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Kaip iš tikrųjų buvo.
Jaunimo centras ir jėzuitai.
Bernardo Brazdžionio nauji 
eilėraščiai.
Jurgio Jankaus novelės pabaiga. 
Tarp Andriekaus ir Galdiko. 
Chardino dvasinė pasaulėžiūra 
Prof. Ivar Ivask apie lietuvių 
literatūrų išeivijoje.

TRILOGIJA, KURI SUDARO SINTEZE
Pokalbis su Chicagos lietuvių jėzuitų vyresniuoju kun. Jonu Borevičium

Kertinė paraštė
Kaip iš tikrųjų buvo, yra ir turėtų būti
kių metų pradžioje (sausio 13 iš atminties beatkurti visas jo dė

ti.) Kertinėje paraštėje, apžvelg
dami praėjusių metų mūsų viso
keriopų veiklą ir kultūrinius lai
mėjimus, siūlėme šiais metais 
daugiau dėmesio, jėgų ir kitokių 
išteklių skirti studijinei moksli
nei sričiai.' 1973 metai tam yra 
gana patogūs, nes juose nebėra 
masinių sąskrydžių gausos. Taigi 
laiko yra pakankamai įvairiom, 
lituanistines temas liečiančiom, 
mokslinėm konferencijom, svars- 
tybom. Tokių šiais metais ir yra 
užplanuota visa eilė. Anoje tad 
paraštėje visu tuo pasidžiaugė
me, nurodydami ir į Padėkos die
nos savaitgalyje Chicagoje orga
nizuojamą Antrąjį mokslo ir kū
rybos simpoziumą. Buvo tikima
si, kad įvairioje mūsų spaudoje ir 
šiaip viešumoje šios planuoja-

tales ir gali lengvai patikėti Adol- 
(fo Valeškos teigimu, Nebuvome 
tikri ir mes. Reikėjo atsiversti 
1969 metų mūsų spaudos kornp- 

I lektus ir pasitikrinti ano suvažia
vimo paskaitų ir svarstybų temas.

Jas čia ir surašome. Lietuvių 
literatūros sekcijoje tada buvo 
skaitytos šios paskaitos: prof. 
Ilonos Gražytės “Naujos mintys 
ir išraiškos priemonės lietuvių li
teratūroje”. prof. Rimvydo Silba- 
jorio ‘‘Poetinio vaizdo ieškojimai 
naujoje lietuvių poezijoje”; prof. 
Broniaus Vaškelio “Partizanai 
sovietinėje lietuvių literatūroje”; 
kolektyvinių svarstybų tema 
“Lietuvių ir lyginamoji literatū
ra”, referentai — dr. K. Ostraus
kas, prof. Elena Tumienė, prof. 
R. Šilbajoris, dr. R. Sliažas, dr.

mos antrosios mokslo ir kūry-ĮBr. Vaškelis, prof. B. Ciplijaus- 
bos svarstybos susilauks konst-1 kaitė, dr. V. Skrupskelytė (laiš- 
ruktyvių pasiūlymų, svarstant te- ku). Kalbotyros sekcijoje buvo 
mų ir mokslo sričių parinkimo bei 
praplėtimo klausimus.

Tačiau prabilta apie tai kaž
kaip nelauktai ir netikėtai NE. 
Prabilta Žurnalistų sąjungos 
centro valdybos organizuojamo
se svarstybose, įvykstančiose kurį 
nors kiekvieno mėnesio trečiadie
nį Chicagoje. Kovo 14 dienos va
karonėje, pirmininkaujant “Nau
jienų” redaktoriui A. Pužauskui, 
kalbėjo daiL Adolfas Valeška .te
ma “Meno santykis 
ne”. Inoformuojant 
“Drauge” kovo 16 
mus”, skyriuje apie 
pareikštas mintis sakoma: 
nuomone, 
simpoziumas, suruoštas Chi
cagoje, nereikšmingas, nes temos 
nelietė lietuviškų reikalų, o dau
giau techninius šio krašto užda
vinius”.

Kadangi toks Mokslo ir kūry
bos simpoziumas mūsuose lig šiol 
tebuvo dar tik vienas — 1969 
matais, Padėkos dienos savaitga
lyje, Chicagoj, todėl neabejoja
me, kad tik jį turėjo galvoje ir 
A. Valeška, laikydamas aną įvy
kį nereikšmingu.

Kadangi anas simpoziumas 
įvyko jau daugiau kaip prieš tre
jus metus, tai mažai kas gali

su visuome- 
skaitytojus, 

d. .“Aplink 
A Valeškos 

“Jo 
nei ir mokslininkų 

suruoštas

Klimas
santy

šios paskaitos: dr. A 
“Baltų bei slavų kalbų 
kiai”; prof. W. Schmalstieg “Bal
tų ir slavų kalbų giminingumo 
klausimas”; prof. A. Salys “Baltų 
ir slavų kalbų raidos skirtybės”. 
Žurnalistikos sekcijoje pravestos 
svarstybos tema: “Išeivijos lietu
vių periodinės spaudos uždaviniai 
mokslinėje srityje”; pranešėjai — 
“Lietuvių Dienų” redaktorius 
Bem. Brazdžionis, “Aidų” red. 
dr. J. Girnius, “Metmenų” red. 
dr. V. Kavolis, “Otuanus” red. 
dr. A Klimas, “Laiškų Lietu
viams” anuometinis red. kun. K. 
Trimakas ir “Draugo” kultūri
nio priedo red’. K. Bradūnas. Fi
losofijos mokslus lietė dr. Juozo 
Girniaus paskaita “Istorinis 
žvilgsnis į lietuvišką filosofiją”. 
Visuomeninių mokslų sekcijoje 
buvo išgirstos šios temos: prof. 
V. Kavolio “Post-modernus žmo
gus — socialinio kitimo tenderi- 
cijų įtaka asmenybei”; prof. V. 
Vardžio “Sovietinės tautos kūri
mas”; prof. V. Donielos “Kriti
nis žvilgsnis į marksistinę dialek
tiką”. Gamtos mokslų sekcijoje: 
dr. A. Liulevičiaus “Lietuvos ma
tematikų darbo sričių apžvalga”; 
dr. A. Damušio ir dr. J. Vėbros 
“Cheminės pramonės perspekty
vos ateities laisvoje Lietuvoje”.

Žaviai atrodo Chicagos lietu
vių Jaunimo centras ypač vaka
rais, kai naujosios Čiurlionio ga
lerijos ir kituose rūmų languose 
sublizga šviesos, o jų fone ryškė
ja paminklo žuvusiems už Lietu
vos laisvę kontūrai. Gi pačiuose 
rūmuose vis nesibaigiantis jud’ėji- 
mas: susirinkimai, irepeticijos, su
eigos, paskaitos, parodos. Jėzuitų 
leidžiamos “Mūsų žinios” visą 
svarbesnį judėjimą suregistruoja, 
aprašo, iliustruoja puikiomis 
nuotraukomis ir po šimtmečio, 
vartant tuos komplektus, ateities 
istorikui labai lengva bus jausti 
Chicagos lietuvių visuomeninio 
bei kultūrinio judėjimo pulsą.

Seniau, atėjęs į Jaunimo cent
rą, nors ir žymiai mažesnį negu 
dabar, visada rasdavau jo tuo
metinius direktorius: kun. Joną 
Kubilių, kun. Joną Raibužį, o pa
skutinių kelerių metų bėgyje kun. 
Joną Borevičių. Daug jie širdies, 
jėgų bei sveikatos atidavė, kad 
Jaunimo centras būtų savas, šva
rus bei gražus. Kai rūmai kuone 
dvigubai padidėjo, lietuviai jėzu
itai jiems vadovauti pakvietė 
jaunesnes jėgas — provinciolą 
kurt G. Kijauską, kun. Alg. Kezį 
ir kun. L. Zarembą. Jaunesnius 
žmones, tuo pačiu ir kunigus, ko
respondentui sunkiau pagauti, 
nes jie mažiau sėdi vietoje, bet 

daugiau bėgioja.
Šį vakarą prisiminiau mano la

bai gerbiamą kun. J. Borevičių, 
dabartinį Chicagos lietuvių jėzu
itų vyresnįjį. Radau jį vienuoly
ne, šiaurytiniame pirmo aukšto 
kambaryje, kuriame seniau gy
vendavo provinciolai, o šiuo me
tu vyresnysis. Šį kambarį gerai 
pažįstu nuo 1965 m., kai jame 
įgyveno tuometinis provinciolas 
kun. Br. Markaitis. Tada Chica
gos Lietuvių opera ruošė jo kan
tatos “Vilniaus varpai” premjerą 
šalia garsaus Verdi “Reųuiem”. 
Tuo metu spaudai teko rašyti il
gesnius pokalbius su komp. kun. 
Br. Markaičiu ir nemažai valan
dų praleidom jo kambaryje. Ja
me vėliau apsigyveno jaunasis 
provinciolas kun. G. Kijauskas, 
ir vėl tame pačiame kambaryje 
abu ruošėm ilgą interview 
“Draugo” kultūriniam priedui. 
Dabar jame gyvena kun. J. Bore-

Liesdami rytojaus mokslo kryp
tis, skaitė paskaitas prof. Ina 
Užugirienė apie psichologijos 
mokslus ir rytojaus žmogų ir dr. 
Arvydas Kliorė apie technologi
jos pasiekimus ryšium su tarppla- 
netinėmis erdvių kelionėmis. 
Svarstybose apie mokslo išsivys
tymą okupuotoje Lietuvoje pra
nešimus padarė: dr. T. Remei- 
kis, prof. B. Mačiuika. V. Trum
pa, L. Dambriūnas, dr. V. Šau
lys, dr. K. Ostrauskas ir kt. Svars
tybose apie mokslininko padėtį 
savoje visuomenėje pranešėjais 
buvo: Arv. Barzdukas, dr. V. Vy
gantas, dr. E. Lenkauskas, prof. 
J. Šmulkštys, prof. Z. Rekašius ir 
kt. Technologijos mokslų sekci
joje, žinoma, negalėjo būti gry
nai lituanistinių temų. Bet šioje

Naujųjų Jaunimo centro rūmų Chicagoje fasado viršutinė dalid su arch. J. Muloko plytose atkurta Čiur
lionio Vyčio vizija. Kitoje šios sienos pusėje yra Pasaulio Lietuvių archyvas, o apačioje naujoji Čiurlio
nio galerija. Nuotr. Chicago Daily News

rezidencija. Čia lietuviai jėzuitai 
įgyvena, čia jie palaiko ryšį su 
antgamtiniu pasauliu, semda
miesi šviesos ir jėgos savo krikš
čioniškai ir lietuviškai misijai iš
eivijoje, čia jie dirba. Taip, kaip 
trilogijoje viskas sudaro vienumą, 
taip ir lietuvių jėzuitų gyvenime, 
jųjų religinėje bei tautinėje dar
bo plotmėje visos trys dalys su
daro .sintezę.

— Seniau buvot judraus Jau
nimo centro direktorius, o dabar 
lietuvių jėzuitų Chicagoje vyres
nysis. Koks skirtumas tarp buvu
siųjų ir dabartinių pareigų?

vičius, didelis meno gerbėjas, nes 
visos kambario sienos nukabinė
tos lietuvių dailininkų meno kū
riniais. Ait plataus rašomojo sta
lo krūvos raštų, 'bylų bei knygų. 
Tai akivaizdus įrodymas, kiek 
daug reikalų reikia tvarkyti Chi
cagos lietuvių jėzuitų vyresnia
jam.

— Jaunimo centrą visi žinom 
kaip lietuvybės židinį. Tad įdo
mu, ką dirba pats vienuolynas 
Bažnyčios bei lietuvybės labui? 
—klausiu kun. J. Borevičių.

— Klausimas įdomus, bet ne
pilnas ta prasme, kadangi lietu
vių jėzuitų egzistencija Chicago
je sudaro trilogiją. Ją sudaro mū
sų koplyčia, Jaunimo centras ir sų lietuvių jėzuitų Chicagoje eg-

— Darbas šiose pareigose aiš
kiai praplatėjo, nes jis liečia vi-

zistenciją. Jie Čia sudaro vienuo
lišką šeimą, kuri pateikia eilę už
davinių. Šioje šeimoje labai svar
bi yra ir darbo koordinacija to
kioj formoj, kurioje būtų geriau-

sial pasitarnauta lietuviškai išei
vijai aplamai ir ypatingai lietu
vių kolonijai Chicagoje tiek reli
giniu, tiek ir tautiniu atžvilgiu. 
Žinoma, turimos pareigos yra 
daug ramesnės, negu buvo Jau
nimo centre, ypač savaitgaliais. 
Man malonu matyti jaunesnes 
jėgas, globojančias Jaunimo cent
rą ypač tomis svajingomis nak
ties valandomis, kurios kartais 
nusitęsia iki 6 vai. ryte.

—■ Žinoma, kad lietuviai jė
zuitai globoja daug meno turtų 
bei archyvų. Malonėkite .. juos 
apibūdinti?

— Sužavėjo mane neseniai 
-spaudoje pareikšta prof. dr. J. 
Ereto mintis, kad laisvajame pa
saulyje esantis lietuvis savo pir
maeiles jėgas turi skirti kultūros, 
mokslo ir meno vertybių kūry
bai, ne archyvų organizavimui. 
Lietuviai jėzuitai, nuoširdžiai be
sirūpindami mūsų laisvos tėvynės 
ateitimi, ne tik rūpestingai glo
boja laisvojo lietuvio šiandieni
nes kūrybines pastangas, bet taip 
pat jaučiasi įpareigoti globoti vis
ką, kas jų jau yra sukurta lais
vajame pasaulyje. Yra tai svar
bu, nes mūsų tautos pavergėjas 
bus tų vertybių daug sunaikinęs 
krašte. Šia prasme ilgus metus, 
kad ir kukliose sąlygose, globo
jant Pasaulio lietuvių archyvą, 
džiaugiamės, turėdami savo pa
stogėje nepaprastai vertingą Mu
zikologijos archyvą, istoriniai 
reikšmingą Lietuvos Laisvės ko
vų archyvą. Laikom sau privile
gija, turėti savo atstovą Čiurlio
nio galerijos globos komitete, 
prisidėti prie apsaugos lietuvių 
dailininkų suaukotų meno kūri
nių, skirtų laisvai ir nepriklauso
mai Lietuvai. Žinoma, reikšmin
gi nnpriklausomos Lietuvos atei
čiai bus ir Lietuvių foto archy
vas ir lietuvių jėzuitų rezidenci
jos 32,000 tomų biblioteka su la
bai stipriu lituanistiniu skyriumi. 
Tenka pastebėti, kad lietuviai jė
zuitai, kiek tai leidžia svarbūs

(Nukelta į 2 psl.)
1

sekcijoje daugiausia paskaitas 
skaitė jaunosios, jau čia išsimoks
linusios kartos lietuviai akademi
kai. Jų temos sukosi aplamai apie 
visos žmonijos šiandienines tech
nologijos mokslo problemas, ku
rios taipgi gali būti pravarčios 
ir šių dienų ir ateities Lietuvai. 
Bet ir tų techninius uždavinius 
liečiančių paskaitų ten buvo tik 
mažuma, lyginant su visa suva
žiavimo lituanistika. Paskaitų, 
kurios liestų, kaip A. Valeška sa
vo priekaište užsimena, “vien tik 
techninius šio krašto uždavi
nius” anose Mokslo ir kūrybos 
dienose kaip ir nebuvo. Tačiau ir 
technologijos sekcijoje reikėjo 
džiaugtis visais paskaitininkais, 
sugebančiais lietuvių kalba ir lie
tuviškais terminais svarstyti sa-

vų sričių komplikuotas mokslo 
problemas ir randančiais reikalą 
iš viso kontinento suvažiuoti 
mokslininkų lietuviškan susibūri- 
man.

Skaitytojui, tur būt, čia jau ir 
nusibodo sekti ilgą ir sausą įvai
rių paskaitų sąrašą. Bet jas čia 
juodu ant balto reikėjo suminėti, 
kad visuomenė neapsigautų, pa
siskaičius spaudoje aną žurnalis
tų vakaronėje pareikštą nuomo
nę apie suruoštus, tuo pačiu ne
tiesioginiai ir apie planuojamus 
suruošti Mokslo ir kūrybos sim
poziumus, kurių antrasis, kaip 
minėjome, turi įvykti kaip tik šį 
rudenį. Ir nejauku darosi, kai jis 
iš anksto pasitinkamas ne kon
struktyviais pasiūlymais, bet ap
kalbomis. k brdL

Aktoriai H. Kačinskas, Z. Kevalaitytė ir J. Balutis B. Sruogos pager
bimo vakare Jaunimo centro didžiosios salės scenoje.

Nuotr. Lietuvių foto archyvo
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Trilogija, kuri sudaro 
sintezę

(Atkelta iš 1 psl.)

Jaunimo centro statybos reikalai, 
stengiasi įsigyti vieno kito lietu
vio dailininko sukurtą darbą.

— Kieno iniciatyva buvo pa
skirta jėzuitų premija už geriau
sią religinį kūrinį tik ką praėju
sioje lietuvių dailininkų parodo
je?

— Iškilmingai atidarant naują 
lietuvių meno galeriją ir matant 
daugelio laisvojo pasaulio kraš
tų lietuvius dailininkus parodoje, 
lietuviai jėzuitai norėjo taipgi ak
tyviai dalyvauti šioje šventėje, to
dėl ir skyrė kuklią premiją ge
riausiam parodoje religinės tema
tikos meno kūriniui. Šią mintį 
paskatino ir ta aplinkybė, kad 
vienašališkai liberalią} nusiteiku
si Amerikos meno raida religi
nio meno tematikai neskiria rei
kalingo dėmesio.

— Ar Jūs, kaip lietuvių jėzu
itų vyresnysis, esat atsakingas ir 
už Jaunimo centro finansinį sto
vį, ir koks dabar jis yra, kai rū
mai beveik dvigubai padidėjo?

— Iš esmės vyresniojo globai 
įpriklauso visi lietuviai jėzuitai 
Chicagoje ir jų darbai. Jaunjmo 
centro ekonominė padėtis admi
nistracine prasme, žinoma, pa
sunkėjo, bet džiaugiamės, kad 
1972 metus, žvelgiant grynai iš 
administracinio taško, baigėm be 
skolų. Jaunimo centro priestatas 
galutinai dar nėra atbaigtas, ir 
tai mums visiems kelia rūpestį. 
Vis dėlto mes pasitikim lietuviš
kos visuomenės dosnios širdies 
jautrumu ir tikimės jųjų dosnia 
pagalba užbaigti Jaunimo centro 
priestatą, o tai kainuotų dar apie 
50,000 dol. Kalbant apie lietuvių 
dosnumą, parodytą iki šiolei, rei
kia pasidžiaugti, kad jis buvo ne
paprastas. Lietuvių išeivija nepa
gailėjo savo aukos sukurti Chica
goje lietuvybės centrą, kurio vien 

naujam priestatui reikėjo daugiau 
kaip 400,000 dol.

— Prieš kurį laiką Jus radau 
labai susirūpinusį. įdomu, kurios 
problemos Jums kelia didžiausią 
rūpestį?

— Susirūpinimas lydi kiek
vieną lietuvį išeivį. Susirūpinę 
esame visi pavergtos mūsų tautos 
didžia kančia, esam susirūpinę 
lietuvių išeivių nesantaika, lietu
vio išeivio abejingumu dvasinėm 
bei kultūrinėm vertybėm. O lie
tuvis kunigas šiame krašte dar 
yra susirūpinęs apgailėtinu trū
kumu pašaukimų papildyti bei 
sustiprinti eiles tų darbininkų, 
kurių pirmoji pareiga yra lietu
vio išeivio dvasinės bei morali
nės aukštumos.

— įdomūs būtų aplamai lietu
vių jėzuitų ateities planai dvasi
niame bei tautiniame mūsų gyve
nimo klode?

— Šalia mūsų tiesioginių pa
reigų Chicagoje, kurios aplamai 
yra visiems žinomos, norime, 
kiek mūsų jėgos leidžia, dar dau
giau visiems padėti. Religinėj 
plotmėj, šalia kapelionavimo 
Chicagos Aukšt. lit. mokykloj 
Donelaičio bei Dariaus-Girėno 
lit. mokyklose, taip' pat skautų ir 
ateitininkų tarpe, kun. G. Kijaus- 
ko globojamas pradėtas pirmųjų 
mėnesio penktadienių religinis 
susikaupimas, kurį sudaro religi
nė bei akademinė dalis. Planuo
jamos specialiai vyrams uždaros 
rekolekcijos. Rūpestingai yra 
svarstomi lietuvių dailininkų pa
siūlymai mūsų koplyčiai duoti 
daugiau lietuviškos religinės nuo
taikos dekoracijoje. Šalia jau esa
mo meninio įnašo mūsų koply
čioje, naujas ir vertingas kūrinys 
yra dail. A. Marčiulionio skulp
tūra šoniniam altoriuje. Kultū
rinėje plotmėje — malonus lai
mėjimas mūsų naujoji meno ga
lerija, kuri dail. A. Valeškos nuo-

Skulptorius P. Aleksa, buvęs Čiurlionio galerijos direktorius, kun. J.Borevičius, Curlionio galerijos glo
bos k-to pirmininkas, J. Daužvardienė, Lietuvos gen. konsule Chicagoje, ir dail. V. Balukienė, dabartinė 
Čiurlionio galerijos direktorė prie Adomo Varno tapyto prel. M. Krupavičiaus portreto Čiurlionio galeri 
joje, Jaunimo centre.

mone, yra pati gražiausia Chica
goje privačių galerijų eilėje. Yra 
realus planas galerijos patalpose 
organizuoti kultūrines popietes: 
literatūros, muzikos, teatro. Kun. 
G. Kijauskas, Jaunimo centro di
rektorius, yra susirūpinęs kuo 
greičiau užbaigti kavinę, kurios 
veidas irgi bus jaukus bei kultū
ringas. Mūsų raštijoje naujas įna
šas — serija įdomių istorinių 
straipsnių apie lietuvių jėzuitų 
provinciją, kuriuos paruošia ir 
“Laiškuose lietuviams” spausdi
na kun. Br. Krištanavičius, bu
vęs pirmasis lietuvių jėzuitų pro- 
vinciolas išeivijoje.

— Kas gali atsitikti su visu 
tuo, ką aplink jus matome, jei 
Lietuva neatgautų laisvės, o lie
tuviai jėzuitai išmirtų?

— Aš tvirtai tikiu, kad pir
miau Lietuva bus laisva ir nepri-

GHARDINO DVASINE PASAULĖŽIŪRA
Prancūzų jėzuitas mokslinin

kas Teilhard de Chardin yra įdo
mi ir iš dalies kontroversinė as
menybė. Jo raštai savu laiku te
ologų buvo neleisti spausdinti. Ir 
dabar visa eilė teologų jo doktri
ną atmeta, iš kitos pusės gi dau
gybė universitetų jo filosofiją 
apie visatos sąrangą ir evoliuci
ją studijuoja, aukština ir net So
vietų Sąjunga yra kai ką iš jo 
veikalų išsivertusi.

Šių faktų akivaizdoje su dides
niu įdomumu imame Oxfordo 
jėzuito Thomas Corbishley, eilės 

klausoma, o tik • paskui lietuviai 
jėzuitai bus pavojuje išmirti, jei 
laisvieji lietuviai savo šauniais 
sūnumis nepapildys jų eilių.

VI. Rmjs 

knygų autoriaus, naują veikalą: 
“The Spirituality of Teilhard 
de Chardin” (128 psl., išleido 
Paulist Press, Paramųs, N.J., kai
na 1 dol. 45 et. popier. virš.).

Čia primenama, kad Chardi- 
nas (1881—1955) augo labai 
religingoj šeimoj. Jo motina kas 
rytą kiūtino į Mišias, o vakare 
visa šeima klaupdavo bendrai 
maldai. Jėzuitų mokykloje Char- 
dinas buvo Marijos sodalicijos 
sekretorius. Išaugęs į gamtamoks
lio mylėtojus, Chardinas skelbė, 
kad dėl dabar augančio netikėji
mo nemažai kalti patys katalikai, 
kurie atsisako pripažinti gamtos 
pasaulio reikšmę ir vertę. Anot 
Chardino, Dievą mes atrandame 
jo kūrybos darbuose, o labiausia 
jį pajuntame meilėje. Savo laiš

kuose jis rašė: “Juo giliau aš įsi
gilinu į save, tuo labiau savo 
širdyje aš randu Dievą... Ypatin
gai esu pamilęs dievišką įtaką, 
kuri veda pasaulį”.

Savo straipsnyje apie kunigus, 
Chardinas prasitarė: “Noriu Kris- į 
tų mylėti visa savo galia toje savo | 
meilėje pasauliui. Argi tai gali 
būti absurdiškumas ir piktžodžia
vimas?”. Kitame rašte jis džiau
giasi artėjančia Švč. Širdies šven
te. Savo “Raštuose karo metu” 
Chardinas dėstė: “Visatoje tėra 
tik vienas centras — gamtinis ir 
antgamtinis drauge; jis stumia vi
są tvariniją ta pačia linija: visų 
pirma į pilną sąmonės išsivysty
mą, o toliau — į aukščiausią

0R. C. K. BOBELIb
INKSTŲ IK SLAPUMU TAKI. 

CHIRURGIJA
Tel. — 695-0533

► OI VALLEY MEDI*'AL i'HNm
860 Hunui. II Htreet 

Routo 58 — Elgln lllinolr

r*I. ofiso HE 4-58IV. rez. 888-2284

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7lst. Street
Vai. pirm. ketv 1 iki 7 popiet 
antr., penkt.. t-S. treč tr šešt tll 
aualtarus.

Or. Ant. Rudoko kabinėta perčmč

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. GR <1-2100

Vai pasai susitarimą: pirmad. Ii 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. ir penk 
tad. 10------4, šeštad 10—3 vai

Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6968

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
8PEOIALYBR — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BU1IJ1IN0 

0440 So. Pulaski Road
Valandos pagal aiiHltarimą

Rezid. Tel. — GI 8-0878

DR. W. M. EISIN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOl 

GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-26711 
balandos pagal susitarimą. Jei ne 

atsiliepia, skambinti: MI 1-0001

TeL — BE 8-5893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 

3907 VVest 103 r d Street 
Valandos pagal susitarimą 

šventumo laipsnį, kitais žodžiais 
— į Kristų, asmenišką 'ir kosmiš- 
ką”.

Savame rašte: “Amžinas mo
teriškumas” Chardinas į Marijos 
lūpas deda žodžius: “Mano ža
vesys gali patraukti vyrus, bet 
traukti juos į šviesą. Aš galiu ves
ti juos su savimi, bet į laisvę. 
Dėl to mano vardas yra mergys
tė. Mergaitė, pasiliekanti moteri
mi ir motina... Kristus man pali
ko visus mano perlus. Prie to dar 
jis man atsiuntė iš dangaus spin
dulį, idealizuojantį mane”.

Chardinas aukštino skaistumą 
kaip padedantį koncentruoti Die-

(Nukelta j 7 pusi. >
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Kultūros temomis kitur
Kai svetimieji labiau įvertina negu mes patys

Gal ir gerai, kad ne vienu atveju sa
viem kultūrininkam - ir savam čionykš
čiam kultūriniam gyvenimui esame 
neatlaidžiai kieti? Gal tai ir padeda 
mums pasiekti tokių rezultatų, kuriais 
stebisi objektyviai iš pašalės į reikalą 
žiūrintys svetimieji. Tik kartais vis 
dėlto to savo reiklumo ar tik neper
tempiame, gal ne visai ir pataikome, 
reiklumą nelygiais atvejais tai didin
dami, tai mažindami. Mes vis retkar
čiais piktai užrūgstame, kur nereikia, 
ir atviraširdžiais daromės ten, kur 
kaip tik reikia kietumo. Sakysim, kiek 
gi buvo nepatenkintųjų šniurkštimo, 
kai Lietuvių fondas paskyrė Oklaho- 
mos universiteto leidyklai 3000 dolerių, 
padėdamas išleisti prof. Rimvydo Šil- 
bajorio anglų kalba knygą apie 14 lie
tuvių išeivijos rašytojų. O ir liesdami 
mūsų literatūros gyvenimą sumuojan
čius leidinius, neretai tesugebame kal
bėti tik apie gana nereikšmingą kom
piuterinę jų statistiką, jų vaidmens 
šios dienos ir ateities kontekste net ir 
nebandydami suvokti, žodžiu, menka
vertiškumo ir tam tikro trumparegiš
kumo vis dėlto taipgi nestokojame. Vi
sa laimė, kad tie, kurie dirba, per 
daug nesižvalgo j tai, kas parašyta, o 
daro, kas reikia daryti.

Kad padaryta nemažai, tai liudija, 
kaip minėjome, svetimųjų nesuintere
suotas žvilgsnis j mūsų darbo rezul
tatus. Štai ir naujame šių metų sausio 
mėn. “Aidų” numeryje spausdinama 
Oklahomos universiteto profesoriaus ir. 
“Book Abroad” tarptautinio literatū
ros žurnalo redaktoriaus prof. Ivar 
Ivask paskaita, skaityta praėjusiais 
metais Toronte Įvykusioje Baltų studi 
jų trečiojoje konferencijoje apie baltų 
egzilio literatūrą.

Vienoje paskaitos vietoje prof. Ivar 
Ivask apie lietuvių literatūros laimė
jimus išeivijoje šitaip sako:

“Pradedame lietuvių, literatūra pa
prasčiausiai dėl to, kad patys lietuvių

kritikai jau yra atlikę atrinkimą ir 
įvertinimą. Tai turėjo išaugti iš stip
raus jausmo, kad kritiškas egzilio lite
ratūros interpretavimas ir jos vertybių 
perteikimas anglų kalbos skaitytojams 
buvo taip pat svarbus, kaip pačių ori
ginalių veikalų kūrimas. Tokio (są
moningo ar nesąmoningo) nusiteikimo 
dėka turime pilną lietuvių egzilio lite
ratūros vaizdą ir lietuvių, ir anglų kal
bomis. Nei latviai, nei estai negali net 
pradėti artintis prie šio pavydėtino re
kordo literatūros kritikos srityje. Ir tai 
sistemingai pasiekė mažiausia, o ne di
džiausia, kaip paprastai manoma, bal
tų pabėgėlių grupė. Pirmiausia žvilg
terėkime, ką susidomėjęs mokslinin
kas gali rasti lietuvių kalba.

Visų pirma reikia Išskirti 36 tomų 
Lietuvių Enciklopediją (1953-69), nes 
beveik du jos penktadaliai teikia litua
nistinę medžiagą, ši enciklopedija sa
vaime yra vienas iš turtingiausių šal
tinių ir lietuvių literatūrai, ankstyves- 
niajal ir dabartinei. Savo dideliu už
moju ji yra nepralenkiama visoje bal
tistikoje, ir nedaug tautų gali didžiuo
tis panašia enciklopedine sumacija. Ir 
šios įspūdingos mokslinės pastangos 
buvo realizuotos ribotomis išeivinėmis 
sąlygomis! Reikia specialiai pabrėžti 
faktą, jog ši enciklopedija yra gerai 
suplanuoto bendro darbo vaisius, nes 
estų ir latvių kultūrinių laimėjimų iš
eivijoj daugiau buvo pasiekta užsispy
rusių atskirų asmenų (“loners”), kaip, 
pvz., minėtasis estų kalbos keturto- 
mis žodynas A. Saareste’s, kuris ir mi
rė jį berengdamas — indeksą dar rei
kia išleisti. Šioj vietoj paminime, kad 
panaši Latvių Enciklopedija (Stock- 
holm 1950-55) apima tris tomus, o Estų 
Enciklopedijos (Stockholm 1957-) te
išėjo pirmieji du sąsiuviniai.

Lietuvių literatūra svetur (1968), re
daguota K. Bradūno ir apimanti arti 
400 puslapių, yra kollektyvinis veika
las vyresnės ir jaunesnės kartos šešių

kritikų ir vieno bibliografo. Be atskirų 
literatūros sričių apžvalgos, malonu 
rasti ir kritikos apžvalgą su informaci
ja apie literatūrines polemikas ir pan. 
Paskutinis skyrius inicijuoja tolesnę 
diskusiją apie visos lietuvių egzilio li
teratūros pobūdį ir galimą jos poveikį 
literatūros plėtojimuisi pačioje Lietu
je. Tai visa rodo aukštą kritinio anali
zavimo ir vertinimo lygį, kuris lydėjo 
lietuvių egzilio literatūros evoliuciją.

Vilniuje 1967 m. pasirodė dviejų to
mų antologija Lietuvių poezija, kuri vi
sus jaunuosius išeivių poetus išskyrė, o 
vyresniųjų apsiribojo tik prieškarine 
poezija. Tai paskatino K. Bradūną iš
leisti pilną lietuvių egzilio poetų anto
logiją Lietuvių poezija išeivijoje 1945- 
1971 (1971, 671 psl.). Ji to paties forma
to ir tuo pačiu viršeliu, kaip sovietinė, 
tik paprastai pažymėta III tomu. Su 
V. Skrupskelytės originaliu įvadu ir 
bibliografinėmis žiniomis apie kiekvie
ną poetą, ji daugeliu atžvilgių yra pa
vyzdinis leidinys. Vargu ar buvo gali
ma sugalvoti efektyvesnį būdą parody
ti laimėjimams 80 išeivių poetų, gimu
sių tarp 1873 ir 1954! Septyni jaunesni 
poetai, gimę tarp 1939 ir 1952, randa
mi antologijoj Tiltai ir tuneliai (1969).

Nemokantieji lietuvių kallbos gali 
pasinaudoti keliais leidiniais. 36 tomų 
“Lietuvių Enciklopedijos” lituanistinę 
dalį perteikia Encyclopedia Lituanica, 
kurios du tomai iš numatytų šešių jau 
pasirodė 1971 - 72. R. Šilbajorio knyga 
Perfection of Exile (1970) pateikia iš
samius essays apie 14 egzilio rašytojų, 
nušviesdama jų kūrinių struktūrą ir 
jungdama juos į platesnį dabartinės 
Vakarų literatūros kontekstą. Aišku, ji 
reprezentuoja tik išeivinių autorių at
ranką, tačiau bešališką, nes nepaliku
sią nuošaliai nė vieno didelio rašytojo. 
Tad verta atkreipti dėmesį į proporci
ją, kuriems žanrams atstovauja tie 14 
autorių: 8 — poetai, 3 — dramaturgai 
(du žinomi ir kaip prozos rašytojai) ir 

tik 3 grynai prozaikai. Manau, kad pa
našiai griežta estų ir latvių egzilio au
torių atranka tikrai neatrinktų trijų 
dramaturgų, greičiausiai rastume 
maždaug tiek pat poetų ir tikrai dau
giau prozos rašytojų.

Taip pat lietuviai yra sistemingai rū
pinęsi savo literatūrą įvesdinti Į ang
liškai kalbančius skaitytojus. A. Lands
bergio ir Clark Mills dvi antologijos, 
būtent: The Green Linden: Selected 
Lithuanian Folksongs (1964) ir The 
Green Oak: Selected Lithuanian Poet- 
ry (1962), daug ištikimiau reprezen
tuoja lietuvių poezijos istoriją, negu 
W. K. Matthews pionierinės latvių ir 
estų poezijos antologijos. Yra dar ke
li lietuvių rinktinės beletristikos ir bū
dingų romanų vertimai į anglų kalbą. 
Anglų kallba leidžiamas Lituanus žur
nalas, einąs jau 18-sius metus, irgi tei
kia dramų, prozos ir poezijos. (Pana
šus latvių leidinys Zintis buvo pradėtas 
leisti 1961 m., bet sustojo po nedauge
lio metų; estai apskritai dar nebandė 
leisti žurnalo anglų kalba.)

Kur slypi lietuvių egzilio literatū
ros tikroji stiprybė? Drąsiai generali- 
zuodamas, sakyčiau, kad nors lietuviai 
turi nemažą dalį konservatyvių ir tra
dicinių rašytojų, kurie, taip sakant, su
daro derlingą dirvožemį daug ambicin
gesniems užmojams, originaliausi au- 
autoriai yra tikrai stebinantys, kartais 
net visuotinai reikšmingi. Tai galioja 
kaip poezijai ir prozai, taip dramai ir 
literatūros kritikai. Anksčiau jau minė
jome lietuvių literatūros kritikos aukš
tą lygį ir apimtį. Logiška atrodytų, 
kad egzilio dramaturgai suvoktų gali
mybes emigracijos groteskiškus ir 
skaudžius prieštaravimus interpretuo
ti ne herojiškai, bet greičiau absurdiš
kai, tuo būdu baltų problemas išreikš
dami Vakarų absurdo teatro terminais. 
Tačiau nei latvių dramaturgai Martinš 
Ziverts ir Anšlavs Eglitis, nei estai 
Bernard Kangro ir Ilmar Kuelvert nie
kad pakankamai nenutolo nuo konven
cinio teatro, kad tai pasiektų. Bet kaip 
tik čia slypi originalumas lietuvių 
dramaturgų K. Ostrausko ir A. Škė
mos, kurie keliose savo dramose tai 
įkūnijo. (Skliausteliuose būtų galima 
pridėti, kad panašių naujovių sovieti
nėj estų dramoj ėmėsi, pvz., Artur Al- 
liksaar ir Paul-Eorlk Rummo, Lietuvos 

teatre — J. Grušas ir K. Saja.)
Poezija, žinoma, yra stipriausias lie

tuvių žanras, kaip jau buvo nurodyta 
to fakto, kad Šilbajoris iš 14 atrinktų 
egzilio rašytojų savo minėton knygon 
įtraukė 8.”

Ir toliau prof. Ivar Ivask jau nagri
nėja mūsų autorius ir mūsų literatūros 
situacijas dar detaliau. Tačiau viso to 
jau necituojame, manydami, kad ir 
čia pateiktos ištraukos pakako pagrįsti 
teigimui, kad lietuvių išeiviškos litera
tūros lygiu ne kartą galime sukelti tik 
kaimynišką ir šiltą pavydą tiek es
tams, tiek latviams ir kitiems. Ir to
dėl yra beveik linksmai graudu, kai 
mūsų pačių spauda saviems auto
riams, naujoms knygoms, premijoms, 
konkursams, literatūros vakarams 
daugeliu atvejų skiria dėmesio ne dau
giau, kaip užkamšinei žinutei. Bet tai 
jau liudija ne mūsų išeivijos literatū
ros, o ko nors kito kultūrinį lygį. kz.
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Partija 
atakuoja 
poetus
Lietuvoj partija tęsia ideologinį 

spaudimą į Lietuvos rašytojus. 
Vasario 5 d. surengtame “atvira
me partiniame susirinkime”, ku
riame buivo nagrinėjama “pilieti
nė” (t. y. komunistinė) poezija, 
poetas J. Macevičius kalbėjo apie 
partijos susirūpinimą kai kurių 
poetų izoliavimusi, poetinės kūry
bos kameriškumu. Kritikas Areška 
reikalavo “kovingiau pasisakyti 
prieš pasyvumo, abejingumo 
reiškinius”. Partinę poeziją liaup
sino ir JAV neseniai lankęsis V. 
Reimeris bei J. Marcinkevičius. 
Vardais paminėti ir keli kaltinin
kai. Anoniminiame straipsnyje 
apie susirinkimą (Lit. ir Menas, 
1973.11.10) nurodomos “estetiza- 
vimo” tendencijos kritikoje ir 
mėginimai “net ir akivaizdžius 
poetinio indiferentizmo pavyz
džius paskelbti ‘visuomeniškais’, 
‘pilietiškais’”; su tomis “nuodė
mingomis” pažiūromis susirinki
me sugretinti kritikų K. Nastop
kos, R. Pakalniškio ir poeto T. 
Venclovos pasisakymai. Partijos 
OK kultūros skyriaus vedėjo pa
vaduotojas J. Bielinis priminė da
lyviams partijos vaidmenį: “Par
tija siekia suprasti, kur meninin
ką ištiko idėjinė ir meninė ne
sėkmė, padeda jam grįžti į tik
rą kūrybos kelią”. (ELTA)

KAUNAMAS UKRAINIEČIŲ 
POETAS

Igor Kalynets, žinomas ukrai
niečių poetas, kalinamas Sovietų 
Sąjungoje. Jis buvo 1972 m. lap
kričio mėnesį Lvove nuteistas tre
jiems metams kalėti ir tuoj už
darytas į Vladimiro kalėjimą. 
Kalynets laikomas vienu žy
miausių naujos kartos ukrainie
čių poetų.

SOVIETAI KAUNA 
RAŠYTOJĄ OSADČYJ

Ukrainiečių rašytojas Michailo 
Osadčyj Lvove nuteistas septyne- 
riems metams kalėjimo ir 3 m. 
tremties.

Bernardas Brazdžionis• „I. J .4 Į C * Ui Hli

LOS ANGELES PARKAI

1. H u n t in g t on parkas
(Ad gusturn)

Į aukštas palmes žiūrime 
Kaip nuotakas dailias,
Nes tuščio laiko turime —
Lauš Deo! — j valias!

Po bananu sau svarstome, 
Kada koks vėjas pūs,
O eukaliptas barsto mums,
It kamparą, kvapus...

Į nuogas figas žiūrime 
Kaip nuotakas taurias, — 
Mes linksmo laiko turime 
Pacifiko marias.
1972.

2. M c A r t hur P ark
(Ad arbitrium)

Mes lesiname paukščiukus,
Mes stebim aukso žuveles, 
O ežeras toksai jaukus, 
O bala ndėliai les ir les

Grūdelį, numestą ant tako, 
Ir saulės spindulį, kuris 
šiai žemei “laibas rytas” sako, 
Vaikystės pasaka žėrįs...

O nuo balandžių kas pa liks, 
Gal pasiguos širdis žmogaus... 
Dvi palmės — milžiniškos X 
Sapnų, nei paukščių nepagaus...
1969

3. E asposition P ar k
(Ad maiorem Dei gloriam)

Dieve, kaip tas paukštis gieda 
Rožių parko vidury, — 
Tik Tu vienas tos giesmės 
Tik tu vienas šito žiedo, 
Neišsenkančios versmės 
Šventą paslaptį turi!

Dieve, kaip tos palmės tyli 
Pilnos džiaugsmo paslapčių... , 
Į dangaus bedugnį gylį 
Jų viršūnėm, jų aukštom,
Žemės dulkių neliestom, 
Savo maldą Tau siunčiu...

Bernardas Brazdžionis Nuotrauka Vytauto Maželio

Kažkas paukštį tą pabaidė —
Ir nuskęsta ir nuaidi
Vakaro giesmė šviesi.
Į dangaus žvaigždėtą gelmę
Kyla tylinčiomis palmėm
Žemės džiaugsmas,
Žemės skausmas
Amžinybės ilgesy...

1957.

1 ■'
NUO OKEANO

Nuo okeano vėjas pūtė okariną, .
Ir buvo taip graudu —
Paeifikas pakalnę pilką paskandino 
Tvane elegijos gaidų.

Už horizonto saulė dar palaukė, 
Kad pasivytų ją diena...
Ir atėjai tu, tolimų naktų palauke, 
Atsiminimais nešina...

Atsiminimuose nurimusi, o siela, 
Ant marių kranto užmigai.
Užmigo, rodos, visa, kas nemiela, 
Tik ar tikrai... Tik ar ilgai?..

1973.

PO DIDELIAIS SKLIAUTAIS

Po dideliais skliautais prigludęs 
Prie žemės, tolhiosna žvelgiu, — 
Kas ryto saulę vėl pabudins 
žodžiu žvaigždėtu ir agniu?..

Mėnulis baltą bandą gano 
Bangų, kaip senas švyturys,
Pro jį, kaip kregždės Kapistrano. 
Ar tavo dienos besugrįš?..

Ar, uraganų, nusigandę, 
Slapstysis uostuos nuošaliuos,
Ar tartum prerijų mustangai, 
Nepažaboti nušuoliuos...

Pabirs aukštų skliautų šešėliai 
Baltais neono confetti,
Ir liksi vienų vienas vėliai 
Pačiam

pasaulio 
pakrašty.

1972.

ALTERNATYVOS

Tiek solistų kai aplinkui,
Tiek melodijų, balsų, —
Siaubas kartais mus apninka.
Net apsiklausyt baisu!...

Pro tą alasą be galo
(Rodos, amžiais taip riaumoti!...) 
Tarp choralų ir moralų 
Pasžilgstam tylumos.

Pro kalbų, pamokslų skalsą.,
Vos alsuodami, deja, 
Pasiilgėtam gyvo balso, 
Nužudyto Žmoguje.

Ir, kai velkės įsikibę,
Ieškom atramos namuos, 
Toj tuščių daiktų gausybėj 
Pasiilgstam tuštumos.

1971.

Taip ir nebesimatėm
Jurgis Jankus

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)
Kitas, išsakęs ko nori, pridėjo: “Ar tikrai šie

met viską gausiu”? “Žinoma, kad viską, kaipgi 
kitaip”?, užtikrinau. “Tai kodėl per praėju
sias Kalėdas mane apsukai? Buvau visą laiką 
geras. Joks kitas vaikas taip tvarkingai nelai
kė savo kambario, kaip aš. Ir mokykloje bu
vau pats geriausias. Ir visi pažymiai buvo tik 
A ir B, o elektrinio traukinio man taip ir 
neatnešei”! Reikėjo ką nors daryti ir greitai. 
Žvilgterėjau į motinas ir tėvus, nė vienas 
nė akim nemirktelėjo. Berniukas buvo kokių 
aštuonerių metą ir, greičiausiai, buvo atėjęs 
vienas. Gal net iš mokyklos porai pamokų 
pabėgo, kad galėtų su Kalėdų Seneliu išsi
aiškinti. “Kaip tavo vardas”? paklausiau. “Ri
ki”. “Iš Milano gatvės”? “Ne, iš Henri Road”. 
“Tai labai atsiprašau. Sumaišiau. Kai reikia 
daugeliui milijonų vaikų dovanas išnešioti, 
tai ir aš suklystu. Atsimenu, kad traukinį nu
nešiau Rikiui į Milano gatvę. Taip. Taip, la
bai atsiprašau”. Dar kartą apmečiau aplink 
sustojusius besišypsančius veidus. Nė vieno 
išsiduodančio tėvu ar motina. Pagaliau, ding
terėjo, kad pats galiu traukinį nupirkti ir nu
nešti. Tegu vaikas išvers akutes, kai tarp
dury pasirodys pats Kalėdų Senis su trauki
niu. “Žinai ką”? apsisprendžiau. “Ar man 
atleisi, jeigu šiemet tau tą traukinį atnešiu? 
Kokio norėtum”? paklausiau ir išsigandau, 
kad nepaprašytų labai brangaus. “Aš ne

pykstu, tiktai pasakiau. Ir traukinio neberei
kia. Jį tėvas gimimo dienai nupirko. Tik at
nešk viską, ko prašiau, tai ir bus gerai. O.JC”? 
“O. K.”, atsakiau. Vaikas peštelėjo už barz
dos, šokte nušoko nuo paaukštinimo, paėmė 
už rankos čia pat stovėjusį, visą laiką pla
čiai šypsojusį vyrą ir įsimaišė tarp žmonių. 
Sodindamasis kitą vaiką ant kelių, dar ma
čiau, kaip vyras pasilenkdamas vaikui kažin 
ką sakė, o paskum abu garsiai juokėsi. Aiš
ku, vaikas buvo primokytas. O nedaug trūko, 
kad būčiau traukinį nunešęs ir būčiau su
tiktas su paaiškinimu: “Gaila, bet traukinį 
mes jau turime. Ir daug geresnį. Jeigu nori, 
užeik pažiūrėti”. Pasakoju pačiam tik vieną 
kitą atvejį, kurie labiau įsispraudė atmintin, 
bet galėčiau papasakoti šimtus, kur vaikas 
taip tiki tavo melu, kad net veidai po barz
da ima rausti. Tikėsi, ar ne, bet Kalėdų pra
dėjau labiau laukti, negu vaikas, kad tik grei
čiau išsinerčiau iš tų apgaudinėjimo pakink
tų. Reikia pačiam pergyventi, kad galėtum 
kitą suprasti. Atsimenu, prieš porą metų tin
giniu išvadinau vieną studentą. Jis gavo vie
tą pardavinėti enciklopedijas. Tris savaites 
padirbo, pardavė dešimt enciklopedijų, įsidėjo 
tūkstantį į kišenę ir metė. Išėjo prie naujų 
statybų stogų dengti. Sakė, liežuvį turiu, kaip 
gyvatės, bet negaliu apgaudinėti. įkalbėt 
lengva. Ypač jauniems žmonėms be aukšto
jo mokslo. Jie mano, kad, turėdami ertctklrt- 

pediją, susilygins mokslu su toliau nubėgu
siais. Už namą reikia mokėti, už baldus rei
kia mokėti, antras ar net trečias vaikas pa
keliui ir dar prie visko prisideda keturi šim
tai už enciklopediją, kurios jų namuose tik
rai niekam .niekada nereikės. Sako: išeini, pa
sižiūri j saulę ir darosi sarmata, kad gyveni. 
Nors grįžk atgal ir jų akyse suplėšyk sutartį. 
Paskutinėj vietoj taip ir padaręs. Užėjęs jau
ną porą. Jis tik tą pavasarį baigęs aukštesnią
ją mokyklą, gavęs darbą prie statybos, ji 
vaikšto paskutines dienas. Atsitiko, dar mo
kykloj bebūnant, ir ji net baigti nebegalėjo. 
Studentas pradėjo liežuviu malti, kad vaikui 
reikės ir enciklopedijos ir visokių vaikiškų 
knygų, visokių automatinio mokymo priemo
nių ir įkalbėjo. Jaunuoliai pasirašė sutartį, 
kaip niekur nieko. Bet mūsų kaimyną suėmė 
tokia sarmata, kad čia pat suplėšė sutartį, 
patarė bet kuriam knygyne už dolerį nusi
pirkti almanachą ir kiekvieną saldžialiežuvį 
pardavėją su šluota vyti lauk. Tada to jau
nuolio nesupratau. Buvau gatavas /pats į jo 
vietą eiti, bet iš kur tokį liežuvį gausiu. O 
jis liežuvį turėjo! Oi, jis turėjo... Bet palauk, 
aš vėl nuklydau į pūdymus. Vis tiek, pats 
supranti, ką norėjau pasakyti. Norėjau pasa
kyti, kad tik dabar supratau, jog ne kiekvie
nam dar vis tiek, kaip pinigą uždirbti. Dabar 
apgaudinėjam vaikus. Paperkam dovanom, 
kad leistųsi apgaunami, o paskum jau jie ap
gaudinės kitus, kad gautų pinigo...

— Kam nors kitam dovanų pirkti, — 
pridėjau.

— Dovanų ar ne'dovanų, koks skirtu
mas. Bet va, dar nepasakiau paties svarbiau
sio, kuris visą vežimą aukštyn kojom apver
tė. Buvo paskutinė savaitė prieš Kalėdas. Vai
kų ėmė darytis grūstis. Priėjo berniukas, gal 
jau kokių dešimties metų. Gal ir ne, bet už 
daugumą visa galva aukštesnis. Tokiam, sa

kau, būtų net sarmata leistis apgaudinėja
mam. Jis nedaug ir tenorėjo: tik vieno vie
nintelio šautuvo. Aš apie šautuvus nieko 
neišmanau, bet jis susakė ir vardą ir kalib
rą, o priedo penkias dėžes šovinių, kad ligi 
gimtadienio užtektų. Praeitas Kalėdas gavo 
šratinį pistoletą, o dabar norįs tikro šautuvo’ 
“Tai ką, į karą žadi eit”? paklausiau. “I ka
rą!”? sušuko. “Aš nekenčiu karo! Aš už tai
ką”! ir pakėlė du pirštus. “Tai kam tau 
šautuvas”? dėjausi nustebęs. “Žvirblius šau
dysiu. Jų pilnas mūsų kiemas. Atlekia ir var
nėnų. Gal numušiu kokį kardinolą. Jis vis 
landžioja po mūsų krūmus. Žinai, raudonas 
toks, beveik, kaip tu pats, tik be barzdos. Va
sarą abu su tėvu važiuosim į miškus stovyk
lauti. Tenai tai tikrai bus ko šaudyti. Gal ir 
briedį nušausiu”. “Kad nekenti karo, tai la
bai gerai”, įsiterpiau į vaiko šnekėjimą’ “bet, 
kad pats skelbi karą, tai jau negerai”. “Aš ka
ro niekam neskelbiu”! užšoko berniukas. “Tai 
dar blogiau, šaudai nepaskelbęs. O ar nebūtų 
geriau, jeigu aš tau atneščiau paukščiams 
lesyklą. Pastatytum už lango ir žiūrėtum, 
kaip lesa, daug ką apie juos išmoktum. Beje, 
dar galėčiau atnešti ir fotografijos aparatą. 
Galėtum paukščius fotografuoti, paskum fo
tografijom savo kambarį pąpuoštum. Į mo
kyklą nuneštum”. “Aš noriu šautuvo”! skie
menimis skanduodamas sušuko berniukas. 
“O aš noriu, kad dar pagalvotum, apie vis
ką pašnekėtum su tėvais. Žudyti juk negra
žu, negera ir nemoralu”. “AŠ noriu šautuvo 
ir daugiau nieko! Šautuvo”! įsispyręs šviesiai 
mėlynas akutes, net nemirksėdamas, reikala- 

. vo. “Ne, šautuvo tai ne!” atsakiau purtyda
mas galvą. “Tai tu netikras! Aš nupešiu 
barzdą, ir tegu visi pamato, kad tu apsime
tėlis! Ištiesė rankas į barzdą. Pagavau abi 
rankas, bet jis ėmė spardytis kojom ir vis 
Šaukė: “Tu netikras! Netikras!” “Kas čia da

bar! Tuoj paleisk mano vaiką!” — prišoko 
vyras ir pagriebė mane už rankos. “O, jis 
tamstos sūnus. Smarkus berniukas”, pamėgi
nau nusišypsoti. ‘‘Einam, Roy"! paėmė vaiką 
už rankos. “Bet aš noriu šautuvo”. “Gausa 
ir šautuvą. Nueisi pas kitą, pas tikrą Kalė
dų Senį, o tą pašvinkusį pacifistą ar dar pa
mokysiu”. Ir juodu nuėjo. Praėjo gera valan
da, kol apraminau virpančius nervus ir galė
jau ramiai su vaikais kalbėti. Visiškai bai
giantis laikui, priėjo viena iŠ pardavėjų ir 
pašnibždėjo, kad ponas Reed turi man ką 
pasakyti. Aišku buvo, kad gero nebus. Tegu 
sau, pagalvojau, pakilau ir nuėjau taip, kaip 
buvau. Radau už stalo bevartantį popierius. 
“Ho, ho, ho! Linksmų Kalėdų”! pasveikinau. 
Tegu iš mano pusės, sakiau, bus viskas ko 
sklandžiausiai, bet Reed ne tik nenuslšypso- 
jo, net ir galvos nepakėlė. Vadinasi, kas nors 
buvę tikrai negerai. Pastovėjau, patripinėda- 
mas nuo vienos kojos ant kitos, patrankiau 
rankom, kaip dideliam šalty, kostelėjau, pas
kum pasakiau, kad atėjau jo pašauktas. “Jei
gu kas sugalvojo kokį pokštą, tai labai atsi
prašau”, užbaigiau ir buvau besisukąs į du
ris. Tada Reed pakėlė galvą ir pasakė: “Aš 
tave pasamdžiau ne evangelijai skelbti”. “Ne
suprantu”, nutąsiau. “Sakau, kad tave pa
samdžiau prekes parduoti, o ne pacifistų 
evangelijai skelbti”. “Tikrai nieko nesupran
tu”, dar labiau nutąsiau, įdėdamas į tuos žo
džius ko daugiausia nustebimo. “Šautuvas ar 
ne šautuvas, tavo reikalas rekomenduoti vis
ką, ko vaikas prašo. Ar tu žinai, kad šian
dien iŠ mūsų krautuvės beveik išvijai vieną 
iš geriausių klientų. Gerą valandą laiko su
gaišau, kol perkalbėjau ir už tave atsipra
šiau. Rytoj vaikas vėl ateis ir tu ne tik pri
žadėsi jam šautuvą, bet ir atsiprašysi už Sos 
dienos kvailystę. Ar tu žinai, kad tas šautu-

(Nukelta J 4 pusi)
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Laiškas iš Rochesterio

Tarp Andriekaus ir Galdiko
Mielas Kazy,

Užpraeitą savaitgalį mes čia, Roehes- 
teryje, kaip ir blaškėmės tarp Le
onardo Andriekaus ir' Adomo Gal- 
djko. Kartais rodėsi, kad per toki 
trumpą laiką susikrovė per daug tu
rinio. Suėjom lyg. j, vaišes prie per 
gausiai apkrautų stalų: norėtum 
visko, bet gerai žinai, kad nepajėgsi 
aprėpti. O taip atsitiko per mus abu. 
per Leonardą ir per mane. Jis, sirg
damas Adomo Galdiko monografi
jos leidimo rūpesčiais, kartą pasitei
ravo, ar neapsiimtų kas čia suruoš
ti Galdiko paveikslų parodos. “Pui
ku, vežk, suruošim”, pasakiau net 
nesvyravęs. Bet iš savo pusės, juk 
Tu žinai, aš irgi sergu vieno rašy
tojo literatūros vakari; liga, tai ir 
pridėjau: “Bet atsivesk ir savo raš
tų. Galdiko fone‘stengsime Paties 

poezijos vakarą, o' gal Gąldiko pa
rodą Paties poezijos fone”. Taip ir 
išėjo, kad kovo mėn. 3 d. galėjom 
džiaugtis keleriopą poezija: ir žo
džio, ir spalvų, ir formų.

