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PRASIVERŽIMAS PRO RUTINĄ

MOKSLININKO ĮRAŠAS IR AKLOS LAIKO AKYS
Prof. Rimvydo Šilbajorio baigiamasis 
žodis ketvirtoj Baltiškų studijų draugijos

Vargu ar galėtume Šiandien 
skųstis, kad po viso šimtmečio 
lietuviškos išeivijos ir po trisde
šimties metų, sakytume, jos de
vintosios bangos įvairiopa čio
nykštė lietuviškoji veikla būtų 
apsilpusi. Bruzdėjimo ir krutėji
mo yra dar tiek ir tiek. Kitas 
klausimas tačiau, kiek visa ta 
veikla yra vaisinga ir kiek bergž
džia; kiek ji yra indėlis į visos 
tautos lobių aruodą ir kiek ji yra 
tik asmeniškas mūsų pasilinks
minimas, graibstant menkaver
čius blizgučius vien savojo švar
ko atlapui.

Ilgi išeivijos dešimtmečiai jos 
politinei, visuomeninei ir kultū
rinei veiklai jau nuzulino tam 
tikrą turinio ir formos trafaretą, 
jog mes dažnai nė nepagalvoja- 
Jame, kad gali juk būti ir kitaip, 
dar net geriau, kad neatsiplėši- 
mas nuo įprasto trafareto yra net 
didelė nuodėmė prieš išeivijos 
ateitį. įsikabinimas į trafaretą vi
sada yra jau mirties (tegu ir la
bai ilgos) pradžia, geriausiu at
veju tai tik stovėjimas vietoje ar
ba net žengimas atgal. O’ tų 
žingsnių atgal šiuo metu mūsų 
veikloje jau galima matyti gana 
apsčiai, kai vienos ar kitos orga
nizacijos išorė ir veiklos metodai 
pradeda nieku nesiskirti nuo de
vynioliktojo šimtmečio pabaigos 
ir dvidešimtojo amžiaus pradžios 
mūsų išeivijos veido.

Šitaip rutinos tinklui besiklos- 
tant, kiekvienas pozityvus ban
dymas jį sutraukyti yra sveikin
tinas ir labai pageidaujamas. Tik 
reikia neužmiršti, jog ne vienas 
šiandieninis trafaretas savo jau
nystėje buvo kaip tik pozityvus 
prasiveržimas pro anksčiau įsiga
lėjusią rutiną. Mat, ir naujas pra
siveržimas gali sustabarėti, kai jis 
pats sustoja vietoje, taipdamas net 
kliūtimi tolimesnei visuomeninio 
ar kultūrinio gyvenimo raidai.

Negalėtume sakyti, kad prasi
veržimų prieš rutiną reikia 
mums tik šiandien, kad jų išei
vijoje anksčiau nei reikėjo, nei 
buvo. Kur tau! Jų ir anksčiau 
buvo ir beveik kiekvienas jų 
įvykių eigoje save pateisino. Argi 
Amerikos Lietuvių Tarybos (Al- 

tos) įsteigimas savam laike ne
buvo labai pozityvus prasiverži- ' 
mas, padarant galą palaidos ba
los kovai visų su visais. O Lietu
vių Bendruomenės įkūrimas — 
vėl argi nėra toks palaimingas { 
prasiveržimas į naują veiklos po
būdį ir į naują organizacinę struk
tūrą, be kurios šiandien išeiviją 
būtų suriku net įsivaizduoti. Ogi 
su metų srove atėjusios tautinių, 
šokių šventės, kultūros kongre-į 
sai, lituanistinės mokyklos, ope
ros, literatūros vakarai, mokslo ir 
kūrybos simpoziumai, baltiškųjų 
studijų dienos — ar visa tai ne
buvo ir nėra prasiveržimai pro 
rutiną ir trafaretą. Kur šiandien 
stovėtų mūsų muzikinis gyveni
mas ir mūsų koncertų publika, 
jeigu tiesiog jų vidurin nebūtų 
įšokęs kompozitorius Darius La
pinskas, pasiryžęs laužti visas ru
tinos užtvaras. Panašių pavyz
džių galėtume rasti ir kitose gy
vosios išeivijos srityse.

Štai pats naujausias prasiverži
mas pro rutiną yra ir praėjusį 
savaitgalį Jaunimo centre, Chi
cagoje, įvykęs dviejų dienų lietu
vių poezijos festivalis. Tokio da
lyko išeivijoje ligi šiol dar nėra 
buvę. Gal ne vienam iš anksto 
atrodė, jog tai nerealus fantastų 
užmojis. O vis dėlto buvo drįsta 
daryti. Ir Chicaga buvo nuste
binta. Visuos “Poezijos pavasario 
Chicagoje” renginiuos publikos 
buvo tiek, kad penktadienio ir 
šeštadienio vakaruos vos betil- 
po.

Dar džiugiau, jog šis prasiver
žimas su poezija buvo sumany
tas ir Suorganizuotas išimtinai 
jaunų žmonių, mokslus baigusių 
ir net jau gimusių šiame krašte. 
Ir publikoje, besiklausančioje po
ezijos, jaunimo vis buvo tiek, kad 
jis sudarė kartais net daugumą. 
Sakysim, penktadienio (gegužės 
31 d.) vakare lietuvių poezijos 
žodinio, vaizdinio ir muzikinio 
montažo klausėsi apie 250 žmo
nių, kurių du trečdaliai buvo 
jaunimas!

Ir jeigu šitaip būtų ne vien tik 
Chicagoje, jeigu ir kitose lietu-
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konferencijoje š. m. 
Chicagoje

Stovėdamas šį vakarą prieš 
J.us — paprastas mokslo žmogus 
šioj iškilioj aplinkoj — aš kartu 
ir didžiuojuosi man suteikta gar
be pasveikinti šį pobūvį Baltiš
kųjų studijų puoselėjimo draugi
jos vardu. Man ypač malonu ma
tyti baltų mokslininkų bendruo-
menę, dalijantis duona ir vynu 
su plačiąja baltų visuomene, kar
tu su garbingais svečiais iš kitų 
vietų, kitų tautų, visus vienijant 
vienam rūpesčiui — baltų tau
tų civilizacijai, estų, latvių ir lie
tuvių atskirai, o svarbiausia — vi
sų kartu.

šio vakaro dvasia mane paska
tina kalbėti apie du dalykus: vi
sų pirma, neužsimojant išreikšti 
jokios kitos nuomonės, kaip tik 
savo paties, aš norėčiau išsakyti 
giliausią mokslininko ^pasišventi
mą ir apsisprendimus. Po to, šių 
pastarųjų' minčių šviesoje, norė
čiau aptarti baltiškųjų studijų 
tikslą išeivijoj, jų dabartinę už
duotį, jų ateities galimybes.

