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Klausimas gali atrodyti gana 
keistas. Tačiau vis dėlto gyvas ir 
aktualus išeiviškoje mūsų visuo
menėje.

Gyvenimiškas klausimas dėl 
to, kad ne kartą mūsų tautinė 
ambicija pakyla į labai aukštą 
laipsnį, kai, sakysim, Chicagos 
miesto centre judėjimą tvarkan
tis policininkas j praeivį su vy- 
čiuke atlape ima ir prakalba gra
žiai lietuviškai. — Aha, žiūrėk, 
kokie mes esame gabūs, įtakingi 
ir visų matomi, kad net Madison 
ir Statė gatvių kampo didžiausias 
pasauly judėjimas patikėtas lie
tuviui. Žinoma, kad dėl to ne-. 
verta verkti, d tik džiaugtis. Bet 
verkti reikia, kai musų visuome
nės dauguma yra visai abejinga, 
jog tos pačios Chicagos garsiuos 
universitetuos kone kiekviename 
jau profesoriauja bent jau po 
kelis lietuvius profesorius. Ar 
mes juos pastebime, ar jų lietu
viškąja misija intelektualiniame 
pasauly džiaugiamės, ar jaučia 
jie bent moralinę savo tautiečių 
paramą?

Jaučiamės labai pagerbti ir di
džiuojamės, kad Vasario 16-tos 
ar panašios progos iškilmėn at
eina eilinio distrikto, eilinis ir 
trumpalaikis kongresmanas. Bet 
visai nematome, kad kalbotyros 
mokslo, literatūros, plačių hu
manitarinių ar tiksliųjų mokslų 
lietuviai profesoriai, universite
tų siunčiami, vyksta su paskaito
mis šiam kraštui atstovauti į tarp
tautinius ir pasaulinius įvairių 
mokslo sričių kongresus, savo 
profesijos kolegų tarpe rasdami 
progų priminti ir mūsuosius rei
kalus.

Ar reikia tad stebėtis, jog atsi
tinka ir taip, kad čionykščiai lie
tuviai, iškopę į platesnio garso 
intelektualinį klodą, visai atšoks- 
ta nuo komplikuotesniam, pla
tesniam ir šviesesniam reikalui 
abejingos savo tautiečių visuo
menės, nerasdami joje jokio ato- 
liepio.

Antra vertus, vargu ar abso
liutaus išrišimo būtų čia verti ir 
patys intelektualai? Kai ką tie
siog sunku suprasti. Sugebame 
beveik reguliariai suorganizuoti

savo mokslo akademijų bei ins
titutų suvažiavimus, mokslo ir 
kūrybos simpoziumus ir išleisti 
mokslo veikalus. Bet kai reikia 
tik truputėlio savų pastangų ir 
apdairumo dalyvauti kitų ren
giamuos pasaulinio masto tos 
ar kitos srities intelektualų suva
žiavimuos, pasimetam, supasuo- 
jam, nepasirodom ir liekam ne
pastebėti. Akivaizdus toks ne
lemtas pavyzdys didžia dalimi 
gali būti ir neseniai Chicagoje 
įvykęs tarptautinis antropologų 
ir etnologų kongresas.

Ne vien tik grožinės literatū
ros knygų, bet ir su įvairia litu
anistika susietų mokslo veikalų 
pastaruoju metu išleidžiame pu- Į 
sėtinai. Bet ar prakišam juos į I 
svarbiųjų bibliotekų lentynas, ar 
juos sugebam parodyti ir kitiems, 
išnaudodami susidariusias pro
gas? Kad ir tame pačiam antro- 
pologų-etnologų kongrese Chica
goj: prieš iš viso pasaulio suvažia
vusių mokslininkų akis stenduo
se ir ant stalų puikavosi latvių ir 
estų čia išleistos šių sričių knygos, 
bet lietuviškųjų nė su žiburiu 
nerasta.

Peršokant čia pat į dailės pa
saulį, galėtume tarti, jog ten esa
me reikiamoj aukštumoj. Plačiau 
nesižvalgant, užtenka tik pami
nėti visai neseniai amerikiečių ir 
net europiečių labai įvertintą 
dail. Kazio Varnelio tapybą ir 
Irenos Mitkutės grafiką. Tarp ki
tų, abu šie dailininkai dalyvavo 
ir PLB seimo proga Carcoran 
galerijoje, Washingtone, suruoš
toje dvylikos lietuvių dailininkų 
parodoje. Bet paroda sostinės 
spaudos buvo visai nutylėta. Kas 
kaltas? Tik jau ne patys daili
ninkai. Kažkas kažkur nesumez
gė siūlų galų taip, kad viskas bū
tų reikiamai ištempta iki galo, vis 
tur būt, galvojant, kad mums 
užtenka tik ranką ar koją paju
dinti, ir visi savaime subėgs, ste
bėsis, apie mus rašys ir džiaugsis.

O grįžtant prie pradžioje užsi
minto policininko, reikia pasaky
ti, kad jis visai nėra čia nuver
tintas, raštui labiau pasukus į 
profesorius bei intelektualus.
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PUSŠIMTIS METŲ jau yra 
pakankama perspektyva vertinti 
L. K. M. Akademijos vaidme
niui. 1)

Iš kurios pusės į Akademiją 
žvelgti, sugestijų radau prel. A. 
Dambrausko žodžiuose. Damb
rauskas, Akademijos pirmininkas, 
1936 m., atidarydamas antrą 
Mokslininkų ir mokslo mėgėjų 
suvažiavimą, kalbėjo:

“Būsime laimingi, jei šis suva
žiavimas pažadins Tamstas pagi
linti savo ideologinę orientaciją, 
pagausinti savo gimtojo krašto 
pažinimą ir apskritai sustiprinti 
tuo intelektualinį savos tautos 
pajėgumą” (Suvažiavimo darbai 
U, 458 p.).

Tuose Dambrausko žodžiuose 
yra Akademijos buvimo ir veiki
mo prasmė. Jo minėtas “intelek
tualinio pajėgumo stiprinimas” 
yra pradinis Akademijos sieki
mas. Tik intelektualiai pajėgus 
asmuo įstengs suvokti istorijos di
namiką ir jos ritmą, (A. a. prof. 
Z. Ivinskis mėgo kartoti graikų 
'ilosofo išmintį: esą niekada ne
įbrisi į tą pačią upę du kartu; 
vandenys kiekvieną sekundę bus 
jau kiti). Tautų bei žmonijos gy
venimas yra upė —• kinta, rieda. 
Suvokti šios raidos faktą, šio fak
to dėsnius tėra įgalintas tik in
telektualiai pajėgus asmuo.

‘^Pagausinti savo gimtojo kraš
to pažinimą” —įkalbėjo Akade
mijos pirmininkas. O tai reiškia, 
kad inteliktualinis pažinimas turi 
būti atremtas į konkrečią savos 
tautos tikrovę. Savo tautos tikro-

1) Apie Akademijos įkūrimą, veik
lą, atgaivinimą išeivijoje žr. prof. 
Stasys Yla, Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija (Suv. d. I t. 3- 
28 p.; Kun. Rapolas Krasauskas, 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos veikimo ir darbų apžvalga 
(Metraštis I, 329-342 p.); Dr. S. A. 
Bačkis, Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos 50 metų sukaktis 
(rankraštis). 

Iš Lietuvių katalikų mokslo akademijos IX-tojo suvažiavimo Bostone Nuotrauka kun. VI. Jaskevičiaus

vė įgali būti kitokia nei kaimynės, 
ir ji gali reikalauti kitokio trak
tavimo.

‘‘Pagilinti savo ideologinę 
orientaciją” — šis reikalavimas 
prasmingas tuo, kad ideologinė 
orientacija padeda apsisaugoti 
nuo suklydimo, problemas spren
džiant; sprendžiant pasirinkimą 
krytpties, kada tauta pasijunta 
kryžkelėje; kada tautai reikia 
pastatyti prieš akis jos paskirties 
viziją, kuri visos tautos veiklą 
įprasmintų ir bendram tikslui su
telktų jėgas.

šiaip suprantant Akademijos 
pirmininko žodžiuose Akademi
jos prasmę, norima čia apžvelgti 
Akademijos pusšimtį tuo intelek
tualinio vadovavimo atžvilgiu; 
konkrečiai: kiek Akademija pri
sidėjo prie sprendimo tautos pro
blemų tais momentais, kada tau
ta atsidurdavo kryžkelėse?

I.

1. Nepriklausomoje Lietuvoje: 
problemos

Per 22 nepriklausomybės mė
lius tauta išgyveno daug proble
mų. Noriu sustoti prie ketverto, 
kurios, mano supratimu, esminės.

Viena problema — aukščiau
sia — kultūrinė: kultūrinės link
mės pasirinkimas — rytų: slaviš
kosios ar vakarų: germaniškosios, 
romaniškosios.

Lietuvių šviesuomenės didžioji 
dalis buvo mokiusis rusų (ma
žiau lenkų) mokyklose. Buvo na
tūralu, kad jai rusų (mažiau 
lenkų) kultūra buvo tapusi sava. 
Parvykę į nepriklausomos Lietu
vos mdkyklas, universitetą, admi
nistracijos įstaigas, literatūrą, 
meną, teatrą, netgi kariuomenę 
— savaime sviro į tą pusę. Žy
miai mažesnė dalis buvo mokiu
sis Vakaruose ir gyveo vakarieti- 
nės kultūros idėjom bei stilium.

Atsidūrimas tanp dvejopų kul
tūrų davė gyvenimui dvilypumo,

įtampos, idėjinės, kultūrinės ko
vos. Kava nesibaigė iki nepri
klausomos valstybės galo. Nesi
baigė, atrodo, net pavergtoje Lie
tuvoje.

Antra problema buvo politinė. 
Ji atėjo, pirmajai tebesant aktu
aliai. Tai demokratinės ar tota- 

' listinės (tada Lietuvoj vadinamos 
j autoritetinės) valstybės sampra
tos bei praktikos pasirinkimas. 
Demokratinė samprata buvo pir
mesnė. Jai ypatingą spalvą tuo 
metu davė parsinešta iš Rusijos 
revoliucijos chaotinė dvasia. To- 
talistinė samprata atėjo kaip re
akcija prieš demokratinės prakti
kos iškrypas.

Buvo svarbu ne tai, kad 1926 
įvyko (kairinis perversmas. Svarbu, 
kad per visą antrą nepriklauso
mos Lietuvos dešimtmetį šviesuo
menėje reiškėsi įtampa tarp to 
dvejopo galvojimo, dvejopų siste
mų. Įtampa stabdė pilietinio su
sipratimo, aktyvumo bei lojalu
mo pažangą.

Trečia problema buvo morali
nė. Ji ėmė aktualėti nepriklauso
mybės antro dešimtmečio vidury. 
Miestuose ėmė augti lietuviškoji 
buržuazija. Jaunos miesčionijos 
praktikoje valstietinė kaimo dva
sia ir tradicijos turėjo užleisti pir
menybę buržuaziniam stiliui ir 
vertybių supratimui. Tai buvo 
smūgis tradicinei moralei. Su 
antro dešimtmečio antra puse ši 
moralės problema virto aliarmu.

Ketvirtą problemą vadinčiau 
egzistencijos problema — tauti
nės, valstybinės egzistencijos. Ji 
ėmė aktualėti su Europoje kylan
čio kataklizmo teorijom, o netru
kus ir praktika. Totai istinių vals
tybių augantis revanšo geismas, 
proletarinės revoliucijos grėsmė 
reiškėsi ne tik žodžiais. Fašistinė 
Italijos agresija prieš Etiopiją, Is
panijos revoliucija ir pilietinis 
karas, išėjęs toli už šios valstybės 
ribų. Tai dar tolimi nuo mūsų 
tėvynės aidai. Austrijos likimas,
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Čekoslovakijos likimas — buvo 
artėjaintieji kataklizmo ženklai. 
Pagaliau tiesiogiai mus palietė 
Lenkijos ultimatumas 1938, Vo
kietijos ultimatumas 1939. Įvy
kiai įtikinamai kalbėjo, kad isto
rijos dinamikos sriautas pagrei
tėjo ir mus palietė. Palietė klau
simu: būti mum ar nebūti?

Ar ši dinamikos srovė atvėrė 
mum akis ir pažadino mūsų bud
rumą pasiruošti naujiem įvykiam, 
dar grėsmingesnį am. Pasiruošti 
taip, kad su mažesne žala pakel
tume potvynį, stengdamiesi iš
laikyti egzistenciją — jei ne vals
tybės, tai bent tautos.

Momentas rodės lyg grįžimas 
prie 1918-19 metų. Prie to taško, 
iš kurio prasidėjo valstybės egzis
tencija. Tada tautoje kilo morali
nių jėgų kovai už valstybės egzis
tenciją. Dabar tokių jėgų reikalas 
pasikartojo.

Šių keturių problemų akivaiz
doje tebus kartojamas klausimas: 
kiek L. K. M. Akademija prisidė
jo prie šių problemų sprendimo; 
prie kelių ieškojimo, prie vizijos 
sudarymo tautos artimesnei ar 
tolimesnei ateičiai?

2. Problemų sprendėjai ir 
Akademija

Prieš klausimą atsakant, tebus 
suminėta prielaida kaip aksioma. 
Būtent: kolektyvai retai kada gali 
būti kūrėjai: literatūra, menas, 
filosofija, sociologija, religija, 
tikslieji mokslai yra kuriami as
menų — ne kolektyvų. Akademi
ja buvo kolektyvas.

Kolektyvas gali sudaryti kūrė
jui, ar jo kūrybai palankias sąly
gas. Materialines — kad nereik
tų rūpintis duona kasdienine. 
Moralines — nukreipti kūrėjo 
dėmesį į problemas, duoti paska
tų.

Antra — kolektyvas gali būti 
kūrėjui pirmasis vertintoajs—ga

li jo idėjas papildyti, koreguoti 
kritiškam pastabom.

Trečia — kolektyvas gali duo
ti kūrėjo produktui visuomeninę 
rinką — paleisti jo kūrinį į apy
vartą, jį išpopuliarinti. Pastarąją 
funkciją atlikdamas, kolektyvas 
vykdytų trečią prel. Dambrausko 
minėtą Akademijos pareigą — 
‘kelti visos tautos intelktualinį 
pajėlgumą”.

Ne visas ir ne iš karto šias ko
lektyvo funkcijas pajėgė atlikti 
Akademija.

Pirmoji problema — tautinė 
— buvo anksčiausiai ir giliausiai 
sprendžiama St. Šalkauskio (Sur 
les confiins de deux mondes, 1919, 
Romuva, 1920). Jo vizija lietu
vių .tautai, jo siūloma tautinio ug
dymo, tautinės kultūros linkmė 
buvo išreikšta jo formule — “Ry
tų-Vakarų kultūrų sintezė”.

Neturiu žinių, kad ši Šalkaus
kio vizija būtų buvusi diskutuo
jama Akademijoje (Juk pati Aka
demija jau 1922 susikūrė).

Antroji problema — politinės 
sistemos problema —sprendimo 
susilaukė vėl to paties Šalkauskio 
raštuose (Visuomeninis auklėji
mas, 1932, Ateitininkų idėologi- 
ją, 1933, ypačiai Lietuvių tautos 
ugdymas, 1933). —Taip pat ne
turiu žinių, kad Akademija tas 
idėjas būtų diskutavusi. Bet čia 
Akademija suvaidino kitą rolę 
Šalkauskio idėjom suprasti ir 
plėsti. Akademija ėmėsi strategi
jos ilgos distancijos veiklai: suor
ganizavo Amerikoje pinigų, pa
rinko eilę žmonių, baigusių Lie
tuvos universitetą, davė stipendi
jas, kad .vyktų į Vakarus studijų 
tęsti. Akademija tokiu būdu le
miamai prisidėjo prie naujos ne
priklausomoje Lietuvoje išaugu
sios generacijos intelektualinio 
avangardo paruošimo. Šie jauni 
intelektualai įsiliejo į gyvenimo 
srovę ne tik su vakarietine dva-
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šia, bet ir su jauna energiją. įsi
liejo į universitetą, spaudą, jau
nimo, darbininkų organizacijas. 
Jie ir ipatys dažnai nesijautė, kad 
plėtoja savo mokytojo Šalkauskio 
idėjas, kalbėdami betgi naujais 
žodžiais ir naujais konkrečiais 
siūlymais. 'Jei Šalkauskis rodė 'po
litinio gyvenimo idealą teoriškai, 
šios naujos generacijos pareiški
muose jie virto ištisa valstybine 
programa (plg. “J organiškosios 
valstybės kūrybą” 1936). Jie su
gebėjo rasti sprendimą, atremtą į 
konkrečią lietuvišką tikrovę ir į 
valstybės autoriteto ir asmens 
laisvės sintezę.

Akademijas reikšmė augo ypa
čiai nuo 1933, kai ji pradėjo reng
ti “Mokslininkų ir mokslo mėgė
jų suvažiavimus”. Tai buvo prof. 

'J. Ereto organizacinio genijaus 
išradimas ir vykdymas. Tie suva
žiavimai atliko naują funkciją — 
virto plačiu ir autoritetingu foru
mu tos Akademijos narių idėjom; 
virto paskata privatiem mokslo 
mėgėjam reikštis su moksline ini
ciatyva (Pvz. trijuose “Suvažiavi
mo darbų” tomuose yra 66 raši
niai; jie priklauso 56 autoriam, 
tarp kurių 23 yra ne iš univer
siteto dėstytojų!).

Trečioji problema — moralinė
— 'kaip tik antrame suvažiavime 
labiausiai rado tribūną ir pritari
mą. Vysk. P. Būčys savo paskai
toje “Lietuvos doros atgaivinimo 
reikalu” skelbė “visuotinės mobi
lizacijos reikalą” (Suv. d. II, 471 
p.). Diskusijas tuo reikalu baigė 
rusų profesoriaus, emigranto, 11- 
jino įspėjimu: esą ‘‘gaisrą, kuriuo 
suliepsnojo Rusija, sukūrė prieš
karinės rusų inteligentijos klaidos
— 'katastrofiškas jos doros smuki
mas”.

Ir visas suvažiavimas tam pri
tarė speęialia rezoliucija kreiptis 
“į tautos visuomenę... gelbėti 
tautos dorą, kaip 'kitados išgelbė
ta iš pražūties tautinė Lietuvos 
sąmonė” (lb. 472 p.).

Neliesiu smulkiau Šalkauskio, 
kum. St. Ylos ir kt. tiro reikalu 
iniciatyvos sukurti “gyvosios dva
sios”, “Sekminių ugnies” sąjūdį 
su Šalkauskio Šūkiu “Degančios 
širdys, vjenytkimė's” (plg. *J. Ere
tas, Stasys Šalkauskis, 221-229 
p.). Tai buvo efektingas atsilie
pimas į šią 'problemą.