Kartais darosi net keista, — kaip 
maža težinai apie vienas kitą, nors 
ir sukiojies tame pačiame rate. And- 
riekų arčiau ėmiau pažinti tik čia 
atvažiavęs Amerikon. Ir tai ne iš 
karto. Pirmą kartą susitikom jau po 
penkiasdešimt penktųjų metų, nes 
tada jau buvau skaitęs pirmąją jo 
knygą. Ir tas susitikimas viena, be
veik anekdotine, smulkmena buvo 
toks ryškus, kad man iš atminties, 
nors šiaip gana mpnkos, nęišdilo ir 
nebeišdils, o kartu su netikėtumu 
atskleidė, kiek tame ramiame ir ligi 
tobulos pusiausvyros išbalansuota
me žmoguje yra skambančio plieno. 
Atsimenu, pakeltinuku (taip niujor
kiečiai tada vadino aukštai bėganti 
ųiiesto traukinėlį) nudardino mane 
pas Vaičiulaičius nakvynėn. Besikal
bant Vaičiulaitienė prasitarė, kad 
kaimynystės jaunas kunigėlis nelei
do jos prie komunijos. Tada, mat, 
gavėnios buvo daug griežtesnės, mė
sos tebuvo leidžiama valgyti tik vie
ną syki per dieną, ji broliui ir vy
rui į darbą įdėdavo po sumuštinį, 
su kokios dešros riekele, o grįžusius 
pavalgydindavo jau kaip reikia mė

siškais; pietum. Taip darė bėdos 
spaudžiama, pasisakė sąžinės verčia
ma, o kunigėlis braukšt! Leonardas 
su Įprastu ramumu išklausė Joanos 
pasiskundimo ir lygiai su tokiu pat 
ramumu išvedė: “Tai ko eini pas 
durnių, eik pas kunigą, kuris gyve
nimą pažįsta ir žino, kaip žmonėms 
gyventi reikia. Gyvenimas yra kiek 
kitoks, negu seminarijos vadovėly 
parašyta”. Kai vėliau girdėjau jį 
tampant gimnazijos rektorium, vie
nuolyno provinciolu, vienuolyne 
viršininku ar Lietuvių rašytojų 
draugijos pirmininku, tas trumpas 
plieno skambtelėjimas neleido net 
pagalvoti, kad jis galėtų būti per 
silpnas tom pareigom.

O Galdiką pažinąu tik iš jo pui
kios grafikos ir iš nuostabių dro
bių. Kaip, žmogaus arčiau neteko 
pažinti nei Lietuvoj, nei čia. Bene 
ilgiausiai teko su juo įsikalbėti Ku
lautuvoj nebežinia jau kelintos mū
sų krašto agonijos dienomis. Vil
nius jau buvo rusų naguose ir ry
tiniuose pakraščiuose dieną ir naktį 
trankėsi patrankos. Tada išėjom iš 
Švedų ir ilgai vaikščiojom pušyno 
pakraščiais. Ką šnekėjom, kokie bu
vo jo žodžiai, nebeatsimenu. Tur būt 
todėl; kad agonijos metu visų žo
džiai labai panašūs į vienas kitą. 
Atminty išliko ne tas, ką jis sakė, 
bei kaip sakė. Ir dabar akysę jis 

I tebestovi pilnas rūpesčio savo kraš
tu, savo žmonėmis, nes pasauly nė
ra vien tik rusai ir vokiečiai, ne vien 
tik nacionalsocializmas ir komuniz
mas, bet dar yra žmonės, daug ver
tesni, daug, turiningesni, daug gra
žesnė? dvasius už visokius kvailiau
sius izmus, už visokius spelčius, ant 
kurių taip žiauriai stengiamasi už
tempti tik kurti ir gyventi tenorint) 
žmogų. Iš to momento Galdikas 
akyse stovi, kaip didžiulė kraujuo
janti žaizda, pilna skausmo ir jo
kiais žodžiais neišsakomos kančios. 
Gal todėl, vos iškabinus paveikslus, 
besileidžiančios saulės raudonom 
dėmėm išdraskytos pajūrio uolos, 
kaip žaibo švystelėjimas grąžino at
mintin Galdiką, kokį paskutinį kartą 
mačiau Kulautuvoj: suplėšytą ir pil

ną tragikos. Dar ir dar žiūrėjau, o 
pagaliau nebegalėjau atitraukti 
akių. Nors mudviejų senių kišenės 
jau ir nebe tokios plačios, nuspren
dėm to tragiško peizažo nebeišlcis-Į 
ti iš savo šeimos. Salė buvo pilnai 
kitokių, smagumų ir džiaugsmin
gų spalvų fontanais trykštančių 
drobių, bet nesigailiu, kad net ir 
žmona padėjo parinkti tokį. Ir jai 
Galdiko tragizmas palietė širdį. Ką 
jį kurdamas Galdikas jautė, neži
nau, bet aš, žvelgdamas į tą paveiks
lą, jaučiu, lyg turėčiau Galdiką savo 
kambarėly gal pačią skausmingiau
sią jo gyvenimo valandą, kai siela 
plėšoma dviejų šaltų, bekraujų, 
bejausmių imperializmų.

Tai, mat, kur nuklydau, o teno
rėjau pasakyti, kad per visą pažintį 
su Leonardu nejučia ateidavo min
tis, kodėl nieko apie jį anksčiau ne
buvau girdėjęs. Argi prieškarinėje 
ir karo metu Lietuvoje nebuvo jo 
eilėraščių mūsų periodikoje? Perio
dikoje juk brendo visi mūsų poetai. 
Ir va, tik tam literatūros vąkare su 
nustebimu tesužinojau, kad jis ra
šyti tepradėjo gana vėlai, todėl 
anksčiau apie jo rašymą ir norėda
mas nieko nebūčiau galėjęs girdėti.

Literatūros vakarą pravedė L.B. 
Kultūrinės sekcijos vadovas Jonas 
Dėdinas. Pirmiausiai jis pakvietė 
Kotryną Jankienę supažindinti susi
rinkusius su Andriekum. Ji trumpai, 
bet kartu ir išsamiai aptarė Andrie
kaus asmenį, jo darbus, kaip admi
nistratoriaus, kaip meno globėjo ir 
kaip poeto ir, nesileisdama į ilgus 
išvedžiojimus, pakvietė jį patį,

O jis išėjo kuklus ir paprastas. Ir 
labai norėdamas negalėtum spėti, 
kad jis būtų galėjęs eiti vienuolyne 
visą eilę aukštų pareigų, dabar bū
tų viršininku Brooklyno vienuoly
no, iš kur eina Aidai, Darbininkas 
ir kita lietuviškoji spauda, kuriame 
vyksta Kultūrinio Židinio statyba ir 
dar priedo būti laisvojo pasaulio 
Lietuvių rašytojų draugijos pirmi
ninku. Tik kai pravėrė lūpas, bal
sas iš jų išėjo stiprus ir be svyra
vimo.

— Rašyti pradėjau labai vėlai, —

Leonardas Andriekus ir Kotryna Jankienė Adomo Gadiko dailės darbų parodoje Rochesteryje.

kalbėjo. — Kai pirmoji knyga išėjo, 
ėjau keturiasdešimt pirmuosius me
tus. Paskatino rašyti lietuviai rašy
tojai, tikriau susitikimas su jais, kai 
jie atvyko čia iš tremties. Su jais 
bebendraudamas, pamačiau, kad ga
lėčiau ir aš parašyti, panašiai, kaip 
jie daro. O jie ir sako: bandyk. Ban
dyk ir nesigailėsi. Pirmiausia drąsi
no Aistis, Brazdžionis, vėliau jau
nesnieji: Nagys, Niliūnas, Bradū- 
nas. Visi jie buvo malonūs ir padėjo. 
Tokiam amžiuje pradėti rašyti yra 
sunku, nes reikia būti gerai apsipa- 
žinusiam su literatūra. Teko gerai

padirbėti tomis valandomis, kurios 
atliko nuo tiesioginių pareigų ir 
paskum bandyti. Pirmoji knygelė, 
Atviros marios, t susidarė iš tų nuo
taikų, kurios vyravo čia Amerikoj. 
Tai Lietuva, jos ilgesys ir paskum 
dar įsimaišė šiokie tokie asmeniški 
pergyvenimai, kurie siejosi šiek tiek 
su šventu Pranciškum ir tam tikru 
liūdesiu, kuris žmogui yra grynai 
asmeniškas. — dėstė visškai pap
rastai, šaltai, lyg kalbėtų ne apie 
save, bet visiškai apie mažai pažįs
tamą ar net tik kur girdėtą žmogų, ir 
tuoj ėmė berti posmą po posmo iš

Atvirų marių visiškai kitu balsu, 
visiškai kita šiluma, dažnai perpin
ta giliu rūpesčiu ir liūdesiu.

Pirmą eilėraščių knygą išleidęs, 
bičiulių drąsinamas, per penkerius 
metus sukrovė kitą, gana storoką 
Saulę kryžiuose. Jos eilėraščių turi
nys yra atremtas į tautodailę ir dau
gumas minčių ir emocijų yra kilę 
iš artimo bendravimo nebe tiek su 
lietuviais rašytojais, kiek su lietu
viais dailininkais. Daugiausia įtakos 
čia turėjo dailininkas Vizgirda ir 
dail. Kiaulėnas. Vėliau didelės reikš
mės turėjo Adomas Galdikas.

— Su juo bendravau jau aštuo
niolika metų, nuolat lankiau jo 
studiją, diskutavau, stebėjau jo kū
rybos raidą, klausiau jo samprota
vimų apie dailę ir pasaulį ir paga
liau jį palaiminau mirštantį. Galdi
kas man parodė pilną Lietuvą. Su
idealintą, suestetintą, supanteistin- 
tą, žydinčių ir gelstančią. Toks drau
gavimas buvo būtinas, nes, anksti 
išvažiavęs iš Lietuvos, negalėjau sa
vo dvąsioje turėti pilno vaizdo. Pa
galiau, tada dar buvau per jaunas 
pažinti ir aprėpti pilnų jos peizažą. 
Jos peizažas man susiliejo su Vaka
rų Europos peizažu ir išbluko. Gal
diko paveiksluose jis vėl man atgi
mė ir atnešė pilną įkvėpavimą, tokį 
pilną, koks beįmanomas žmogui, 
nuo jaunų dienų išgyvenusiam 
tremty, — ir tuoj savo aiškini
mus paremdamas, antrąjį šio vaka
ro ciklą pradėjo eilėraščiu, įkvėptu 
liaudies legendos apie Dievą, atė
jusį pasaulin pasidairyti po didžiojo 
tvano, apžvelgusį savo darbų, atsi
sėdusį ant akmens ir graudžiai ap
siverkusį

įtikėjom,
Kad po tvano
Tu gailėjais, žmogų baudęs,
Ir likai liūdėt su juo.

Vėliau poetas perėjo j Naktigonę, 
kuri buvusi tik paruošiamasis, pe
reinamasis tarpsnis iš peizažinių 
tautodailinių liaudiškai religinių 

išmąstymų j istorinius. Naktigonę 
yra parašęs tuo metu, kai planavo 
ir ruošėsi dideliam istorinių įvykių 
ciklui, kuris anaiptol nėra istorijos 
supoetinimas, bet tik mūsų tautos 
praeities žmonių emocijos išreikš

tos poetine forma.

(Nukelta į & pusi.)
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TAIP IR NEBESIMATEM
(Atkelta iš 3 pusi.)

vas čia buvo jau prieš pusę metų užsakytas 
ir specialiai tam vaikui pritaikytas? Supran
ti? Ir kaip tau negėda kištis į svetimus rei
kalus”! Ir vėl pasilenkė ant popierių. Bet aš 
būčiau ne aš, jcįgu išeičiau savo pusė® ^ne
pasakęs. “Tamstos,, pone Reed, tikrai atsipra
šau. Jeigu būčiau bent kiek numanęs, kaip 
yra, būčiau net nemėginęs sužinoti, ką vaikas 
veiks su tuo šautuvu. Tik jeigu jau taip išėjo, 
tai dar kartą atsiprašau. O dėl sarmatos, tai 
nejaučiau jokios, kad taip padariau, ir to aki
plėšiško berniuko tikrai nesirengiu atsiprašy
ti. Jeigu jau kas turėtų atsiprašyti, tai jis ma
ne. Jis mane įžeidinėjo, ne aš jį”. “Tai ma
no sąlyga”, nepakeldamas galvos burbtelėjo. 
“Ir mano”, atsakiau. Čia jis jau tikrai pakėlė 
galvą ir žiūrėjo į mane, lyg laukdamas, ką 
dar pasakysiu. Aš tylėjau. “O. K.”, po kelių 
akimirksnių pratarė ir patylėjęs dar pridėjo: 
“O. K., padėk uniformą ir viskas. Aš rasiu 
kitą”. “O.K.”, pasakiau, apsisukau ir išėjau. 
Kitą rytą vis tiek nuėjau. Ne Kalėdų Senio, 
bet įprastinio darbo, supranti, prie mapo. Žiū
riu, net mano kortelės nebėra. Susiieškojau 
Maiką. “Kur mano kortelė?” O jis: “Juk 'tave 
vakar atleido. Ar vėl priėmė?” “Atleido tik iš 
Kalėdų Senio. Teisybę pasakius, aš pats pasi
traukiau, bet apie valymą nešnekėjom”. “Po
nas Reed pasakė, kad iš visur. Pats savo ran
ka ir kortelę išėmė. Be reikalo, drauge, sa
vo tvarką norėjai daryti”. Nieko nebesakiau. 
Turėjau ką sakyti, bet nebuvo kam. Negi 
Malkui sakysi. Ar kam dar kvailesniam. Ge
rai, kad mūsiškiai savaitę anksčiau sumetė

eglutę rengti, tai nors Kalėdų Senelį turėjo 
su tikra barzda. Jeigu vėliau, ir pats nebe
būčiau sutikęs.

— Ne ta viena krautuvė yra. Tokį pur
viną darbą visur gali gauti.

Norėjau pakelti žmogui nuotaiką, o jis:
— Nebegalvoju. Tą buvau gavęs per bu

vusį vyriausią savo bosą. Dabar ir jam sar
matą padariau. Reed ir jam durs į akis, kad 
kvailį atsiuntė.

■— Nereziignuok, Ką žinai, gal jis tik pa
sididžiuos tokiu tavo pasielgimu.

Anastazas nusijuokė.
— Kur matei, kad vanagas didžiuotųsi 

vabalo pasielgimu. Mes ir jie gyvename Vi
sai kitokiose sferose. Žinai, kad apsisprendžiau 
galutinai, — staiga pasakė visai kitu tonu ir 
atsiduso. Kam čia man dėl ko kito muštis, 
kad ir taip gyventi galiu. Taip nei man kas 
ant sprando jos, nei aš kam.

— Žinoma, kad galima. Tokios galvos 
vyrui, kaip pačiam, yra ką veikti ir be šluo
tos. Užeik kada. Išsikalbėsim, paplanuosim. 
Šiam pasauly yra dar kas veikti. Rasim ir mu
du.

— Gal kada, bet, atvirai pasakius, neno
riu paties nė trukdyti. Verčiau štai čia. Už
einu, nusiperku stiklą alaus, pasėdžiu, pagal
voju, kartais su bartenderiu po žodį persime
tam, paklausau, ką kiti šneka. Ne viską spė
ju sugauti, bet.vis šis tas. Kartais užeinu ir 
kitur. Vienoje vietoje visą laiką sėdėti kaip 
ir nepatogu, ypač, kad ir to pinigo daug ne
palieku. O gal dar po vieną?

Išgėrėm dar po vieną, dar pasišnekėjom, 
ir nuo to laiko nebesimatėm. Jis pas mane 
nebeužėjo, o aš jo neieškojau. Taip nejučia 
laikas ir prabėgo ligi praeito penktadienio. 
Praeitą penktadienį jį palaidojom.
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(Atkelta iš 3 pusi.)
Po istorinių ir 

poetas dar pridėjo 
naujausių. Šie jau 
ki, pilni šilumos.

tautiniu posmų 
keletą pačių 

grynai asmeniš-

Pirmoji pusė vakaro prabėgo kaip 
viena minutė, ir darėsi gaila, kad 
kitoje pusėje reikėjo pereiti j visai 
kitą temą, į Adomą Galdiką, kurio 
spalvomis varvančios drobės toje 
pačioje salėje ratu supo susirinku
sius. Bet tik taip atrodė, kad perei
name į kitą temą, o iš tikrųjų Le
onardas Andriekus tik plačiau pra
siskleidė, tik atvertė naują savo gi
laus jausmo lapą, nes jo paskaita 
apie Galdiką tebuvo tik Andriekaus 
poezijos pratęsimas dar į vieną nau
ją plotmę. Jo paskaitą galima būtų 
pavadinti daina apie Galdiką, kuris 
nešė žmonėms ne tik pasigrožėjimą, 
bet savo kūriniais kėlė ir nerimą, 
taip reikalingą apsnūdusioje dvasi
nėje aplinkoje, kuris tapė ne tik 
džiaugsmingus pavasarius, kelian
čius žmogų į aukštybes, bet ir aud
ringus rudenius, viesulais nešan
čius vasaros džiaugsmo mirtį, su
purtančius žmogaus širdį ir verčian
čius pajusti tą patį nerimą, kuriuo 
gyveno pats dailininkas, nuolatos 
giedodamas pasauliui nuostabias 
spalvines giesmes, išsineštas dva
sioje iš Lietuvos gamtos.

sakė vos įžengęs į mūsų kambarįl 
ir pamatęs ant sienos Dargio pa
veikslą. Jeigu taip, tai kaip čia tuj 
dabar, žmogus, pasiglemš! svei ą tik 1 
sau. Po parodos leidau truputėlį at-! 
sikvėpti ir — pas Dargį. Čia nuo 
paveikslo prie paveikslo, nuo daili- į 

ninko prie dailininko, o tų bend
rų pažįstamų dailininkų, kuriuos 
reikia apšnekėti, ir krūvos Dargio 
drobių, kurias reikia bent akimi 
permesti. Pora valandų taip ir su
tirpo. Tik iš šono nugirdau, kad, 
po viso apžiūrėjimo, vienas Alfonso 
paveikslas iškeliauja į Brooklyno 
pranciškonų vienuolyno nuolatinį 
rinkinį, o kitas pas Leonardą.

O paskum... Paskum dar būrelis 
Leonardo gerbėjų laukia susirinkę 
Danguolės ir Antano Klimų namuo
se. Ten prie pasikalbėjimų, muzi
kos, dainų ir užkandžių sutirpsta 
ir paskutinės Leonardo vienos die
nos viešnagės valandos.

Mielas Kazy, tos paskaitos pa
čiam čia atpasakoti nepajėgiu, taip 
pat, kaip nepajėgčiau atpasakoti ir 
gero eilėraščio. Tokius dalykus rei
kia pačiam išklausyti nuo pradžios 
ligi galo. Po jos ne vienas iš susi
rinkusių sakė: “Galdiko net nema
čiau, bet dabar jaučiuos, lyg tikrai 
būčiau jį pažinęs.

Vienos dienos? Net pats dabar 
nustembu, kad per vieną dieną tiek 
daug galėjo įvykti ir, kad vienas 
žmogus galėjo tiek daug pakelti. Na, 
dėl pakėlimo galima ir suabejoti. 
Aerodrome dar mėginome įsikalbėti 
apie rašytojų draugijos reikalus 
(aš juk per trejus metus nė j vie
ną posėdį nebuvau nuvykęs), bet 
Leonardas jau buvo ne tik išsem
tas, bet ir išgramdytas ligi pat pa
dugnių. Atsisveikinom, praleidom 
pro visokius patikrinimus ir pali
kom anapus sargybų. Palikom su 
dvejopu jausmu. Su džiaugsmu,

Leonardas Andriekus (kairėje) ir Alfonsas Dargis prie naujausių dailininko darbų RoChesteryje.

mariom dvasinėm vertybėm ir su sa
votiška širdperša, kad taip išvar
ginom.

Kai grįžom, žmona su rūpesčiu 
pasakė: “Aš taip bijau, kad Le
onardas rimtai nesusirgtų”. Kitą 
dieną net ragino skambinti ir suži
noti, bet Leonardas užbėgo už akių. 
Jis pats pasiskubino paskambinti ir

aerodrome tik galva gėlusi, o jis 
nenorėjęs pasisakyti, kad neužsima 
nytumėm atgal vežtis.

Tai matai, Kazy, kaip rašytojam 
pas mus sekasi. Jau kai prisipra- 
Šom kurį, tai ir nugramdom ligi pat 
panagių.

Tavo

Jurgis Jankus

Religinio
gyvenimo
psichologinė
dinamika

beveik kas penkta, jei ir nebuvo 
priešinga savo vyro darbui, tai 
laikėsi nuošaliai, lyg būdama 

; svetima. Taigi, sako autorius, jei 
■ v ėdęs dvasininkas bus laimin
gas, tai tik kas penktu atveju 
guli tikėtis susilaukti savo asme 
nįyb.o papikly. to savo pire gos i
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KOSTAS BUTKUS
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I EKSKURSIJOS 1 L'ETUVA 1973 META'S
American Travel Service Bureau, vadovaujamas Walter Rask-Rančiausko, 
1973 metai i organizuoja 12 turistinių ekskursijų j Lietuvą. Lietuvoje visos 
ekskursijos viešės 11 dienų — Vilniuje, Kaune, Druskininkuose ir Trakuose. 
Walter Rask-Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones Į Lietuvą, tą darbą 
sėkmingai tęsia jau 12 metų. Jo ekskursijos tvarkingai suorganizuotos 
vyksta sklandžiai. Visos grupės turi prityrusius palydovus.

»f. I, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4-4A, Nr. 5-5A - Jau užpildytos
Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

j Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

15 dienų kelionė

16 dienų (su Leningradu) 
iš NEW YORKO — $700.00

17 dienų (su Leningradu) 
iš NEW YORKO — $765.00

15 dienų kelionė

21 diena (su Roma)

14
iš NEW YORKO — $725.00

21 diena (su Roma)
iš NEW YORKO — $880.00

dienų kelionė

J vakarą apsilankė ir Galdiko mo
kinys dailininkas Alfonsas Dargis. 
Savo trumpoje kalboje jis tarp kit
ko pažymėjo, kad pasaulyje yra Lie
tuvos dailininkų ne lietuvių, už ku
rių pačius pigiausius darbus reikia 
mokėti po tūkstantį, o už gerus ir 
ligi dviejų šimtų tūkstančių. Jei
gu Galdikas būtų jų tautybės, ir 
jo darbai būtų nemažiau įvertina
mi. Ir siūlė nepagailėti žaliukų, pa
dėti išleisti Galdiko monografiją, ku
ri padės jį įvesdinti j pasaulinių 
dailininkų tarpą.

Po paskaitos žmonės po vieną ir 
būreliais pradėjo sukti apie paveik
ius. Galvojau tuo tarpu apie daug 
ką pasikalbėti su Leonardu, bet to
kiais atvejais galvojimas man tik 
galvojimu ir išeina. Ligi pat vidur
nakčio jis buvo apgultas tai norin
čių gauti įrašus knygose, tai pata
rimų dėl paveikslų, o, pagaliau, 
radę paveikslą, dar mėginti keletą 
dešimtukų nuderėti. Kai po vidur
nakčio užrakinėjom duris, beveik 
pusė paveikslų jau turėjo pardavi
mo ženklelius. Leonardo pakalbin
ti nebebuvo kada, nes už kelių va
landų jo jau laukė sakykla. Ir čia, 
nors ir po dviejų menkai temiego
tų naktų ir tikrai įtemptos dienos, 
jis pasakė, šv. Kazimiero dienai 
skirtą, išimtinai gražų ir turiningą 
pamokslą, kviesdamas nenusiramin
ti, sudėjus visą pasitikėjimą į kong- 
resmanų ir prezidentų rankas, bet 
nuolat ieškoti užtarimo ir paramos 
Dievuje. Ypatingai siūlė prašyti šv. 
Kazimiero užtarimo. Siūlė organi
zuoti šv. Kazimiero kongresą su 
maldomis, paskaitomis, koncertais ir 
poezija. Siūlė rengti Šv. Kazimiero 
dienas ar nors valandas, 
yra gražūs sumanymai, 
sugebės prasimušti pro 
mo gaubtą, kuris laiko 
apgaubęs.

Tikrai tai 
bet ar jie 
racionaliz
mus visus

Kai antrų valandą uždarėm paro
dą, nebe daug ką beliko nuiminė
ti. Daugumas jau buvo išvaikščioję 
j Rochesterio lietuvių pastoges. Iš 
viso Andriekus čia paliko bene dvi
dešimt du Galdiko darbus ir, tur 
būt, apie trisdešimt savo knygų, tik 
nepaliko to išsišnekėjimo, apie kurį 
ilgai buvau galvojęs.

kad jis mus žymiai praturtino ne- sakėsi vėl esąs stiprus ir sveikas. O
ig Japjofj opiajai) „SuiAtq enoiS 
rayj ur sortuKti/fj juoiftojotfo 
-Asj,, frjmjtoA trej.mo y saj/Bų^ 
tąXąrBajsud pSurpmru muitu 
-9aX3 urBrtrrfhjaj hpui.i3-B<! ttiutS 
-ojouoisd hrtrrarS suiamimjsay 
Herder. New Yorke, 228 pusi. 
kaina 6 dol. 95 et.).

Autorius yra psicho’o'riios 
nrofesoriu.3 Lojolos universitete 
Chica Toje. Jis gausiai veda pata
rimų (counceling) kursus kuni
gams, vienuoliams- ir pasąul’e- 
čiams JAV-se ir Kanadoje, šia
me veikale jis siekia ir religinia
me gyvenime sužadinti kfiryhiš- 
kumą, nes bergždžia asmenybė. 
nyksta .

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

1 Gegužės 21 d.
Iš CHICAGOS — $750.00
2 Gegužės 28 d.
Iš CHICAGOS — $798.00
3 Birželio 3 d.
Iš CHICAGOS — $863.00,
4 Birželio 25 d.
Iš CHICAGOS — $815.00
4A Birželio 25 d.

Iš CHICAGOS —$980.00
5 Liepos 9 d.
Iš CHICAGOS — $825.00,
5A Liepos 9 d.
Iš CHICAGOS — $9802)0,

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE EKSKURSIJOSE:
6 Liepos 15 d.
Iš CHICAGOS — $835.00,
7 Liepos 19 d.
Iš CHICAGOS — $825.00
8 Rugpiūčio 1 d.
Iš CHICAGOS — $825.00
9 Rugpiūčio 13 d.
Iš CHICAGOS — $980.00
10 Rugpiūčio 22 d.
Iš CHICAGOS — $800.00,
11 Spalio 1 d.
Iš CHICAGOS — $720.00
12 Gruodžio 19 d.
Iš CHICAGOS — $735.00,

Prašome iš anksto pasirinkti Jums
nes dalyvių skaičius grupėse ribotas, {mokėjimas asmeniui $100.00. Pa
skelbtos kainos — gyvenant dviese kambaryje; atskiras kambarys — $85.00 
papildomo mokesčio, ekskursijose su Roma $100.00 — papildomo mokesčio.

ALL AIR FARES SUBJECT TO CHANGE AND/OR GOVERNMENT 
APPROVAL

14 dienų kelionė 
iš NEW YORKO — $738.00

14 dienų kelionė 
iš NEW YORKO — $725.00

14 dienų kelionė

21 diena (su Roma)

14 dienų kelionė
iš NEW YORKO — $700.00

15 dienų kelionė

14 dienų kelionė 
iš NEW YORKO — $635.00

tinkamą kelionės datą ir registruotis,

Visais kelionių reikalais prašau kreiptis Į:

Adomas Galdikas Pavasaris laužo ledus
Nuotr. V. Maželio

Knygoje jis svarsto jvairius 
psichologinius — religinius klau
simus, kaip kūrybinga bendruo-' 
menė, celibatas, kaip autontiš- Į 
kas reiškimosi būdas, Bažnyčia ■ 
ir asmuo, kūrybingų klausytojų, 
reikalas, ma'dos dinamika, tikė
jimo esminiai dalykai, atpirkimo 
idėja visuomenėje. Ugdydamas 
visuomeniškumo jausmą, jis ne
pamiršta ir asmens reikalų, tar
damas, kad “tas, kuris nori tap
ti tikru kitų draugu, pirma turi 
būti draugas ir sau pačiam”.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH WESTERN AVENUE

Chicago, Illinois 60643 Telefonas (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti Į Ameriką; teikiame 
informacijas kelionių reikalais j visus pasaulio kraštus, parūpiname 

vizas ir bilietus.

15 METŲ NUO SOLISTO VLADO PUSKORIAUS MIRTIES

1958 m. sausio 27 d. Athol, 
Mass., mirė Kauno Valstybinės 
operos solistas — bosas Vladas 
Puškorius. Ir kas jo iš Kauno gy
ventojų neprisimintų. Nesvarbu, 

i ar tai būtų dažnas operos lan
kytojas ar ne, visada Laisvės alė
joje ėjo jis į Teatrą, į repetici
jas, į spektaklį. Teatras buvo jo 
gyvenimas, jo meilė. Pirmąsias 
muzikos žinias V. Puškorius įgi
jo pas būsimą prof. J. Žilevičių 
Plungėje. Vėliau jas gilino Rusi
joj, Sibire, dar vėliau Kauno kon
servatorijoje. Dainavimo mokėsi 
pas A. Kutkų ir Marini. Tad stojo 
teatran jau subrendęs daininin
kas. Ir dainavo daug, daugiau nei 
kuris kitas solistas. Buvo spektak
lių, kad V. Puškorius net kelias 
partijas dainavo vienoj ir toj pa
čioj operoj. Paskutinį kartą jį 
girdėjome Rossini op. “Sevilijos 
kirpėjas”, kur jis atliko daktaro 
Bartolio, jo vieną iš ryškiausių 
rolių.

Pasibaigus įtemptam darbo se
zonui, V. Puškorius lėkte lėkė 

j savo gimtojon Palangon. Jis ne
paprastai mylėjo šią Lietuvos ža
vią vietą, mylėjo jūrą, kiekvieną 
pajūrio gyventoją, su kuriuo jis 
taip lengvai susikalbėjo žemaitiš
kai. Stebėjau jį daug daug vasarų 
Palangoje. Ir vis toj pačioj vietoj

Po to jis dar norėjo aplankyti 
Alfonsą Dargį ir pasižvalgyti po jo 
studiją. “Beveik visus lietuvius dai
lininkus pažįstu, tik kažin kaip at
sitiko, kad Dargio neteko susitikti, 
nors jo darbais seniai žaviuosi”, pa-1 —ant tilto ir vis su graibštuku

žuvim gaudyti. Ir taip rytais, die
nomis ir vėlokai mėnesienomis 
jis, kaip tas pasakų Kastytis, ten 
kantriai, kantriai laukė, rymojo. 
Žuvavimas buvo jo lyg antra 
profesija, jo antroji meilė.

Tremtyje, kai organizavosi Vo
kietijoje lietuviška opera, V. Puš
korius labai entuziastingai į ją 
įsijungė, apsigyyeno su visais te
atralais Detmolde, vėliau August- 
dorfe, anglų zonoje. Gia jau kas 
dieną susitikome ir vis žemaitiš
kai pasi rokuodąvome. Mes visos 
moterys jį mylėjome. O jis vis 
baltą galvą iškėlęs, ilgu barako 
koridorium žygiavo, palikęs mum 
tik aidą savo mėgiamo Tep tata, 
da, da, da... Ir prie kapo, prisi
minus žmogiškus jausmus, gali
ma nusišypsoti. Ir nutiko čia Au- 
gustdorfe, kad jauna mergaitė 
nusižiūrėjo V. Puškorių. Ir juodu 
vis vaikštinėjo, jis ją lankė. Bet, o 
mano Dieve, mergaitė graži, bet 
žemaitiškai nei vieno žodelio ne
mokėjo. Bijodamos žemaičio pra
žūties, tada mes ji išmokėm vie
ną reikalingą ir svarbų žodį — 
gefaehrlich, gefaehrlich. Ir lie- 
pėm jam šitai vis kartoti. Ir bū
davo — sėdi juodu ant suolelio, 
jis žiūri į ją ir kartoja gefaeder, 
gefaeder...

V. Puškorius. atvykęs į Ameri
ką, greit gavo vargoininiko dar-

Vladas Puškorius

Prof Curran išryškina maldos 
reikšmę, primindamas Iincolno 
žodžius: * Dažnai žmogus eina 
klauptis ant sav o kelių, nes jau 
nebeturi kur kitur beeiti.”

Tiems, kurie energingai pasi
sako prieš celibatą, jis primena 
statistinius duomenis, surinktus 
iš beveik 5,000 protestantų dva
sininkų žmonų. Tik kas penkta 
jų prisipažino dirbanti išvien su 
vyru. Trys iš penkių pasiliko ne- 
įsivėlusios j vyrų darbą, taip 
sau vidury tarp jų ir žmonių, o

MES TEBEMOKAM
6 % už 2 Metų 

Certifikatus
(Minimum $5,000)

5% % už 1 METŲ CERTIFIKATUS (Minimum $1,000)
Open Mon. 9-8; Tues. Thurs. Fri 9-5; Sat. 9-1. Closed Wed.

SAINT
ANTHONY

SAVINGS

1447 So. 49th Court 
Cicero, III. 60650

TEL. — 656-6330 
Joseph F. Oribauskas, 
Executive Secretary

FRANK’S TV and RADIO, INC.
SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7Z5'!
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVJZJJOS 

RADIO TR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

<240

lio,b et reta težvejojo. Tad dėl tos 
pačios pričinas niekam nerašiau, 
kamy yr įdomu turėt reikalą be
veik su nabašninku...”. Kitame 
laiške vėl rašo: “Jau nauželga Di- 
dioji Nediele, Natoriu supratima, 
kap rėks atlėkti kon geidoti... Re
gis, kad pradio Vasari mon bova 
pasiulota tarteis dėl vargoninin- 

1 kistes biskileli i pelningesni vei- 
ta, bet dėl keliu doleriu skirto- 

holą^ buvo“laimIngesnis7Ga*l čia ma neapsimok judėti iš veltas, 
buvo gražesnė gamta, o gal susi-i mon gera, žadu nejudėti .
gyveno su mintimi, kad Palanga i ta*P išgyveno jis toj

. i ... n . i • vietoj iki mirties. Tai toks tikrai nebepasiekiama. Bet leis- . , , ., keliais suminėtais bruožais
kime prabilti, jam pačiam. Štai geras ir mielas žemaitis a. 
laiške 1957 m. prof. J. Žilevičiui Puškorius. Ilsėkis ramybėje, nors 
jis rašo (Kalba netaisyta): “Nuo! ant Tavo kapo niekas nepabėrė 
3 Karalių beveik iki Mojaus me- lietuviško gintarėlio ir jo neska- 
nesio smarke sirgau. Dar ir dabar lauJa mGs1 Baltija.
ne pilno tvarko, bet žvejote ga-1 L. Baltrušaitienė

bą.
tas, 
vanijos dulkėmis, stoka upių ir 
ežerų. Vėliau, kai persikėlė į At-

Pradžioje nebuvo patenkin- 
laiškuose skundėsi Pennsyl-

geroj 
buvo 

tas 
a. V.

■ II
s

■
=

ŠVENTOS MIŠIOS 
LIETUVIŠKAI

Visos nekeičiamos šv. Mišių dalys yra atspausdintos 
vienoj labai gražiai išleistoj knygelėj. Su šia knygele kiek
vienas gali labai lengvai sekti naująsias šv. Mišias

Kai kunigas ar lektorius atskaito kintamąsias dalis, Jūs 
šioj naujoj knygelėj galite sekti visas nekintamąsias šv. Mi
šių dalis. Tekstas stambiomis raidėmis.

Taip pat rasite rinkini dažniausiai giedamų šv. Mišių 
metu giesmių.

Užsisakykit šį naują šv. Mišių vadovą lietuvių kalba.
Kaina 50 centų. 10%. nuolaida, perkant 50 kopijų; 2594 

nuolaida, perkant daugiau kaip 50.
Rašykite:

S

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago, III, 60629 
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• AIDAI, 1973 m. sausio 
mėn. Nr. 1 Mėnesinis kultu: ų" 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Bo ton, 
Mass., 02122. Leidžia lietui ai 
pranciškonai; leidėjų
žurnalo reikalams —T. dr. Le
onardas Andriekus, O F.M. Ad
ministruoja T. Benycnutas Ra
manauskas, OFM, 680 Bushiv'ck 
Avė., Brooklyn, N. Y. 11221. Žur
nalo metinė prenumerata 10 dol.

Pirmo pus'apio vedamuoju 'mi
nima Sovietų Sąjungos 50 metų 
sukaktis. Jame V. Rmv., be kita 
ko, sako: “Sovietų Sąjunga 
yra ne laisvų, o rusų pavergtų 
tautų valstybė. Kaip tautų kalėji
mas buvo carinė Rusija, taip juo 
liko ir sovietinė. Senas rusiškas 
imperializmas yra ir sovietinės 
valstybės faktinė bazė. Ivanas 
Žiaurusis, pirmasis oficialiai pa
sivadinęs caru, turi lygių teisių į 
Sovietų Sąjungos dvasinį 'tėvą, 
kaip ir Leninas. Komunizmas, 
marksistinį terminą vartojant, so
vietinėj valstybėj tėra ideologinis 
anstatas”.

Devynis žurnalo puslapius už
kloja prof. Ivar Ivask paskaita 
“Baltų egzilio literatūra”, skai
tyta pernai Toronte, Kanadoj, 
įvykusioje Baltų studijų trečiojo
je konferencijoje. Tai gana išsa
mus lietuvių, latvių ir estų išei- 
Viskųjų literatūrų 25 metų laiko
tarpio aprašas, kuriame skaityto
jas supažindinamas su baltiečių 
išskirtiniais šios srities laimėji
mais laisvajame pasauly. Lietu
vių literatūrai paskaitoj ne vienu 
atveju net išskirtinai duodama 
pirmenybė šalia latvių ir estų 
(žiūr. šios dienos kultūrinio prie
do 2 psl. “Kultūrinėmis temomis 
kitur”).

Poezijos puslapiai šį kartą* 
skirti Julijos švabaitės eilėraš
čiams, kupiniems nostalgiško ir 
tragiško žvilgsnio praeitin. Vis 
dėlto poetės eilėraščiai, kurie už
griebia šios dienos jos gyvenamos 
aplinkos temas (tokie buvo “Mo
teries” žurnalo šių metų pirma
me numeryje) yra geresni, neat
gaminti, o savo visu tiesioginu- 
mu labiau įtikinantys.

Tęsiniu eina ir dar nesibaigia 
Antano Paškaus pokalbis su A. 
Maceina Teilhardo krikščiony
bės tema. Algirdas Malijauskas 
rašo apie senovės baltų akmens 
figūras. Aloyzo Barono novelė 
“Šešėlis” yra paprastų metų tėk
me papasakota istorija, įrodanti, 
kad' ir be kampuoto nuotykio 
galima laimėti labai įtaigų ir il
giau nepamirštamą {spūdį, kada 
gyvenimiškoji ir literatūrinė tei
sybė palaimingai lydosi į vienu
mą.

Kaip kiekvieneriais metais, taip 
ir šiemet, “Aidai” duoda sąžinin
gai kruopščiai paruoštą praėju
sių (1972) metų visos mūsų kul
tūrinės ir v'suomeninės veiklos 
išeivijoje apžvalgą ir įvertinimą. 
Dr. A Razma rašo apie Lietuvių 
fondą, dr. A C. Matulis aptaria 
naują So'ženicyno romaną “Au- 
gust 1914”, M. Šileika skiria dė- 
mesį dailininko A. 
kūrybai, Z. iškelia 
faktą* į kurį reikėtų atkreipti dė
mesį, ruošiant “Lithuania 700 
Years” trečiąją laidą. Recenzuo
jamos knygos: Prano Čepėno re
daguotas veikalas “Lietuvos uni
versitetas 1579-1803-1922” ir K. 
Bradūno redaguota antologija 
“Lietuvių poezija išeivijoje 1945- 
1971”.

• LIETUVIŲ DIENOS, 1973 
m. vasario mėn. N r. 2. Atsakin
gas redaktorius—leidėjas A. Ski
rtus. Redakcinė kolegija: Dalila 
Mackialienė, Pranas Gasparonis, 
Vacys Prižgintas. Angį k. re
daktorius A Milukas. Administ
ratorius Juozas Andrius. Redak
cijos ir administracijos adresas: 
4364 Sunsėt Blvd., Hollyivood, 
Calif., 90029. Metinė prenume
rata 9 dol., garbės prenumerata 
15 dol.

Siame numeija©; Dėl šviesės-

nės Lietuvos ateities (Lietuvon 
atstovas Washingtone j. Rajec
kas). Bernardo Brazdžionio eilė- 
r .štiš; Austrą i’jos 1972 m. Lie
tuvių Dienų iliustruotas repor-

atstovas takas (A. Laukaitis). Mes nega
lim likt: abejingi (St. Dzikas);

1. Makricko fajetonas; Fausto 
Kiršos eilėraščiai, iš “Pa’ikimo”; 
Fausto Kiršos “Palikimo” su
laukus; G. Gudauskienės gaidų 
knyga (A. Rūta); G. Capkaus- 
kienės' stereo albumas (Pr. V.); 
A. Petrikonio meno pasaulis 
(P. Gaučys) apie dail. V. Ratą 
rašo Pr. Gasparams; ištrauka iš 
A. Solženicyno romano; veidai ir 
vaizdai.

• MEDICINA, 1972 m. lap
kričio mėn. Nr. 4. Pasaulio ir 
Amerikos lietuvių gydytojų orga 
nas. Garbės redaktorius St. Bie- 
žis. Redaktorius H. Armanas, 
1934 Wil’kens Avė., Baltimore 
Md. 21223. Redakcinė kolegija. 
K. Ambrazaitis,. V. Avižonis, D. 
Degesys, P. Legeckis, E. Liatu
kienė, V. Šaulys, Ir V. Tauras. 
Administruoja Jadvyga' Vytuvie- 
nė, 85—29 86th St., Woodhaven 
m, N. Y. 11421. Metinė prenu
merata 10 doll.

Siame numeryje: Pragiedruliai 
—'redaktoriaus vedamasis (Dr. 

H. Atmanąs); Medicinos sąly
gos Australijoje (Dr. I. Venclo
vas). Medikalinėse konvencijose 
pasižvalgius (Dr. V. Tauras); 
Baltija — naujoji mirties jūra 
(Dr. A Pacevičius); Forumas; 
Lietuvių gydytojų moksliniai 
darbai (Dr. V. Šaulys); Ar ho- 
mocystinuria yra lietuviška liga? 
(Dr. J. Kregždė); ' Dermatitis 
Herpetiformis (Dr. K. Pautie- 
nis); PLGS ir ALGS veikia; 
Odontologija (veda prof. E. Lia
tukienė) ; Teisė ir medicina (ve
da dr. H. Armanas). Kronika 
(veda d r. P. Legeckis); Po pa
saulį pasižvalgius (Dr. H. Arma
nas) ; Atžalynas (veda dr. V. 
Tauras); In Memoriam.

• SPAUDA IR SPAUSTU
VĖS. Iš lietimų kultūros Istori
jos 7. Išleido “Minties” leidykla 
Vilniuje 1972 m .Redakcinė ko
legija: Juozas Jurginis (ats. re
daktorius), Antanas Tyla, Rita 
Strazdūnaitė. Leidinys didesnio 
formato, 300 psl.

Tai septintoji serijos “Iš lietu
vių kultūros istorijos”. knyga, 
skirta spaudai ir spaustuvėms. Vi
sa tai viėnoje* vietoje lig šiol be
veik nenagrinėta tema tokia pla
čia amžių apimtimi. Knygos 
straipsniai parengti su rimtu stu
dijiniu, kai kurie ir su partiniu 
įžvalgumu, atidengiant daug 
naujų ar tik metų eigoje primirš
tų, bet mūsų kultūrai gana reikš
mingų faktų. Štai straipsnių au
toriai ir temos. Antanas Tyla 
“Mėginimai leisti lietuviškus lei
dinius spaudos draud’mo metu”, 
Leonas Mulevičius “Baudžiavos 
panaikinimo įstatymų išleidimas 
lietuvių ka'iba”, Emilija Gniškū- 
naitė “Legali darbininkų spauda 
Lietuvoje 1906—1908 m.”, Vy
tautas Merkys ‘‘Lietuvos poligra
fijos įmonės 1795—1915 m.”,

I

Petrikonio 
nemalonų

Kun. Juozo Prunskio pagerbimo vakarienėje, lietuvių Taut'niuos namuos, Chicagoje, kovo 18 d. jo 65 me
tų amžiaus, 40 metų kunigystės ir 25 metų darbo “I rauge” sukakčių proga. Iš kairės i dešinę: Lietuvos 
generalinė konsulė Chicagoje Juzė Daužvardienė, v\ sk. Vincentas Brizgys, kun. Juozas Prunskis ir jo ma
mytė Ona Prunskienė. Nuotr. A Gulbinsko

"Lietuvių 
spaustuvė

Viktoras Žeimantas 
komunistų partijos 
Spartakas 1923—1932 m.”, Juo
zas Jurginis “Jagomasto spaustu
vė ir leidykla Lituania Tilžėje. 
Ne tik puslapių skaičiumi (108), 
bet ir savo turiniu, dar kone ne
liesto dirvono purenimu yra 
reikšmingas Vytauto Merkio dar
bas, suregistruojant ir aprašant 
visas Lietuvoje veikusias spaustu
ves nuo paskutinio Lietuvos pa
dalinimo (1795 m.) iki pirmojo 
pasaulinio karo. Gražus pamink
las ir nacių išžudytai Jagomastų 
šeimai, J. Jurginiui čia aprašant 
jų spaustuvę Tilžėje.

e EGLUTE, 1973 m. vasario 
mėn. Nr. 2. Vienintelis lietuviš
kas laikraštėlis vaikams išeivijo
je. Redakciją sudaro: sės. Ona 
Mi'kailaitė, Elena Juknevičienė, 
Danguolė Sadūnaitė. Administ
ruoja ir spausdina Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserys. Laikraš
tėlio metinė prenumerata- 5 dol. 
Redakcijos i,r administracijos ad
resas: Eglutė, Immaculate Con- 
eeption Convent, Putnam, Conn. 
06260.

“Eglutėje” pilna eilėraštukų, 
pasakų, apsakymėlių, galvosūkių, 
mįslių ir žaidimų. Leidinį iliust
ruoja jau žinomi mūsų dailinin
kai: Z. Sodeikienė, P. Jurkus, J. 
Paukštienė, A. Sutkuvienė, A. 
Sruogienė, N. Banienė. Netrūks
ta ir pačių mažųjų kūrybos — ra
šinėlių bei piešinių.

• KARYS, 1972 m. gruodžio 
mėn. Nr. 10. Pasaulio lietuvių 
karių-veteranų mėnesinis žurna
las. Redaguoja Zigmas Raulinai- 
tis. Administratorius — Leonas 
Šileris. Adresas: Karys, 916 Wil- 
’oughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221. Metinė prenumerata 8.00 
dol.

Siame numeryje karo istorikas, 
Kazys Ališauskas baigia straipsnį 
apie mūsuose mažiau žinomas 
kautynes.su lenkais 1923 m. vasa- 
sio 15 - 23 d. .prie Valkininkų ir 
Rūdiškių geleži nikdlio ruožo. Al
girdas Gustaitis rašo apie Lietu

vos kariuomenės artileriją praėju
siuose šimtmečiuose, ypač apie 
tuos pabūklus, kurie patekę į Šve
dijos karo muziejų Stockholme. 
Yra apsčiai ir daugiau įvairios 
medžiagos. Žurnalas gausiai ilius
truotas.
• MITTEILUNGEN AUS BAL- 
TISCHEM LEBEN, Nr. 4 (80), 
Dezember 1972, 17. Jahrgang. Šį 
keturis kartus metuose pasiro
dantį leidinį leidžia Baltische 
Gesel'lschaft in Deutschland. Pre
numerata metams 15 vokiškųjų 
markių. Adresas: Adam Gruen- 
baum, 8 Muenchen 2, Lessingstr.
5, W. Germany.

Leidinyje daugiausia rašoma 
apie latvių ,o ,po jų ir apie estų 
kultūrinį gyvenimą daugiausia iš
eivijoje. Lietuviškoji leidinio dalis 
gana silpna. Europos lietuviai, 
kuriuose šviesių galvų vis dėlto 
netrūksta, turėtų parodyti inicia
tyvos, kad šio leidinio puslapiuos 
būtų bent susilyginta su latviais 
ir estais.

• SKAUTŲ AIDAS, 1973 m. 
vasario mėn. Nr. 2. Vyr. red. J. 
Toliušis, 7220 S. California Avė., 
Chicago, IU. 60629. Administruo
ja A. Orentas, 6840 S. Campbell

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Mamifacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai, pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oaikley Avė., Chicago 

Tel. Virginia 7-7258-59

Avė., Chicago, 111. 60629. Metinė 
prenumerata 5.00 dol. Žurnalą 
leidžia LSS Tarybos Pirmija.

Šalia .idėjinę ir praktiškąją 
skautuos veiklą liečiančios me
džiagos, žurnale yra ir tokio pa
siskaitymo, kuris domina kiek
vieną, sakysim, šį kartą rašoma 
apie tai, kaip atsirado varpai, pa
sakojama apie vandens susiradi
mo būdą dykumoje, susipažįsta
ma su prof. Stp. Kolupailą, duo
dama puslapis naujų Marijos! 
Saulaitytės eilėraščių.

Jis buvo vienas pirmųjų aiškin
tojų naujai atrastųjų koptų rank
raščių. Jis taip >pat neseniai buvo 
parinktas Biblinės literatūros 
draugijos sekretoriumi. Tai pir
mas atsitikimas, 'kad į tas parei
gas buvo išrinktas katalikas. 
Harvardo universitete jis dėstys 
katalikų Bažnyčios doktriną.

WAGNER & SONS

RELIGIJA HARVARDO 
UNIVERSITETE

Harvardo universiteto teologi
jos mokykla pakvietė profeso
riauti jėzuitą George W. Macrae, 
Naujojo Testamento specialistą.

Typewrtters, Atitllnų Maehinea & 
4 Čheckwi'ltera

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Vlrft 50m. patikimas patarnavimas
5610 South Pulaski Road

Phone — 581-4111

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitižėjimą. 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.

Nuo 
1914 Mėty

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000.00

6%
2 Years Savings 

Certificates
(Minimum $5,000)

5%
Ali accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ąuarterly.

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUK
CHICAGO, ILLINOIS 60032 

PHONE: 254-4470

*

Ši nekantriai laukta C. Gedgaudo 
knyga

MŪSŲ PRAEITIES BEIEŠKANT 
atskleidžiant daug mūsų senovės pa
slapčių, pagaliau išvydo šviesų Kie
tais viršeliais 15 dol.

Perlaidas galima siųsti tiesiog 
autoriui:

P. O. Box 5544,
Santa Monica, California 90405

I
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Nauja* aukšta* ČUr»- 
įleuan mokamas iii 
Investavimo aaakaltaa.

Mokama* ui dviejų Ma
tų UertUlcatų M*k*Mn*

Minlmum db.ouu.u,
PINIGAI ĮNEŠTI IKI IS D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
PIRMAI). Ir KETVIRTAD............» v. r. Iki » V. v

VALANDOS: ANTRAD ir PENKTAD..................» v. r. iki 5 v. v.
ŠEŠTAD * v r Iki 11 v. d. — Trečiad uidanrta

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių firmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, lllinois, 60629

Tel. PRospect 6-8998

PODAROGIFTS, INC. PRANEŠIMAS
DĖL DOLERIO KURSO PAKEITIMO

'"■'4

Skelbiame oficialų dolerio kurso nustatymų pagal apskaičiavimų$1.35 už RUBLĮ
PODAROGIFTS,

PODAROGIFTS,

PODAROGIFTS,

PODAROGIFTS,

INC. yra VIENINTELE firma Amerikoj, gaunanti VNESHPOSYD 
TORGo kvotas automobiliams specialiomis

ZHIGULI VAZ 2101

dolerio kainomis:

MOSKVICH 412

MOSKVICH 408
ZAPOROZHETS

INC. — yra VIENINTELE 
certificatus per

INC. — yra VIENINTELE

IE
TE

ZAZ 986

$3520.00

$3570.00
$3285.00

$2250.00

firma Amerikoje, siunčianti dovaninius 
VNESHPOSYLTORG^ be jokių tarpininkų, 

• bankų ir kt.

firma Amerikoje, kuri priima užsakymus 
PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES — SPECIA
LIOS PIRMENYBES RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAMS kiekvie
nas po $2.60 ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai per 
VNESHPOSYLTORGu aukštos kokybės prekėms gaunamoms 
specialiose krautuvėse ir prekių sandėliuose daugelyje dideliuo
se miestuose LIETUVOJE ir USSR.

INC. — gauna iš VNESHPOSYLTORGo pranešimą apie kiekvieno užsa
kymo įvykdymą ir painformuoja siuntėją.

PODAROGIFTS, INC. — yra VIENINTELE firma Amerikoje, pateikianti persiuntimo įro
dymus, atitinkančius jos susitarimą su VNESHPOSYLTORGu.

CRANE SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEVVIOZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

FREE PARKING SPACE

%
PLENTY OF

Klijentų patogumui, užsakymus galite paduoti bet kuriai prie 
mūsų prisijungusiai firmai:

Globė Parcel Service, Ine. 723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Cosmos Parcel Express Corp., 488 Madison Avė,, New York, N. Y. 10022
Package Express & Travel Agency, Ine., 1776 Broadivay, N. Y. 10019

arba tiesioginiai j mūsų vyriausią įstaigą:

PODAROGIFTS, INC.
NEW YORK, N. Y. 10001240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28 g-vės)

TEL.: (212) 685 - 4537

kautynes.su
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Kultūrine 
kronika

Maloni literatūrine 
staigmena

Šios savaitės bėgyje mūsų laik
raščio dieninėje laidoja pasirodė 
informacija, kad Je’dykla “Lietu
viškos knygos klubas” savo sandė
liuose jau nebeturi prieš nepilnai 
tris savaites išleistos knygos, Alo- 

*■*; yzo Barono “Draugo” konkursą 
laimėjusio romano “Abraomas ir 
sūnus”. Tai reiškia, kad skaityto
jai ir platintojai leidyklos lenty
nas išlavė rekordiniai trumpu 
laiku. Kai jau beveik iš įpratimo 
■pastaraisiais metais vis dejuoja
ma ir dejuojama, jog lietuviška
jai knygai išeivijoje ima trūkti 
skaitytojų, tai čia suminėtas at- 
vejis lyg atverčia ir kitą lapą, 
rodantį, jog toli gražu ne visada 
taip yra.

Šį savaitgalį Chicagoje

Šio savaitgalio kultūrinės veik
los Chicagoje akcentas skirtas 
muzikai. Pianisto Antano Smeto
nos piano rečitalis įvyksta Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
šiandien (kovo 24) 8 vai. vak. 
Taipgi šiandien vakare ir rytoj 

i popiečiu Marijos aukšt. mokyklos 
auditorijoje statoma Johann 
Strausso operetė “Čigonų baro
nas”, o Jaunimo centro didžiojo
je salėje rytoj (kovo 25) 5 vai. 
vak. putnamietėms seselėms pa
remti įvykstančioje vakarienėje 
dainuos solistė Janina Šalnienė.

Lietuviai — aukšto muzikos 
mokslo absolventai

Praėjus Chicagoje “Bohemos” 
spektakliui, kurį ruošiant buvo 
iškelta jaunų jėgų parodymo in
tencija, nejučiomis prisiminė, 
kad 1972 birželio mėn. mokslo 
metams baigiantis Chicago Con- 
servatory aštuonių absolventų 
tarpe net trys lietuviai įsigijo 
magistro laipsnį. Buvo tai Dalia 
Miselytė, specialybė—kompozi
cija. Faustas Strolia, specialybė 
—muzikos teorija ir pedagogika 
ir Ignas Malcius — dainavimo 
pedagogika.

Iš jų Faustas Strolia yra gerai 
žinomas mūsų visuomenei kaip 
chorvedys - Vyčių choro diri
gentas, du kartus sėkmingai pra
vedęs jungtinį vaikų chorą pa
skutinėse išeivijos dainų šventė
se, daug dirbęs su vaikų chorais, 
šiuo metu sėkmingai ugdąs nese
niai įkurtąjį Jaunimo centro jau
nimo chorą Chicagoje ir dėstąs 
dainavimą Lemonto Lituanisti
kos mokykloje, o taipgi daugelio 
vaikų chorams pritaikintų daine
lių autorius.

Ignas Malcius, įgydamas baka
lauro, o vėliau ir magistro laips
nius yra surengęs du rečitalius, ku 
riuose, šalia klasikų bei roman
tikų repertuaro, buvo išpildyti ir 
lietuvių kompozitorių St. Šim
kaus, J. Tallat-Kelpšos, J. Sarpa- 
liaus ir VI. Jakuhėno kūriniai, 
konservatorijos kurso rėmuose 
raikalaujamą rašinį, Ignas Mal
cius pašventė prof. Vlado Jaku- 
bėno asmeniui ir kūrybai, prista
tęs šia tema išsamią studiją. I. 
Malcius yna ne kartą pasirodęs, 
kaip dainininkas solistas, lietuvių 
parengimuose, o taipgi giedojęs 
Jėzuitų ir Ev. liuteronų “Tėviš
kės” bažnyčiose, šiuo metu L 
Malcius tarnybos reikalais laiki
nai gyvena apie 100 mylių nuo 
Chicagos, bet beveik kiekvieną 
savaitgalį praleidžia šiame mies
te, dažnai lankydamas lietuviš
kus parengimus.

Mūsų 'Visuomenė neturėtų už
miršti mūsiškių, aukštojo mu
zikos mokslo absolventų, ir ne
leisti, kad jie nutoltų nuo lietu
vių ir išnaudotų savo įgytąsias 
žinias vien tarp kitataučių.

Rašytojas Aloyzas Baronas, skaitytojų apgultas, autografuoja premijuotąjį savo romaną “Abraomas ir 
sūnus” premijos įteikimo iškilmėje kovo 4 d. Chicagcje. Nuotr. V. Noreikos

Chardino 
dvasinė 

pasaulėžiūra
lAtkeJta is 2 pusi i 

idėją mumyse ir tuose, kurie
Vėl

JAPONŲ KULTŪROS 
ISTORIJA

H. Paul Varley paruošė japo
nų kultūras istoriją, kurią išleido 
viena iš pirmaujančių - Praeger 
-leidykla. Knyga pavadinta: “Ja- 
panese Culture. A Short Histo- 
ry”. Popieriniuose apdaruose kai
na 4 dol. 95 et.
PRAŠO PARODAI KŪRINIŲ

Hyde Parko meno centras ruo
šia savo narių meno parodą. Ga
li dalyvauti ir nauji nariai, su
mokėdami įstojimo mokestį 10 
dol. Adresas: Hyde Park Art 
Center, 5236 S. Blackstone Avė., 
Chicago, IU., 60615.

AMERIKOS IR EUROPOS 
DRAMOS ISTORIJA

Naujai spaudos lentynose pa
sirodė veikalas “Centuiy of In- 
novation: A. History of Euro- 
pean and American Theatre and 
Drama since 1870”. Parašė O. G. 
Broakett ir R. R. Findlay. Išleido 
Prentice — Hali. Kaina 13 dol. 
95 et.

VARDO PAKEITIMAS 
KAINUOS 100 MIL. DOLERIŲ

PAGERBĖ NOTRE DAME 
UNIVERSITETO 

PREZIDENTĄ
JAV ligoninių administratorių 

kolegija, apjungianti apie 10,000 
narių, 1973 metų labiausiai pa
sižymėjusiu žmogumi išrinko 
Notre Dame universiteto prezi
dentą kun. T. M. Hesburghą.

KOMPIUTERIAIS TIRIA 
ŠV. TOMO RAŠTUS

Žiniomis iš Vatikano, moksli
ninkai, panaudodami kompiute
rius, analizuoja šv. Tomo Akvi
niečio raštus. Jo raštuose iš vi3O 
yra apie 11 milijonų žodžių. Da
bar detaliai tiriama šv. Tomo 
rastų filologija, gramatika, filo
sofija ir teologija.

MENINIS ETNIŠKAS 
KALENDORIUS

Amerikos tautybių tarybos 
tarnyba (ACNS) išleido menišką 
sieninį kalendorių “Ethnic Art 
Calendar 1973”, kuris yra pa
puoštas įvairių tautų dailinin
kų spalvotomis reprodukcijomis.

Čia dalyvauja Izraelio, kinų, bul
garų, Domininkonų respublikos, 
amerikiečių,, švedų, ispanų, indų, 
vokiečių čekų, italų sirų kilmės 
dailininkai ir jų reprodukcijos 
(iš viso dvylika — kiekvienam 
mėnesiui), meniškai atliktos. Ka
lendoriuje pažymimos įvairių 
tautų žymesnės dienos. Pažymė
ta ir mūsų Vasario 16. Net ir 
rugsėjo 8 d. Lietuvos tautinė 
šventė pažymėta-

POLITINIS SUSIŽAVĖJIMAS
Maskvos žurnale “Voprosy Li- 

teratury” (1972 , Nr. 7), partinis 
kritikas Leonidas Terakopianas 
labai palankiai įvetina J. Avy
žiaus romaną “Sodybų tuštėjimo 
metas”, neseniai pasirodžiusį ru
sų kalba, pavadintą “Prarasta 
pastogė”. Terakopiano, žurnalo 
“Družba Narodov” vyr. redakto
riaus pavaduotojo, susižavėjimo 
pagrindas yra politinis. Avyžiaus 

'romanas geras, nes jis “įrodo” 
i nacionalistinių “mitų” žlugimą, 
j teigia sovietinius idealus.

vo 
yra mūsų įtakos veikiami, 
viename savo laiške Chardinas 
tvirtai tarė: “Dievui padedant, 
turiu viltį niekados nieko neda
ryti prieš Bažnyčią, nes šalia jos 
nematau kitos gyvybinės jėgos, 
kuri turėtų pasisekimą”.

O kokį atlaidumą jis rodė, su
sitikdamas priešingų pažiūrų 
žmones. Jis pasakojosi: “Gyveni
mas pakartotinai mane suvedė su 
žmonėmis, kurių veikimas ir įsi
tikinimai priskyrė juos lageriui, 
kuris būtų priešingas manajam, 

i Tarp jų ir manęs pagal įprastą 
tvarką turėjo būti nepasitikėji- 

I mas ir priešingumas. O tačiau 
vieton to šaltumo tarp mūsų nuo 
pat pirmo susitikimo išauga gili 
simpatija... Apšaukti priešais, mes 
greit pasijutome broliais. Kodėl? 
O todėl, kad viskas, ką mes sten
gėmės daryti, buvo aukštinti ir' 
vienyti žemę”. Jis žinojo, kad 
kas aukština žemę, tuo pačiu 
aukština ir jos tvėrėją Dievą.

Chardinas kasmet atlikdavo re
kolekcijas, kalbėdavo rožinį, Vieš
paties Angelas, darydavo pasiry
žimus1 geriau atlikti meditacijas, 
buvo rūpestingas savo religinėse

pareigose. Stengėsi reguliariai at
našauti šv. Mišias, net ir savo 
mokslinių tyrinėjimų kelionėse, 
ir giliai mąstydavo apie Mišias 
“ant Pasaulio Altoriaus”. Laiš
ke kun. Breuil 1923 m. iš Tient- 
sino jis rašė: “Vakar sužinojau 
apie Jūsų motinos mirtį ir tuoj 
atnašavau šv. Mišias už ją ir tuos, 
kuriuos ji paliko... Kasdiena už 
jus meldžiuosi; kai prašau Dievą 
globoti tuos, kurie yra artimiausi

man savo širdimi, mintimi ir 
moksliniu darbu — ir jūs esate 
įjungtas į visas tas tris kategori
jas”.

Jis ieškojo naujų šventumo 
reiškimosi būdų ir sielojosi, jog 
krikščionis daro bergždžiais tai, 
kad jie nemyli pasaulio — ne to 
nuodėmingojo, o to, kuris yra 
Dievo tvarinys ir kurį turime 
my’ėti, jei mylime Kūrėją.

J. Pr.

HIGH RATES
F OI p“

/v Annum

Passbook
Accounts

Per Anniinj 
$1000 or more 

Certificates 
1 year min.

PAID QUARTERLY
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Per

Filmų įvairumai
STASĖ SEMĖNIENĖ

Vedybos — švelnūs spąstai I ('UŽ šią rolę nominuotos akade- 
. į minei premijai), o taipgi ir'Barry 
” j Nelson, filmas tampa visai 

| kus.
“PETE ‘n’ TILLIE” nėra vi-

Stambi gazolino firma Standard 
Oil Co (New Jersey) nusprendė 
savo ir prijungtų padalinių var
dą pakeisti į kompiuterio suda
rytą Exxon Co. Vardą reikėjo 
pakeisti Standard Oil (N. J.) ir 
jai priklausomų Humble ir Enco 
25,000 gazolino stočių,, reikėjo 
pakeisti 11-kai milijonų kredito 
kortelių, 22,000 žibalo šaltinių, 
18,000 pastatų, daugybei sunkve
žimių, tarnautojų identifikacijos sai tobulas filmas, o vis dėlto trū- 
ženklų. Apskaičiuojama, kad kūmai padaro jį realesniu ir tuo 
vardo pakeitimas kainuos iš vi- pačiu efektingesnių, daugiau že- 
so apie 100 milijonų dolerių. Tuo mišku. Filmas pastatytas pagal

Peter De Vries novelę “Witch’s 
Milk”, yra jautrus, sąžiningai 
perteikęs gyvenimą dabartinės 
vidutiniokų amerikiečių šeimos, | 
sumaniai perpintas ne vien pa
viršiniu jausmingumu. Vietomis 
prasiveržia sentimentalumas, ir 
■tai šiek tiek suteršia patį paša-| 
kojimą apie Pete (Walter Mat- 
thau) ir Tillie (Carol Bumett), 
tačiau jie veržiasi pirmyn tvirtu 
žingsniu per draugystę, vedybas, 
šeimos gyvenimą, tragediją ir 
juokus.

Matthau yra tipingas prekybi- kaitę,'\iriialkiJs!ą dora lig/

pakeitimu laimėta, jog šį naują 
vardą galima naudoti visose 
JAV-se ir visame pasaulyje, gi 
ankstesnis vardas buvo regioni
nis, nes kitose JAV dalyse veikė 
Standard Oil Indiana, S t. Oil 
California. Nežiūrint pakeitimo 
išlaidų, bendrovės pajamos 1972 
m. buvo 9% didesnės už 1971.

MORALINIAI IR ETINIAI 
SAUGUMO KLAUSIMAI

Kard. Mindszenty sąjūdžio va
dų konferencija įvyks kovo 30- 
bal. 1 d. St. Louis mieste. Bus 
svarstomi moraliniai ir etiniai 
JAV saugumo klausimai. Kal
bės vysk. E. McCaffrey, kuris 
yra gavęs politinių mokslų dok
toratą. Redaktorius Cl. Healey 
pasakos savo patirtus įspūdžius 
kelionėje po Rusiją.

AKVARIUME STUDIJUOJA 
ŽUVŲ VĖŽĮ

ninkas, sėkmingai savo pastahgo- 
mis pasiekęs gerų rezultatų. Ta
čiau per eilę metų jis apsitraukia 
kietu kiautu, po kuriuo slepia sa
vo svajones ir baimę.

Carol sukuria stebėtiną moters 
originalą, kuri išteka vėlai ir nie
kad nepasitiki visiškai savo vyru. 
Tillie yra protinga, drąsi, kieto
ka ir griežta, visa širdimi tegy
venanti savo vyro ir sūnaus la
bui.

Čia yra du labai puikūs komi
kai, tiesiog skirti viens kitam —

Nauju New Yorko akvariumo 
direktoriumi paskirtas jėzuitas 
kun. G.D. Ruggieri, turįs dokto
ratą iš jūrų biologijos ir jau nuo 
seniau dirbęs toje laboratorijoje, vaidinti kartu; Bumett ir Mat- 
Be kitų dalykų, toje laboratorijo- thau, kaip Wallace Beery ir Ma- 
je studijuojamas žuvų vėžys. Ma- rie Dressler, yra laisvai natūra- 
noma, kad šios studijos padės iš- lūs. Pridėjus dar nuostabiai pui- 
aiškinti kokios įtakos į susirgi- kų charakterio atvaizdavimą 
mus vėžio liga turi paveldėjimas., stiprios aktorės Geraldine Page

rie Dressler, yra laisvai natūra-

pui-

Geriau pageidauti, 
kaip turėti

Jau pačioje filmo pradžioje — 
su vestuvių scena — Elaine May 
surežisavo spalvotą filmą “THE

, HEARTBREAK KID”, tokiu tik- 
1 ru pajautimu parodydama, kaip 
komedija briaunos aštrumu gali 

i pereita į satyrą ir tada į trage- 
, diją. Filmas svyruoja tarp kome- 
■ dijos ir tragedijos, kaip siūbuotų 
pora tų dramos kaukių. Vieną 
minutę isteriškai juokies iš Len- 

įny (Charles Grodin), kuris vedė 
iLilą (Jeannie Berlin),gerą žydel- 

J ve
dybų. Kitu momentu duria tau į 
širdį, nes jau medaus mėnesį 
jaunikis kažkuo nepatenkintas, 
dar nė nepasiekęs Miami Beach. 
Tas šiaudinis herojus nusigręžia 
vien dėl to, kad žmonelė kalba, 
valgydama sumuštinį. O pasipai
niojusi ilgakojė Skandinavijos 
dievaitės išvaizdos blondinė dar 
labiau jį supainioja. Intriga vys
tosi, jaunasis atsikrato jaunosios 
ir bėga į Minnesotą paskui nau
ją savo meilę Kelly (Cybill She- 
pherd).

Filmas nori parodyti, kaip 
mes kenkiame vienas kitam, ne
paisydami nei kito jausmų, nei 
širdgėlos.

Neatlaidaus tėvo rolėje Eddie

Albert už puikią vaidybą buvo 
nominuotas akademinei premi
jai. Puiki savo rolėje ir motina, 
■pasirengusi viskam įtikti, Audra 
Lindley (Žinoma televizijos ak
torė) .

Grodin yra stiprus atkakaliai 
už save kovojančio,tik savimi be
sirūpinančio egoisto, subambėju
sio, bejausmio jaunuolio rolėje.

Jeannie Borlin, gyvenime reži
sierės Elaine May duktė, yra sva
jinga motinos — žymios komi- 
kės atkūrėja. Tik dar įdomesnis, 
švelnesnis moters tipas. Ji taipgi 
nominuota premijai.

Cybill Shepherd — puikus 
šiaurės gražuolės atvaizdas.

Romantiškoji fantazija
George Cukor surežisuotas fil

mas “TRAVELS with .. MY 
AUNT” yra užgaidinga roman
tiška fantazija. Jei kam roman
tiškos fantazijos su kaprizais ne
patinka, tai to filmo bus per 
daug. Perdaug kvailoka atrodė 
ir rašančiai.

Pasakojama apie britų banko 
tarnautojo Henry Rollins auk
lėjimą. Savo motinos laidotuvė
se jį užklumpa netikėtai seniai 
dingusios tetos Augustas pasiro
dymas. Da-bar ji 70 m. “jaunu
mo”, su morkos raudonumo plau
kais, degančiais, kaip jos praei
tis. Pasakydama Henriui, kad jo 
motina buvo pamotė, teta su
griebia jį į savo audringą gyve-' 
nimą.

Tetos Augustas seniausia mei-' 
lė Mr. Visconti buvo pagriebtas 
ir laikomas kažkur Rytuose, lau- 

ikiant išpirkimo — 100,000 dol. 
Kitaip jam nukirs tai pirštą, tai 
ausį, po truputį visą sudorojam 
maistui...

Filmas rieda Istanbulo ekspre
su per visą Europą su teta Au
gusta, skęstančia ’ atsiminimų 
smulkmenose. Henry susitinka 
jauną hippie amerikietę, kuri su
pažindina jį su kenksmingų žo
lių rūkymu.

Augustą vaidina Maggie Smith 
tokiu stiliumi, kad ir Lucille Bali 
nepajėgtų daugiau rolės sušar
žuoti. Ji yra net perdaug juo
kinga, per daug persirengusi žo-' 
džiu — visko per daug. Tačiau 
jos šioji .rolė — savotiško sti
liaus — liko įvertinta ir nomi
nuota akademinei premijai už 
savo vaidybą.

Henry rolėje — Alec McCo- 
vven rodo mums Dirk Bogarde 
pamėgdžiojimą.

Lou Gossett yra tetos vėliau
sias meilužis, tikras gigolo. Gal 
daugiausia Cukorui pasisekė pra
bangios dekoracijos, į
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bų, iš jos buvo sudaryta Broad-| 
way'jaus drama ir susuktas di
delį pasisekimą turėjęs filmas, 
vėliau, 1932 m. išleisti “Sūnūs” 
ir 1935 m. “Pasidalinę narnai" 
sudarė šio užmanymo trilogiją. 
Tapusi garsenybe, sugrįžusi į 
JAV, ji plačiai buyo kviečiama į 
v'ilš- ir balius, susidarė naujos 
pažintys, kurios nebuvo palan 
'.tins jos motery te:. Labiau a 
pasisekimo susi aukę jos romanai 
buvo Slibino sėkla. Pulki širdis. 
Imperatoriškoji moteris, 'Ateik, 
numylė atis, Patriotas, Moterys
tės portretas, Pažadai Šalia roma
nų ji sukūrė 6 rinkinius novelių, 
14 knygų vaikams ir daugiau 
kaip tuziną prozos veikalų, 
tarpe ir 
“Vaikas, 
go”.

savtf dukters 
kuris niekada

■jų 
istoriją: 
neišau-

NOBELIO LAUREATE 1 KAPUS PALYDĖJUS
»

— Išmokti skaityti yra tas 
pats, kaip uždegti proto lempą, 
išvaduoti sielą iš kalėjimo arba 
atidaryti vartus į pasaulį, — 
skelbė Peal S. Buck, pati skai
tančiąja i publikai davusi 85 kny
gas ir už savo kūrybinį talentą 
laimėjusi Nobelio premiją, o taip 
pat ir garsiąją amerikiečių Pulit- 
zer premiją, sk'riamą Columbijos 
universiteto. Dabar tą literatū
ros garsenybę prisimename ry
šium su jos mirtimi, kuri ją iš
tiko kovo 6 d. Amerikoje, DanbyM 
Vl, sulaukusią brandaus 80 m. 
amžiaus.

Ji pasiliko kūrybinga iki pat 
paskutinių dienų. Neseniai baigė 
vaikams knygą ir buvo b rašan
ti du romanu, kur:ų vienas tu 
rėjo būti pavadintas “Raudonoj' 
žemė" ir kuris turėjo vaizduoti 
ainius jos aprašytųjų “Gerojoje 
žemėje” Charakterių., kaip jie 
reiškiasi mūsų dienomis. Ji dirbo 
nepaisant, kad paskut'niais me
tais pakartotinai turėjo vykti į li
goninę rr rugsėjo mėnesį jai bu 
vo išoperuota tu'žis. Salia jc6 
gausių knygų, liko jos liūdinti 
duktė ir devyni įsūnyti vaika'...

Tiltas tarp Rytų ir Vakarų 
civilizacijų

Prezidentas Nixonas, liūdėda
mas dėl jos mirties, pareiškė, kad 
Ji buvo “žmogiškasis tiltas tarp 
Rytų ir Vakarų civilizacijų”. Juk 
ji beveik visus pirmuosius savo 
40 gyvenimo metų praleido Ki
nijoje. Ji mokėjo kinų kalbą ir 
gerai pažino jų kultūrą, apie ką 
Nixonas pareiškė: “Ji su papras
tu iškalbingumu savo asmenišką 
kinų tautos ir kultūros meilę per
kėlė j turtingą literatūrinį pa
veldėjimą, kurį lygiai brangina ir 
vakariečiai, ir Azijos gyventojai. 
Ji išgyveno ilgą menininkės, žmo
nos, motinos ir filan.tropės gyve- j 
nimą”.

Nors ji tiek daug meilės buvo! 
parodžiusi kinų tautai, dabarti-l 
nis raudonasis režimas jos, no-' 
rinčios vėl aplankyti Kin'ją, ne-1 
įsileido, nes ji mokėjo pasakyti ir Į 
kritišką žodį. Pearl Buck yra vie-' 
njntelė amerikietė moteris, lai
mėjusi Nobelio literatūros pre
miją. IŠ tikrųjų, ji gausi kūrėja. 
Jos pirmas romanas buvo “Rytų 
vėjas, vakarų vėjas”, kuris pasi
rodė 1930 m., kai Pearl Buok jau 
buvo 38 m. amžiaus, o mirdama 
ji paliko daugiau kaip 85 roma
nus ir novelių rinkinius bei dau
giau kaip 25 tomus dar neiš
spausdintų rankraščių.

JUOZAS PRUNSKIS xer) sukilimas buvo tarptautinė
mis jėgomis numalšintas.

skaitytojams, bet dėl to, kad 
rašau greit. Man tereikėjo dvieju 
mėnesių parašyti savo “Gerąją 
žemę”. Betgi reikia atminti, kad 
tie darbo agonija perpildyti du 
mėnesiai buvo pašvęsti tik rašy
mui, tik žodžių liejimui popie-

aš

Pearl Buck 1972 metais

riuje, o pader rorfiono pavidalas 
mano ml rilyje -usida.ė gal per 
ištisus 10 metų.

Pearl Buck paprastai rašymu', 
skirdavo kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 1 Vai. p. p., kasmet sukurda
ma po porą knygų. Likusį laika 
ji pašvęsdavo globai savo protiš
kai atsilikus’os dukters ir savo 
devynių įsūnytų vaikų, tuo pa
čiu metu aktyviai dalyvaudama 

I organizavime pagalbos protiškai 
atsilikusiams vaikams, ieškoji
mui tų, kas įsūnytų maišyto 
kraujo vaikus, ir pastangoms pa
gerinti tarptautinius santykius.

Vieniša miniose 
j Ir nors ir tiek daug laiko 
< skyrė visuomenės reikalams, 
I vis dėlto jautėsi vieniša, jautės! 
intelektualine atsiskyrėle. Ji pa- 

I šakojasi, kad mėgo bendravimą 
I su žmonėmis, bet “tik bendravi- 
i mą mažomis dozėmis; esu juk 
tiek daug laukusi nuo tiek daug 
žmonių ir buvau taip dažna: ap 
vilta”.

Pearl Buck subrendo dviejų 
kultūrų poveikyje ir apie save ji 
prasitardavo, kad protiškai yra 
esanti “baifokal” (dvigubo ma
tymo). Ji gimusi 1892 m. biiž. 
26 d., duktė presbiterionų misi- 
jonierių tėvų. Tebuvo ji trijų mė
nesių, kai tėvai išvyko į Chin- 

Į kiangą, apie 200 mylių į vaka- 
Tiesa, ir jas kelias ne visada rus nuo Yangzes upės. Jos tėvas 

buvo rožių lapeliais išbarstytas.! dvasininkas tikėjo, kad kinus 
Kai ji gavo Pulitzer premiją, kai kriKŠčionybei la:mė$, tik gyven
kime burbuliavo, kad ta premi- damas tarp jų, dėvėdamas tokius 
ja turi būti skirta nesukinietė- pat drabužius, persiimdamas jų 
Įusiai, tikrai amerikietei rašyto- i kultūrinėmis vertybėmis. Jis ir 
jai, rašančiai savo krašto tema... savo šeimą laikė tarp kinų. Duk- 
Kai jai buvo paskirta Nobelio i tė Pearl sakosi išmoko pirmiau 

.............................. 1 ginčijo, kiniškai negu angliškai. Ją mo
kė Konfucijaus tikybos mokyto
jas. Ji žaidė su kinų vaikais, re
tai tematė baltuosius. Svečiavosi 
kinų namuose, valgė jų maistą, 

rikiečių rašytojų ir kritikų yra ne Tik kai tiek išaugo kinų šovi-l 
dėl to man pavydūs, kad mano nizmas, kad buvo nužudyti keli 
knygos yra taip populiarios ar misionieriai, Pearl su motina bu- 
kad Book—of—the—Month klu- vo pasiųstos į Shanghajų ir grį- 
bas net tuziną jų paskyrė savo! žo atgal, kai tų šovinistų (Bo-

premija, kai kurie vėl 
kad tokia premija labiau pri
klausytų rašytojai Vilią Cather. 
Pati Pearl Buck tada aiškinosi:

— Atrodo, kad tiek daug ame-

Mokslo metai
Būdama 15 m. Pearl 

stricker (tokia buvo jos tėvų pa
vardė) grįžo j J AV ii r įstojo į mo
terų koleg’ją Lynchiburge, Va., 
kur gyveno jos brolis. Ji 1914 m. 
buvo baigiamosios klasės prezi
dentė. Jau mokykloje laimėjo dvi 
literatūrines premijas. Kolegijos 
pakviesta, semestrą dėstė psicho
logiją, bet greit turėjo grįžti į 
Kiniją slaugyti motinos, susirgu
sios tropikine liga. 1917 m. ji iš
tekėjo už pasau'.iečio misionie
riaus, agrikultūros srities darbuo
tojo John Buck. Kai kurį laiką ji 
dėstė anglų kalbą ' Nankingo, 
Pietryčių ir Chung Yang univer- 
iitetuo. e. 1924 m. g įžusi j JAV, 
Gomeli universitete pasiekė ang
lų kalbos magistro laipsnį. 1926 
m. gavo Laura Messenger premi
ją už essay “Kinija ir Vakarai”.

Rašytoja ji norėjo būti nuo 
| jaunystės. Pradėjusi bendradar
biauti Shanghajaus laikrašty, ji 
vėliau rašė į įvairius JAV žurna
lus. 1927 m. Buck šeima turėjo 
bėgti iš Nankingo, nes miestą 
užplūdo komunistai. Metus pra
gyveno Japonijoje. Grįžusi atgal 
i Nankingą, labai pergyveno, kai 
komunistų, kariai beplėšilkauda- 
mi buvo sunaikinę jos naujo ro
mano rankraštį. Savo atsilikusią 
dukterį atidavusi į specialią mo
kyklą, ji užtai metams turėjo 
mokėti po 1000 dolerių. Reikėjo 
pinigų, ir ji metėsi rašymu jų už
sidirbti. Laimėjimas atėjo, išlei
dus “Gerąją žemę”, kuri buvo 
išversta į daugiau kaip 30 kal-

Syden-

Laureatė

Kadangi leidėjas buvo 
ties, jog negerai iš’eisti kasmet 
daugiau kaip vieną naują knygą, 
tai rašytoja ėmė savo kitai me
tinei knygai vartoti John Sedges 
slapyvardį, ir taip buvo išleisti 
peruki romanai, kurių sėkmin
giausias buvo “Miestietis”, 1945 
m. patekęs labiausiai perkamų 
knygų sąrašan. 1938 m. jai buvo 
suteikta Nobelio literatūros pre
mija, pažymint, kad ji įvertinta 
už “turtingą ir tikrai epinį ki
nų gyvenimo vaizdavimą ir už 
biografijų šedevrus”. Ji 1941 m. 
įsteigė Rytų—-Vakarų draugiją, 
kuri kviesdavo paskaitininkus ir 
menininkus iš Azijos. Po dešimt
mečio ta sąjunga buvo išformuo
ta, rašytojai tariant, kad neįma
noma mūsų pavojingais amžiais 
pasiekti žmonių vienas kito su
pratimo. Būdama labdare, 1949 
m. ji įsteigė We!come House or
ganizaciją, kuri ėmėsi g oboti 
vaikus, gimusius iš Azijos mote
rų ir amerik’ečių karių. Nuo 
1963 m. ji įsteigė savo vardo fun
daciją, kuriai skyrė didžiumą sa
vo honorarų ir kuri stengėsi rasti 
n am us azi ji ečių—a meri ki eči ų
vaikams. Prieš* m'rtį ji patvarkė, 
kad didžioji jos nuosavybės 
lis eitų, tam tikslui.

tos min-

da-

i’ 
ji

šeštadienis, 1973 m. kovo 24 d.

L ■ ■

Lietuvos gen. konsulės Juzės Daužvardienės (burmistro dešinėje) pagerbimo vakarienėje Drake viešbuty 
kalba Chicagos burmistras Richard J. Daly, įteikęs Chicagos miesto medalį su specialiu įrašu, skelbiant 
ją “Amrican Lithuanian of the Year”. Nuotr. J. Mankaus

Chicagos Lietuvių moterų klubas 
palaiko lietuviškas tradicijas

IŠ MOTERŲ PASAULIO

* Rąžytąją Nijolė Jankutė 
(Užuibalienė) skaitys Literatūri
nėje popietėje po ištrauką iš savo 
naujausių knygų vaikams: Šamo 
Ežero sekliai ir Kelionė j septimą 
stotį. Jei laikas 
eilėraščių.

Chicagos Lietuvių moterų klu- nio amžiaus lietuvius, kurie apsi- 
bas minės auksinį jubiliejų ban- gyveno Oak Forest ir Sv. Šeimos 
ketu ir šokiais 1973 m. balandžio įstaigose.
8 d. Martiniųue restorane, Ever- 
green Park, L'll.

Sis klubas buvo įsteigtas. 1923 
metais birželio mėn. Jo organi
zatorės buvo: Ona B erzinėki s, 
Morta Elias, Ona Kiras, Antani
na Nausėda, Zuzana Slakis ir 
Elzbieta Satkouskas.

Tuojau po Pirmojo pasaulinio 
karo šioji organizacija suruošė 
pirmą banketą, norėdama sušelp
ti Lietuvos našlaičius. Vėliau na
rės' rūpinosi Chicagos lietuv ska 
varguomene. Antrojo pasaulinio 
karo laike .klubo moterys- susi
rinkdavo būrin ir darydavo įvai
rius reikmenis sužeistiesiems, tal- 
kindamos Raudonajam Kryžiui. 
Praėjus’ais me! 
kreipė daugiau dėmesio į senes-

ji 
ra-

leis, dar dvejetą

aukoja ir 
įstaigoms

metų g ra

Nijolė Jankutė - Užubalienė

I 1960 metais, padedant poniai 
Juzei Daužvardienei, Lietuvos 
generalinei konsule:, Chicagos 
Lietuvių moterų klubas įvedė 
metinį pristatymą Chicagos lie
tuvių mergaičių vadinamam 
“Gintaro baliuje”. Šių parengi
mų pelnas eina į stipendijų fon
dą, iš kurio kasmet šelpiamos ne
turtingosios studentės, norinčios 
lankyti universitetus. Be to, šioji 
organizacija kasmet 
kitoms labdaringoms 
Chicagoje.

Sek d a m a s da ugel io
ž:ąją tradiciją, Chicagos Lietu
vių Moterų klubas paminėjo Lie- 

............  ’ ■ m.
i sukakties šventę. Arti 100 mote
rų susirinko puikiame Beverly 
Country Club vasario 21 d. Sta
lus puošė Lietuvos ir JAV vėlia
vėlės, o garbės stalą klubo narių 
branginamas miniatūrinis lietu
viškas koplytstulpis, apsuptas 
pavasario gėlėmis.

Eleonorai Zapolienei sugiedo
jus himnus, klubo pirmininkė 
Irena Žibienė pasveikino nares 
ir viešnias. Po priešpiečių, prog
ramą pranešinėjo vicepirminin
kė Helen Allen. Buvo pagerbtos 
ilgametės narės, “Auksinės žvaigž 
dės motinos”, Ona Biežienė ir 
Emilija Eudeikienė — seserys ku
rių abiejų sūnūs žuvo II psl. kare. 
Lietuvos generalinė konsule, klu
bo garbės pirmininkė J. Daužvar- 
dienė trumpai priminė dabarti
nės okupuotos Lietuvos kančias.

Muzikinę dalį atliko buvusi 
Gintaro baliaus debiutante Ma
rytė Juzėnai'tė, pasipuošusi tau
tiškais drabužiais. Ji žavingai pa
dainavo kelias lietuviškas dai
nas. Jai akopmanavo Beverly 
Brazytė-Block. Eleonora Zapolie- 
nė su savo sūnumi Robertu pa
dainavo liet, liaudies dainų, Ro
bertui akompanuojant gitara. Sis 
naujas duetas, motina ir sūnus, 
yra 3-čios ir 4-tos kartos Ameri
kos lietuviai.

Ch. L. Moterų klubas dabar 
ruošiasi 50 metų sukakties ban
ketui balandžio 8 d. Martiniųue 
restorane ir 13-tam Gintaro ba
liui birželio 24 tam pačiam res
torane.

udonąją m Kryžiui. tuvos Nepriklausomybės 55 
tais moterų klubas ! > v , » ... ]00

Sentimentali romantikė

Apie save ji kalbėjo, kad 
pirmoje eilėje rašytoja, bet ir 
šytojas, matydamas netvarką,________________________ ■
turi daryti pastaugi} visa tai
pakeisti.. Ji buvo sentimentali, rėjimu ir po to suliepsnoja nepa- 
romantiška moteris. Žinomi jos. liaujamu karštu žvilgsniu. Iš 

; pradžių paliečia vienas kitą pirš
tais ir vėl greit atsitraukia, bet 
po to veržiasi širdim prie šir
dies”.

Vienas iš paskutiniųjų jos vei
kalų — Sv. Rašto temų atkūri
mais literatūriniu stiliumi.

.posakiai: “Koks baisus dalykas 
yra meilė, kai ji negali laisvai ir 
nevaržomai sruventi iš širdies į 
širdį... Kas gali suprasti šią jėgą 
vyro ir moters sieloje? Tai pra
sideda atsitiktiniu akių susitiki
mu, droviu ir delsiančiu žvilgte-

Chicagos Lietuvių moterų klubo narės 1938 metais, venčiant klubo 15 metų sukaktį. Pirmoje eilėje iš kai
rės į dešinę — Mrs.: Waltr Stankūnas, Stephen Biezis, Josepli Kelia, Michael Kiras; Juzė Daužvardienė, 
Mrs.: Dominco Pivaronis, John Sinkus, B. Brachuiis. Antroje eilėje iš kairės į dešinę — Mrs.: Dan Kurai
tis, John Eudeikis, Frank Woidat, K. Kliauga, John Byanskas, E. Račkus; Miss Berta LickuS, Mrs. B. 
Baldwin. Trečioje eilėje iš kairės į dešinę — Mrs.: A. Neckrosh, J. Swilainia, L. Kutchins, A. Ambrose, F. 
Shimkus, F. Vizgard, Prehodski, Shugroe. Ketvirtoje eilėje iš kairės j dešinę — Mrs.: M. Martinkus, Mi- 
chael Narvid, Kazys, Vežei, Charles Stephens, M. Strikol, Paul Adams, B. Patrick, A. Vanagaitis, A. Juo
zaitis.
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MIRĖ GAUSIŲ NOVELIŲ

AUTORĖ

Victoria Chase, autorė gausių 
novelių, kurios daugiausia buvo 
spausdinamos JAV žurnaluose,, 
mirė Milwaukie, Ore., sulaukusi 
75 m. amžiaus.

* L. D. K. Birutės dr-jos Chi
cagos skyr. valdyba ruošia Lite
ratūrinę popietę balandžio 1 d., 
sekmadienj, 4 v. p.p. Lietuvit, 
Tautiniuose namuose, 6422 So. 
Kedzie Avė. Savo kūrinius skaitys 
mūsų ryškieji rašytojai: Aloyzas 
Baronas, Kazys Bradūnas, Liūne 
Sutema ir Nijolė Jankutė - Užu
balienė. Taipgi dalyvaus aktorė 
Zita Kevalaitytė - Visockienė. Po 
programos bus svečiams kavutė 
su pyragaičiais. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti.

BAISIU TEMPU AUGANČIOS 
TRAGEDIJOS

Keturi gydytojai ištyrė nužudy
mus ir savižudybes Clevelando 
mieste per tris paskutiniuosius 
dešimtmečius ir duomenis pa
skelbė “Journal of the American 
Medical Association” vasario 19 
d. n-ry. Nustatyta, kad per tris 
dešimtmečius žmogžudysčių skai
čius Clevelande padidėjo 500 
proc. Nuo 1938 m. iki 1971 m. 
imtinai Cuyahoga apskrity, į kurį 
įeina ir Clevelandas, buvo nužu
dyta 4,065 žmonės ir buvo savi
žudybių 5,807. Daugiausia nužu
dymų įvyko šaunamais ginklais. 
Daugiausia nužudymų atliko ne
baltieji: tame apskrity nebaltieji 
nužudė penkis kartus daugiau 
žmonių, negu baltieji. Negrių 
moterų nužudyta keturis kartus 
daugiau, negu baltųjų moterų.

Nieko nėra žemėje nepastoves
nio, kaip pirmosios “amžinos” 
meilės. Tai vaikiški žaislai, tai lyg 
mažamečiui čiulpikas, kuris net 
negalvoja, kad galima be to gy
venti ir kad jis nereikalingas.

— Aloyzas Baronas 
(“Abraomas ir sūnus”
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