Kad prieitumėm kiek arčiau 
prie mokslininko išeities taško, 
pagalvokime apie tradicinį Tei
singumo simbolį mokslo sam
pratos .rėmuose. Statula, vaizduo
janti Teisingumą, kaip mes visi 
ją esame matę, niekados neregėjo 
nei vieno iš mūsų, kaip atskirų 
asmenų. Teisingumas, su užriš
tom akim, nežiūri į žmogaus 
svairbą šiame pasaulyje, į jo įsi
tikinimus, ar į asmeniškus bet 
kurio žmogaus kentėjimus kaip i 
priežastis, dėl kurių bet kam gali
ma būtų daryti išimtį prieš įsta
tymą. Teisingumas mato įstaty
mą, jo tiesą ir jo netiesą, bet jis 
nemato ir neatsižvęlgia į jokio 
žmogaus išimtinį stovį, aistras ar 
galybę. Dabar, štai klausimas: ar 
mokslo žmogaus objektyvumas 
panašus į šitaip suprastą Teisin
gumą, ar ne? Mano nuomone —•
ne.
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nuo jo kalavijo? Ar gal jie rasIjie kalbą surasti? Ar tolerancijos

eilėie iš kairk i Ponios vakaro Jaunimo centro kavinėje, Chicagoje š. m. birželio mėn. 1 d. Pirmoje
rašvtoiu dr»„<rtL<, i ,8,5 Juot,valkytė. Nijolė Jankutė-Užubalienė, Povilas Gaučys, Gražina Tulauskaitė, Lietuvių 
i dešine stovi- Austa Leonardas Andriekus, Karolė Pažėraitė ir Kazys Bradunas. Antroje eilėje iš kairės
čiūnas Rimas va»v« t ’ Ces,ovas Grincevičius, Živilė Bilaišytė, Alfonsas Sešplaukis-Tyruolis, Remigijus Bi-

Pautleniūtė-Bogutienė, Algirdas Titus Antanaitis, Kęstutis Keblys, Balys Gražulis ir

Nuotr. O. Vakarės

gegužės mėn. 18 d.

Daugelis iš mūsų šioje Drau
gijoj dirbame humanitarinių 
mokslų srityje, o humanitarinė 
disciplina visų .pirma žiūri į žmo
gų. -Neapsigaukime įvairiomis 
abstraktaus galvojimo siste
momis, kurias mums reikia su
kurti, kad galėtume mūsų min
tims suteikti prasmę ir dėsningju- 
mą. Mes tai darome dėl labai 
tiesioginių, labai asmeniškų prie
žasčių —’ dėl mūsų rūpesčio sa
vim pačiu ir kiekvienu žmogumi, 
kas bebūtų kada gimimo valan
doj žvelgęs i mėlyną dangų, ti
kėdamasis laimės .meilės, apsau
gos. Bet kokia atitraukta moks
lininko formulė galų gale turės 
tik tiek vertės, kiek jo paties jaus
mai, jo pasišventimas žmonijai 
yra gilūs ir nemeluoti.

Įsivaizduokim, pavyzdžiui, ko
kią nors abstrakčią, atgrasinan
čią mokslišką temą, sausą, 'kaip 
dykumos smėlis ir pasibaisėtinai 
apkrautą daugiaskiemeniais žo
džiais net iki keisto juokingumo. 
Sakykim: “Išsivysiančių abi pusei- 
įgių struktūrų dinamikos normos 
ir nukrypimai tairp vietinių ir 
nevietinių gyventojų grupinių 
segmentų Baltijos valstybių teri
torijų rėmuose”. Ką gi čia, toje 
temoje, .rasime, kas patrauktų 
mokslininko žmogišką širdį, kas 
padrąsintų jį tikėti į savo darbo 
reikalingumą ir .prasmę? Siūly
čiau suprasti, kad tai yra baltų 
ūkininko širdgėla, kada jo kai
mynas tapo, išvežtas ir dabar jo 
vieton atėjo svetimas, nekviestas, 
kalbantis svetima šnekta. Tai 
yra taip pat to svetimojo rūpes
tis ir sielvartas, žmogaus išrau
to iš šaknų, nusiųsto svetimon 
žemėn, kurios niekad nebuvo lie
tusi jo tėvo ranka. Ką sakys vie
nas kitam šie du žmonės, kaip, 
kada j.it pradės kalbėtis? Ar jie 
kalbės baimės' ir neapykantos ty
la, o jei ne, tai keikią kitą galės

Skulptoriaus Ramojaus Mozoliausko plieninės skulptūros, pavadintos “Laisvės liepsna”, projektas, ši milžiniška, apie 
30 pėdų aukščio skulptūra Chicagos lietuvių rūpesčiu bus pastatyta parke prie Califomijos ir 71-mos gatvių kam
po. paminklas reikš lietuvių padėkų Amerikos laisvei ir laisvės siekimų Lietuvai. Nuotr. M. Jakaičio

šviesa prašvis jiems iš aklųjų kaičią išmintį pasidavime jėgai, 
Teisingumo akių, ar atsispindės kuri nėra Teisybė, bet prieš ku

rią neįmanoma kovoti? Estų po
etas Jaan Kaplinski kartą rašė: 
“Cezari, gali atimti iš mūsų že- 

'mę, kurioje gyvenam, bet žemės, 
kur. mes numirėlm atimti nega
ili”. Ar senolių žemė dovanos bal
tų ūkininkui už tai, kad jis ne
apsiklojo ja kapuose? Ar ji do
vanos svetimajam už jo atėjimą? 
O jeigu atleidimo nebus, ant ko- 

i kdų .pamatų statys tie du žmonės 
savo ateitį, stovėdami šitaip vie- 

'nas prie kito, arti ir toli? Tai 
štai, ką reiškia “išsivysiančių 
abipuseigių struktūrų dinamika 
tarp vietinių ir nevietinių gyven
tojų grupinių segmentų”. Moks
lininkas vartos takius žodžius, 
kad suteiktų tikslumo ir objek
tyvumo kiekvienam prasmės at
spalviui, kiekvienam jausmo su
virpėjimui, kurių reikalauja jo 
širdis, jo pasišventimas tiesai. Jo 
kalba, jam pačiam to nepaste
bint, gali įgyti atokų šaltį ir 
“precizišką nesuprantamybę”, 
kuria pasižymi teisės kalba, bet 
jo akys niekada nebus aklos, nes 
mokslininkas tuo ir skiriasi nuo 
Teisingumo statulos, kad jis 
šventai atsižvelgia į kiekvieną at

skirą žmogų kaipo tokį. Moksli
ninko protas privalo kurti api
bendrintas minties sistemas, pa
remtas faktais, kiek juos galima 
atrasti ir užtvirtinti, kaip tik to
dėl, kad jo dvasia lieka ištikima 
išimtinėms, žmogiškoms apraiš
koms mumyse.

Šiuo palyginimu norėjau pa
gerbti Teisingumo simbolį, nes 
per jo nematančia* akis mums 
pavyko įžiūrėti asmeniškos tiesos 
pobūdį mokslininko vizijoj. At
kreipkim dabar dėmesį į kitą sim
bolį — į aklas laiko akis — ieš
kodami tiek jose šviesos, kiek jos 
pajėgia paskleisti, kad' išryškintų 
mokslininko darbo prasmę. Kaip 
mums suprasti laiko aklumą? Aš 
ir vėl mąstau apie tai, kas nesi
keičia ir kas padaryta iš akmens 

—apie senuosius dievus ir Jų 
nieko nematančias marmurines 
akis, kurios žiūrėjo be susijaudi
nimo į Graikijos didybės smuki
mą — didybės, kurios jie patys 
buvo tokia svarbia dalim. Aš 
mąstau .apie tas akis — kantrias, 
nemirksinčias drėgnoj juodoj že
mėj .per ištisus šimtmečius, kol 
ir vėl tuos dievus saulės švieson 
iškėlė žmogaus ranka, ir jie da-

(Nukelta į 2 psl.)
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Mokslininko įrašas 
ir aklos laiko akys

(Atkelta iš 1 psl.)

bar šviesiuose muziejuose stovi 
ir žiūri be jausmo į baimę ir viltį, 
į visas naująsias nųirtingųjų žmo
nių nelaimes, ir man prisimena 
dalis Goethe’s eilėraščio, pava
dinto “Žmonijos ribos”:

Kas gi skiria 
Dievus nuo žmonių. 
Bangų bangos 
Amžina stove 
Pro juos praeina. 
Mus banga ‘pakelia, 
Banga praryja, 
Ir mes nuskęstam.

Šitaip -pats laikas žiūri į mus, 
be neapykantos ir be pasigailėji
mo, nes įvykiai mus ištiks patys 
savo neišvengiama eiga, ir mū
sų protesto šauksmas, kad nėra 
juose logikos, arba teisybės, ir vi
sas mūsų didvyriškumas, visa 
mūsų baimė —tai tik praeinan
tys, bereikšmiai dalykai istorijos 
žygyje pirmyn.

Tai tada, ar mokslininko įra
šas istorijos puslapiuose bus (pa
našus į tą marmurinę laiko kau
kę savo ramiu objektyvumu? Ir 
vėl aš siūlau .mintį, kad jis toks 
nebus. Mokslininkas ir pats yra 

1 tiktai žmogus, ir jo susidomėji
mas visais daiktais, mažais ir di
deliais, paskutinėj. išdavoj apsi
sprendžia jų žmogiškąja verte. 
Mokslininkas nėra dievų bendra
kalbis — jis yrą draugas žmo
nių.

Tai reiškia, kad žmogiškos 
mintys, jausmai, žmogaus vaiz
duotė rūpi mokslininkui daugiau, 

■* nei bet kas totas, nes pati ta tie
sos sąvoka, kurią jis turi sekti, yra 
prasminga tik tiek, kiek jos aidas 
atsiliepia žmogaus sąmonės ribo
se, kiek, nors ir netobulai, nors 

‘ per trumpai, toje sąmonėje atsi- 
• spindėtų Dievo mintis. Užtat 

mokslininko darbas, kartais nu
asmenintas, techniškas, abstrak
tus, vis vien yra praktikuojamas 
kaip (proto apvaldamas širdies 
prisirišimas prie neamžino žmo
gaus, iš ten semiantis sau dva
sios peno.

Užtat, pavyzdžiui, įmanoma 
būti kartu ir mokslininku ir li
teratūros kritiku. Eilėraštis, tie
sa, yra gyvas organizmas todėl, 
kad jis išplaukia iš gyvos šir
dies. Kai kas gal tada paklausti, ' 
kokia gi teisę turi literatūros kri
tikas prieiti prie jo su savo įran
kiais, Šaltais, aštriais abstrakcijų 1 
peiliais ir “išmėsinėti” jį, anot i 
T. S. Eliot, “kaiip anestizuotą i 
ligonį ant stalo”? Kiek anksčiau i 
buvom (paėmę įsivaizduotą ant- i 
raštę iŠ socialinių mokslų žody- ( 
no. Karkartėmis ir literatūros 
kritikas gali atrodyti lygiai taip : 
atgrasus ir neasmeniškas. Kaip, 
pavyzdžiui, gali šitokia sąvoka: 
“Santykiavimas tarp paradigjma- 
tinių ir sintagmatiinių ašių įvaiz
džių ipasikartojimų sistemoje” pa
dėti mums nors kiek (giliau pa
justi trapų mėnesienos prisilytėji- 
mą prie svajingo kranto, ar prie 
švelnaus ir šilto mylimo veido?

Atsakymas į tai glūdi pačia
me žmogaus įkalbos stebukle. Po
eto įkvėpimas panašus į gioso- 
ialiją, kalbėjimą liežuviais, tuo 
kad savo eilėraštyje jis pasako 
kur kas daugiau, negu pati jo 
mintis aprėpia kūrybos momentu. 
Jo vartojami žodžiai nėra tie pa
prasti, išbaigti “semantiniai ak
menukai”, kuriais mes galim 
juos įsivaizduoti esančius. Kaip 
tik atvirkščiai, kiekvieną žodį 
nuolat supa antrinių, įtaigojan
čių prasmių vainikas, ir tos pras
mės gali išeiti į priekį, ar pasi
slėpti giliau, priklausant nuo to, 
kokius sąryšius jos gali turėti su 
totais žodžiais, o dar labiau, są
ryšius su poeto bei skaitytojo 
įprastuoju sąvokų ratu, su kraš
to kultūra, duotu istorijos mo
mentu, dvasios didybe ar men
kyste. Kiekvienas žodis stovi cen
tre, galimųjų savo prasmių san-

Žilvino svajonė (gobelenas)Anastazija Tamošaitienė
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kiyžoje, šalia kitų žodžių, lygiai 
tiek pat komplikuotų, ir viskas 
priklauso nuo to, kiek .poetas pa
jėgs visas .tas prasmes apvaldyti, 
kokiomis priemonėmis, kokiam 
tikslui, ir kiek dar daugiau ga
limybių prašosi atpažįstamos 
įvairiose galimose semantinėse 
dimensijose. Viso to išnagrinėji
mas veda prie žmogaus begaly
bės paslapties atpažinimo riboto
je jo sąmonėje. Tai iškilus atra
dimo jausmas, nurodantis į kom
plikuotą ir subtilų žmogaus die
viškumą, dievystės kibirkštį 
žmoguje, nežiūrint to, kad ki
birkštys išskrenda į naktį ir ten 
(pražūva, laiko aklams akims į 
jas bežiūrint.

Tai tada ir ateina mokslinin
kas, kuklus, susivaldęs, pagarbus 
žmogaus dvasiai, pasiruošęs at
radimų kelionei į tos dvasios [gel
mes. Jis turi eiti pirmyn .paleng
va, žingsnius apsvarstęs, jis turi 
laikytis tikslumo ir aiškumo, tu
ri išmatuoti išeitą kelią tiksliai, 
žodžiais, kurie veikia atvirkščiai, 
negu poeto žodžiai, todėl, kad jų 
semantinės implikacijos yra 
griežtai suvaržytos, iki vienos tik 
tikslios prasmės. Toks priėjimas 
gali atrodyti labai formalus, bet 
jame kartu glūdi ir kilnaus, pras
mingo ritualo pajutimas. Moks
lininkas tuo panašus į bet kurį 
iš Trijų Karalių, nes jis irgi seka 
savo žvaigždę per abstrakčių są
vokų dykumas, nes jis irgi atne
ša savo intelekto dovanas gyve
nimo [paslapčiai pagerbti.

Dabar prieiname prie klausi
mo: kelkį ryšį visa tai turi spe
cialiai su baltų studijomis. Jei 
tai, kas buvo pasakyta, tikrai tu
ri savyje tiesos — o kartoju, kal
bėjau tik už save — tai tada visi 
tie dalykai tinka bet kokioms 
humanitarinėms studijoms, bet 
kur. Ir tada, gal būt, didžiųjų tau
tų .pasiekimų studijos labiau ap
simokėtų mokslininkui? Be to, gy
vendami, kaip mes dabar, tarpe 
didžiųjų pasaulio civilizacijų, ar 
ne daugiau laimėtumėm, joms ir 
pasišvęsdami, užmiršdami tas ma
žas ir tolimas vietas, iš kurių at
ėjome? Kaip savo sričių profesio
nalai, mes jau dabar studijuoja
me kitų, ne mūsų tautų pasieki
mus. O .mūsų tarpe esantieji ne

I

yra 
net 
nė
ši-

baltų kilmės mokslininkai, be 
abejo, liks ištikimi savo pačių 
kultūriniam (palikimui. Tai kas 
gi tada mus visus jungia šian

■ Draugijan?
Iš dalies, toks klausimas 

visai nereikalingas, gal būt, 
įžūlus. Nė vieno iš mūsų čia 
būtų, jei neturėtumėm tam
vo pakankamų priežasčių. O taip 
pat didele dalimi toks klausimas 
buvo atsakytas kalbėjusių pana
šiomis [progomis praeity. Jau ne
minint pačių šios konferencijos 
paskaitų, galėčiau atkreipti jūsų 
dėmesį į dr. Vytauto Vardžio, 
vieno iš ankstyvesniųjų mūsų 
Prezidentų, kalbą San Jose kon
ferencijoj 1970-tais metais, arba 
į ta pačia proga sakytus gyvus 
ir stimuliuojančius d r. Donald 
W. Treadgold žodžius. Kas čia 
seka, yra ir vėl tik asmeniška 
(pažiūra; tikiuosi tik to, kad gal 
ne visai ji bus svetima kitų žmo
nių galvosenai.

Prisiminkime savo gimtuosius 
kraštus. Pagal (patį Baltijos pa
jūrį tęsiasi siaura žemės juosta —1 
atoslūgio zona. Virš jos vande-^ 
nys atplūsta ir nuplaukia, palik
dami ant kranto jūros žolę ir gin
tarą, medžių stuobrius ir, gal būt, 
šipulius sudužusių laivų. Si siau
ra juosta iš tiesų nepriklauso nei 
žemei, nei jūrai, nors abi ją nori 
sau pasiimti, ir turi kartas nuo 
karto viena kitai ją vėl atiduoti, 
ir nei jūra, nei žemė nemano, 
kad ši neužtikrinta juosta gali 
turėti teisę pati į savo identitetą, 
skirtingą ir nuo žemyno ir nuo 
vandens. Šitaip žygiavo akmeni
niai istorijos dievai per Baltijos 
(kraštus, iš Rytų ir iš Vakarų. Už 
savęs jie irgi paliko: rusų kapus, 
švedų kapus, vokiečių gotiškas 
bažnyčias, lenkų baroko rūmus, 
didžiųjų tautų svajones ir mintis, 
jų toli siekiančias ambicijas ir jų 
nesidamėjimą šiomis trijomis 
mažomis tautomis, kurių buvo 
žemė čia nuo pat pradžių, nuo 
pirmojo Tacito užrašytojo žo
džio. Kaip eilėraščio žodžiai, mi
nėti anksčiau, taip ir baltų tau
tos stovi “ant vieškelio, ant kelio 
didžio”, įvairių galimų Europos 
civilizacijos prasmių sankryžoje. 
Ir, kaip daina, jos irgi duos daug 
rūpestingam mokslininkui, padės

Lietuvių liaudies meno tradicija 
moderniuos gobelenuos
Po Tamošaitienės parodos Goethės 
institute, Ottawoj, gegužės 17-31 d.
BIRUTĖ NAGIENĖ

Anastazija Tamošaitienė, įsi
jungusi į atgimusios Lietuvos 
dailininkų būrį, tyrinėjo, puose
lėjo ir vystė liaudies meno tra
dicijas .ne tik tautiniuose rūbuo
se ir audiniuose. Rišdama kili
mus, dideliu įgimtu skoniu, šalia 
dekoratyvinių motyvų, pirmoji 
mūsų dailės kultūros raidoje įve
dė juose paveiksimi .motyvą. Ji 
išdrįso atsisakyti ir įprastinės 
piešinių simetrijos. 1937, 1938, 
1939 ir 1949 m. dalyvavo tarp
tautinėse parodose Paryžiuje, 
Berlyne, du kartus New Yoike, 
laimėdama aukso medalius ir 
pirmuosius prizus.

Per eilę metų egzilėje, įstei
gusi nuo 1948 m. Kilimų studi
ją, giminingos šiaurietiškos Ka
nados gamtos globoje brandino 
savo kūrybinės jėgas: kūrė ir 
tobulino savo stilių kilimų, gobe
lenų, guašo ir aliejinės tapybos 
technikose. Šalia 
daugiau kaip 1000 
tautinių kostiumu 
dėstė auidimą ir gobelenus lietu
viams ir kanadiečiams.

Anastazija Tamošaitienė riš
tinių kilimų tecnniikoje, stipraus 
dailininkės instinkto vedama, 
eksperimentavo siūlų mišiniais,

to, išaudė 
originalių 

komplektų,

jam įžvelgti į žmogaus širdį, jo 
kančią, jo nepalūžtančią valią 
gyventi. Tai nepaprastai įdomi 
studijų plotmė kiekvienam, ku
riam rūpi tikros žmogiškos pa
saulio didžiųjų idėjų ir pergyve
nimų dimensijos, kurios didžio
siose pasaulio tautose pradeda 
neišvengiamai atrodyti tik kailp 
maži akmenėliai didžiojoj istori
jos statyboj, akmenėliai, praradę 
savo individualią žmogišką ko
kybę.

Tada būtų galima vėl paklaus
ti, kodėl gi reikalinga Baltiškųjų 
studijų puoselėjimo draugija sve
timose šalyse, toli nuo kasdieni
nės namų gyvenimo tikrovės, to
li nuo mokslininko šaltinių, kny
gų, archyvų, atitinkamų akade
minių institucijų. Tokios moksli
nės organizacijas buvimo pateisi
nimas visų pirma, ir visų svar
biausia, priklausys nuo to, ar mes 
galime įnešti esminį mokslinį 
įnašą, tokį, kurį sunku pasiekti 
namuose dėl ten esančių nepa
lankių sąlygų. Negalėčiau rasti 
nieko vertingesnio, negu tos žmo
giškos vertybės, apie kurias kal
bėjome, vertybės, kurių egzista
vimui reikalingas laisvės oras, 
netrukdomi moksliški tyrinėji
mai, ieškojimas tiesos, kur ji be- 
nuvestų, be jokio privalumo sek
ti gaires, nustatytas politinės ga
lybės, kuri reikalauja, kad moks
las, menas ir bet kokia kita indi
vidualinė kūryba pavirstų autori
tarinės politinės filosofijos tar
naitėmis, filosofijos, kuri ne kar
tą skelbė, kad tiesą ji jau žino. 
Tai nereiškia, kad baltų moksli
ninkai namuose nepateikė jokio 
tikrai svarbaus įnašo į baltų stu
dijų praplėtimą ir pagilinimą, 
įnašų buvo ir praeity, ir dabar 
jie yra kuriami, ir kiekvienas 
mokslininkų pasiekimas namuo
se yra asmeniškos drąsos ir integ- 
riteto žygis, kurį mes turim gerb
ti ir paskleisti visame pasaulyje. 
Čia ir vėl mes turime tinkamas 
sąlygas, užtat ir pareigą naudo
tis mums priklausančia ieškoji
mų It kritikos laisve tam, kad 
nurodytumėm tiksliai, kas jų dar
buose turi nepraeinančią vertę.

Baigiant, pažvelgsime į mūsų 
Draugijos ateitį, į mūsų uždavi
nius, mūsų viltis, mūsų specia-

raktiniu peizažu išreikštoms 
nuotaikoms arba vitališko jude- 
singumo pusiau abstraktams.

atidengdama spalvų gausumą 
subtilumą. Nepasitenkindama 
komercinėmis spalvomis, pagal 
mūsų liaudį, dažnai naudoja šak
nų, žievių ir žiedų syvus nau
jiems niuansams išgauti.

ir

Gobelenus pamėgusi dar la
biau, nes jų technika leidžia di
desnį linijų, tekstūrinį ir spal
vinį rafinuotumą. Kūrybinėms 
sąlygom pagerėjus, siūlus pakei
tė į dažus, gijas bei kamuolius į 
teptukus. Intensyviai gilinosi į 
aliejaus ir guašo kompozicijas. 
Dramatiškas temperamentas ir 
spalvų instinkto dovana leido jai 
sukurti savitą tapybos stilių.

Tačiau siūlai, jų įvairi tekstū
ra, pirštų narstymas tarp apme
timų dailininkei yra neatsisako
ma kita dimensija. Apvaldžiu
si tapybos techniką, ištobulino 
gobeleną, ir tų dviejų dailės prin
cipų sujungime jaučia didžiau
sią estetinį pasitenkinimą. Ji pa
siekė tekios pakopos, kur jos go
belenas ir kilimas pavirsta gry
nosios dailės kūniniu. Ornamen
tiniai, siužetiniai spalvų dina
miškumo ir subtilumo šedevrai 
vieno kūrybinio laikotarpio už
leido vietą ipasąmaninigu, su«bst-

lias intelektualines lt organizaci
nes galimybes.

Vienas iš mūsų pirmųjų rū
pesčių, mano nuomone, turėtų 
būti tolimesnis mūsų Draugijos 
sutarptautinimas. Mes, kurie esa
me baltų kilmės, be abejo įver
tiname savo (palikimą ir niekad 
nenustosime mylėję savo gimtųjų 
kraštų. Bet mūsų ištikimybė gali 
pati savimi sudaryti pavojų arikš- 
čiausiems moksliškumo tikslams: 
mes turime saugotis per didelio 
siaurai tautiško provincializmo, 

‘kuriuo apsiriboję, mes plačiam 
mokslo (pasauliui nebeturėtu- 
mėm daug ko pasakyti. Kaip tik 
šiuo atveju ir turime įvertin
ti nebaltiškos kilmės mokslinin
kų bendradarbiavimą su mumis, 
nes jie nekovoja už jokius siau
rus interesus ir užtat gaili objek
tyviai pasišvęsti tam, ką jie įžiū
ri mūsų kultūrose vertingo, spręs
dami kiekvienas iš savo paties 
perspektyvos. Tikras mokslišku
mas, aukščiausiam savo lygyje, 
visuomet yra tarptautinis; užtat 
prie mūsų (prisijungę mokslinin
kai ,ar jie būtų čia 'gimę ameri
kiečiai, ar kanadiečiai, vokiečiai, 
suomiai, anglai, ar švedai, gaili 
mums daug padėti tikrojo moks
lo daugiataučių perspektyvų iš
laikyme.

Su šitaip plintančiu tarptauti
niu mūsų Draugijos pobūdžiu,

(Nukelta į 3 pusi.)

QR. YL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 WetM OSrd Street 
Kampas 68-člo* ir California 

Pirmad., antrad. ir ketvirtad. nuo 
6 iki 7:10 vai. vakaro, 

fteštad. nuo 2 tki 1:10 vai.
Trečiad. ir penktad. uždaryta. 

Ofiso telef. 470-4042
Rezid. tel. WAlbrook 6-3048

TeL — 925-8388

DR. S. GEŠTAUTAS
Nervų, emocinės, Šeimos problemos 

2624 Weat 71st Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. REGINALD CIENKUS
TEL. — 788-3980 

GYDYTOJAS CHIROPRAKTTKAS 
6230 W. Cennali Rd., Benvyn, III. 
Pirmad., Antrad., Ketv. ir Penktad.

9 vai. ryto iki 12 vai, dlenę. ir nuo 
Šeštadieniais 8:30.12 vai. dien^ 

Bmergency tel. — 788-3981
B vai. popiet iki 8 vai. vakaro.

Jos įnašas į lietuvių dailės me
ną yra ne tiktai labai svarbus, 
bet ir vienkartinis. I šio krašto 
gi kultūrinę mozaiką, dalyvau
dama mūsų ir kanadiečių paro
dose, dėstydama kilimų ir gobe
lenų meną, populiarindama ir 
supažindindama su lietuvių liau
dies meniškais audiniais, Anas
tazija Tamošaitienė įdeda ne tik 
originalią savo, bet ir mūsų liau
dies kūrybingumo skeveldrą.

Kertinė paraštė
Atkelta iš 1 psl.

vių kolonijose netrūktų drąsių 
žmonių rutinai nugalėti ir jeigu 
visuomenėje, ypač jaunime, būtų 
panašus atoliepis, tai kogi ge
riau ir benorėti. Tačiau ar visur 
taip yra? Vis dėlto neabejojame, 
jog žmonių su polėkiu dar turime 
visur. Ir jei ne tokiu masinto bū
du kaip Chicagoje, tai bent ka
meriniu platumu prasiverzėlių 
pro rutiną dar neturėtų trūkti. O 
visiems tokiems linkime vien sėk
mės. k. brd.

PR 8-8229-4
DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IK 
GERKLES LIGOS

2858 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų iigoe 
Ginekologių* Chirurgija

6449 So. Pulaski Road (Crawfonl 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
8007 W. 83 PI., Justice, IL, 599-0500 
Priima ligoniu* pagal susitarimą, 
jei neatsiliepta. Skambinti 874-8011

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUčELIONAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
2750 Wmt 71*t Street

Tel 776-3717, nwiu.il lepu* skambinti 
846-SVOO. Valandoe pagal Huaitartmą

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

HPECIALIST®
MEDICAL BUILDING 

7168 South Wentern Avenue
Valandos: Kasdien nuo lt v. ryto iki 
I

rox

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tel. — 695-0533

VAl.LEY MEDICAL OENTER
860 Surnmit Street

Rome 58 — Elgin IHlnota

v. popiet. Trečiad. ir Mtad. nuo 
to v ryto Iki 1 ». popiet

Ofteo telef. RE 7-1168
Rezid telef. — 18«-Wią

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Weet 71et Street 

Vai. pirm ketv. 1 iki 7 popiet, 
antrad., penkt. 1-6. treč. Ir šešt. tik 
(ualtarua.

Dr Ant Rudoko kabinetą perBmt

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 51st Street 
TEL. GB 6-1400

Vai pagal susitarimą: pirmad. ii 
kete. 1—4 ir 7—•; antrad. ir penk 
tad. 10—4, šeštad. 10—8 vai.

Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-0960
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
BpectalybG — Nervą Ir 

Emocines Ligoa 
3RAWFORD MEDICAL BUILDING 

644S So Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rezid. teL — GI 8-9878
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-267* 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepta, skambinu: MI 8-0001.

TeL — BE 8-5898
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 

8907 VVest 108rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso telef. PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K * A 
VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 tki 3 vai. ir nuo 6 iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 Iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ii 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždarytaI

Visi telefonai 652-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicere
Vai. kasdien 10-12 tr 4-7. Trečiad. ir 
šeštad. tik susitarus.

TeL ofiso Ir boto OLymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenoe Cicero 

Kasdien 1-1 vai. tr 1-1 vaL vak. 
Išskyra* trečiadleniua. 

šeštadieniai* 11 Iki 4 vai. popiet

TeL REIiance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai., p. p. 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p- o 
tr^ia/i uMrfrvtA

Ofiso HE 4-1818. Res. UR 6-»801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAT.YBft VIDAUS LIGOS 

2454 W«8t 718t StTMf 
(7t-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai - pirmad. antrad., ketv. Ir penkt 
nuo S Iki 7 vai p. p.

Tik susitarus.

Tel. — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

ofisai:
111 N. WABASH AVĖ.
4200 N. OENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviikai

2618 W. 71st St — TeL 737-5149
Tikrina akla Pritaiko akiniu* 1* 

“contact lenseo”.
VaL pagal susitarimą. UAdaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
2656 W. 68rd Street

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare

Ofiso tel. 776-2880; re*. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresą*: 4255 W. 68rd Street

Ofiso tel. RE »-441»
Rezid. GB 0-0117

Valandos: pirm, ir ketv. nuo 1 vai. 
iki 1 vai. p. p. Ir nuo 7 iki 1 ♦. rak. 
antr. tr penkt. nuo 1-1 vai. p. p. 

ir vakarais paeal' susitarime.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 W. SSth St 

Tol. PRospect 8-1228
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 

penkt nuo 2 iki 4 vai. tr nuo 6 iki t 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet tr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6100

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 
2-6 ir 6-7 — Iš anksto susitarus.

Tel. PRospect 6-2400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS) ,

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenoe

V*J.: Pirmad. 6-8 p. p. antrad.
2-5 p. p. penktad. Ir šeštad. 1-4 p. p. 
Kitom dienom tik akublu reikalu, 
•u.itarun.

Tel. Oftao PR 6-644#

DR. F. C. tfINSKŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 West 71st Street 
aValando.: 1—6 vai. popiet.

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLI0RA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141; narni; 836-4830 
Vai: pirm. antr. ketv. 2—S tr 6—8, 
penktad. 2—S. fieAt. pagal rasitartmą.

Perskaitę "Draugę", duokite jį kitiems.

nwiu.il
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Svarbu nuolat pasaulį informuoti
Amerikietis redaktorius apie lietuvių viltis

JUOZAS PRUNSKIS

Siekdami pasaulyje vis palai
kyti gyvą Lietuvos išlaisvinimo 
reikalą, turime stiprinti ir gy
vinti ryšius su amerikiečių ir ki
tų kraštų spaudos, radijo, tele
vizijos atstovais, ši mintis pa
lenkė sueiti į artimesnį ryšį su 
“Tne New World” laikraščio re
daktoriumi Floyd Anderson, ne 
kartą parodžiusiu prielanku
mą lietuviams. Tai patyręs laik
raštininkas. Jis yra redagavęs 
jėzuitų žurnalą America (New 
Yorke), Catholic Light (Scran- 
•tone, Pa.), The Advocate (Ne- 
warke, N.J.), Register (Denve
ry, Colo.), Centrai California 
Register (Fresno, Calif.) ir dir
bęs NC News Service — JAV 
katalikų spaudos informacijų 
agentūroje, jai teikiąs žinias ir 
dabar, nuo 1969- m. redaguoda
mas Chicagoje išeinantį “The 
New World”

— Redakcija — tai žinių cent
ras. Jūs esate informuotas apie 
Chicagos katalikų gyvenimą. 
Kokj įspūdį Jums daro? — pa
klausiau jį.

— Chicaga — didžiausia arki
vyskupija pasaulyje. Ji turi eilę 
tokių užmojų, kurių daugely vie
tų neturima. Pvz. čia jau eilė 
metų švenčiama vadinama ko
munikacijos diena, kada arki
vyskupijos vadovybė turi pro
gos artimai pabendrauti su 
spaudos, radijo, televizijos at
stovais. Chicagos arkivyskupija 

■ jau baigia įrengti savo televizi
jos stotį. Čia daug kas yra, ko 
eilinis žmogus nė nežino. Pvz. 
vienoje parapijoje įvesta gali
mybė tėvams už vaikų mokymą 
dalį atsiteisti savo darbu, saky
sim, talkinant rastinėje, pade
dant parengimuose. Tai gražus 
palengvinimas mažiau pasitu
rintiems.
' Kreipiamas dėmesys į priau
gančios kartos auklėjimą, ir ga
lima pasidžiaugti, kad pvz. pa
rapinėse mokyklose vandalizmas 
yra sumažėjęs , galima sakyti, 
įki minimumo.

— Kaip Chicaga turtinga ka
talikais, rašytojais, meninin
kais?

—Jų turime gana gausiai. Net 
nekatalikų tarpe yra pagarsėję 
tokie autoriai, kaip Greely, Eug. 
Kennedy. Thomas More draugija 
gražiai reiškiasi kultūrinėje sri
tyje, turėdama vieną didžiausių 
knygynų, leisdama kritikos žur
nalą “Critic”. Ir prie mūsų laik
raščio — “New World” veikia 
poezijos klubas. Gal jo nariai 
nėra pirmaujantieji poezijoje, 
bet kuria, kasmet išleidžia poe
zijos antologiją. Turime ir bele
tristų. Virginia Broderick yra 
viena geriausių katalikų meni
ninkų, studijavusi Chicagoje, 
gyvena Milwaukee, stipriai reiš
kiasi religiniame gyvenime

— Jūs jau penketą metų gyve
nate Chicagoje. Kokį įspūdį 
jums sudarė lietuviai?

'— Vienintelis lietuvis, kurį 
man teko labiau sutikti, tai Jūs. 
Įspūdis geras.

— Kaip lietuviai sėkmingiau 
galėtų su lietuviškais reikalais 
patekti į amerikiečių spaudą ?

— Turint minty platesnes gy
ventojų mases — geriausias ke
lias būtų siųsti laiškus. Tai bene 
daugiausia skaitoma bendradar
bių skaitytojų pateikiamoji me
džiaga. Kai spaudoje pasirodo 

važiavęs iškilesnis žmogus vie
nokia ar kitokia proga nors ir 
trumpam yra paminimas spau
doje. O jeigu pasitaiko rašytojas 
ar menininkas, tai dažnai ne vie
nas, o kokie du ar trys straips
niai yra parašomi. Verta rašyti 
apie pravažiuojančius ar tik at
vykstančius, tačiau netikslu bū
tų apeiti žmones, 'kurie gal ilges
nę savo gyvenimo dalį šiame 
mieste praleido ir kurių įnašas 
lietuvių ir amerikiečių visuome
nei yra tiesiog lemiamos reikš
mės. Viena tokių žmonių yra pro
fesorė Vlada Sabalienė-Pilypavi- 
čiūtė. Pasitaikė šiuo metu ir ge
ra proga. Prof. Sabalienei gegu
žės 4 d. Nazareth kolegija įteikė 
Distinguished Service Award pa
minėti jos didėlį darbo įnašą šio
je mokslo ir meno institucijoje 
25 metų sukakties proga.

Prof. Sabalienė pradėjo profe
soriauti Nazareth kolegijoje, tik 
atvykusi į Ameriką 1949 metais. 
Šią kolegiją administruoja St. Jo- 
seph seselės vienuolės, kurios 
daug 'dėmesio kreipia į humani
tarinius mokslus, o ypač į meną 
ir muziką. Prof. Sabalienė yra 
baigusi Vilniaus Stepono Batoro 
universitete slavistiką magistro 
laipsniu ir Vilniaus muzikos kon-

i bet kai tik jūs ką gaunate, jaus
kite atsakomybę plačiau tą in
formaciją paskleisti pareiški
mais, straipsniais, o ypač laiš
kais redakcijai. Aš kartą rašiau, 
kad tokie laiškai turi pasižymėti 
trimis savybėmis,, kurios, nau
dojant tos formulės pirmas žo
džio raides, sudarytų ABC:: Ac- 
curate, Brief, Courteous: tiks
liai, trumpai, mandagiai.Jei gau
name ilgą, paskaitome pirmą pa
ragrafą, jei nepagauna dėmesio, 
ir numetame. Laiškai turi būti 
mandagūs, dėstant tiesą ir fak
tus be užgauliojimų. Būtinai 
reikia tuos laiškus pasirašyti, 
duoti savo pavardę ir adresą. Jei 
žmogus pats nesiima atsakomy
bės ką rašo, redaktoriai tokių 

| laiškų nepaiso.

kokia jūsų tautą liečianti infor-1 
macija, siųskite padėkas redak-l 
cijai. Tegu jie žino, kad tokie 
dalykai skaitomi ir vertinami. 
Nemažo palankumo galite tikė
tis katalikų laikraščiuose. Ge
riausia, kad vis vietiniai kreip
tųsi į savo miesto laikraštį.

— Ką apskritai, Jūsų nuo
mone, lietuviai turėtų daryti, 
kad labiau Lietuvos išlaisvinimo 
reikalą palaikytų gyvą?

— Be nuolatinio klabenimo į 
atitinkamas įstaigas, svarbu 
nuolat pasaulį informuoti, kas 
darosi Jūsų okupuotame krašte. 
Stengtis paveikti viešąją opini
ją,, ypač per spaudą. Informaci
jų agentūrų medžiagoje ne tiek 
daug žinių apie Lietuvą būna, j

The New World vyr. redaktorius Loyd Anderson, Amerikos Lietuvių Tary
bos būstinėje su Altos reikalų vedėja Irena Blinstrubiene ir kun. Juozu Pruns- 
kiu. Nuotr. V. Noreikos

Solistė prof. Vanda Sabalienė
Jos pagerbimo Nazareth kolegijoje proga
JONAS DĖDINAS

Rochesteryje, jau galima šaky- sevatorijoj dainavimo klasę. To
li, yra tradicija, kad kiekvienas at liau studijavo Berlyno universi

tete germanistiką ir dainavimo 
meną tobulinosi Muencheno 
muzikos akademijoj, lankydama 
operos klasę. Prof. Sabalienė, ge
rai mokėdama rusų, vokiečių, 
lenkų, lietuvių ir anglų kalbas ir 
būdama talentinga muzikė, susi
laukia daug pagarbos ir dėkingu
mo iš savo kolegų profesorių, iš 
studentų, ir iš visuomenės.

Nazareth kolegijos muzikos 
departamente yra ruošiami mu
zikos mokytojai pradžios mokyk
loms ir gimnazijoms. Paskuti
niaisiais metais kiekvienas stu
dentas turi suruošti savo rečitalį. 
Teko dalyvauti keliuose prof. Sa- 
balienės mokinių viešuose rečita
liuose, kurie yra kulminacijos 
taškas akademinio pasirengimo 
— už tai visados yra profesūros 
ir studentų dėmesio centre. Šių 
'mokinių pasirodymai gal dau
giau pasako apie prof. Sabalienės 
talentą kaip dainavimo mokyto
jos nei kas 'kita. Jos mokiniai pa
sižymi muzikalumu, 'gražia laiky
sena, aiškia tarsena ir plačiu re
pertuaru. Dainuoja modernių ir 
įvairių periodų klasikų kompozi
torių veikalus originalo kalba. 
Kartais vieno rečitalio programo
je išgirsti dainuojant trimis ar 
net keturiomis kalbomis.

Nuotrauka Vytauto Maželio

Eglė Juodvalkytė
*

Vienu šuoliu jis atsidūrė vidury dienos 
šios dienos
linksmai iššokusios iš žiemos įsčių 
nelauktai užgimusios anksti 
keistai užvaldžiusias erdvę žr laiką 
šios dienos 
pritaikytos prie jo eisenos

prie jo tempo 
prie jo matuotų žingsnių 

šios dienos
šios gyvos pavasario dienos 
žengiančios su juo kartu

Nustebus 
stabtelėjau 
ir stebėjau juodu 
vyrą 
dieną
judančius pro erdvę ir ldiką 
mažėjančius ne tolumoj 
grįžtančius į naktį 
grįžtančius į žiemą 
grįžtančius pavasarį į įsčias 
kurios pagimdė, išspiovė jį vieną 
dabar jau nebe vieną

Aš niekados nebeišvydau jo

Kolegijos darbas reikalauja 
daug susitelkimo, pastangų ir lai
ko. Yipač 'dirbant dviejose srity
se, mokant tai rusų, tai vokiečių 
kalbas bei literatūrą ir dainavi
mą. Dėl akademinio darbo prof. 
Sabalienė negali (pati reikštis la
bai dažnai kaip dainininkė. Vis 
dėlto karts nuo karto paruošia ir 
ilgesnes programas. Prieš dvejus 
metus surengė dainų ir arijų re
čitalį Nazareth kolegijoj. Pavyko tų žmonių, kuriuos gali sutikti ne

Prof. V. Sabalienei įteikiamas Distinguished Service Award gegužės 4 d. Na
zareth kolegijoje. Nuotr. J. Jankaus

labai" puikiai, gavo daug sveiki
nimų. Nepasisekė tačiau prikal
bėti, kad tą pačią programą pa
kartotų ir lietuvių publikai. Sako, 
gal kada vėliau padainuosiu, da
bar džiaugiuosi gerai pavykusiu 
koncertu ir noriu gyventi gra
žiais prisiminimais.

Nežiūrint apie 40 vai. darbo 
per savaitę kolegijoj, prof. Saba
lienė pasirodo ir lietuviams įvai
riomis progomis. Prieš kokius 
trejus metus atliko puikią 'prog
ramą Vasario 16 d. minėjime. 
Taip pat Rochesterio' lietuviai 
girdi ją Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje, 'giedant solo per pamal
das.

Prof. Sabalienė yra viena iš

♦

Kai kaleidoskopas suduš
Ir tavo spalvų pasaulis subyrės į skeveldras 
Tikiuos
kad bus kas įpins
į tavo plaukus žalią kaspiną
įduos tau apelsiną 
užsegs švarko sagas 
ir švelniai atidarys duris

kai kaleidoskopas sutrupės
ir bus naujas pasaulis
ir tu turėsi eiti
tikiuos
kad bus su kuo

•

aš nedaug ko bijau:
vorų
degtukų
šakų šlamesio
šešėlių
ir negalėjimo palikti namus kai bus laikas 
ir neradimo sau vietos kai bus laikas 
aš nedaug kuo tikiu:

pažadais 
šypsenomis 
burtais
pabučiavimais
ir galėjimu palikti namus kai bus laikas 
ir radimu sau vietos kai bus laikas

vien koncerto salėj ar universi
tete, bet ir Šv. Jurgio parapijos 
kieme, kur lietuviai po mišių su
sirenka ir mėgsta pasikalbėti. Ją 
sutiksi ir dažnuose lietuvių pa
rengimuose, o ypač grynai kul
tūriniuose. Ji domisi menu, lite
ratūra, drama ir, savaime aišku, 
muzika. Būdama sociali, jaunat
viškos dvasios ir išvaizdos, ji vi
sados yra dėmesio centre. Kartais 
ir 'po mėgėjiškos programos, ko
mentuodama, nesuplaka visko 
prie žemės vienu kirčiu, 'bet mie
lai paaiškina, kas buvo gerai, o 
kas galėjo būti dar geriau. Bū
dama pedagogė, didžiai vertina 
rašytojų, menininkų ir muzikų 
pastangas ir pasiektus rezultatus. 
Šia 'progą linkėtina prof. Saba
lienei daug sėkmės kolegijos dar
be ir pasirodymuose tiek lietuviš
koje, tiek amerikietiškoje scenoje.

TELEVIZIJOS STOTIS 
MOKYKLOMS

Nuo aukščiausio pasaulyje 
Sears dangoraižio Chicagoje pra
džioje ateinančių metų bus pra
dėta siųsti nauja programa iš 
naujai įrengtos Katalikų televizi
jos stoties '(CTN), kurios įrengi
mui bus panaudota 2.86 mil. do- 
lerųi. Ji įrengiama 1 N. Wacker 
Drv. Federalinė komunikacijos 
komisija šiam siųstuvui paskyrė 
kanalus: 8, 10, 12 ir 13. Šios sto
ties programa nebus 'pagaunama 
paprastais dabar turimais namų 
televizijos aparatais, o ji aptar
naus vietas, turinčias specialias 
antenas, Jos bus įtaisytos 453-se 
Chicagos katalikų parapijose, 
ypač parūpinant programų pri
ėmimą mokyklose.

CTN direktorius yra kun. J. F,

Mokslininko įrašas 
ir aklos laiko akys 

(Atkelta iš 2 pusk)

galima numatyti reikšmingą 
mokslinių šaltinių prieauglį di
džiuosiuose universitetuose ir 
bibliotekose, kaip šiame konti
nente, taip ir Europoj. Rimti ty
rinėjimai suteikia žinių ir įgali
na geriau suprasti mokslines 
problemas, atidaro naujas per
spektyvas. Laikomi įvairiuose 
pasauliniuose mokslo centruose, 
mūsų darbai ir sudarys tą moks
lininko 'įnašą, kurį galima pa
statyti prieš akląsias laiko akis. 
Jau dabar pasaulyje esama aka
deminių organizacijų 'kaip Balti- 
sche Historisahe Kommissian Vo
kietijoje arba Baltiška Institutet 
Švedijoj, kurios subūrė moksli
ninkus specialiai baltų studijų 
darbui. Mūsų Draugijai tampant 
tikrai tarptautine, galime su pa
grindu tikėtis, kad tokių institu
cijų skaičius padidės ir kad su lai
ku mes net galėsime padėti pa
grindus 'profesinei baltų -studijų 
disciplinai, reguliariai dėstomai 
Amerikos universitetuose.

Nukreipiant akis vidun, į bal
tų bendruomenes, gyvenančias 
svetur, galima įžvelgti pagrindą 
vilčiai, kad mūsų Draugijos pa
siekimai, pasisekimai, ir iš jų iš
plaukianti plačiojo pasaulio pa
garba, labai daug padės baltų 
tautų identiteto išlaikymui sve
tur, pakels pasididžiavimą baltų 
tautiniu palikimu, kurį jaunosios 
'baltų kautos galės be gėdos įneš
ti, kaip savąjį indėlį, iį plačiojo 
pasaulio civilizaciją.

Šitokiu būdu mes, gal būt, pra
bilsime pasauliui aiškiu morali
nių vertybių balsu, kuris bus iš
girstas tame kartais beprasmia
me ir bauginančiame ‘ n jos 
triukšme.

Vienas anglų 'poetas kartą 
šė apie didį senovės laikų užka 
riautoją, 'kurio imperija pavirto j 
dulkes, palikdama vieną tik ak
menį dykumos smėly, su įrašu. 
“Esu Ozymandias, karalių kara
lius. Pažvelgę į mano darbus, ga
lingieji, praraskite viltį”- Prama- 
tau laiką po to, kai jau visos 
mus vergusios imperijos bus nu
ėję į .pražūtį, kiekviena savuoju 
“Istorinės neišvengiamybės” ke
bu, kada mūsų baltų civilizaci
jų pasiekimai paliks mokslininko 
įrašą aklose laiko akyse, ir tame 
įraše bus skaitoma: “Pažvelki
te į savo darbus, galingieji, ir pra
raskite viltį”.

Moriarrty, o egzekutyvo direkto
rius — E. Hinds, kuris beveik 
per ketvirtį šimtmečio dirbo su 
WBBM televizija (kanomis 2). 
Naujosios televizijos stoties pir
minis tikslas bus šalia mokyklų, 
aptarnauti katalikų ligonines, pa
rapijų įstaigas. Programoje bus 
religiniai dalykai, patarimai šei
moms, auklėjamo klausimai, ži
nios iš įvairių vietų, net ir 'kuni
gams sugestijos pamokslams. Kai 
kurios programos bus duodamos 
etninėmis įkalbomis.

Programa iš įrengtų studijų 
bus 'perduota į Sears dangorai
žio įtaisus 102-me aukšte, o iš 
ten — į siųstuvo antenas virš 
dangoraižio. Perduodama progra
ma sieks 25 mylias, bet bus dar 
naujos antrinės stotys Munde- 
lein, Sahaumbung ir Ori and 
Parko vietovėse, kurios, sustipri
nusios signalus, juos perteiks to
liau. Kad susidarytų pajamų iš
laidams apmokėti, dalis progra
mos bus parduodama kitoms te
levizijų stotims, o studijos bus 
nuomojamos komercinėms prog
ramoms paruošti (jp)

ITALU PREMIJA 
SOLŽENICINUI

Krikščionių demokratų parla
mento grupės atstovų pirminin
kas F. Piecoli įteikė Solženicinui 
auksinį žymenį kaip pasaulio taikos gynėjui. ,
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Nauji leidiniai
• MEDICINA, 1974 m., Nr. 1 

(46). Pasaulio lietuvių gydytojų 
sąjungos žurnalas. