
busuši klaidų komedija. Jesse gau
ja vyko į šiaurę,, planuodama apiplėšti turtingą Northfield ban
ką. Bet nepasisekė dėl Jesse pasidėl .drausmes stokos
®
SSfifeningo
susižavėjimo pirmuoju gariniu
ftYfi&t'žž ISiJtrūmŽaititu,
fisį
nebuvo matęs.

HIGH RATES

MAŠINOMS VIETA
REpoblk T-&600

REpoblk 7-86.01'

ŪOVYOAS P. GAIDAS — GERALDAS F. 0AIMID
Laidotuvių D irtkturla I
Trys Moderniškos Koplyčios
4330 South Californla Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LB 3-9b52
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

5% l'lliVIMi
Earn interesl from dale oi*
deposit to dale of withdrawal on
Regular Passhook accounts.
INTEREST COMPOUNDED DAILY
PAID OUARTERLY
We pay highest rates permitted by law

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACR <LACKAWICZ) IR SOROS
M14 W. ZSrd PLACE
Tel Vlrgtnls 7-8872
1424 W. 69tb STREET
Tel REpnbUc 7-121*
11028 Soutbwest Hlghnray. Palos Hllls OL
Tat 974-4414

PETRAS BIELIŪNAS
Tel LAfayette 8-8571

*848 S CALIPOBNIA AVĖ.
ASSETS OVER $175,000,000
RESERVES OVER $15,700,000

TANDARD
EDERAL

g.
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Mėgstančioms virtuvę

Iš MOTERŲ PASAULIO

Kepant viščiuką krosnyje, ga
lima jį gerokai paskaninti, pride
dant apelsiną su žieve, ananaso
sultis ir arbatinį šaukštelį konja
ko.
Iškilmingam trečiam patieka
lui — saldžiajai sumaišykite ana
nasus ir abrikosus, truputį cina
mono, trupinėli sviesto ir, api.pyj lūs tamsiu Jamaikos romu —į
1 uždegti. Šitą patiekalą paduoti į
stalą užpylus ant valgomųjų le' dų.
Egzotiško skonio bulvės prie
kalakuto yra “saldžiosios” bul
vės —sugrūstos ir apipiltos karš
tomis ananaso sultimis.

* L. D. Kuuigalikštienės Bi
rutės dr-jos
dvidešimtmečio
veiklos leidinys jau atiduotas

Praktiški patarimai

LIETUVOS UNIVERSITETAS IR LIETUVE MOTERIS

šeštadienis, 1972 m. rugsėjo mėn. 23 d.

Vasaros metu dažnai namuose
atsiranda įkyrios skruzdės, kurių
sunku atsikratyti. Tačiau lengva
jų neįsileisti į virtuvės stalčius ar
spinteles, padedant mažus gaba
lėlius agurko žievelių ant lenty
nų.
Jei kepant paukštieną, žuvį ar
mėsą keptuvėje riebalai (ar alie
jus) taškosi į šalis, uždenkite
keptuvę skylėtu metaliniu indu,
kuriame vaisius ar salotas plaunate( Lietuvoje įprastai vadinąmu “duršliaku”
—koštuvu).
Pakankamai oro įeis parudavimo
procesui, o tačiau neteks bijoti
nudegimo ir virėja bus saugi ar
tėdama prie krosnies.