Afpie ketvirtą problemą, kurią 
pavadinau egzistencine, sunkiau
sia kalbėti. Sunkiausia, nes ji te
bėra skaudi ir nebaigta spręsti....

Apie Europos idėjinį ir politi
nį nepastovumą, galimą jos gy
venimo didėjantį tempą, kurio 
negalėjo išvengti ir Lietuva, pir
miausia ir įspūdingiausiai pra
šneko prof. K. Pakštas. Tik 10 
metų po valstybinės nepriklauso
mybės atstatymo, vadinas, 1928 
metų Vasario 16 minėjime Pakš
tas pasikartodamas įspėjo:

“Būtų Labąi neatsargu manyti, 
kad amžinai išlaikysime savo ne
priklausomybę. Gal ji yra tik me
teoras, blykstelėjęs keista pašvais
te istorinių amžių eigoje”. Svar
bu — kalbėjo jis — “nepriklau
somybės momentus tikslingai su
naudoti tautai sustiprinti, kad ji 
galėtų išlaikyti tuos bandymus, 
kariuos ateitis jai dar skirs” (J. 
Eretas, Kazys Pakštas, 62 p.).

Sis numatymas turęjo logišką 
išvadą —didinti tautos kultūri
nio pasiruošimo tempą. Garsus 
buvo Pakšto 'posakis “Pasukime 
Lietuvos kulturiųio gyvenimo 
laikrodį šimtą metų pirmyn!”

Pažangos .tempu rūpinosi ir 
Šalkauskis jr Eretas, ir vienas 
ir antras atvirom akim žiūrėda
mi į Europos idėjinę raidą ir ma
tydami jos grėsmingą linkmę. Ją 
rodė abudu antrame ir trečiame 
suvažiavime (J. Eretas, Quid dė 
node? Kelias ir etapai į šių die
nų dvasios krizę, St. Šalkauskis, 
Ideologiniai dabarties krizės pa
grindai. Suv. d. H t). Trečiame

suvažiavime Šalkauskis 
grėsmingai įspėjo:

“Mūsų dabartinė nepriklauso
mybė yra gimusi karo ir revoliu
cijos nuotaikoje, kuri iki šiolei to
li gražu nėra dar išnykusi... Vals
tybinių teritorijų ir net pačios ne
priklausomybės revizija iš šalies 
ateityje eventualiai galima. Kas 
laukia žmoniją, kurioje jau ga
lingai reiškiasi idoliatrijos ir civi
lizuotos barbaruos linkmė, mes 
dar tikrai nežinome, bet mes jau 
tai jaučiame, susirūpinę galimo
mis katastrofomis. Jų atmosfera 
jau dvelkia per nelaimingą pa
saulį, tartum apokalįptiniai aidai, 
einą mums iš ateities” (St. Šal
kauskis, Kultūrinio lietuvių tau
tos apsiginklavimo problema ir 
katolicizmas, Sųv. d. MI t., 14-15 
p.).

Tai buvo Akademijos pirmi
ninko žodžiąi, skambėję iš Aka
demijos tribūnos šimtam klausy
tųjų.

Lietuvoje išaugusi generacija 
jautriai reagavo. Imta .pervertinti 
esama socialinę 'padėti (A- Ma-į 
teina, Buržuazijos žlugimas, &>l 
dalinis teisingumas). {>odaliWP| 
teisipgumo .reikalavimas buvo 
pagarsėjęs drastišku Maceinos šų-į 
kįu, paleistu KVC konferencijoje 
“Ntuimikįte auksą nuo altorių ir 
išdalykite vargšams!”. Nusileista 
į praktinį darbininkų organizavi
mą bęi sąmoninim^ profesiniais 
jr ideologiniais pagrindais (Die- 
lininkaitis, Dovydaitis, J. Kati-; 
liūs).

Bet visada esama žmonių- ku
riom pasaulis stovi viętoje. Jie ti
ki, kad (padėtis, kokia yra, tokia ir 
pasiliks. Takiu tikėjimu gyveno ir 
to meto Lietuvos .biurokratinis 
apratas. Dėl to 'negelbėjo nė di- 
nariūškiausio, pranašiškiautio 
prof. Pakšto durų varstymas pre
zidentūroje bei ministerijose. Ne-

tiesiog

Ada Korsąjcaitė-SjitkuvienS Šv. Kazimieras
Mozaika lietuvių marijpnų vienuolyno koplyčioje, Chicagoj

Kertinė paraštė

mijos forumo ir iš jos narių kon
krečių sugestijų. Tauta liko ne
paruošta ir net nepainforanuota. 
Iš visų keturių minėtų problemų 
tai pati tragiškiausia — valsty
bės, tautos, asmenų egzistencijai.

Atkelta iš 1 psl.

Kertinę paraštę rašantysis nėra 
pats nei policininkas, nei profe
sorius, todėl nei už vieną, nei už 
antrą galvos neguldo. Būtinai 
teikia jr vieno, ir antro. Ypač 
šiais laikais, (kai 'be policininko ir 
profesorius vargu ar galėtų ra
miai po obelimi laukti niutoniš
ko obuolio nukritimo.

Tačiau vis dėlto, kai pasaulyje 
esame maža tauta, labiau turė-

1. Išeivijoje: problemos

Akademijai, atsikūrusiai išeivi
joje, stojo prieš akis tremties, išei
vijos problemos. Problemos nau
jų sąlygų sukeltas, lyg naujose 
kryžkelėse atsidūrus.

Būčiau linkęs žymėti trejetą 
problemų, kurios buvo reikalin
gos ypatingo sprendimo.

Viena ir anksčiausia — pasau
lėžiūrinė problema. Čia, Vaka
ruose, masiškai susidurta su, pa
lyginti, nauja, filosofija, ar filo
sofavimo sistema egzistencia
lizmu. Jį pažinojo jau Lietuvoje 
jaunieji filosofai ir apie tai kal
bėjo trečiame suvažiavime (J. 
Girnius, Egzistencinė filosofija ir 
ateities filosofavimo rūpesčiai, 
Suv. d. III)išeivijoje susidurta su 
populiaresne egzistencializmo at
eistine šaka (ypačiai populiarus 
J. P. Sartre) . Šios šakos atmosfe
ra stipriai veikė ir lietuvių inte
lektualinio jaunimo galvojimą, 
bei kūrybą.

Pokario metais sustiprėjo ir 
antra problema — tautinė, tik
riau sakant, antitautioė. Tautiš
kumas tyčia ar netyčia imta su
plakti su nacionalizmu, šoviniz
mu ir apkaltintas kaip antrojo pa
są ulinio karo šaltinis. Tautišku
mas buvo keičiamas humaniz
mu, universalumu. Prieš tauti
nių valstybių pluralizmą imta 
plėsti .propaganda vienos pasau
lių valstybės ir vienos pasaulio 
valdžios idėja. Antitautinėįe ap
linkos atmosferoje tarp lietuvių

O* ■

Kg J1 i

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63nl Street 
Kampas 68-čloa Ir California 

Atrmad, antrad., ketvirtad. nuo 
6 iki 7:30 vai. vakaro 

Šeštad. nuo 2 iki 8'30 vai 
Trečlad. ir penktad. uždaryta

Ofiso telef. 476-4042 
Rezid. tel. WAIbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tel. — 6954^88

rpi VAI.LEY MEDICAL UENTElt 
860 Sunnnlt str,*et 

Routo 58 —- Eigin Illinois

®pL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVast 71st Street
i Vai. pirm. ketv. 1 iki T popiet, 

ąntrad., penkt.. 1-3, treč Ir Mt tik 
susitarus.

tume kreipti dėmesį ne tiek į ašt
rų (kalaviją ir į kulięlkų 
tankinius, kiek į aštrų įprotą, į 
intelektualinį pajėgumą, sumanų 
apdairumą ne tik savuotės pasi
svečiavimuos, bet ir platesniuos 
mokslo ir kūrybos laukuos bei 
tarptautiniuos šios srities foru
muos. O pavienių ir visuomenės 
išaugimas iš vidutiniškumo į vir
šūnes yra ir bus vienas svarbiau
sių laidų visos tautos išlikimui ir 
jos valstybinei nepriklausomy
bei laimėti. k. brd.

DR. K. G. BALUKAS
DR. FANG C. LU

Vkušerija Ir motorų llgoe 
Ginekologinė Chirurgija

•449 So. Puletkl Road (Oawford 
Medical Building) Tet. LU 5-6446 

•007 W 83 FL. Ju.dee, UI —509 0500 
Priima ligonius pagal susitarimą 
’si nMitalli^Dia •IrąmMntt •‘M HO11

DR. NINA KRAŪČEL 
KRIAU6ELI0NAITE

MIUAERIJA rR MOTERŲ LJGO& 
6132 Be. Kedzie Avė.

Tel. 5-2670, neatsiliepus skam
bintl 471 nasrai anai
tarime
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(kairėje) ir Jurgis Gimbutas su LKMA pino. kun. prof. Antanu Liuima

Nuotr. kun. ,V1. Jąskevifiaus

ristaųciąlistinip filosofavimo me
todu galima prieiti ir teistines, 
krJkščipnjškas išvadas (Jobo dra
ma, 1950).

Tačiau Maceina taip pat įspė
jo, kad 'pokario žmogus ateistas 
nesiima kovo? prie*.Dievą — jis 
Qievą ignoruoja.

Kaip šių dienų filosofuojantis 
žmogus išsiverčia be Dievo, jau 
sistemingai enciklopediškai ap
žvelgė ir (giliai objektyviai verti
no jaunesnės generacijos, čia 
siskleidusios, talentingiausias 
losofas J. Girnius (Žmogus 
Dievo. 1964).

Tas pats filosofas davė atsaky
mą ir antrai išeivijos problemai 
— antitautinei ar tautinei (Tau- 

1961,

iš- 
fi- 
be

gelbėjo jo įtikinėjimas, kad karas 
neišvengitmas, 'kad reikia išsiųsti 
į Vakarus tam tikrus kultūrinius 
turtus, išsiųsti žmonių kadrus, ku
rie kalbėtų už Lietuvą, kai joje 
nebus galima kalbėti, (Plg. J. 
Eretas, 'Kazys Pakštas, 124-139 
p.). Kai nepaveikė, Pakštas vie
nas išvyko. O tuo metu N. Y. 
Times ('1939 rugp. 28) jau in
formavo apie Maskvos-Berlyno 
nepuolimo paktą Baltijos valsty
bių kaina; įspėjamai tą pat karto
jo Londono Times, Vokietijos 
Koelnische Zeitung. Jau spalio 10 
New York laikraštis vertino, kad 
Vokietija išdavė Baltijos valstybes 
imperialistiniam bolževizmui 
(Plg. Dietrich A. Loeber, Diktier- 
teOption, 1972, (23), (28) p.).

Turėjom atstovus, (kurie sekė 
užsienio spaudą, 'kurie pranešinė
jo centrui. Bet ir tada biurokra
tinės įstaigos nesiėmė jokio pasi
ruošimo.

Eilėje kryžkelių tauta mokėjo 
pasirinkti teisingą kryptį. Šioje 
kryžkelėje suklupo — nepaklausė 
įžvalgų, kurios skardėjo iš Akade-

studijuojančios išeivijos (kildavo 
Mausimai ikaip “ar veirta būti lie
tuviu”, “Alabama ar Dainava?”

Trečia problema —. iš viso, ko
kia liežuvių išeivijos prasmė, ko
kia prasmė lietuvių be žemės?”

Šiom trejopom .problemom di
džioji lietuvių išeivijos dalis, aka
deminė, buvo panašioje situacijo
je kaip generacija prieš pirmą 
pas. ikarą. Rusijoje. Tačiau šis iš
eivijos laikotarpis buvo laimin
gesnis. Jis turėjo asmenybių, inte
lektualių, pajėgių laiko proble
mom suprasti ir (kritiškai jverint- 
ti.

2. Problemų sprendėjai ir 
Akademija

Pirmą problemą, pasaulėžiūri
nę, anksčiausiai čia sprendė ta
lentingiausias iš Lietuvoje jau 
brendusių naujos generacijos fi
losofų — A. Maceina. Sakyčiau, 
jis perskėlė egzistencializmą į 
dvi dalis, egzistencinio filosofą-; 
vinto metodą jr egzistencialistų fi
losofų turinį. Jis parodė, kad eg-

i ta ir tautinė ištikimybė, 
Laikas ir idealas, 1968).

Tie patys filosofai sprendė ir 
trečią problemą — išeivijos atei
ties viziją, jos galimybes, uždavi
nius. 'Prie šios problemos spren
dėjų tektų pridėti ir vyriausios 
kartos atstovą J. Eretą (Tremties 
trilogija, 1963, 1964, 1965).

Problemos sprendime Eretas, 
Maceina ir Girnius vienas kitą 
papildo. Jų įžvalgas bei sugestijas 
apie išeivijos paskirtį teįmanoma 
šioje vietoje sutraukti į kelių sa
kinių schemą:

I. Išeivija — kas ji yra? Atsa
kymas: Išeivija ir tėvynėje pasili
kę yra viena tauta, kurios dalys 
yra priverstos 'gyventi skirtingose 
sąlygose: vieni laisvėje be tėvynės, 
kiti tėvynėje be laisvės. Tautos 
pagrindas betgi tėvynėje; tautos 
■likimas lemiamai priklausys nuo 
ten palikusių.
2. Išeivijos paskirtis. Atsakymas, 

Girniaus žodžiais: “gyvai liudyti 
ją (tautą) ištikusią nelemtį” (Li- 
tuvių literatūra svetur, 522 p.).

J. Ereto žodžiais: “mąstyti už 
idėjiškai supančiotus tautiečius” 
(cit. Didysis jo nuotykis, 131 p.).

Z. .Ivinskio žodžiais: “nuvalyti 
suklastotą Lietuvos istorijos vei
dą” (Darbininkas 1968 Liepos 
W).

Taigi išeivijos paskirtis liudyti 
už, tautą ir įkupti plačia šio žodžio 
prasme.

3.;‘išeivijos likimas: Atsakymas: 
Išeivija gal neturės galimybės į 
tėvynę sugrįžti, bet sugrįš į tėvy
nę, anksčiau ar vėliau, išeivijos 
kūryba. Jr, Girniaus žodžįais, 
“Grįždama tėvynėn egzodo lite
ratūra grįš ne tik pati joje gyven-

ti, bet ir savo ruožtu stiprinti lie
tuviškąją atsparą pačiu pagrindi
niu liudijimu, kad lietuviukai gy
vybei nėra kitos pažadėtosios že
mės, kaip tėvų žemė — Lietuva” 
(L l.sv. 605 p.).

A. Maceina išeivijos paskirtį 
dar praplečia, .ęrįždamas ,prie 
Šalkauskio misijos tarp Rytų ir 
Vakarų, Maceina kalba apie bfll" 
tiečių paskirtį “bųti tarpininku 
tarp Vakarų ir Rytų". Europos 
Vakarai nesupranta bolševikinių 
Rytų. Baltiečiai dėl to gali būti 
jiem autentiški lįudininkai .(Ęąl- 
tų emigracijos europinis uždavi
nys, J Laisvę 1938 J^r. lf>-17; 
Trys europiečio iliuzijps komu
nizmo akivaizdpje. Į Laisvę 1957 
Nr. 12). Tokio tarpininko vaid
menį jis pats įprisiėiniė vokiškai 
skaitančiuose Vakaruose 
Geheimnis der Bosheit,
Sowjetiscbe Ethik und Christen- 
tum, 1969). Kiek kiti išeivijos in
telektualai yra virtę šios rūšies 
tarpininkais, tegalėtų atsakyti tik 
speciali anketa.

Tokiame išeivijos prpblęmų 
kontekste, 'kokia Akademijos ro-

(Nukelta į 3 pusi,)
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Akademija tautos kryžkelėse
(Atkelta iš'2 pusi.)

lė? Akademijoj, 'kuri čia atsikū
rė 1955.

Akademija ir čia savo progra
mos OHlkūrė. Bet ji įvirto forumu 
atskirų marių ibei asmenų idėjom, 
mokslinei kūrybai. Dvejopu fo
rumu. Vieną, suvažiavimais, 
antra ir gal dar svarbiau — savo 
leidimais,, kuriuose skelbiami to 
mokslinio ilietiuviško avangardo 
Tyrinėjimai. “Suvažiavimo dar
bų”, “Metraščių” ir atskirų kny
gų suskaičiau apie 20. finose >per 
SjOOO jptudlapių (Lietiuvoje išleis
tuose 4 leidiniuose buvo per 
2,000 pusi.).

Šiuose forumuose 'pasireikšti 
Akademija sutraukė vyresnius ir 
jaunesnius asmenis. Kaip ši jau
nesnė generacija, sakyčiau, 
mokslinis atžalynas buvo akty
vus ir aktyvėjo, rodo Akademi
jos leidinių autoriai.

(Iliustracijai: Suvažiavime
1957 buvo 7 pranešimai, tarp jų 
4 Lietuvoje dar nepasireiškę; po 
10 metų, suvažiavime 1967 tarp 
17 autorių jaunesnių net 13. Met
raštyje, pirmame, 9 rašiniai, jų 5 
.priklauso jaunesniem; Metraš
tyje VII, 1970, vadinas, po 5 me
tų, yira 7 pranešimai, ir 6 priklau
so jaunesniem).

Akademija virto ne tik forumu, 
bet ir organizacija — su 200 na
rių, su 15 naujų narių mokslinin
kų, su 3 garbės nariais rėmėjais, 
su arti 10 židinių. Tai apytikriai 
skaičiai iš meto, kada buvo suva
žiavimas Torpnte.

Visa tai rezultatas daugelio 
veikėjų. Bet juos sutelkė vieno 
žmogaus pasiaukojimas •— ta
lentingo organizatoriaus, kant
raus, iperfekeionisto redaktoriaus. 
Tai prof. A. Liuima, S. I. Aka
demijos pirmininkas nuo 1959. 
Mokslinės spaudos organizavimu 
bei skelbimu išeivijoje jis atlieka 
panašią rolę, kaip Lietuvoje žur
nalus bei .Laikraščius organizuo
damas atliko prof. P. Dovydaitis.

Liuima ne tik žmonių, raštų ir 
pinigo organizatorius. Jis ir idėjų 
organizatorius. Lietuvos suvažia
vimuose idėjų raidos pagrindi
niai įžvalgininkai buvo J. Eretas 
ir St. Šalkauskis, išeivijos suva
žiavimuose — Eretas ir Liuima. 
Liuima čia pavadavo Šalkauskį. 
Pavadavo ir pratęsė, ypačiai mo
ralinės problemos analizėje.

Šioje srityje Šalkauskis ir Liui
ma analizuoja ne ateistus, ne 
materialistus. Jų dėtmosys nu
kreiptas j krikščionis, i Bažnyčią, 
vadinas, i “savuosius”. Šalkaus
kis labiau kreipė akis į Lietuvos 
katalikus, kunigus, ateitininkų 
jaunimą; Liuima apskritai la
biau j Vakarų žmogų, kuris vadi
na save krikščioniu ar Bažnyčios 
atstovu. Šalkauskis ir > Liuima 
kreipia dėmesį į žmogaus suskili
mą: vienaip eina jo ideologų t, 
kitaip gyvenimo praktika. Ši 
žmogaus farizejiamą, veidmai
niavimą Liuima demaskuoja net 
aštriau.

Tačiau ir Šalkauskis ir Liuima 
siekia žmogaus atsinaujinimo. 
Šalkauskis jį vadino “Sekminių 
ugnim”, “gyvosios dvasios sąjū
džiu”, Liuima — “gyvąja dvasia”, 
“Evangelijos dvasia”.

(iliustracijai keletas sakinių iš 
Litrinius “Gyvosios dvasins užda
viniai”, Suv. d. Vii:

“Daugelis krikščionių, negyve
nančių Evangelijos dvasia, kaip 
tik ir yra, tegu ne vienintelė, bet 
greičiausiai pagrindinė priežastis 
ateizmo ir rnateritlizmo... (106 
pv).

“Jie Dievo išmintį 'pakeitė sa
vąja išmintimi ir ja ne tik nori 
vadovautis, bet ir pačiam Die
vui primesti. Dievas turi taikytis 
prie jų norų tr užmačių. Tokie fa
riziejai dvasinį turinį sutelkia į 
katalogus ir ieško būdų ne kaip 
tą dvasinį tarinį įgyvendinti, bet 
tik kaip to turinio išvengti, kiėk 
jis savimeilei nėra parankus, kaip 
pro tas “kliūtis” 'pralįsti” (110

pačius materialistus. Materialis
tai 'turi daug ir idealizmo, bet 
daugelio dvasinių vertybių atsto- 
s 4 idealizmą laibai Lengvai gali
ma laimėti 'materialinėmis verty
bėmis. .(...) idealistinių Vakarų 
idealizmą materialistiškieji Rytai 
labai lengvai gali nupirkti pa
lankia prekybos sutartimi” (119 
p.).

“... tikrieji gyvosios dvasios 'už
daviniai prasideda ne nuo 'kitų, 
bet nuo savęs, ne nuo teorijos, 
nuostatų, didingų projektų, bet 
nuo praktikos, ne nuo gražių pla
nų ar graudžių pamokslų, bet 
nuo darbo... ir .pradėjimo nuošir
daus gyvenimo .pagal Evangeliją” 
(120 p.).

Kaip .pavyzdžiai rodo, Šalikaus-

LKMA pirm. kun. prof. Antanas 
Liuima kalba Akademijos suvažia
vime Bostone

Nuori, kun. VI. Jankevičiaus

kis buvo linkęs skrosti labiau 
žmonių mintis, Liuima — žmo
nių širdis.

III.

L Išvados: dėl Akademijos
Savo pranešimo gale sustočiau 

(prie trejeto išvadų. Pirma — dėl 
pačios Akademijos. Tik visos tau
tos problemų kontekste aiškėja 
Akademijos vaidmuo. Akademija 
nebuvo vienintelė tautinės kul
tūros ir mokslo skatintoja bei rė
mėja. Negalima kartais nė išskir
ti, kur buvo veikta Akademijas, 
kur kitų institucijų, nes ir vieno
je ir kitoje veikė dažnai tie pa
tys asmens. Bet Akademijai ypa
tingai priklauso nuopelnas už in
telektualinio elito ruošimą, krikš
čioniškosios orientacijos, kaip 
lkunbrauskas sakė, gilinimą, už 
iškilių tautos žiburių šviesos sklei
dimą. Yipačįai tada, kai tauta at
sidūrė kryžkelėse.

2. Dėl gairės mąstymui

Ne visada tautos dauguma pri
lygo savo intelektualiuosius va
dus ir juos suprato. Tarp tokių 
pvz. buvo ir Šalkauskio Rytų-Va
karų sintezės idėja. Ji buvo sutik
ta abejingai ir net 'priešiškai” (A. 
Maceina, J Laisvę 1958 Nr. 15- 
16). Maceina, kuris Lietuvoje 
kritikavo Šalkauskio idėją, tik po 
39 metų pripažino, kad “Šalkaus
kio intuicija, esą lietuvių tauta pa 
šaukta būti susitikimo erdve tarp 
Rytų ir Vakarų, yra teisifkga. Net 
ir tremtyje šis uždavinys nenyks
ta” (tp.).

Neįvyksta, nes išvilkta Šalkaus
kio idėja iš filosofinio drabužio ir 
reiškiama kasdieniniais žodžiais 
savo esme reiškia ne ką kitą kaip 
įspėjimą vengti kraštutinumų, 
ekstremizmų. Reiškia pozityvią 
sugestiją laikytis pusiausvyros.

(Man rodos, kad Šalkauskio 
siūlytas sintezės, arba pusiausvy
ros kelias, išreiškė lietuvių liau
dies tradiciją. Liaudis niekada

nuosaikiai galvoti ir veikti. Suge
bėjo ta, kuri buvo susidūrusi ir 
su Vakarais ir su Rytais. Istorinė 
šviesuomenė orientavosi į Vakarų 
kultūrą nuo XIV amžiaus, juk 
Krokuvos universitetas buvo įs
teigtas 1364. Nuo XVI amžiaus 
daugelis vyko į Bolonijos, Pary
žiaus, Bazelio, Heidelbergo .uni
versitetus; nuo 1514 į Karaliau
čiuje įsteigtą 'universitetą. Paga
liau iš Vakarų atėjo universiteti
nė dvasia ir į Vilnių. Čia 1569 
buvo įsteigta jėzuitų akademija, 
ilgainiui paversta universitetu. 
Tuo metu į Maskvos kultūrinę 
orbitą negalėjo orientuotis. Joje 
universitetas tebuvo įsteigtas 
1755. Aiški vakarietinė orienta
cija neišnyko net ir tada, kai 
Vilniaus universitetas buvo už
darytas, o teologijos fakultetas il
gainiui perkeltas (1842) j Petra
pilį ir 'paverstas dvasine akade
mija. Jos auklėtiniai ir toliau šie-, 
josi su Vakarais. Iš jos auklėti
nių atėjo ir pirmoji Akademijos 
idėja (P. Būčys, A. Dambraus
kas). Iš dviejų kultūrų sankryžos 
išaugo ir Akademijos Lietuvoje 
paskutinis pirmininkas ir anos vi
zijos kūrėjas Šalkauskis.

Man rados, kad Ir dabartinė 
Akademija išei vijoje bei šis suva
žiavimas tęsia tas pačias ilgaam
žes Akademijos pirmatakų tradi
cijas — pasvirimą j Vakarus, bet 
sykiu pusiausvyros išlaikymą pro
blemų sprendime.

Man rodos taip pat, kad Šal
kauskio skelbiama pusiausvyros, 
sintezės, idėja galėtų būti gairė, 
sprendžiant ir daugelį šios dienos 
problemų.

(Jos šviesoje pvz. galėtų rasti 
teisingą sprendimą tokios laiki
nio pobūdžio mūsų dažno ginčo 
temos kaip: politinis veikimas ar 
kultūrinis, Dainava ar Alabama, 
abstraktizmas ar realizmas kūry
boje, tradicionalizmas ar progre- 
sizmas religijoje, kova prieš oku
pantą rusą ar prieš okupantą ko
munistą; net ir jaunųjų ir vyres
niųjų santykiai, net ir vadinamie
ji ryšiai su kraštu...).

3. Dėl gairės akcijai
Paskutinė išvada liečia ne mąs

tymą, bet akciją. Jos esmę norė
čiau palyginti su likimu evanige- 
linės sėklos, mestos į dirvą — 
gerą dirvą, erškėčiuotą, akmenin
gą. Idėjos, ėjusios šalia Akademi
jos ar per Akademiją, ne visada 
rado gerą dirvą. Kaip minėta, ne
buvo priimta Šalkauskio sintezės 
Idėja. Nepriimta ir Pakšto kon
cepcija.

Priežastis, tur būt, ta, kad dar 
nebuvo dirva pakaniktmai pa
ruošta. Iškilieji protai numatė to
liau, nei mes ineįstengėm priimti. 
Tegyvenam juk tik 22 nepriklau
somus metus. Per tą laiką pada
rėm reliatyviai nuostabios pažan
gos (įPlg. socialinio klausimo 
sprendimą — žemės reformą; ka
talikų .pasauliečių ajpaštalaviimą 
— KVC, kuris čia tik po 40-50 
metų sprendžiamas). Bet 22 mėtų 
buvo dar per maža. Jei būtume 
turėję dar kitus 22 metus, būtų 
suspėta intelektualiai pakilti iki 
tokio tautos intelektualinio pajė
gumo, apie kurį įkalbėjo Damb
rauskas; būtume supratę savo 
.pranašus ir davę pasauliui žibu
rių kaip ir kitos tautos.

Ar esame išeivijoje priartėję iki 
tokio pajėgumo?

Esame, jei suminėtų intelektu
alinių žiburių šviesą esame pa
stebėję, parodę ja susidomėjimo, 
pritarimo ar nepritarimo — žo
džiu, intelektualinio gyvumo. Jei 
pvz. ir prof. Liuimos tūkstančius 
puslapių esame bent pervertę ir 
antraštes paskaitę.

Šis sąlyginis “jei” nėra kritika, 
o tik nurodymas, ikad idėja kaip 
ir prekė reikalinga rinkos; kad 
idėjai kaip ir prekei reikia rekla
mos rinkai laimėti. Amerikiečiai 
tai gerai supranta. Pasirodžiusios 
knygos ar žurnalo kokią mintį 
išgriebia ir skelbia populiariuose 
laikraščiuose.

Jei ir mes tai pajėgtume... Jei

Vilniaus, kaip Lietuvos sostinės, suvenyrini* 650 metą jubiliejaus Me
dalis, išleistas šiais metais Lietuvoje.

POKALBIAI SU KARALIUM

Anno Domini 1323-1973

Kazys Bradūnas

PIRMASIS POKALBIS

Gediminas, Dievo malone lietuvių ir rutėnų karalius, Zamgall- 
jos valdovas ir kunigaikštis, visiems krikščionim*, pasklidusiam* 
visame pasaulyje, vyrams ir moterims, o drauge ypač žymiem* 
miestams Luebeckui, Sandui, Bremenui, Magdeburgui, Korinui Ir 
kitiems iki pat Romos siunčia savo nekintamos pagarbos fr pa
lankumo pareiškimą ir sveikinimą. Riteriams, ginklanešiams, 
pirkliams, gydytojams, kalviams, račiams, kurpiams, kailia
dirbiams, malūnininkams, krautuvininkams ir kitiems bet ko
kiems amatininkams šiuo savo laišku duodame žinią tiek čia 
esantiems bei nesantiems, tiek būsimoms kartoms, jog mes 
kiekvienam geros valios žmogui atidarome savo kraštą, valda* 
ir visą karalystę... Kad šie nuostatai nebūtų pakeisti, mes šį 
laišką paliudijome ir sutvirtinome mūsų antspaudu... Duota 
mūsų mieste Vilniuje po gilių svarstymų 1323 Viešpaties metais, 
švento Povilo atsivertimo dienoje (Iš Gedimino laiško Luebecko, 
Sundo, Bremeno, Magdeburgo, Koelno ir kitų miestų piliečiam* 
1323 m. sausio 25 d.).

Aš atėjau, karaliau, neprašytas,
Net neminėtas tavo laiškuose.
Aš ne vaizbūnas, ne rikis,
Aš — poetas,
Tik metraštyje nutylėtas,
O pasilikęs dainose.

Karaliau, man gana —
Aš vėl turiu numirti, 
Užklotas laime ir kančia. 
Padėki man tik atsiskirti 
Su jų maitintoja virkščia — 
Nukirski ją , pašaukdamas vardu, 

. Apeiginiu kardu.

Bet man ir tau jau nieks neatsiliepia,
Nei žemė, nei dangus, nei giminė 
Tau per ankšta karališka palėpė, 
Man per plati kia janiška erdvė, 
Nesuvaržyta jokių sutarčių, 
Nuo jūros ligi jūros pakraščių.

SEPTINTASIS POKALBIS

Aš esu įpareigotas pareikšti savo valdovo Gedimino, lietuvių 
karaliaus, vardu, jog mano valdovas, su visais savo pavaldi
niais, su jam paklūstančiais ir norinčiais prisijungti prie jo pri
žada tvirtai laikytis taikos, kuri buvo neseniai sudaryta tarp 
krikščionių ir mūsų, lietuvių, jei tik nebus priverstas neišven
giamo reikalo gintis nuo savo priešų užpuolimų, nes jie visiškai 
■Mtateagia laikytis nuostatų kaip tik tos taikos, kurią patvirtino 
pats viešpats popiežius (Iš Gedimino pasiuntinio Lesta pareaš- 
kimo 1326 so. kovo 2 d.).

Livonijos ledėjantys laukai
Sniego pūgoj išbąla.
Ir tavo jau žili plaukai.
Kur jojame, kur jojame, karaliau f
Pasiuntiniai seniai paliko pilį, 
Prislėgę antspaudą melu.
Tavo širdis ir tavo lūpos tyli,
Pavirtę metalu.
Ir Dniepro vandens driekiasi stepe, 
Derlinga lyguma be galo...
Gyvi tik duona tėviškės rupia,
Kur jojąme, kur jojame, karaliau'/
Paleidi įkaitus. Jie trikampiu žegnojas 
Ir lenkiasi lig žemės prieš tave.
O ausyse tau šlama šventas gojus
Tolybėje ties Nemuno srove...
Mozūrų ežerai, išvydę mus, 
Net vasaros vidudienį užšąla. 
Pašoka Tavo bėris neramus.
Kur jojame, kur jojame, karaliau !
Krūtinėje taranai daužo bokštą, 
Nepadegtą ir nesugriautą niekados. 
Be kraujo mūsų žemė trokšta — 
Kas girdys ją iš sklidinos žaizdos!
Ir suskamba sidabro brizgilai,
Ir gręžiasi namo žirgai.

Kodėl ranka, valdove, nepakyla,
O išeini lyg žėrinti dvasia.
Palikdamas nepersaukiamą tylą 
Istorijos ir laiko rūkuose...
Aš negaliu, aš negaliu daugiau —
Aš pirma numiriau, paskui gimiau

Ir atėjau per nuteriotų Sūduvą, 
Žėruojančią Pilėnų pelenais, 
Atnešdamas tau negirdėtą gūdą 
Dar svylančiais delnais.
Čia stoviu, nežinodamas dienos
Ir negirdėdamas nei raudos, nei dainos.

Tik taksi laikrodis toli ateityje,
Kai nei manęs ir nei tavęs nebus, 
Ir gruzda po slenksčiu papilta žarija 
Karaliau, grįžk.' Neperženki ribos!

AŠTUNTASIS POKALBIS

Pagal magistro, krašte maršalkos ir daugelio kitų kilmingųjų, 
o taip pat Rygos miesto tarybos sutikimą jie tuo reikalu pa
bučiavo kryžių; ir pagal Lietuvos karaliaus, jo valkų ir visų jo 
bajorų sutikimą jie tuo reikalu taip pat atliko savo šventąsias 
apeigos (Iš Gedimino prekybinės sutarties su Ordinu 1338 m. 
lapkričio 1 d.).

tinau,
Patetikos nemėgsti,
Krauju, lyg Raustas, nepasirašai 
Nei pragarui, nei dangui, nei žmonėm.
Aš noriu tik labai mažai ~~
Sutarkime žodžiu,
Prisiekdami sudegusiu medžiu.

Sutarkime,
kad amžinai tylėsim,
Čia susirišę paslapties gija,
Kodėl karste užuot pelėsių,
Žėruoja žarija,
Tavo nerandamam karste
Po Katedros aikšte.

Sutarkime,
Kad apie tai nė žodžio.
Net su mirtim aš būsiu mandagus.
Jau dūmą kadugio užuodžiu —
Ir man baugus
Kiekvienas tuščias lapas sutarties, 
Kiekvienas tavo sapnas po mirties.

Griebiu vis tiek akimirką, ne amžinybę,
Skeveldrą saulės Trakų ežere
Ir prerijų žvaigždes,
Kurios kaip ugnys švystelia
Pro debesis Montanos danguje.
Pasaulis didelis,
O tėviškė, kaip grūdas
Po vyturio numintu grumsteliu —
Tada užpuola toks nelauktas gūdas, 
Kad jau ilgiau pakelti negabu — 
Pasirašykime,
Nors ir krauju.
Ir trūksta
Paslapties gija,
O pelenuos
Įsiliepsnoja žarija.

(H naujos Kario Bradūno poezijos knygos "Pokalbiai su kara
lium”, išleistos Chicagoje Mykolo Morkūne)

pabartąją spaudą — dienraščius, 
savaiti mus...

O padaryti tai būtų galima. Jei 
vietos židinys pasiimtų uždavinį 
bent sykį metuose savo susirinki
me referuoti tik apie vieną iš Aka
demijos leidinių ir apie tai para
šyti vietos laikrašty.

Tokį uždavinį atlikęs, vietos ži
dinys įgalėtų jaustis įvykdęs Sal-

Stasys Šalkauskis, 223 p.). Tokiu 
būdu židinys atliktų dirvos pu
rentojo rolę, dirvos, kuri reika
linga idėjai prigyti. Būtų tada 
vykdomas tas idealas, kurį skel
bė Dambrauskas —■ pakeltas vi
sos išeivijos intelektualinis pa
jėgumas.

Gal apie tokią misiją verta bū
tų pagalvoti, pradėjus Akademi

ką aš galiu nuveikti ir ką nuveik
siu.

♦

“Kiekvienas iŠ mūsų atsako ne 
tik už save, bet iš dalies ir už ki
tus; ne tik už šią dieną, bet ir už 
ateitį, už būsimas kartas. Niekas 
negali nuo šios atsakomybės at
sipalaiduoti. Mes formuojame

nai, bet — šiuo krizės ir epochų 
pasikeitimo metu — ilgiems de
šimtmečiams, o gal net šimtme
čiams. Mūsų atsakomybė yra di
delė prieš artimą, prieš būsimas 
kartas, prieš savo tautą, prieš pa
tį Kūrėją. Jei jau kiekvienas iš 
mūsų pavieniui, tai Juo labiau 
Akademijas nariai ir ipati Akade
mija yra už tai atsakinga” (A.
iii ii
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Verdi „ Kaukių balius " ir lietuvių operos
Pokalbis su dirigentu

Muzikos meno viršūnes pasie
kęs dirigentas, muzikos pedago
gas Vytautas Marijošius Chica
gos Lietuvių operos pakviestas 
diriguoti pavasarį statysimą 
operą Verdi “Kaukių balių”. 
Operos spektakliai įvyks kovo 
30, 31 d., bai. 6„ o gal ir 7 d.

V. Marijošiaus užangažavimas 
yra didelis laimėjimas. Jis vi
są laiką taip aktyvus ir iškilus 
muzikos pasaulyje. Išėjęs Klai
pėdos konservatorijos kursą, jau 
1928 m. buvo pakviestas į Vals
tybinę operą Kaune akompania
toriumi — koncertmeisteriu. 
Jau 1933 tapo pakviestas operos 
dirigentu. Lietuvos meno vado
vybė, pastebėjusi jo ypatingus 
gabumus,, pasiuntė muzikos stu
dijas gilinti į Berlyną, Prahą, 
Vieną, Paryžių ir Romą. Jam 
jau Prahoje, Berfyne teko diri
guoti orkestrus.

Grįžęs į Lietuvą, tapo operos 
vyr iausiu dirigentu ir meno va
dovu. Tas pareigas ėjo, iki teko 
trauktis nuo raudonųjų okupaci
jos. Kauno ir Vilniaus teatruose 
dirigavo 20 operų, taigi turi mil
žinišką patyrimą. Jam teko diri
gento pareigas eiti ir Latvijoje, 
ir Vokietijoje.’

Kai atvyko į JAV, buvo pa
kviestas dėstyti dirigavimą 
Hartt muzikos kolegijoje, kuri 
buvo vėliau inkorporuota į Hart
fordo, universitetą. Jo talentu 
pasigėrėti ne kartą ir Chicagos 
lietuviai buvo jį išsikvietę diri
guoti koncertus ar operą. Vis 
neužmirštamas jo M. K. Čiur
lionio ‘Jūros” dirigavimas atei
tininkų kongreso metu.

Maestro Marijošius buvo atvy
kęs į Chicagą pasitarti stato
mos operos reikalais. Jį pavyko 
sutikti Ford City Holiday Inn. 
Tik neseniai grįžęs iš kelionės į 
Italiją, kurią lankė muzikiniais 
reikalais, ir nuo to prasidėjo 
mūsų pokalbis.

— Italijoje išbuvau 5 savaites, 
— pasakojo prof. V. Marijošius. 
Hartfordo universitetas, suėjęs 
į kontaktą su Chigiana muzikos 
akademija, dalyvavo tarptauti
niame muzikos semestre. Man 
teko vadovauti ten sudarytam 
kameriniam orkestrui. Tai buvo 
Sienos mieste,, kur yra Vivaldi, 
Corelli, Nardini ir kitų baroki
nių kompozitorių gimtinės. Be 
kitko turėjau perrepetuoti Bar
toko šešių styginių kvartetų re
pertuarą ir paruošti atitinka
mus kvarteto muzikus jų išpil
dymui.

— Kokį Jums įspūdį sudarė 
dabartinis italu muzikinis gyve
nimas?

— Jau antru kartu paskuti
niu metu teko važiuoti į Italiją 
ir lankyti įvairius muzikos cent
rus. Operos srity italai domi
nuoja, bet pasilieka labai kon
servatyvūs. Jie neturi konkuren
cijos operų pastatymuose Termo 
di Carracale, taip pat ir Verono
je, kur susitelkia net iki 30,000 
žiūrovų ir kur įvyksta labai im
ponuoją didelių operų spektak
liai atvirame ore.

Tačiau modernieji, avangardi
niai italų kompozitoriai, kaip 
Nono, Madema savo tėvynėje 
tuo tarpu nelabai populiarūs. Jie 
daug labiau žinomi Vokietijoje 
ir Amerikoje.

— Ką manote apie Lietuvių 
operos pasirinktą pastatyti 
“Kaukių balių”?

— Kaukių balius jau buvo su
kurtas po Rigoleto, Traviatos, 
Trubadūro. Jo operos Liuisa 
Miller ir Kaukių balius — įrody
mas progresuojančio Verdi kū
rybinio pajėgumo. Kad Kaukių 
baliuje išryškintų tragiškus mo

prof. Vytautu Marijošium

Prof. Vytautas Marijošius, šio sezono Chicagos Lietuvių operos dirigen
tas ir meno vadovas. (Lietuvių foto archpvas)

duotojai, kurie, man nesant, va
dovaus paruošiamajam darbui, 
būtų uolūs savo pareigose.

— Ar jau numatėte savo pa
vaduotojus?

— Daugumą — taip, bet dar 
didžiausia problema — neturiu 
režisieriaus. Tačiau turiu pasi
džiaugti, kad režisierių sekan
čioms lietuviškoms operoms jau 
esu suradęs ir, laikui atėjus, jo 
pavardė bus paskelbta.

— Ar “Kaukių baliaus” pasta
tymui turime pakankamo lygio 
solistų ir pakankamai stiprų 
chorą?

— Į viską žiūriu viltingai. Ką 
turime, privalome džiaugtis. Kai 
kuriems vaidmenims turime la
bai stiprius dainininkus. Tenka 
apgailestauti, kad vienas iš pa
jėgiųjų sunegalavo ir šiam pa
statymui negalėsime jo turėti. 
Chicagos Lietuvių operos cho
ras — stiprus vienetas. Kiek jis 
savo kokybe ir kiekybe bus 
aukštumoj šį sezoną, nenoriu 
prieš laiką kalbėti, bet Lietuvių 
operos choras žinomas savo pa

Prof. Vytautas Marijošius diriguoja simfoniniam orkestrui Chicagos Orchestra Hali 1970 m. rugsėjo 5 d. 
Šiame koncerte, kuris buvo surengtas ateitininkijos aštuntojo kongreso proga, V. Marijošiui diriguojant, 
buvo atlikta M. K. Čiurlionio simfoninė poema “Jūra”, Beethoveno Koncertas Nr. 1 su pianistu Antanu 
Smetona ir kt. Čia akimirka iš Beethoveno Koncerto Nr. 1. (Lietuvių foto archyvas)

jėgumu. Mūsų emigraciniame 
gyvenime Lietuvių operos admi
nistracija yra vienas iš tų ryš
kių “prajovų”. Grupė žmonių 
pasiima nepaprastą atsakomybę, 
ją tęsia jau 18 metų, ir sėkmin
gai išveža savo didelių sugebė
jimų dėka ir neabejotinos para
mos iš lietuvių visuomenės dė

ka, kitaip šis fenomenas — Lie- (nos savaitgaly — lapkričio ga- 
tuvių opera emigracijoje — bū-
tų visiškai neįmanomas.

— Kokiais laikotarpiais mes 
Jus čia, Chicagoje, matysime?

— Manau, kad mano sekantis 
atvažiavimas bus Padėkos die-

le. Su mielu noru galėsiu kala
kutą valgyti Chicagoje. Kitas 
atvažiavimas galėtų būti sausio 
mėn. pradžioje, kai turime savo 
tarpsemestrines atostogas. Ga
lutinę premjeros datą nustatys 
operos valdyba.

J. Prunskis
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mentus, Verdi įvedė linksmesnį 
charakterį — Oskarą, ir tai bu
vo naujovė didesniam kontras
tui atžymėti. Kas liečia polifo
niją, opera vykusiai jungia ke
lias muzikines temas draugėn, į 
bendrą muzikinę architektoniką, 
kuri vėliau buvo ryškiai girdima 
Aidoj,, Otelio ir ypatingai jo pas
kutinėje operoje — Falstafe, ku
ri buvo vainikas Verdi visos ope
rinės kūrybos.

— Ar šioj operoje ryškesnis 
solistų, ar chorų pasireiškimas?

— Verdi operose dažniausiai 
dominuoja vokalinė jėga. Ir šioje 
operoje pirmauja solistai prieš 
chorą, bet viskas išlaikyta 
tokioj proporcijoj, kokios pagei
davo pats kompozitorius.

— Ar operoje iškeliama ir ko
kia ypatingesnė mintis?

— Libreto remiasi prancūzų 
rašyt. Eug. Scribe romanu “Šve
dų karalius Gustavas IH”. Tema 
platoninės meilės ir neteisėto 
keršto.

— Gal būtų galima išgirsti ką 
iš tos operos istorijos?

— Pirma negu Verdi sukūrė 
šią operą, bent keli kompozito
riai kūrė operas šia tema. Pats 
populiariausias buvo prancūzų 
kompoz., Auber, kurio opera su
silaukė per 200 spektaklių. Italų 
kompozitoriai Mercadante ir 
Bellini, net ir Rossini bandė 
plunksną tam librete, bet pasku
tinis Verdi čiupo tą temą ir pa
rašė operą, kuri nuėjo per visą 
pasaulį. Ji buvo statoma ir Lie
tuvoje su pirmo rango solistais: 
K. Petrausku, Grigaitiene, Jo- 
nuškaite, Vencevičaite. Ši opera 
labai dėkinga kas liečia solistų 
sąstatą, nes yra pirmaeilės par
tijos tenorui, dramatiniam sop
ranui, koloratūriniam sopra
nui,, mezzo sopranui, baritonui 
ir dviem bosam — suokalbinin
kam — partijos, kurios Lietu
voje buvo dainuojamos Naura- 
gio ir St. Sodeikos.

— Ar jau turite solistus šiam 
pastatymui?

— šį reikalą aptarti su Lietu
vių operos valdyba ir atskridau

į Chicagą. Turime nemažą reži
sieriaus problemą. Dabar būtų 
dar per anksti vardus minėti.

— Kokie planai, turint minty 
orkestrą ?

— Orkestras bus sukomplek
tuotas iš Lyric operos narių. 
Kiek sąlygos leis, viską darysi
me geriausiai. Marijos aukšt. 
mokyklos patalpos patogios lan
kytojams, būdamos lietuvių ko
lonijos centre, bet operos pasta
tymams nepritaikytos, ypač ne
lengva orkestrą sutalpinti.

— Kokį turite operos paruoši
mo planą?

— Kas liečia mane — esu la
bai surištas darbu Hartfordo 
universitete ir su tos vietos or
kestru. Man buvo didelių sunku
mų priimti Chicagos pakvietimą. 
Operos valdyba apeliavo į mano 
muzikinį kredo ir į patriotinius 
jausmus. Sutikau. Mano atvažia
vimas surištas ne vien su “Kau
kių baliaus” pastatymu, bet ir 
su numatytomis pastatyti lietu
viškomis operomis: Juodas lai
vas (J. Kačinsko) ir Lakštutė 
(J. Gaidelio). Šis sezonas yra 
pereinamasis, kada pastatysime 
Verdi operą, drauge ruošdamiesi 
lietuviškų operų pastatymui — 
bus vykdomas technikinis pasi
ruošimas: partitūrų perrašymas, 
orkestrinių balsų paruošimas, 
solistinių ir chorinių gaidų pa
ruošimas, o prieš visa tai dar 
reikia sutvarkyti galutinę abie
jų operų redakciją ir dėl to rei
kės man tartis su kompozito
riais ir libretistais.

— Kaip vaizduojatės pasiruo
šimus “Kaukių baliaus” operai?

— Negerovė ta, kad turiu dide
lius įsipareigojimus Hartfordo 
universitete, kur turiu dėstyti 
dirigavimą, partitūrų skaitymą, 
instrumentaciją; diriguoju or
kestrą ir turiu seminarus slavų 
vokalinės literatūros; šiemet 
koncertiniame išpildyme Hart
fordo muzikos kolegijoje diri
guosiu Borisą Godunovą ir Lo- 
hengriną. Taigi mano lankyma
sis Chicagoje bus gana ribotas, 
užtat svarbu, kad mano pava

pri 
kurių

Istorijos sekcijos posėdį (1973. 
VIII.31, 3 vai. 20 mih. — 5 vai. 
30 min. popiet) trumpu įvadiniu 
žodžiu pradėjo prof. Simas Sužie
dėlis, pasidžiaugęs ir gausiu da
lyvių skaičiumi, nors buvo penk
tadienis, taigi darbo diena. Pa
skaitų klausėsi jįer 60 dalyvių.

Pirmuoju skaitė dr. Viktoras 
Gidžiūnas, O.F.M., apie Pran
ciškonų — bernardinų darbus 
XV — XVI amžiuje, kurie XV a. 
turėjo Lietuvoje jau Vilniaus 
(1469), Kaupo, Tikocino ir 
Polocko vienuolynus. Jie tuo 
metu rūpinosi misijomis, turėjo 
misijų privilegijas ir sakė daug 
pamokslų, kuriems jie buvo rim
tai pasiruošę. Tuo metu lietu 
vių pagonybė tebebuvo gyva, 
o krikščionybės pažinimas dar 
tikrai menkas. Šalia misijų jie 
rašė giesmes, steigė Šv. Onos bro 
liją, į kurią buvo susirašę ir daug 
didikų. Būdinga, kad pirmiej 
rankraštiniai lietuvių k. maldų 
tekstai (Tėve mūsų, Tikiu Die 
vą...) surasti kaip tik Vilniaus 
pranciškonų bibliotekai 
klausiusiose knygose, iš
turėjo pasiruošti misijoms pran
ciškonų klierikai. Antras rūpes
tis tuomet pranciškonams bu
vo stačiatikių vienybės reikalai 
su Roma. Jie turėjo Vilniuje 
daug pasisekimų, bet susikirto su 
Vilniaus vyskupu Motiejumi 
Trakiškiu, kuris ir toliau sugrįžu
sius į' Romos bažnyčią stačiati
kius tebeniekino, kas padarė ne 
tik Katalikų Bažnyčiai, ibet ir Lie
tuvos valstybei tikrai didelės ža
los — stačiatikius vėl nustūmė į 
Maskvą.

Antruoju skaitė prof. dr. Bene
diktas Mačiuika, apžvelgdamas 
istorinius leeidinius okupuoto
je Lietuvoje po 191/5 m. Jis pa
skaitoje pateikė atskirų metų is
torikų prieauglį, vadinamuosius 
aspirantus. 1960 jų buvę 237 
dirbantieji istorijos moksli} srity
je, o 1971 — jau 410 žmonių 
Bet jie daugiausia susispietę pas
kutiniam Lietuvos istorijos tarps
niui, ypač po 1944 m. sovietinei 
istorijai, kai senajai Lietuvos isto
rijai tėra vos keli asmenys (J. Jur
ginis, Br. Dundulis, M. Jučas, R. 
Jasas...), žodžiu, nėra Lietuvos is
torijos lauke jėgų balanso.Tai nu
lemia ipati sistema, visagalė par
tijos ir Maskvos kontrolė. O nau
juosius ir sovietinius laikus tyri
nėti apsprendžia ir tokie paprasti

dar dalykai: tokie darbai tuojau ros istorijos, apgailestavo, kad se- 
valdžios ir partijos pastebinti,jiem 
surandama lėšų bei popieriaus 
išspausdinti, kai šen. laikų istori
jos darbai leidyklų dėl popieriaus 
stokos nustumiami į šalį. (Sumi
nėjęs keletą geresnių Lietuvos is
torijos darbų iš senosios ar kultu-

najai istorijai tiek maža susiran
da žmonių, nes tai pavojingiau
sias Lietuvos istorijos tarpsnis ir 
jo baidosi jaunimas.

Trečiuoju pranešimu 
prof. dr. Pr. Rabikausko, 
Lietuvos istorijos šaltinių

buvo 
S. J. 

leidi

mas, kuriame trumpai pažymėjo, 
kad jau I—me LKMA suvažiavi
me 1933 Kaune kan. Pr. Pen- 
kauskas kėlė būtiną reikalą pra
dėti leisti Lietuvos istorijos šalti
nius. Bet tada LKMA neturėjo 
pakankamai lėšų, o vyriausybė 
dar nematė reikalo. Ir kai visi 
kraštai, neišskiriant nė protes
tantiškos Olandijos, Romoje turi

(Nukelta į 5 pusi.)
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CERTIFICATE ACCOUNTS

7%% $5,000 Minimum 

4 yr. Maturity 

7.63% YIELD1

6%%
614%
6%%
5%%

7% $1,000 Minimum

4 yr. Maturity 

7.35% YIELD

$5,000 Minimum

30 mos. Maturity

7.08% YIELD

$5,000 Minimu:

2 yr. Maturity

6.81% YIELD

$1,000 Minimum

1 yr. Maturity
6.81% YIELD

$1,000 Minimum

90 day Maturity 

6.002% YIELD

Certificate accounts subject to 
penalty on early withdrawal.

PASSBOOK SAVINGS
NEW AND EXISTING ACCOUNTS

INCREASES TO 5.39%
0NINTEREST ACCUMULATED 

FOR ONE YEAR

On passbook accounts, interest is paid 

to date of withdrawal.

Deposits recieved by the 10th of the 

month earn interest from the lst, if the 

funds remain on deposit to the end of 

the interest period. Deposits after the 

10th of the month earn from the date 

or receipt.
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Mykolas Vaitkus ir Jonas Aistis
Stasio Santvaro paskaitos LKMA suvažiavime santrauka

St. Santvaras, kalbėdamas 
a(pie šiemet mirusius poetus My
kolą Vaitkų ir Joną Aistį, pasi
remdamas asmeniška pažintim ir 
■patirtim, visų pirma trumpai .api
būdino juos kaip asmenybes, kaip 
žmones. Būdingesnės St. Sant-' 
varo mintys apie poeto 'kam. Myk. 
Vaitkaus kūrybą:

“Laikas yra itin reikšmingas 
veiksnys Mykolo Vaitkaus poeti
nėj kūryboj. Viešumoj jo vardas 
pasirodė 1906 m., tuoj po tojkai 
buvo panaikintas liet, spaudos 
draudimas. Tai buvo metas, ka
da viešpatavo Maironis. Ir, štai, 
dar reikšmingesnė aiplinkybė — 
tai buvo metas, kada mūsų bend
rinė kalba, b tuo labiau poezijos 
kalba dar tebebuvo kūdikio lop
šely. Pavyzdžiai, iš kurių galė
tum pasimokyti, tesudarė tik 
menką saujelę, o ir savo grožinės 
literatūros ugdymo horizontai^a- 
rinių rusų vis tebetrukdomi ir 
tebetemdomi, dar nebuvo didele 
viltim nutviskę. Tik atsimin
kim, to meto lietuvių kalba, pa
bėgusi iš diduomenės dvarų, už
guita ir apšmeižta, gaiviai ruse
no tik žaliame sodžiuje uždary
ta. Kiekvienam to laiko prade
dančiam rašytojui reikėjo ieškoti 
ir surasti ne tik savo kūry
binį Ego, reikėjo jungtis ir į 
bendrinės kalbos ugdymą, į poe
tinės kalbos kūrimą bei puoselė
jimą, paprasčiausiai — reikėjo 
tos kalbos mokytis! Nūdien, kai 
į ipoeto Myk. Vaitkaus poetinę kū
rybą galim pažvelgti iš 67 me
tų perspektyvos, gal nesunku 
bus sutarti, kad lietuvių poezi
jos raidai jo darbai yra didžiai 
reikšmingi. Didžiai reikšmingi 
estetizmo kryptimi, tuo skaidriu 
poeto tikėjimu į Amžinąjį Gro
žį, nuopelningi ir kalbiniu po
žiūriu.

Myk. Vaitkaus poezija skaitan
čio} visuomenėj nebuvo labai po
puliari. Čia, tur būt, bus kaltas 
ir gana lėtas tos poezijos bren
dimas, ir pakelėj sutikti kūrybi
niai sunkumai, ir paties poeto ne
sirūpinimas reklama, ir gal stoka

gerų, įžvalgių ir ištikimų drau
gų. Mano nuomone, kam. Myk. 
Vaitkaus poetinis ūgis į aukštį 
stipriai pašoko tik emigracijoje. 
Šešiose poezijos knygose vaiskiom 
varsom atsiskleidė jo kūrybinga 
siela, per ilgėlesnį laiką įveikusi 
eibę poetinio darbo ieškojimų ir 
sunkumų, suskambėjusi jo dva
sios savaimingumu, giedra, ilge
siu, liūdesiu, tikėjimu ir kančia, 
įvedusi mus į žmogaus gyvenimo Aisčio lyrika guli ne “kristalinia- 
spalvų ir kontrastų kupiną erdvę, me karste”, o “savo giminės šir- 
Kiekvieno .poeto kūryboj yra sėk- dyje” (30 psl.). 
mių ir nesėkmių, tokių bruožų ra-I 
sim ir Myk. Vaitkaus eilėraščių I 
rinkiniuose, betgi tai anaiptol ne-1 
turėtų menkinti jo indėlio į liet, 
grožinę literatūrą.”

Toliau St. Santvaras apžvelgė 
Myk. Vaitkaus dramaturgiją, epą, 
atsiminimus ir vertimus ir ištarė 
išvadą, kad “Myk. Vaitkaus kar
toj nesurinksim tūkstančių lietu
vių, kurie savo tautai būtų tiek 
daug ir taip sąžiningai dirbę.”

Poetas Jonas Aistis, rašydamas 
apie laiką ir žmones, savo 'miru
sius draugus regėjo “debesy
se žvilgančiais šarvais, plevėsuo
jančiomis kapomis.” St. Sant
varas, pradėjęs apie minusį poetą 
kalbėti, tarė: “Jeigu Jono vizija 
nėra tik fantazija, tik fatališkas 
ir beprasmis žmogaus kibimas į 
amžinybę, tai ir jis dabar, apsi
siautęs žėrinčia dangiškąja man- 1 
tija, žiūri iš didžiojo tolio į mus i 
su gilia šypsena, žiūri' ir kalba: 
“Žaiskit, mano bičiuliai, kai- i 
bėkit, jūs gi tikrai dar nežinot,kas 
jūsų gyvenime yra amžina ir kas 
yra neamžina”...

“Poetas Jonas Aistis, — kalbė- . 
jo St. Santvaras, — be jokios abe
jonės, yra 'krikščioniškosios kul
tūros rašytojas. Tačiau, jei norė- * 
tumėm konkrečiai aptarti jo pa
saulėžiūrą, berods, nebūtų leng- ,__
vas dalykas. Labai trumpai gal 
būtų galima taip jo pasaulėžiūrą 
apibūdinti: Dievo išpažinimas, 
lietuvių tautos meilė, betarpinė ■■■■ 
ir besąlyginė jos laisvė ir... poezi
ja.

Aistis yra vienas tų retų mūsų

poetų, gal tik su skaidriu žiburiu 
atrandamų, kurio darbai aštrios 
ir niekinančios kritikos nesusilau
kė. Štai ką apie tai sako Ant. 
Vaičiulaitis Lietuvių literatū
roj svetur: “Iš dabarties rašyto
jų Jonas Aistis dėl savo poezijos 
eleginio pobūdžio bei tikrumo, o 
taip pat tautos misijos" sąmo
nės yra visuotiniausiai savo 
tautiečių priimtas... Ir taž|p Jono

Ant Vaičiulaitis yra teisingas 
t — Janas Aistis savo tautoj iš tik
ro yra visuotiniausiai mylimas. 
Ir, tur būt, tik dėl to, kad jo -po
etinė kūryba, nors savo esminiais 
klodais ir labai asmeniška, ėjo su 
laiku ir žmonių nuotaikom, yra 
nuoširdi, atvira, paprasta ir tik
rai meniška.”

Kalbėdamas apie Jono Aisčio 
kultūrinę bei visuomeninę publi
cistiką, St Santvaras pastebėjo, 
kad kai kurie jo rašiniai buvo su
kėlę kontroversijų ir aštrokų 
ginčų. Tačiau, darydamas ir tų 
Aisčio darbų apibendrinimus, 
prelegentas štai ką pasakė: “Jono 
Aisčio Milfordo gatvės elegijos 
— tai rūpesčio sklidina giesmė 
Lietuvai. Tose knygose yra daug 
įdomių minčių, samprotavimų, ti
kėjimo ir vilties, mokymų ir pa
mokymų. Žinoma, tai ne filoso
fo bylojimas, tai tik lyriko jaus
minga kalba. Ir aš bijau, kad to
ji kalba nebus išgirsta ir supras
ta, nes, bent tuo tarpu, nėra net 
mažiausio ženklo, kad Jono Ais
čio Elegijos vienu ar kitu būdu 
atsilieptų mūsų gyvenime ir mū
sų veikimuose. Tuo tarpu, jeigu 
mes tikime jo poezija, derėtų pa
tikėti ir jo puikių Elegijų min-

l I

Nuotr. kun. Vl. Jaskevičiaus
Lietuvių katalikų mokslo akademijos IX-tojo suvažiavimo trys paskaitininkai. Iš kairės į dešinę: Antanas 
Mažiulis, Vladas Kulbokas ir Stasys Santvaras.
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Cyril Connolly ir taip toliau
Mūsų literatūrinis gyvenimas 

ramus. Laikraščiuose vienodai 
aukštais pažymiais vertinami ir 
šio to verti dalykai ir grafoma
nija. Gražu, žinoma, nes lietu
viškam piliečiui išaiškinama, kad 
viskas, ką jis paims į rankas, bus 
didelis dalykas. Kaip pastebiu, 
grafomanai kažkaip sugeba susi-

uostyti ir vienas kitą paversti ge
nijais, jiems nebėra nė reikalo 
maldauti, kad jų “kūrinius” kas 
nors ryžtųsi vertinti iš esmės.

Daug kur pasaulyje taip yra. 
Mūsų nelaimė gal tik ta, kad be
veik visi turime pinigų, dėl to ga
lime išleisti, ką tik norime, ir 
draugai būtų nedraugai, jeigu jie 
varžytųsi įvesdinti mus į didįjį li
teratūros pasaulį, vis tiek, ar mes

būtume priimtini pagal kurias 
nors menines taisykles, ar būtu
me tik šiaip priplepėję puslapius.

Tačiau (kas nors kur nors vis 
tiek stovi literatūros lygio sargy
boje, arba, kaip mes sakytume, 
gina mus nuo nuosmukio.

Istorija LKMA suvažiavime
(Atkelta iš 4 pusi.) 

istorijos studijų centrus, kurie 
ieško medžiagos savo krašto isto
rijai Vatikano ir kituose archy
vuose, mes neturėjome dar nieko, 
todėl lenkai ir Lietuvos istorijos 
šaltiniams leisti įgijo monopolį, 
jie skiria daug laiko bei lėšų, tuo 
pačiu juos įglaudžia į pavo istori
ją ir taip mus nustumia į šalį. 
Prieš II pas. karą, buvo atvykęs 
ir trumpai dirbo kun. dr. J. To
toraitis. 1947 į Romą atvyko 
prof. dr. Z. Ivinskis, visai priva
tus asmuo, nesusilaukęs pastovios 
ir tvarkingos savo darbams para
mos, vėliau turėjo Romą apleisti 
ir susirasti kitus pragyvenimo 
šaltinius. Prof. dr. Z. Ivinskis 
sutelkė būrelį lietuvių savo bute 
ir jiems skaitė paskaitas iš Lietu
vos istorijos, archyvistikos, paleo
grafijos ir Lt. Taip ir paruošė bū
relį istorikų Lietuvos šaltinių ty
rinėjimui Romoje, o kartu ir la
bai daug ką nusirašė iš įvairių 
archyvų. Viso to prof. k. Ivinskio 
ir kitų darbo vaisius yra pirmasis 
FONTES HISTORIAE LITUA- 
NIAE. Relationes status Dioece- 
sium in Magno Ducatu Litua- 
niae tomas, išleistas kaip tik 
LKM Akademijos veik po 40 m. 
Taigi, LKM Akademija pirmoji 
iškėlė šaltinių leidimo mintį, ji 
ir pradėjo darbą vykdyti. Darbas 
susilaukė rimtų ir labai įgerų tarp
tautiniuose istorijos žurnaluose 
■recenzijų, nors lenkai priekaišta
vo, kad paaiškinimuose sulietu
vintos kai kurios pavardės, nera
šomos kaip jas lenkai susilenki-

no, pvz.Radvila, bet ne Radzvvill 
ir t.t.Paskaitą baigdamas, prele
gentas apgailestavo, kad šiuo me
tu jau nuo 1955 m. nebėra Ro
moje nei vieno lietuvio, kuris stu
dijuotų istoriją. Jo nuomone, pa
dėtis tikrai apgailėtina ir ja turė
tų susirūpinti ir LB, ir Altą, ir 
Vlikas. Aplamai, visos tautos at
siunčia savo jaunus istorikus pa
dirbėti po kelerius įmetus į Romą, 
o tik tada tos tautas ir susilaukia 
iŠ jų gerų savo krašto istorikų, 
prasiveržiančių pro kitus savo 
darbais ir įgyjančių pasauli
nio garso.

Po paskaitų — pranešimų bu
vo trumpos diskusijos, iš jų vie
na vertingiausių pastabų buvo 
Pr. Čepėno, kuris pastebėjo, kaip 
Lietuvoje klastoja dabar istorijos 
šaltinius, kaip 
tus ir t. t

nutyli dokumen-

*
galima suminėti.Atskirai dar 

kad sekančią dieną, t.y. šeštadie
nį, rugsėjo 1 d. suvažiavimo da
lyviai galėjo apžiūrėti ir senųjų 
Lietuvos valstybės'žemėlapių, ku
rių 26 iš savo rinkinio ekspona
vo Antanas Mažiulis. Ten buvo 
G. Mercatoriaus, kun. Radvilų, 
1725 m. Lietuvos jėzuitų kolegi
jų, M. Seutteri ir kt., kurie turė
jo Lithuania propria ribas, daž
nai tarp , savęs nesutarian
čias, pvz. vienur ir Volkoviskas 
priskirtas, o kituose — jau ne. 
Dėl vietos sąlygų žemėlapių 
rinkinys tegalėjo būti eksponuo

tas tik vieną dieną. J. Dž.

Tel. HEmlock 6-1098

ARTISTIC HAIR STYLIST
2711 W. 71st St., Chicago, III. 60629

Specialybė trumpiems ir ilgiems plaukams 
ir “BLOW WAVING”

Savininkas Stasys Rackevičius

Philomena Says

Anglai štai gražiai paminėjo 
70 m. amžiaus sukaktį Cyril 
Connolly, kuris jau daug metų 
“The Sunday Times” savaitraš
tyje pastoviai reiškiasi, kaip kriti
kas, ir, žinoma, daugiausia ne 
atitrauktinėmis temomis, o ry
šium su kuriomis nors naujai iš
leistosiomis knygomis.

Anglų kritikai lygiai taip pat 
neturi galimybių prisistatyti savo 
skaitančiajai visuomenei su kny
gomis, kaip ir mūsiškiai. Literatū
riškai nusiteikusius mūsiškius tai 
galėtų stebinti: jie juk turi apie 
56 mil. gyventojų, ir inteligenti
jos juose, taip sakant, tiek ir tiek 
ir dar truputi^.

Tačiau vis-dėlto 70 m. amžiaus 
I proga išleistas G. Connolly re
cenzijų ir literatūrinių straipsnių 
rinkinys “The Evening Colon- 
nade”, taip pat pakartotinai bu
vo išleisti jo du romanai. Con
nolly romanai* •*- nieko ypatin
ga. Jie nesusilaukė didesnio dė
mesio ir, tur ■ būt, nesusilauks. 
Bet kritikas jis> puikus. Jaunystės 
metais jis būdavo pakankamai 
priekabus ir išdrįsdavo pakriti
kuoti tokias ano meto garsenybes, 
kaip Galsworthy ir Walpole. Da
bar jis esąs jau ..išmokęs pasakyti 
kritišką tiesą, daug ramesniu bū
du. '■■ai;..

Kas gi yra tame jo recenzijų 
(Nukelta j 6 pual.)

Lankydamiesi Chicagoje būtinai aplankykite sieną iš trijų 
BROLIŲ ŠARKŲ RESTORANŲ, kur jūs būsite maloniai priimti 
ir puikiai pavaišinti.

SHARKO’S Vilią Park, lllinois
1 mylia į vakarus nuo 83 Rd. ant Roosąvelt Rd.

Telef. — 629-9050
SHARKO’S WEST, 6301 W. 63rd Street

Telef. — LUdlow 6-3636
SHARKO’S EAST, 7840 S. Westem Avė.

Telef. — PRospect 6-6644
Visuose restoranuose puikios vedinamos salės tinkamos 

vestuvėms ir kitokiems parengimams. Skanus valgis, vietos 
užsienio gėrimai.

Savininkai — Jurgis, Geraldas ir Gregorijui Šarkos

CHICAGO SAVINGS 
IS NOW PAYING

°-PAKEL

5.92% 6.003%
AmdYMd

OM 
$%% 

90-Doy Notko 
Accounts 

$100 Minimum

Annual Yidd
on 

$%%
90-Day Savings

Certificate 
$1,000 Minimum

7.08% 7.35%

7
on Four Year Savings

Certificates 
$10,000 Minimum

For 49 years, savers at near-$100 million 
Chicago Savings have become accustomed to 
the highest rates permitted by law. lt is 
possible to offer the above yield where earn- 
ings remain undisturbed and are com- 
pounded for a year or more.

7.627%
Annual Yield

CHICAGO HH
savings and loan association

6245 south vvestern avenue 476-7575

Passbook Savings Earn From Day 
of Deposit to Day of Witbdrawal

£

KANADA ir U.S.A.

Pasinaudodami mūsų patarnavimu, geriausiai, 
paremsife savo gimines Lietuvoje, mūsų patarimas 
padės Jums apsispręsti ką paslysti ir kas bus nau
dinga ir praktiška,

Vasaros ir rudens sezonui, specialiai siūlome šias pre
kes: (Muitas jau įskaičiuotas į kainą.)

Nepermatomo nailono medžiaga suknelei
Gefiūro medžiaga suknelei 
Crimplene medžiaga su blizgučiais 
Gėlėta arba ornamentais crimplene medžiaga. 
Lygi crimplene medžiaga suknelei. 
Dirbtinis mink kailis paltui.
Dirbtinio nailoninio kailio paltui medžiaga. 
Labai gera vilnonė moteriškiems paltams me

džiaga

s

$12.00
$14.00
$18.00
$15.00
$12.00
$48.00
$27.00

$36.00 
$ 9.00 
$ 9.00

I'
Nailoniniai išeiginiai marškiniai.
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių rūbų.

Perukai nuo $24.00 iki $60.00. (Muitas tiž peruką jau 
įskaičiuotas).

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dvira
čių, televizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pi
nigus dėl tokių prekių, kurias negalima iš čia pasiųsti.

BALTIC STORES LTD.
( Z. JURAS)

421, Hackney Road, London, E. 2.,
Telef. — 01739 8734

Engianti

nuosavybes,Sudarome testamentus, administruojame 
persiunčiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą 
arba kitas šalis.

7
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Pagrėbstai
lutės prasme yjia taip sklandžiai 
ir vaizdingai išlygintas, kupinas 
pasakos nuotykio ir lyrikos, kad 
skaitant, visa tai teikia malonu
mą ne tik mažajam skaitytojui, 
bet ir kiekvienam, mėgstančiam 
didelį meną miniatiūr.iose. Štai 
“Peliukų ir plaštakių” pradžia:

Pamiškėje upeliukas, 
Prie upelio žydi gėlės; 
Jo pakrantėj du peliukai 
Pasistatė malūnėlį.
Tarp agucnų, tarp ramunių 
Sulkas vėjinis malūnas: 
Dieną-naktį ūžia girnos, 
Mala kviečius, mala žirnius. 
O peliukai net sušilę 
Miltus semia, miltus pila 
Ir, nešiodami maišus, 
Braukia prakaito lašus.

O kas toliau atsitiko, tegu ras 
skaitytojas pačioje knygelėje.

• 10 ATVIRUKU LAIŠKU Su 
istorinę Lietuvą liečiančia senųjų 
atlasų, žemėlapių bei knygų gra
fika. Išleido Santarą - Šviesa- 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė 
Chicagoje. 10 atvirukų - laiškų 
su vokais kainuoja 2.00 dol. Juos 
galima gauti ir “Drauge”.

Paprastai žmonės mėgsta rašy
ti savo pažįstamiem laiškus ne 
vien tik ant balto, lygaus popie
riaus, bet ir ant meniškų puošnių 
atvirukų. Dažnai mes perikamės 
tam reikalui atvirukus meno mu
šėjų (priemenėse. Atvirukuose 
ten puikiuojasi didžiųjų dailinki-; 
kų tapybos ir grafikos darbų 
spalvotos ir nespalvotos nuotrau
kos. Tokius atvirukus mėgstan
tiems ne kartą, tur būt, ateidavo 
•mintis: o kodėi 'mes negalėtume 
turėti panašių atvirukų lietuviš
komis temomis. Štai dabar jau ir 
turime. Atvirukai yra dvigubo 
sulaukimo, kur pirmajame pusla
pyje matome originalaus dydžio 
ar padidintą detalę, kurio nors 
istorinės Lietuvos miesto, pilies, 
istorinio ženklo ar istorinio teks
to, o antras, trečias ir ketvirtas 
atviruko puslapis paliekamas tuš
čias laiškui rašyti. Vaizdų ir de
talių grafika paimta iš plačiai

žinomų šaltinių: Brauno ir Ho-| 
genbesgo 15/4 m. atlaso, Cosmo-j 
graphia Universalis 1544, Chodz-i 
kos La iPologne historiąue 1835 -- 
43 m.

i
• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 1973 
m. rugsėjo mėn. Nr. 8. Religinės 
ir tautinės kultūros žurnalas. 
Leidžia lietuviai jėzuitai, reda-l 
g-uoja J. Vaišnys, S.- J. Redakci-1 
jos ir administracijos adresas: 
2345 W. 56th St., Chicago, III. 
60636. Metinė prenumerata 5.00 į 
dol.

• MOTERIS, 1973 m. liepos — 
rugpiūčio mėn. Nr. 4. Lietuvių 
moterų žurnalas. Redaguoja No
ra Kulpavičienė. Administruoja 
Bronė iPabedinskienė. Leidžia Ka
nados Lietuvių katalikių moterų 
draugija. Redakcijos ir administ
racijos adresas. Moteris, 1011 
College St., Toronto, M6H IA8, 
Canada. Metinė prenumerata 
10.00 dol.

• MŪSŲ VYTIS, 1973 m. Nr. L 
Redaguoja Ramunė Kviklytė,

5747 S. Campbell, Chicago, 111. 
60629. Administruoja Alfredas 
Klei-naiiis, 9207 Ę. $ąwyer, jĘver- 
green Park, III. 60642. Metinė 
prenumerata 5.00 dol.

itą laiką ir
__ _ ____ ir pajamas

Ėzra žurnalą įr dar prisidarė dau-
kitos

I

i m%, Bet .yjs tįgk per 1 
temos-: paramą

.Atkelta iš 5 pusi 1
rinkinyje? Pagrindinės 
Racine, La Fontaine, 
Pound. Išskyrus Poundą,
temos svetimos anglui. Dėl to 
tuoj ateina į galvą mūsų tas lai
mingasis Bronys Raila, kuris 
daugiaus:a rašo lietuviškomis te
momis. Atrodo, kad tarp užsienio 
lietuvių jis yra vienintelis toks, 
kurio publicistiniai ir literatūri
niai straipsniai pakartojami kny
gose. Žinoma, taip yra dėl to, 
kad B. Raila, taip sakant, turi 
temperamentą, stiliaus stiprybę 
ir kad jo, sakysim, literatūriniuo
se straipsniuose nepasitenkina
ma pakalbėti vien apie knygą — 
mintys paprastai šokinėja į visas 
puses, ta proga ir knyga pajudi
nama, ir jos autoriaus gyvenimo 
kai kurie bruožai, ir j atsimini
mus atsigrįžtama. Manau, kąd 
B. Raila šitai jau yra įrodęs 
“Laumių juosta”. Dabar girdi
me, kad du stambūs tomai jo 
“Paguodos” taip pat bus šitokios 
daugiausia literatūrinės įvairybės 
pilni.

Bet grįžkim prie Connolly. 
Tai taip pat žmogus, kuris lite
ratūroje ieškojo talento. Kai at
rodė, kad tokiame gyventojų 
skaičiumi dideliame krašte litera
tūra smunka, kad į gerus kūri
nius niekas nebekreipia dėmesį^ 
jis 1940-1950 m. leido “Horizon” 
žurnalą, pro kurį praėjo nemaža 
talentingų autorių. Tačiau fr I#.? 
sai jo žurnalas turėjo sustoti, nes 
pradėjo trūkti skaitytojų. Pasiro
do, kaip danguje, taip ir žemėje. 
Bet Connolly vis tiek pasiliko li
teratūros sargyboje iki šiol.

Dama Edite
Britai turi tokią rimtosios ko

medijos aktorę damą Editę 
Evans. Damos titulas jai buvo 
suteiktas už profesinius nuopel
nus (jei gyventų Lietuvoje, tai ji, 
tur būt, gautų jau nebe Sumaus- 
ko, bet Podgorno pasirašytą ak
tą, suteikiantį bajorišką liaudies 
artistės titulą).

Šita aktorė dama viešai nebe
sirodė nuo 1971 m. Ką gi, am
želis — 85 metai. Bet štai Brigh- 
tono miesto karališkasis teatras 
pakalbino ją, ir ji sutiko, ir visą 
savaitę tame mieste diena iš die
nos nuo spalio 9 d. bus tokia pro
grama: “Editė Evans ir jos drau- 
gai .

Pasirodo, dama Editė sutarė 
tomis savaitės dienomis padekla
muoti savo labiausiai mėgstamos 
poezijos, pradedant dabar kara
liškąjį poeto laureato vardą ne
šiojančiu John Betjeman ir bai
giant Šekspyru. Ji suvaidins kai 
ką iš savo mėgiamiausių vaidme
nų (Orintijos iš G. B. Shaw 
“Obuolių vežimo”, kurią ji su
vaidino 1929 m., slaugę Šekspy
ro “Romeo ir Julietoje”, karalie
nę Kotryną “Henryje VIII” ir 
kt.). 'Vėliau rudenį ta programa 
greičiausiai bus kartojama Lon
dono bent dviejuose teatruose.

Skaitydamas tokias naujienas, 
mintimis nubėgi ir į Chicagą ir 
galvoji sau, štai, panašias progra
mas tautiečiai, tur būt, suruoš su 
Stasiu Pilka ar Henriku Kačins
ku. Anie bajorysčių neturi, bet 
patys yra dideli scenos bajorai, 
tokie pat spalvingi, kaip ir britų 
dama Editė Evans.

Parama škotiškam 
literatūros žurnalui

Mūsų žurnalai, nors jr nedaug 
jų tėra, nuolat nusiskundžia, kad 
skaitytojų mažėja, prenumerato
riai neskuba atsilyginti, o tai reiš
kia bėdą. Bet ar mes vieni šito
kiose balose skęstame? Pasirodo, 
visur tos pačios bėdos, tik ne vi
sur žurnalai priversti vien skai
tytojus maldauti gelbėti.

Štai škotai leidžia tokį “Scot- 
tish Intemational Review”. Šiais 
metais jis yra gavęs iš Škotijos 
Meno tarybos 6.250 svarų para

giau jkąip L500 svarų skolos, štai tau ir bėdos.Per šešerius pteiųs Škotijos Mė- no taryba tam literatūros žurnalui yra darni apia 28.060 svarų paramos. ĮKai yjs ttek brendama j skolas, žurnalui pakviestas naujas redaktorius — poetas ir dramaturgas Tom bueham kuris rūpinasi kaip nors pakelti skaitytojų skaičių bent iki . 3-000- Tai jis gražina žurnalo išvaizdą ir stengiasi paįvairinti turinį-Kažin kas būtų, jei mūsų žurnalai turėtų už savo nugarų ko
kią nors tetulę meno tarybą? 
Tur būt, šokinėtume iš džiaugs
mo.

ži- 
in-

Čigono poezija
Manau, kad JAV lietuviai 

no, kur prasimuša į paviršių 
dėnai. Mes, toliau gyvenantieji,
juos pažįstame, gali sakyti, tiek, 
kiek amerikietiški filmai pristato 
— plunksnotus, šokančius savo 
tautinius šokius ir kovojančius 
su baltaisiais.

Indėnai man atėjo į galvą, kai 
paskaičiau apie Britanijoje gyve
nančio seno čigono poeziją, ku
rios rinkinys turi greit pasirody
ti. Ątsimiųiau ir Australijos čia
buvius, kurių tąrpe, rodos, vie
nas kitas prasiveržia į krašto po
litikos vąirųųtpjųs (parlamen- 
tan), vienas kitas į menus.

O čigonas poetas buvo užtiktas 
atsitiktinai- Čigonai apskritai ir 
čia nemėgstami, kaip, tur būt, ir 
visur. Žemiu savininkai rūpina
si iškrapštyti jų taborus su visais 
karavanais. Savivaldybės ir kai
mų seniūnai vaidijasi su jais, kai 
jie sustoja kur nors prie miesto 
ar kaimo. Bet tasai poetas La- 
vengro (žodis, kuris reiškia žo
džio žrfiogų) yra jau senas ir ak
las ir gyvena nebe karavane, o 
mažame miestelyje Lankaširo 
grafijoje ir dar mažesniame se
name namelyje, kurio mediniuo
se varteliuose išpiaustyta arklio 
galva.

Atsitiktinai paaiškėjo, kad tas 
buvęs klajoklis yra poetas — in
teligentiška anglė išaiškino pa
slaptį. Ji pasirodė didelė entuzias
tė, prikalbėjo poetą, kad reikia 
išleisti jo kūrybos rinkinį, ir lei
dėją surado (Midas Press). Pa
laimintas entuziazmas, jei jis bai
giasi ne kalbomis, bet darbais!

Tačiau, pasirodo, Lavengro 
mėgsta vienatvę. Jjs pats nė su 
leidyklos žmonėmis nepalaiko 
ryšio: jo tarpininkas yra vietinis 
arklių pirklys. Nebūtų čigonas!

• EGLUTE, 1973 m. rugsėjo 
mėn. Lietuviškas vaikų laikraštė
lis išeivijoje. Redaguoja: sės. Omą 
Mikailaitė, Elena Juknevičienė, 
Danguolė Sadūnaitė. įleidžia Ne
kaltai Pradėtosios Marijos sese
rys. Prenumerata 5.00 dol. me
tams. Adresas: Eglutė, Lmmacu- 
late Conception Convent, Put
inam, Conn. 06260.
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B. Pūkelevičiūtes eiliuotos pasakos 
viršelis, pieštas Kazio Veselkos

KAZYS BRADŪNAS

j POKALBIAI SU KARALIUM

Vytautas O. Virkau Naujos K. Bradūno knygos aplankas

Nauji leidiniai
• Kazys Bradūnas, POKALBIAI | vaikams — eiliuota pasaka “Pe- 

SU KARALIUM. Anuo Domini, liukai ir plaštakės”. Kai mokslo 
1323 - 1973. Grafika: Vytautas J metų pradžioje ar pabaigoje, Ka- 
O. Virkau: Išleido Mykolas Mor- ledų šventėse ir kitomis įvairio- 
kūnas 1973 m. Chicagoje. Spaudė 'mis progomis taip trūksta knygu

čių, padcivanotinų mažajam skai
tytojui, tai tik ką pasirodę “Pe-

Moricūno spaustuvė, 60 M S. Ash- 
land Avė., Chicago, III. 60636. 
(Leidinys didelio formato, kietais 
viršeliais, Vytauto Virkau pieštu 
aplanku ir ištisus puslapius už
imančia grafika skyrių pradžioje. 

[Rinkinio (kaina 5.00 dol. Chica
goje “Pokalbiai su karalium" 
jgaunaani Drauge ir Jono Vazineiio 
įprekyboje. Kitų kolonijų (knygų 
platintojai ir pavieniai skaityto
jai leidinį gali užsisakyti, kreip
damiesi į leidėją: Mykolas Mor
kūnas, 6051 S. Ashland Avė., 
Chicago, III. 60636.

Minint Vilniaus, kaip sostinės, 
650 metų sukaktį, K. Bradūnas 
parašė eilėraščių ciklą, o Morkū
nas išleido puošnų leidinį, kur 
autorius veda ipoetinį ir dramatinį 
pokalbį su karalium Gediminu, 
atsiliepia į valdovo ir valdovui 
rašytus laiškus, į padarytas su 
kaimynais sutartis, j Gedimino 
sumanymą krikštytis. Pokalbis 

I neišsitenka vien XIV šimtmečio 
! istorinėje plotmėje, o dažnai per- 
j sipiina ir su šių dienų išeivijos ir 
pavergto krašto situacija “bei as
meniškąja žmogaus ir išeivio po
eto tragilka.

Knygoje iš viso yra dvylika 
(pokalbių. Kiekvieno pradžioje 
duodama iškarpa kurio nors is
torinio dokumento: laiško, taikos 
ar prekybos sutarties teksto, pa
siuntinio pranešimo ir ipain. Ir ipo 
to jau eina paties autoriaus ato- 
liepis iį keliamą problemą. Pokal
biai knygoje suskirstyti į tris sky
rius, kiekvienas po keturis pokal
bius. Skyrių pavadinimai jau iš1 
anksto nurodo temos pobūdį: 
Laiškai, Sutartys, Krikštas.
• PELIUKAI IR PLAŠTAKĖS. 

Parašė Birutė Pūkelevičiūtė. Ilius
travo Kazys Veselka. Eiliuota pa
saka. Išleido “Dama” Chicagoje 

j 1973 m. Leidinys patogaus ir 
gražaus formato, 40 psl., kiekvie- 
inas puslapis iliustruotas dviejų 
spalvų piešiniais .Leidinio kaina I 
1.50 dol., gaunamas ir “Drauge”.

Birutė Pūkelevičiūtė mūsuose 
yra žinoma, kaip žmogus, turintis 
daugelį talentų ir juos kūrybin
gai ir sumaniai išnaudojantis. 
Ji ir poetė, ir romaniste, aktorė, 
režisierė, dramaturge, “Baltara- 
gio malūno” ir “Milžino paunks- 
mės” įkūnytoja plokštelėse, vaikų 
literatūros įkūrėja ir jiems plokš
telės “Žirginėliai” parūpintoja, 
pasakos “Aukso žąsies” autorė, 
knygoje ir filme.

O štai ir vėl graži jos dovanėlė j

liukai ir plaštakės” bus tikrai vie
na liš tų knygelių, kurias mažieji 
su malonumu varto ir skaito. Ši 
Pūkelevičiūtes pasaka išleista la
bai skoningai ir Kazio Veselkos 
iliustruota labai smagaus ūpo 
meistriškais piešiniais.

B. įPūkelevičiūtės šios rūšies
pasakiškas eiliavimas žodžio ir ei-

Dabar kaip tik laikas siųsti 
DOVANAS 

ŠVENTĖMS savo giminėms Lietuvoje 
ir USSR.

MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIMO MAŠINAS, 
TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMAS MA
ŠINAS, BALDUS
taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius 
laikrodžius ir maisto produktus

Nauji Automobiliu Modeliai:
ZHIGULI VAZ-2I0I
ZHIGULI VAZ-2102 Statlon Wagon 
ZHIGULI VAZ-2103 Naujas Modelis 
MOSKVICH 408-1E
MOSKVICH 412-IE 
ZAPOROZHETS ZAZ-888

PODAROGIFTS, INC.
Yra VIENINTELE firma Amerikoje, siunčianti DOVANINIUS 
CERTIFIKATUS per VNESHPOSYLTORGĄ be jokių tarpininkė. 
PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELE firma Amerikoje, patei
kianti persiuntimo įrodymus,, atitinkančius jos susitarimą su 
VNESHPOSYLTORGu.
Klientų patogumui, užsakymus galima paduoti bet kuriai 

prie mūsų prisijungusiai firmai;
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

■728 VValnut St, Philadelpbia, Pa. 19106
PACKAGE ENPRESS & TRAVEL AGENCY

1776 Broadivay, New York, N. Y. 10019 
COSMOS PARCELS EKPRESS CO.

488 Madison Avenue, Nevv York, N. R. 10022
v arba tiesioginiai į mūsų vyriausią įstaigą:

PODAROGIFTS, Ine.
249 FIFTH AVĖ. (tarp 27 Ir 28 g-vės) NEW YORK, N. Y. 10001 

TeL (213) 685-4537
Atidaryta šeštadieniais iki 5 vai.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturera

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

Tel. Virginia 7-7258 - 59

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug au tau pysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
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, Illinois, 60629

TeL PRospect 6-8998

KONCERTINES 
YPATINGAS 

GITARAS 
IR 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYMĄ 

IR
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS

KVIR1NAS RUNIMAS
1914 W. Cermak Rd.
CICERO, ILL. 60650

Tel. — 652-8200

BALZEKAS MOTORS
4030 Archer Avenue Tel. VI 7-1515

CHRYSLER — PLYMOUTH — IMPERIAL — VALIANT

C R A N E SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083
PLENTY

7%
Mokamas už 4 m. 

certif Įkalus. 
Minimum $5,000

FREE PARKING

" 6%%
Mokamas už 1 m. 

certif Įkalus.
Minimum $1,000

SPACE

Mokomas už 
investavimo

VALANDOS
ANTRAD. lr PENKTAD. 
SEŠTAD. t V. r. Iki 12 v. 4. 
PIRMAD. IR KETVIRTAD.

9 v. T. Iki 5 v. ▼. 
Trečiad: uždaryta.

9 v. r. iki » v. v.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.
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Kultūriniai penktadienių vakarai 
Jaunimo centro kavinėje, Chicagoje

Jaunimo centro šeiminmkai — Teresė -Paiutienjųtė - Bogutieioė. 
lietuyjąi jęauitąi nori, kad nau- Jos suorganizuotos programėlės 
juosiuęs pastatuos skoningai įreng- kavinėje bus kiekvieną peinkta- 
ta Jtayina.būtų ne wen t;u poilsio,,-dieni 8 vai. vąk. Pirmoji tokia 
bet ir ,intolektuaIinjo intereso ir i kultūrinė vakaronė - kavutė į vyks
kultūrinės pramcgos vieta. Todėl 
.penktadūmių, 'vakarai s suėjusiems 
išgerti kavos ir pasikalbėti su pa
žįstamais; nutarta pateikti ir ko
kią nors koncertinę, yi^ųotinę li
teratūrinę', rečitalinę ar kitokią 
kultūrinę programėlę. Programų 
moderatore pakviesta jaunosios 
kartos kūrybinga rciprezentantė

š. m. spalio 5 d. 8 .vai. ,vak. Ka
zys Bradūnas praves pašnekesį 
tema “M. K- Čiurlionio pasaulis”. 
Pašnekesys bus iliustruotas M-K 
Čiurlionio kūrybos skaidrėmis .ji* 
trumpomis muzikinėmis ištr<au-j 
komis. Visi kavos ir kultūrinės 
pramogos mėgėjai kviečiami at
silankyti.

Gandino mieeto detalė iš "Braun’o ir.Hogenberg'o 1574 m. atlaso. Tiltas 
per Nemuną. (Iš Saniaros-gvieBOs išleistų atvirukų. Žiūr. Naujuosius 
leidinius 6 pal.)

VILNIUJE NUŽUDYTO 
KANKINIO BIOGRAFIJA
Bolševikų Vilniuje 1947 metais 

nužudyto vysk. Vinco Borisevi-f 
čiaus biografiją ruošia spaudai, 
kun. dr. A. Baltinis. Knygą pla- j 
nuoja išleisti Krikščionis Gyveni
me. Veikalas gal-būt išeis Lietu
vių katalikų mokslo akademijos 
Negęstančių žiburių serijoje.

Kroeller - Mueller vardo valsty
binio muziejaus žymių pasaulio 
dailininkų piešinių kolekcija taip
gi išstatyta iki spalio 21 d. Paro- 
don atsiųsta daugiau kaip 120 pie
šinių; didelė jų dalis yra žinomo
jo Vineent van Gogh kūryba.
MAGNETAIS GYDO ŽMONES

Medicinos tyrinėtojai Califor- 
nijoje pradėjo vartoti magnetus, 
kad jais iš lauko galėtų reguliuo-

Padidinamos Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos 

premijos
Lietuvių katalikų mokslo aka

demija .yra pradėjusi skirti kas
metines premijas už mokslo vei
kalą. (1090 dol.), už žurnalistinį 
darbą (500 doli) ir už religinį 
veikalą (500 dol.). Šių premijų 
iniciatorius ir mecenatas kun. 
Juozas Prunskis dabar nutarė tas ti geležies, jr Lai kurių kitų .me-; 
premijas padidinti. ir . jos ,visos džiagų kiekį kuriuose nors žmo- 
trys bus po . J,000 dol. Ketvirtąją gaus.kūno organuose, 
jo kasmetinę premiją už visuo
meninį darbą skiria ir tvarko Pa
saulio lietuvių katalikų bendrija.

Viktoro Petravičiaus 
dailės studija

Danute Stankaity te Gage Parko LB 
apylinkės Chicagoje parengime

I

Žinomo mūsų grafiko, tapytojo 
ir skulptoriaus dailės studija šio 
sezono darbą pradeda spalio 15 d.! 
Studijinis darbas vyks jo paties ga- į 
lerijos patalpose 724! S. Clare
mont Avė. Čikagiečiai,- norinty
lankyti Viktoro Petravičiaus dai
lės studiją ir joje savo talentą 
konkrečiu darbu pagilinti, gali pa
skambinti telefonu 776-3997 ir 
susitarti su pačiu dailininku.

Dvi domesio vertos dailės 
parodos Chicagos Meno 

institute Sol. Leonas A. Baltu*?, j gyvenąs 
Žymaus amerikiečio realisto ' Ranfaeater, N. Y., atliks vaidmenį 

dailininko Winslow Homer(1836 ^Pabo 14 d. Margučio rengiamame 
mins da’“oe- žodžio, muzika?, judeuo ir- 1910) apžvalgine da bų paroda spoktaklyje Vilniaus tpa-

Institute vyksta iki spalio 21 d. švaistė. Paatatymas — Dariaus La- 
ir Otterfo miesto (Olandijoj) pinako.

dainos, žodžio, .mmUcoa, judemo ir

pinnko.

Kuklaus masto rengėjai — 
Gage Parko LB apylinkė suruo- 

i šė Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje parengimą: koncertą-balių, 
skirtą gražiam kultūriniam tiks
lui —- lituanistinėms mokyk
loms paremti. Šį parengimą savo 
dalyvavimu pagerbė mūsų žymi 
solistė Danutė Stankaitytė. Gai
la, kad kilnus tikslas buvo kuk
liau paremtas mūsų visuomenės, 
gan šykščiai atsilankiusios.

Ilgesni laiką negirdėjus, buvo 
įdomų vėl išgirsti Danutę Stan- 
kaitytę. įspūdis buvo malonus ir 

I padrąsinantis. Solistė davė pa
rengimo dvasiai pritaikintą leng
vesnio tipo programą. Ji yra ge
roje vokalinėje formoje; balsas 
atrodo kiek švelnėja, apsitašo ir 
gal vis daugiau linksta prie lyri
nio dramatinio žanro. Balsas ge
rai apvaldytas, ypač nėra jokių 
kliūčių aukštutiniame registre, 
tiek “piano” tiek “forte” dinami
koje. Turime imponuojančio 

I masto dainininkę, kuri, nors “ne 
j iš to duoną valgo”, bet pajėgia 
palaikyti ir dar gerinti pasiektą 

I lygį. Ypač tai žymu rūpestinga
me muzikiniame pasiruošime. 

rKoneerias buvo lengvo, kiek 
improvizuoto pobūdžio. Nepai
sant to, jr menkesnės vertės nu
dėvėti numeriai, kajp K. Kavec- 
Lo “Na tai kąs” ar St. Gailevi- 
čiaus *flQi laukiau, laukiau” ne
nustojo įdomumo. Chopino “Ru-

duo”, iš tikrųjų fortepijoninis 
etiudas, skirtas pianistams dai
nuojančio tono išvystymui, bet 
sėkmingai pritaikintas ir daina
vimui, davė progos parodyti lyri-i 
nį “bei canto”. J. Gruodžio “Rū
ta” (K. Binkio žodžiai) buvo at
likta greitesniu tempu, pritaikin
tu aukštesniam balsui, suteikiant 
dainai ne tiek kontempliatyvų, 
kiek žaismingą pobūdį. Rūtelės 
arija iš K. V. Banaičio “Jūratės 
ir Kastyčio” praskambėjo ne tik 
poetiškai, bet ir dramatiškai. Dvi 
operinės arijos (“Tosca”) ir 
“M-me Butterfly” irgi buvo at
liktos su mūsų solistei atitinka
mu lygiu.

Tiksliai ir niuansuotai koncer
tą palydėjo Alvydas Vasaitis.

Vladas Jakubėnas

PRAPLEČIAMA KRIKŠČIONIS 
GYVENIME LEIDYKLOS 

VADOVYBĖ

PROF. DR. A. MACEINA 
RUOŠIA NAUJĄ VEIKALĄ

Vokietijoje gyvenantis prof. 
dr. A. Maceina ruošia spaudai 
naują knygą: “Religijos filosofi
ja”, kurią yra pasiryžęs išleisti 
Krikščionis Gyvenime. Po šio 
veikalo prof. Maceina yra pasi
ryžęs rašyti knygą apie religiją ir 
ateizmą. Šiuo metu, keturis kar
tus peržiūrėjus korektūrą, “Drau
go” spaustuvėje jau spausdina
ma prof. Maceinos knyga “Krikš
čionis pasaulyje”. Veikalas ne
trukus bus baigtas spausdinti. 
Krikščionis Gyvenime prenume
ratoriai visus šios leidyklos leidi * 
nius gauna su 25 proc. nuolaida. 
Adresas 4545 W. 63 St., Chica
go, Ilk. 60629. Prenumeratoriu
mi tampama, atsiuntus savo ad
resą.

E. GAPUTYTĖS PARODA
Britanijoje gyvenančios skulp

torės Elenos Gaputytės paroda 
buvo surengta Londone liepos , 
mėn. . Nuo rugsėjo 24 d. ikLspa- •
11 13 d. josskulptūrų paroda,vyks
ta “The David Paul Gallery” 
Chichesterio mieste, pačiuose 
Anglijos pietuose, be kita ko, 
mieste, turinčiame garsią kated
rą.
PASKAITOS APIE CHICAGOS 

ARCHITEKTŪRĄ

Spalio mėnesio ketvirtadieniais
12 vaL 15 min. Chicagos miesto 
bibliotekos centriniuose rūmuose, 
Michigan ir Randolph gatvių 
sankryžoje, vadovaujantieji ar 
ęhitektūros ir meno specialistai 
skaitys paskaitas apie Chicagos 
architektūrą. Paskaitų tvaiką:

J Krikščionis Gyvenime knygų jpalio 4 d. Northwęstern univ. 
serijos redakcinę vadovybę yra meno ir urbanistikos profesorius 
naujai pakviestas kun. dr. Juo- C. W. Condit kalbės apie Chica- 
zas Prunskis. Ankstybesnieji re- gos mokyklų architektūrą, spa- 
dakcinės vadovybės nariai yra: lio 11d. JAV architektų institu- 
prel. dr. Vytautas Balčiūnas to direktorius W. R. Hashrouck 
(Thompson, CT), dr. Juozas kalbės apie garsųjį architektą F. 
Girnius (Boston, MA), kun. dr. j L. Wright; spalio 18 d. Chicagos 
Jonas Gutauskas (Delhi, Ont, univ. meno prof. P. E. Sprague 
Kanada), kun. Stasys Yla (Put- aiškins architekto H. H. Richard- 
nam, CT), prof. dr. Antanas son laimėjimus; spalio 25 d. Illi- 
Maceina (Muenster, Vokietija), nois univ. architektūros prof. M. 
prof. dr. Simas Sužiedėlis (Broc- Gelick laikys paskaitą apie da- 
kton, MA). I barties architektūrą.

meno ir urbanistikos profesorius

Koncertas devintame LEMA suvažiavime
Lietuvių Katalikų mokslo aka

demijos devintasis suvažiavimas 
buvo baigtas iškilminga vakarie
ne, kurios įmetu įvyko koncertas. 
Programoje: solistas bosas Bene
diktas Pavilavičius, smuikininkas 
Izidorius Vasyliūnas ir kompozi- 

- torius Jeronimas Kačinskas. Be
nediktas Povilavičiuą, kurio bal
sas pasižymi gražia šilima, išpil
dė keturias dainas: K. V. Banai
čio “Gieda gaideliai, ryliuo- 
ja”, M. Petrausko “Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka”, V. Jakubėno 
“■Nejaugi, Dieve”, V. Klovos 
Udrio ariją iŠ operos "Pilė
nai”.

Smuikininkas Izidorius Va- 
syhūnas atliko: K. V. Banaičio 
“Rapsodmės sonatos dalį “Prie e- 
žerėlio Lietuvoje" ir J. Gaidelio 
“Lietuvišką šokį Nr. 1.” Abiem 
solistam akompanavo ir sonatos 
dalį atliko kompozitorius Jeroni
mas Kačinskas.

Sis koncertas papildė Akademi
jos mokslinę nuotaiką, įneš- 

t damas -lyg ir muzikinę dalį į mū
sų mokslininkų siekius. Koncer
to programą sudarė lietuviai 
kompozitoriai, kurių Kazys 
Viktoras (Banaitis ar Vladas Jaku- 
bėnas /patys (buvo .profesoriai mū
sų nepriklausomybės laikotarpyje

ir Vilniaus konservatorijų dėsty
tojas bei dėstęs Caucos universi
tete Columbijoje ir dėstąs dabar 
dviejose Bostono muzikos mokyk
lose, savo darbu prtuirtino šį de
vintąjį lietuvių mokslininkų su
važiavimą. Benediktas Povilavi- 
oius padainavo ir šių dienų kom
pozitorių Klovą, .gyvenantį dabar 
Lietuvoje.

K. V. Banaičio “Rapsodinė so
nata” piešia Lietuvos gam
tą ir kelia ilgesio nuotaiką. Sona
ta yra veikalas, kur du instru
mentai, smuikas ir fortepijonas, 
atlieka dvi lygias dalis. Smuikas 
.ir fortepijonas čia yra partneriai, 
todėl pianisto rolė yra labai svar
bi sonatoje, tiek pat kiek ir smui
ko. Kompozitorius Jeronimas Ka
činskas buvo kameristas, ne 
akomponiatorius, sonatą iš- 
pildant. Kamerinė muzika rei
kalauja didelės technikos, ir ją 
kompozitorius Kačinskas turi. K 
V. Banaičio sonata yra paremta 
lietuviška liaudies melodija, pri
imama klausytojų mieliau ir 
lengviau kaip modernioji. ,J. Gai
delio ‘^Lietuviškas šokis Nr. 1” 
praskambėjo ugningai kaip žari
ja.

Klausytojų dėmesį traukė ir 
laikė vokalinė muzika. Ji visuo
met yra mielesnė už instrumen-

prantame prie V. Klovos arijas iš 
operos “P.ilėnąi”, kurią B. Povila- 
vičius dainuoja liepimą kartą. 
Tai romantinė arija, ir kaip kiek
vieno romantinio charakterio 
veikalo, jos klausytis yra malonu. 
B. Povilavičius turi didelį balsą, 
kuris ypač gerai skambėjo aną 
vakarą. iPovįlavičiaus klausytis y- 
ra miela: jis yrą nuoširdus, pap
rastas, neturi pretenzijų ir ma
nierų, jis yra toks, 'kaip ir mūsų 
daina, paprastas ir nuoširdus.

E. V.

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 4U«ft Archer Av< 
Uhlcago, OI., B0682, tel. TA 7-59M.

HEATIMO OONTRACTOR 
įrengtu mledte lr užmiesty nauju, 

ir peretatau senus visų rūstų ounc 
ąpiUdyniut pečius, air oondltlonlns 
ir vandens boilerius. Dirbu rrsit, s* 
itnltucai tr garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 S. WeHleru Avė.. 
Ubicugo, m. ttuuas 

Tel. VI 1-S441

A. V I L I M A S 
MO VI NG

* — * -A... .* s

JAV L.B. LEIDINIUI “Žmogaus {teisių pažeidimas, sovietų okup. 
Lietuvoje” ispaniškai laidai aukojo:

$150.00 — Dr. V. Dubinskas.
Po $100.00 — Dr. P. Kisielius. Pane

vėžiečių klubas, Lietuvių Gydytojų Są
junga.

Po $50.00 — Dr. G. Batukas, Dr. L. 
Kriaučeitūnas, Meškeriotojų-Medžioto- 
jų klubas (A. Ramonis), Marąuette Par
ko Lietuvių namų savininkų org.

$30.00 — Dr. K. Pankus.
$29.00 — Venezurtos Lietuvių klu

bas.
Po $25.00 — Dr. K. G. Ambrozaiti?, 

Dr. V. Dargia, Tauragės klubas, Zara- 
siškių klubas, Suvalkiečių klubas, Ang
lijos Lietuvių klubas.

Po $204X1 — Dr. D. Giedraitis, Dr. 
J. Aglinskienė, Dr. F. Mažeika, Lietu, 
vos Ūkininkų Sąjunga, BaJtic Bakery, 
Alias Pągelbinis vienetas (J. Stulpinie
nė).

Po $15.00 — šakių klubas, Vilimas 
Movers.

Po $13.00 — V. Mikutis, Krivūlės 
klubas

Po $10.00 — Br. Macianskis, .p. 
Dambrauskas, V. Ancerevičius, Br. Sed-

lickas, Veronika Gesaitis, J. šiuron, S. 
Poderis, Sutkai, A. Baradas, J. Kepa
las, M. Bundelis, Dr. A. Paulius, Dr. 
R. V. Vienužis, F. Sutkus, Dr. A. U- 
bokienė.

Po $5.00—J. Striaukas, Pr. Račiūnas, 
J. Sadauskas, A. šuopienė, J. Blčlūnie- 
nė, J. Skvarčienė, A Mozišltis, Izabelė 
Poetus, S. Stasiūnas, Dzirvonas, K. Bin
kis, G. .Biskis, Povilaitis, Ardys, B. Na
vickienė, E. Pajuodienė, K. Pinikas, V. 
Donis, P. Moekaitis, P. Bumeikis, P. 
Sekmokas, F. Prokol, J. Pratapo, M. 
Raugas, A. Burtavičius, A. šeštokas.

$W —■ S. Pretfcelis.
Po $3JOO — .V. Ramanauskas, Z. But

kus, Ą. Wjnters, O. Idzelienė.
Po $2.00 — R. Stončius, Ana Kode, 

T. Simanavičius, J. Ereckas, J. Stašys, 
•P. Balsevičius, Umbrasai, A. P. Bagdo
nas, F. Juodka, Sofija Bikulas, viena 
neišskaitoma pavardė (J. T.).

Po $1.00 — Piskaitis, M. Šileikis, E. 
Draugelis, A. Juodka, A. Banzinas, A. 
Dorcak, J. V^tys, A. Ožkeliūnas, Aldo
na C., Varnaitis, šakalys, Jukšaitis, Z. 
Mačinskas, A. Juodzevičius.

Body1wqrK COLLISION EXP£RTS
JOHN 8TANKVICIUS 

(Feador) Pilnas Pataisymus. 
Tranamissiona — Dažymas — Motoro 
«— Karoaerljos (BodyJ lr Sparnų darbus

2687 < 47th it., tel. 62M248 
Chicago, Illinois 60632
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—q SIUNTINIAI Į LIETUVĄ- - - - - - - -
1. MOŠŲ BENDROVE veikia puo 1JSĮ47 pietų. Kiekvienais metais mes 

persiunčiame JJJotytfą gręit įr saugia* tūkstąnčius siuntinių.

2. MOŠŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelį pasi
rinkimą prekių, kurios Ubai vertinamos Lietuvoje-

3. TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, Mosk- 
vii, Zaporožec), motociklams, Uldytuvams ir klt. oficialiomis kai
nomis.

4. JEIGU JOS NORITE .PAKVIESTI K Lietuvos gimines, mes parūpin 
sirne reikalingus dokumentus.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 SOUTH STATĖ ST., CHICAGO. ILL. 60604

TEL. WA

ir mūsų skyrius:

2618 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ELL. 60629
TEL. WA 5-2466
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POAGUE1r
Real Estate INSURANCE Management

Vigų rūtių draudimai ženuauriomjs kainomis. Mes atstovaujame ge
riausias kompanijas. Pasitikrinkite. Informacijai kreiptis į

EDWARD PAUKŠTIS
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| viškoje mokykloje, kur ji bebū
tų, būtų įvestas vadinamas 
Bendruomenės mokslas. Tai ly- 

! giai svarbu žinoti, kas vyksta 
mūsų tautiniame gyvenime, kaip 

' svarbu išmokti visus septynis 
I linksnius. Jaunuol is labiau užsi
kabins už lietuviškumo., sužino
jęs. kad turime operą, kad mūsų 
dailininkai išeina į tarptautinę 
areną,, nei sužinojęs, kas yra 
spragilas arba bakūžė.

Šitą supažindinimą turėtų da
ryti ne tik mokykla, bet ir kiek
viena organizacija.

Užtat ir “Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo” žurnalas nuo sekančio 
numerio įsives skyrių PAŽIN- 
kime, ir šiame skyriuje pamaty
sime Bačiūną, Krupavičių, šimu
tį ir Valiūną.

Prieš pradėdami svarstyti jau
nimo tautinėje veikloje klausi
mą, turime nusistatyti, kas mes 
esame ir, aplamai, ko siekiame. 
Ir vienas, ir kitas klausimas at
sakyti labai lengva, bet, norint 
išsamiau pažvelgti į jaunimą, 
reikia prie vieno ir kito klausi
mo kiek ilgiau sustoti.

Pirmiausia — kas mes esame? 
Patinka ar ne, mes esame ne Lie
tuvos lietuviai. Esame Ameri
kos, Brazilijos, Kanados ar kurio 
kito krašto gyventojai. Ir mes 
nesirengiame būti Lietuvos lie
tuviais. Jeigu dar tikėtume ir 
ruoštumės būti Lietuvos lietu
viais, tai būtų labai netikra, nes 
jeigu atvirai pastatysiu klausi
mą jums, kiek iš jūsų čia susi
rinkusių grįžtų gyventi į Lietu
vą, jeigu šiandien tokios sąlygos 
būtų, tikiu, kad amžių pabaigti, 
kurie da,bar jau yra pensijoje, 
greičiausiai į Lietuvą ir važiuo
tų. Bet tie, kurie turi darbus ir 
kuriems tas darbas yra pagrin
dinis pragyvenimo šaltinis, į 
Lietuvą važiuotų tik praleisti 
atostogas. Pagalvokime, kas 
šiandien važiuotų pradėti gyven
ti iš naujo? Todėl ir į jaunimą 
reikia žiūrėti kaip į gyvenamo 
krašto gyventojus. Jie tame 
krašte gyvens ir pasiliks. Užtat 
dažnai klaidingai mėginame jau
nimą auklėti, lyg jie būtų spe
cialiai auginami Lietuvai. Todėl 
šiame klausime jaunimas nesu
prato vyresniųjų aiškinimų, nes 
jaunimui labiau pažįstama “beis
bolo” lazda negu lietuviškas plū
gas ar akėčios. Bet tai nereiškia, 
kad jaunimas turi išeiti iš savo 
tautos. Ir užtat turime auginti 
Amerikos, Australijos ar Brazi
lijos lietuvį, šis lietuvis turi iš
likti savo tautoje, neatsiskirda- 
mas nuo to krašto, kuriame gy
vena. Ir apie šitokį lietuvį-jau- 
nuolį mėginsiu kalbėti.

Esu kartą straipsnyje rašiusi, 
kad būtų gerai, jei vyresnieji 
bandytų keletą dešimtmečių 
grįžti prisiminimais į praeitį, o 
jaunesnieji bandytų pažvelgti 
kelias dešimtis metų į ateitį. Iš
vada buvo: šiuo atveju pranyk
tų tarpeklis tarp kartų. Ta min
tis ir išvada netiksli.

Dabartinė vyresniosios kartos 
dauguma yra savo auklėjamąjį 
procesą perėjusi Lietuvoje, Ne
priklausomoje Lietuvoje. Yra 
pergyvenusi karo siaubą, bran
giausio turto — krašto praradi
mą. Į tai jaunesnieji žmonės var
gu ar begalėtų įžvelgti. Sunku 
būtų sukurti anekdotus iš lage
rių prisiminimų, kurie mums 
taip įdomiai yra tėvų pasakoja- 

. mi, tačiau sunkiai suprantami. 
Me3 tos aplinkos nesame matę, 
nesame patyrę. Tų įvykių nesa
me pergyvenę, o dabartinio jau
nimo vaizduotė ne daug yra tu
rėjusi progos išsilavinti.

Sunkiausia būtų įsivaizduoti 
vyresniąją kartą, prisimenant 
tuos laikus, kai jie buvo jauni, ir 

tuos prisiminimus pritaikyti šios 
kartos jaunimui.

Mėginsiu atsakyti į klausimą, 
ir ko mes siekiame?

Neverta būtų žiūrėti į mūsų 
tautinį gyvenimą vien kritiškai,, 
nes visada gyvenimo vyksme 
yra šviesių ir tamsių pusių, to
dėl šviesiosios pusės yra reikš
mingesnės. Ir jaunimas, kuris 
dar rūpinasi lietuviškuoju gyve
nimu, yra pozityvus. Didžiausias 
rūpestis yra tai, kad jaunimas 
mažai su lietuviškuoju gyveni
mu yra supažindinamas ir mažai 
apie tą gyvenimą težino. Nena- 
slaptis,, kad jaunimas lietuviškų 
laikraščių neskaito. Net neskai
to ir savo organizacijų laikraš
čių. Lituanistinė mokykla, kur 
tokia yra, aplamai apie lietuviš
ką gyvenimą duoda labai ma
žai žinių. Nedaug tėklysiu, saky
dama, kad tik viena Chicagoje 
Kristijono Donelaičio lituanisti
nė mokykla įsivedė specialų su 
lietuviškuoju gyvenimu supažin
dinimo mokslą. Tai ši dalis vai
kų,. augančių jaunuolių, išgirsta, 
kas yra Bendruomenė, ALTAS 
ir VLIKAS, sužino apie susivie
nijimus ir atliktus organizacijų 
darbus. Sužino ir veikėjų var
dus ir pavardes ir dar toliau, su
žino, kokį įnašą lietuviai yra pa
darę Amerikai ar kitiems kraš
tams. Organizacijose jaunimas 
sužino tik apie savo organizaci
ją. Gal būt vieni ateitininkai mė
gino šiomis kryptimis prasiplėš
ti,, bet ir tai išėjo labai ribotai. 
Apie lietuviškąjį gyvenimą jau
nimas apskritai nekalba nei su
važiavimuose, nei stovyklose, nei 
studijų savaitėse. Tiesa, kad 
jaunimo suvažiavimuose ir sto
vyklose yra nagrinėjama įvairių 
temų, bet pvz., ar kada buvo 
nagrinėta tema: koks yra lietu
vių įnašas į Amerikos gyveni
mą? Ir verta paminėti tik vie
ną pavyzdį: kiek per parapijų 
įsteigtas lietuvių mokyklas per
ėjo mokinių? Ir kaip tik šitų ži
nių stokoja lietuvių jaunimas. 
Jeigu paimsime šimtą subrendu
sių Amerikos jaunuolių tarp 18- 
25 metų, nežiūrint garsiai nu
skambėjusio Jaunimo Kongre
so, tur būt, labai mažas procen

Jaunimo simpoziumo dalyviai IV PLB Seimo metu ashingtone, D. C. Iš kairės į dešinę: Joana Kuraitė, 
Augustinas Idzelis, Milda Lenkauskienė, Vaclovas Kleiza, Jūratė Jasaitytė, kun. Antanas Saulaitis, S. J. ir 
Algirdas Bliesoraitis.

tas iš jų pasakytų, kas yra Barz
dukas. O ką gi kalbėti apie ki
tus? Jeigu mokykloje galvoje 
pasilieka įkaltas Maironis ar 
Vaižgantaes, tai niekaip neuž
kliūva Krupavičius ar Šimutis. 
O šitas žinias apie dabartinį lie- 
ių veikimą, susiorganizavimą ir 
apie asmenis, kurie tą veiklą da
ro gyvą, reikėtų perduoti augan
čiam jaunimui.

Siūlau,, kad kiekvienoje lietu-

TREČIASIS PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

Pranešimas IV PLB seime, Washingtone

Antrasis Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas nutarė trečiąjį 
kongresą ruošti Pietų Amerikoje 
1975 metų pabaigoje, pridėda
mas dar sąlygą, kad, jeigu jis ta
da negalėtų įvykti, kongresas, bū
tų ruošiamas Australijoje metus 
vėliau. Pagrindinė priežastis, ko
dėl kongresas ruošiamas Pietų 
Amerikoje, yra, kad kuo toliau, 
tuo sunkiau būtų jį suruošti kraš
tuose, kuriuose dauguma jauni
mo yra beveik trečiosios kartos.

Sugrįžę namo, Argentinos ir 
Brazilijos atstovai susilaukė vi
suotinos visuomenės paramos 
kongreso minčiai ir ruošai, o 
penktasis Pietų Amerikos Lietu
vių kongresas vasario mėnesį pri
ėmė nutarimą tuo reikalu: kad 
visapusiškai remia trečiojo Jauni
mo kongreso ruošą P. Ameriko
je. Finansų komisija net penkto
jo Pietų Amerikos lietuvių kong
reso likutį paliko šiam tikslui.

Jaunimo tarpe pasitarimai 
vyko paskiruose kraštuose, o ben
drai keliais atvejais: Pietų Ame
rikos lietuvių jaunimo studijų sa
vaitėje Brazilijoje vasario mėne
sio viduryje, P. Amerikos lietu
vių kongrese vasario pabaigoje, 
dalyvaujant ir antrojo kongreso 
pirmininkui Romui Sakadolskiui, 
ir liepos mėnesį Argentinoje bei 
Urugvajuje. Pasaulio Lietuvių 
jaunimo sąjungos valdyba šiuo 
klausimu susirašinėja jau bent
pusę metų, o jos nariai Sao Pau- ma, kad prisijungtų apie 100 jau-
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Dar žodis truputį vyresniam 
jaunimui, kurie jau sukūrę šei
mas ir kurių vaikai jau mokyk
linio amžiaus. Kaip mes prane
šame apie lietuvišką mokyklą? 
Tik trumpų informacijų skyriuo
se “Drauge” ar “Naujienose”, 
įdedame trumpą žinutę. Kad 
šiuos skyrius a tidžiai skaito vy
resnieji, tai suprantama. Bet 
jaunieji šių skyrių neskaito. Tai
gi, ar negalėtų tokie pranešimai 
pasirodyti pirmuosiuose laikraš
čių puslapiuose? Ir tokiu būdu 
jie užkliūtų ir viso laikraščio 
neskaitančius. Laikraščio nesu
gadintų, jei pirmajame puslapy
je, vietoj Kairo bokštų, pamaty
tume lietuvių vaikų namelius.

(Tąsa sekančiame numeryje)
Jūratė Jasaitytė

me-
me-
Ka-

le maždaug kas dvi savaites kon
greso klausimais posėdžiauja.

Dabar reikėtų suteikti kon
krečių duomenų apie tretįjį Jau
nimo kongresą.

LAIKAS. Numatyta 1975 
tų gruodžio 20 d. iki 1976 
tų sausio 6 dienos, tai yra, 
ledų atostogos siaurės kraštuose, 
o vasaros atostogos pietų kraš
tuose. Pageidautume seimo atsto
vų žinių, ar šį laikotarpį pagal jų 
kraštų mokyklų atostogų laiką 
būtų galima pratęsti.

VIETA IR DALYS. Yra nu
tarta, kad Kongreso programa 
būtų padalinta į tris dalis, bet jų 
eilės tvarka nėra nuspręsta. Bū
tų, kaip ir pirmuose kongresuo
se, stovykla, kuri kiekvienu atve
ju vyktų pirmiausia, tada studi
jų savaitė, atidarymo ir uždary
mo dienos. Šiuo metu Brazilijos 
ir Argentinos jaunimas tiria gali
mybes ruošti stovyklą ir studijų 
savaitę savuose kraštuose. Žiū
rint, kuris kraštas turės geresnes 
sąlygas stovyklai ruošti, tame 
krašte prasidėtų ir kongresas. At
rodo, kad tai būsianti Brazilija, 
Sao Paulo miestas. Viena ar dvi 
kongreso dienos būtų praleistos 
Montevideo mieste, Urugvajuje.

SKAIČIUS. Pagal priimtą Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjungos 
statutą, atstovų skaičius būtų 
120 asmenų, o ne 250, kaip bu
vo antrojo kongreso meto. Mano-

Neseniai Chicagoje įvykusio pasaulinio antropologų-etnologų kongreso metu lietuviais besidominčius užsie
niečius su lietuviškais papročiais, tautodaile supažindina UCLA universiteto stud. Elena Bradūnaitė (vidu
ryje). Kongreso dalyviai čia lanko seselių kazimieriečių vedamą Marijos aukštesniąją mergaičių mokyklą, 
kur seselių rūpesčiu sukaupta nemažai tautodailinio ir kt. lietuviškojo etnografinio turto.

nimo iš pietinių Pietų Amerikos 
kraštų, ir gal kitas šimtas jauni
mo, ypatingai iš šiaurės Ameri
kos.

FINANSAI. Bendriems reika
lams Argentina, Brazilija ir Uru
gvajus gal galėtų sutelkti apie, 
10.000 dolerių, jeigu finansinė 
padėtis liktų maždaug ta pati. 
Pietų Amerika, atrodo, negalėtų' 
surinkti lėšų kelionėms Siaurės 
Amerikos, Europos ar Australijos 
atstovams, kurių lėšų dalį turė
tų parūpinti Jaunimo kongreso; 
komitetai pajėgesniuose kraštuo
se. Kelionė ekskursine grupe ar 
nuomotu lėktuvu išeitų apie 400 
dol. iš S. Amerikos.

EKSKURSIJOS. Kadangi lietu
vių skaičius Kolumbijoje ir Vene- 
cueloje yra mažesnis, nebūtų nu- i
matytos oficialios programos da
lys tuose kraštuose, bet kai kurios 
ekskusijos iš tolimesnių kraštų 
galėtų šiuose dviejuose kraštuose 
sustoti. . . .. . ...
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GLOBA. Atstovų ir dalyvių Pietų Amerikoje, sudariusi bend- 
globa būtų pasirūpinta, panašiai,' rą ir kraštų komitetus, 
kaip per pirmuosius du kongre- Algirdas Sliezoraitis

Akademikių skaučių Chicagos skyriaus valdyba. Iš kairės į dešinę: Li
dija Jadviršytė, Dalia Eidukaitė, Virginija Sabaliūnaitė, Julija Saka
lauskaitė ir Loreta Grybauskaitė.

Iš akademikių skaučių veiklos
Chicagos skyriaus akademikių Mėnesį žada užbaigti įdomia, jau 

skaučių 1972-73 m. veikla buvo 
gyva bei marga įvairiais darbais, 
paskaitomis ir linksmybėmis.

Šalia skyriaus sueigų, turėta su 
filisteriais ir korp! Vytis naujų 
narių pakėlimai, nuotaikinga 
metinė šventė, trijų dienų reko
lekcijos ir t. t.

Dalyvauta ASS suruoštame 
Vasario 16-sios minėjime, Lietu
vos generalinės konsulės p. J. 
Daužvardienės pagerbime, aki
vaizdiniame ASS suvažiavime 
(1973 m.), eitos įvairios pareigos 
tuntuose, bei j.ų stovyklose, ir Ju
biliejinėje 55 m. LSS stovykloje.

Buvo suruošti kalėdiniai šo
kiai Chicagos lietuviškam jauni
mui, narių savaitės - slidinėjimo 
išvyka, nariams tradicinis blynų 
vakaras, Chicagos tuntų skau- 
tams-ėms Kūrybos diena ir savo 
nariams bei jų šeimoms gegužinė. 
Šių linksmybių talkininkai buvo 
Korp! Vytis.

Po trumpų atostogų valdyba, 
baigdama darbo metus, rugsėjo 
mėn. skyrė kandidačių apklausi
nėjimui, jų temų skaitymui ir 
naujosios valdybos rinkimams. 

sus — lietuvių šeimose, miestuo- 
se.

KITI RENGINIAI. Atrodo, 
kad pagal datą 1975 metais tu
rėtų vykti Dainų šventė Šiaurės 
Amerikoje, o 1976 metais penk
toji tautinių šoikių šventė, kurios 
ne tik trauktų jaunimą ir seni
mą iš kitų kraštų keliauti, bet ir 
reikalautų daug lėšų. Pageidautu
me nuomonių apie galimybes, 
pavyzdžiui, nukelti tas šventes 
kiek pirmyn arba kiek mažesnes 
šventes ruošti Pietų Amerikoje 
Jaunimo kongreso proga.

RUOŠA. Kongresui ruošti Pie
tų Amerikoje būtų reikalinga tal
kos nuo dabar iki kongreso, tai 
yra, asmenų, kurie tuose trijuose 
kraštuose dirbtų ilgesnį laiką (še
ši mėnesiai ar metai), talkinda
mi bendrai, o ypatingai Jaunimo 
kongreso ruošoje. Pagrindinė in
formacija lietuvių jaunimą pa
siektų per Ryšių centrą Chicago
je, kurį informuotų Pasaulio lie
tuvių jauhimo sąjungos valdybą 

virtusia tradicija, ASD ir korp! 
Vytis narių dviejų dienų baidarių 
išvyka.

Spalio mėnuo akademinės 
skautijos 49-sios metinės. Ši šven
tė bus atžymėta trijų dienų įvy
kiais: spalio 5 d. jaunųjų ASD 
ir korp! Vytis narių meno paro
da, spalio 6 d. metinė šventė ir 
Vydūno Jaunimo fondo 20-čio 
minėjimas, spalio 7 d. mišios už 
mirusius narius ir lankymas ka

Korp! Vyčio Chicagoje valdybos nariai: Vladas Žukauskas (kairėje) ir 
Algirdas Jasaitis.

pų, vakare parodos uždarymas.
Valdyba turėjo nuoširdžius 

talkininkus FSS ir korpl Vytis 
valdybų ir narių tarpe, patyrė rū
pesčių, bet ir daug džiaugsmo. 
Linksmai žvelgia į ateitį. Meti
nės • šventės metu pareigas per
duos naujai 1973-74 m. valdy
bai, kuri, tikime, taip pat su vilti
mi žiūrės į šviesią ASD ateitį ir 
j akademinės skautijos ateinantį 
50 metų aukso jubiliejų.

Dalia Eidukaitė

Jaunimo spaudos ir 
radijo savaitgalis
1973 m. rugsėjo 14-16 d. Gin

taro vasarvietėje, Union Pier, 
Mich. (netoli Chicagos) įvyko 
Jaunimo spaudos ir radijo savait
galis. Savaitgalį suorganizavo Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjungos 
ryšių centras kartu su Lietuvių 
žurnalistų sąjunga. Kursuose da
lyvavo visa eilė jaunimo iš įvai
rių vietovių: Detroito, Grand 
Rapids, Chicagos.

Šio suvažiavimo tikslas buvo 
supažindinti besidominantį jau
nimą su šių laikų lietuvių žur
nalistikos bei radijo istorija ir 
struktūra Šiaurės Amerikoje. Pa
skaitas ir diskusijas pravedė Pet
ras Petrutis, kun. J. Vaišnys, SJ, 
Jūratė Jasaitytė, Romas Sakadols- 
kis, Al. Pužauskas ir Emilija 
Pakštaitė — visi jau visuomenė
je smarkiai pasireiškę asmenys. 
Bandėme žiniomis pasidalinti 
tiksliausiais būdais, vietoj pašne
kesių, mokėmės bedirbdami. Kur
santai buvo padalinti j dvj dalis: 
vienas būrelis suredagavo radijo 
valandėlę, o antras išleido laik
raštėlį. Nors dalyvių skaičius bu
vo nedidelis,, tačiau bedirbdami 
turėjome puikią progą tampriai 
bendradarbiauti. Per tris darbo 
dienas susipažinome su spaudos 
terminologija, technikine žurna
lų sustatymo procedūra, radijo 
magnetinių juostelių paruošimu 
ir kūrybingais viso to pristątymo 
būdais. Visi dalyviai domėjosi 
suruošta programa ir stengėsi 
kuo geriau bendradarbiauti, kur
sų tikslas buvo labai sėkmingai 
pasiektas. Ypatingai įdomu buvo 
matyti pažangesnius žurnalistus, 
taip nuoširdžiai besidalinančius 
žiniomis su dar neprityrusiais 
jaunesniaisiais. Šis suvažiavimas 
pristatė ateities žurnalistams vi
suomenės pageidavimus, o visuo
menei — ateities žurnalistus.

Jonė Kliknaitė
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