Elena Vasyliūn'enė
Nepriklausomos Lietuvos uni
tė lietuvių kalbą Sofija buvo Ma
rijos priešingybė: dirbusi įvairius
versitetas buvo įkurtas 1922 me
tais Kaune. Kaip ir vis; mūsų at
visuomeninius darbus, delegatė
sikūrimo darbai, jis buvo pradė jos asmeninį prisirišimą
bent prie Tautų Sąjungos, nuo 1930 tas iš nieko, be tradicijų, be tęs prie kurio žmogaus. Marija Arci 1936 metais L etuvos skaučių va
tinumo. Vilniaus universitetas, mavičienė buvo mažo ūgio, ne dovė ir įvairių organizacijų pirrusų uždarytas ir ICO metu rrie-- buvo gražuolė, tik jos juodos a- i ninkė be: šie a, Sofija neiu.ėdėjęs nebuvime, atkurtas irgi 19- kys žė.'ėįo kažkoLa stebėtina ug jo nei tiek mokslinės erudicijos,
19 metais Stepono Batoro vardu, nim. Kartą, lankant Pedagoginį nei mokslinės meilės kaip Ma
iki 1939 metų tęsė nulietuvinimo muz.ejų, tikriau sakant jos g.o- rija. Bet Sofijos dėstomas daly
arba lenkinimo darbą. Jeigu čia bojamą mumiją, profesorė paste kas, lietuvių kalba, buvo jos ge
apie universitetą kalbame, tai tu bėjo nepažįstamo jauno-vyro vei rai žinomas ir įgimtas, nes Sofi
ja buvo ir rašytoja, o rašytojas
rime minty Kauno universitetą, dą.
iš kurio man geriausiai žinomas
— Ar tamsta studijuoji istori gi yra ne tik kalbos žinovas, bet
AKTOREI POTENCIJAI
buvo Humanitarinių mokslų fa ją? — ji paklausė. — Ne, atsakė ir jos kūrėjas. Sofija Čiurlionienė
atlaikė pirmąją ir antrąją okupa PINKAUSKAITEI 75 METAI
vyras.
kultetas. Aš apie jį ir kalbėsiu.
Lietuvos atkūrimo darbą turi
— Tai kaip tamsta čia pate ciją, dėl savo diplomatinių gabu
Aktorės Potencijos Pinkausmų su rusais nesuėjo į konfliktą
me laikyti stebuklu: sunku yra kai?
kaitės 75 m. amžiaus sukaktis
išaiškinti svetimtaučiui,
kad I — Kas įdomu mano žmonai, ir mirė, Lietuvai esant okupuo
paminėta Lietuvoje. Pinkauskaivalstybė buvo sukurta kaimo vai I tas yra įdomu ir man — skambė- tai.
Sofija buvo graži ir pilna so tė į teatro veiklą buvo įsijungu
kų. Bet tai yra tiesa. Lietuvos ; jo atsakymas.
tnoters padėtis rusų okupacijos | — Iš kur jūs žinote šituos žo- cialinės energijos, jis. sugebėjo su si nuo 1913 m. Rygoje. Per ketu
metu buvo tokia pat kaip ir vy 1 džius, jie yra įrašyti papirusuo sikurti gerą medžiaginę būklę, ris dešimtmečius vaidino Kauno,
buvo žymaus Konstantino Čiur Klaipėdos ir' Šiaulių teatrų sce
rų, tik su tuo skirtumu, kad se.
lionio našlė, ji augino dukterį, nose. Buvo A. Sutkaus ir kitų
moterys į mokslus nėjo. Jos vieta
Marija Arcimavičienė
buvo namuose. Ir namuose ji bu no daugelį įvykiu egiptologijos kuri baigė Humanitarinių moks teatro veikėjų mokinė. (E.)
vo mokoma skaityti bei rašyti. i šviesoje, ir pasikalbėti su ja buvo lų fakultetą ir bandė eiti motinos
Labai mažas skaičius moterų pa ’ labai įdomu. Jos mėgiamas auto keliais.
tekdavo į rusų universitetus. To rius yra buvęs rusas Turajevas,
Klausytis Sofijos Čiurlionienės
dėl nenuostabu, kad mūsų nepri kurio didelį veikalą “Rytų ištori- buvo įdomu: jos priėjimas prie
klausomybės atkūrimo Tarybo , ja’’ Marija patardavo skaityti.
lietuvių kalbos buvo literatūri
Marija Arcimavičienė buvo tik-! nis, jos aiškinimo būdas rodė ją
je nebuvo nei yienos moters, kaip
jos nebuvo ir aukštose valstybės ' roji mokslininkė. Ji sekė, kas de- turint įdomios medžiagos, jos pa
vietose. Mes buvome per jauni ' dasi pasaulyje orientalistų tarpe.: skaitos turėjo daugiau pavyzdžių
dalyvavo i negu esminės medžiagos.
valstybiškai. Ir dar laikas neatė ' 1923 metais Marija
i
Be
lyno
orientalistų
kongrese,
oĮ
jo moteriai įeiti į valstybinį apa
Humanitarinių mokslų fakul
ratą. Be( moteris buvo įėjusi į ! 1932 metais Leideno kongrese. Ji
tetas
atlikdavo labai svarbų dar
mūsų universiteto profesūros ei j savo pinigais važiuodavo į Egip
bą:
jis
ruošė mdkytojus gimna
les. Ir aš norėčiau pabrėžti dvi tą ir į kitus Oriento kraštus, parzijoms ir progimnazijoms. Besisiveždama
naujų
įspūdžių
ir
nau

moteris, kurios buvo Humanita
remiant mūsų konstitucija, šis
rinių mokslų fakulteto docentė jos orientalinės medžiagos į mū
darbas
buvo prieinamas ir mo
sų mažąją valstybę. Kaip profe
mis ir lektorėmis.
teriai,
todėl
daug moterų lankė
Marija Rudinskaitė - Arcima- sorė, ji dėstė labai įdomiai, su di
Humanitarinį
fakultetą.
Salia
vičienė, gimusi 1885 metais Lie deliu įsitikinimu, bet daug klau
Humanitarinių mokslų dar Teo
sytojų
ji
neturėjo.
Kadangi
dautuvoje, Šaravų dvare, Kėdainių
logijos - Filosofijos fakultetas
apskrityje. Marija baigė gimnazi I guma studijavo “dėl užskaitos”,
ruošė irgi mokytojus, taigi tie du
ją Kaune, 1911 metais
baigė negriežta profesorė nesugebėjo
fakultetai
atliko gyvybinį darbą.
aukštuosius moterų kursus Mask j studentų suvaryti į savo auditoMūsų kraštas augo, jo visuome
I
riją.
Bet
jos
buvimas
mūsų
uni

voje ir 1916 metais baigė Mask
ninis gyvenimas vis labiau ša
vos universitete Istorijos-filosofi versitete buvo kaip gryno oro akojosi, paklausa gimnazijos mo- i
jos fakultetą. Marija pasirinko e- todūsis.
kytojų irgi augo. Profesūra su-į
giptologiją ir tapo gilia ir visa
Antroji moteris, dirbusi Huma rinkta iš svetimų universitetų
siela atsidavusia egiptologe. Sun nitarinių mokslų fakultete, buvo (prof Karsavinas,
Sezemanas, ■
ku sau įsivaizduoti Marijos atsi Sofija Kymantaitė - Čiurlionie Strauchas) išmoko lietuvių kai- j
davimą savo sričiai: mūsų visuo nė, gimusi tais pačiais metais 18- bą ir jų dėjos bejosi į mūsų stu
menė dar buvo nepriaugusi ma 85 Joniškyje, Šiaulių apskrityje. dentijos sielas. Universitetas atli
tyti gryną mokslininkę, be poli 1904 metais baigė gimnaziją Ry ko didelį mokslinį, visuomeninį,’
tinių partijų atspalvio. Marijai goje. Nuo 1904 iki 1907 metų tautinį ir lietuviškumo kultūros
buvo sunku savo aukštybėje išsi studijavo Krokuvos universitete. ugdymo darbą. Moteris buvo te-1 Valė Vaitiekūnienė, dail. V. Vaitie
laikyti: ji visus savo uždirbtus pi Dirbusi įvairi.us darbus, įskaitant nai irgi. Jeigu ir ne tokiam skai kūno žmona, besidarbuojanti šal
nigus praleisdavo egiptologijai. paskaitas fronte, Sofija buvo pa-i čiuje kaip vyrai, bet ji ir čia ėjo pos organizacijose, rudenį mode
liuos Putnamo seselių rėmėjų ma
Jos privačia iniciatyva buvo nu skirta 1925 metais lektore ir dės ramiu ir teisėtu keliu.
dų parodoje.
pirkta mumija Egipte, kuriai bu
Nuotr. Vyt. Račkausko
vo sunku rasti vietos Lietuvoje.
Mumija buvo padėta Karo muzie
juje. Įšet sargui pradėjus skųstis,
Tyrė jaunuolių e’gesį
kad jam vaidenasi, mokslininkė
iš muziejuas atsiėmė šį ekspona
Du Michigano valstybinio uni
tą ir dvejus metus gyveno su juo
versiteto profesoriai — sociolo
viename kambaryje, kadangi agai: A. M. Verner ir C. S. Stenuo laiku buvo stoka didesnių
l wart apklausinėjo 2,131 bernai
butų. Vėliau mumijai prieglaudą
tį ir 2,089 mergaites, lankančius
davė pedagoginis institutas, kur
aukštesniąsias mokyklas, ir pri
mumija ir buvo laikoma.
ėjo išvados, kad jaunuolių sek
. Marija Arcimavičienė dirbo
sualinis elgesys per paskutinius
Humanitarinių mokslų fakultete
30 metų nėra pasikeitęs. Gal pa
nuo 1922 metų, kaip senovės Ry
kitėjo
kai kurios jų pažiūros,
tų istorijos docentė ir vėliau Vil
bet
ne
elgesys.
niaus universitete nuo 1939 me
tų iki savo mirties 1941 metais
Vilniuje.
“Meilė yra stipri, kaip mirtis”...
Marijos butas buvęs tikras mu
Iš Saliamono “Giesmių giesmės”
ziejus: ji turėjo įvairių įvairiausių
“Mylėk visus, pasitikėk mažai
eksponatų iš Egipto, Babilono ir
kuo, nedaryk blogo niekam”.
— Shakespeare
Sirijos, pradedant amuletais, bai
Norbutaitė (kairėj) ir Seselė Anaunciata atliks muzikinę pro
giant papirusais ir mumijų dali Nancy
“
Padaryk
kam
nors ką gero
gramą Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus moterų gildos kavutėje,
mis. Sunku buvo žinoti Marijos kuri Įvyks šj sekmadienį (rugsėjo 24) nuo 2 iki 5 vai. popiet Balzekų šiandien...”
tikrąjį religinį nusistatymą bei namuos 9018 So, Oakley Avė., Chioagoj,
— Anonimas

spaustuvėm
* Aldona Laitienė, profesiona
lė modeliuotoja, priimta į ameri
kiečių Modeliuotojų vienetą
(Manneąuin Guild). Aldona mo
deliuos Putnamo seselių rėmėjų
madų parodoje spalio 7 - 8 d. Ji
taipgi modeliavc Normano Buršteino kailius Lithuanian Junior
League madų parodoje rugsėjo
.15 d. Beverly Country klube.
* “Gintaro” baliaus buv. debiutantės susiorganizavo į vienetą,
vad. “Lithuanian Junior League”
ir gražiai darbuojasi, Bkleisdamos lietuviškas tradicijas. Rug
sėjo 15 d. jos turėjo madų paro
dą Beverly Country klubo patal
pose. Visas pelnas skiriamas
šalpai. Rengimo komitete tarp
kitų aktyviai pasidarbavo: Karilė Gedutytė - Rudienė (rūpinosi
rezervacijomis); Joyoe Evans Paliulionienė (vicepirm,; taipgi
organizacijos vicepirm.); Mar
garita Rudytė - Krupienė (loteri
ja) ; K. Kairytė — koresp. sekr.
ir kitos. Rockwell Engineering
Profesionalė modeliuotoja Nijolė modeliuoja kailinį apsiaustą iš Nor- kompanija, kurios savininkai yra
man Burštelno kolekcijos. Nijolė modeliuos ir Putnamo seselių rėmėjų Marija ir inž. Antanas Rudžiai ir
madų parodoje, Gbicagoje.
jų sūnus inž. Antanas Jr. apmo
kėjo visas išlaidas, spausdinant
programos knygeles.

MILIJONINES ORGANIZACIJOS
NARE

grindiniai uždaviniai: dirbti dėl
Lietuvos laisvės ir gerovės, palai
kyti ir ugdyti Lietuvos
meilę,
tautinę kultūrą, taip pat palai
O. ROZNIEK1ENĖ
kyti glaudžius ryšius su kitomis
lietuvių moterų organizacijomis
ir
kitų tautų tolygiomis grupė
Dažnai spaudoje pasirodo ži ėmė Vincė Jonuškaitė-Leskaitiemis.
Dirva veiklai plati.
nių apie Lietuvių Moterų Klubų nė. Jai teko visi darbai ir įsipa
Federaciją (LMKF), tačiau šio reigojimai, kuriuos per eilę metų
1950 pirmasis. Amerikoje klų7
plačios apimties moterų sąjūdžio sėkmingai vykdė.
bas įkurtas Philadelphijoje, 1953
1972 m. — LMKF jubiliejiniai m. — New Yorke ir Chicagoję.
siekimai vis dar kai kam nėra
pakankamai aiškūs ir supranta metai. Nuo Federacijos įsikūri Visi kiti moterų klubai atsirado
mi. Mat, turime ir daugiau į- mo (1947) suėjo 25-ri metai. Ši kiek vėliau.
yairiais pavadinimais
moterų sukaktis buvo iškilmingai pami
1968 m.
Federacijos centro
klubų bei draugijų, kurių vardai nėta centro valdybos suruoštame
valdyba išleido anglų kalba kny
lyg panašūs, ir geriau su jų tiks šių metų balandžio 29-30 d. N.
gą “The Lithuanian Woman”.
lais nesusipažinus, mažai ką pa Yorke suvažiavime. Tuo metu bu
sako. Todėl ir pasitaiko išgirsti vo trejiems metams išrinkta
Šimtas klubų — 11 milijonų
klausiant, kas gi toji Lietuvių nauja centro valdyba. V. Leskainarių
Moterų Klubų Federacija ir ko tienei išsikėlus įš New Yorko į
Kaliforniją, pirmininkės parei
kie jos pagrindiniai uždaviniai?
Minint Lietuvių moterų klubų
gos teko Irenai Banaitienei.
federaciją, dažnai pabrėžiamas ir
Pradžia
pasaulinės moterų organizacijos
Veikla
vardas — General Federation of
Lietuvių Moterų Klubų Fede
Lietuvių moterų klubų federa Womens Clubs. Tai laisvojo pa
racijos pradžia yra susijusi
su
saulio tarptautinis moterų sąjū
Esslingene, Vokietijoje, įvykusiu cija Amerikoje turi 20 klubų, dis, apimąs 100 klubų su vienuo
1947.III.8 suvažiavimu, kuriame Vokietijoje — 5 klubus, kituose
lika milijonų narių. Jo centras ydalyvavo iš įvairių tremtinių sto kraštuose turi atstoves. LMKF
ra
Washington, D.C., veikia 83
vyklų estės, lietuvės ir latvės at apima visas lietuves moteris be
metus.
LMKF nuo 1950 m. yra
stovės
bendriems klausimams jokių skirtumų; čia gali reikštis General Federation of Women’s
svarstyti. Tuo metu buvo įsteigta ir dirbti visos, kurios pritaria;
Clubs organizacijos narys.
Pabaltijo Moterų taryba, jos pir nuostatuose įrašytiems tikslams.
Įvairiuose Amerikos miestuose
Veiklos
gairėse
nurodyta
šie
pamininke išrinkta viena iš pra
ruošiamos
kasmetinės konvenci
dininkių dr. Marija Žilinskienė.
jos, kur delegatės - klubų atsto
1948 m. lietuvių moterų suvažia
vės svarsto aktualius, visoms ir
vime Wuerzburge išleistas nau
visiems svarbius klausimus. Ljas statutas. 1949 m. dr. M. Ži
Bieliukienė praskynė kelią į šią
linskienei išemigravus į JAV,
milijoninę.organizaciįą.
Ji pirmo
šioms dviems organizacijoms va
ji mūsų atstovė, 1950 m. pradėju
dovavo Birutė Novickienė. Ji bu
si dalyvauti šiuose suvažiavi
vo viena iš Pabaltijos Moterų
muose. Čia yra patogiausia vieta
tarybos steigėjų.
ir lietuvėms pasireikšti, gera
proga viešai iškelti didžiuosius
Išeivijoje
mūsų tautos reikalus, tūkstan
čius supažindinti su Lietuva ir
Išeivijoje, JAV-ėse, lietuvių mo
jos
dabartine padėtimi. Mūsų de
terų veikla susikoncentravo New
legačių ten pasakytos kalbos, pe
Yorke. Čia apsigyvenusi B. No
ticijos atkreipia kitataučių dėme
vickienė, su kitomis moterų są
sį.
jūdžio bendradarbėmis, buvo vi
L. Bieliukienei mirus,, nuolati
sų pradėtų tremtyje darbų tęsė
nė
šiose konvencijose lietuvė at
ja ir naujų judintoja. Kiek vė
stovė buvo V. Jonuškaitė-Leskailiau Lietuvių moterų taryba per
tienė. O šiais metais (1972.VI. 5siorganizavo į klubus ir pavadin
9) Colorado, Denverio mieste įta Lietuvių moterų klubų federa
vykusioje
konvencijoje Lietuvių
cija. Pirmoji jos pirmininkė —
moterų federacijai oficialiai at
Ligija Bieliukienė (mirusi 1967
stovavo centro valdybos narė Ąlm.). Ji, nors jauna, bet spėjusi
dona Čekienė, kartu su V. Lesgražiai pasireikšti ne tik lietuviš
kaitiene.
Čia dalyvavo apie 2000
koj veikloj, bet ir tarptautinėse
delegačių. Mūsų
atstovė po
moterų organizacijose kaip ryž
trumpo
pranešimo
apie
Lietuvą
tinga ir sumani moterų sąjūdžio
įteikė
ten
dalyvavusiam
JAV
am
Aktorė
Julija
Cijūnelienė
bu.
tra

idėjų skatintoja ir vykdytoja. Jos
dicinės madų parodos komentatorė, basadoriui Jungt. Tautose Geor
netekimas buvo skaudus smūgis Putnamo seselių rėmėjų ruošiamoj
ir didelis nuostolis Lietuvių mo spalio 7-8 d. Jaunimo centre. Ga ge Bush federacijos išleistą ang
lų kalba “The Lithuanian Woterų federacijai.
bioji aktorė ne tik žavi;ai pristato
modeliuotojas ir jų pačių sukurtus man”. Abi su V. Leskaitiene iš
L. Bieliukienei pasitraukus iš originalus, bet ir pati pasireiškia dalino spaudos atstovams litera
gyvųjų tarpo, LMKF centro val savo įdomia dailiojo žodžio kūryba. tūros apie Lietuvą ir jos laisvės
dybos primininkės pareigas per
Nuotr. P. Atstotos bylą.
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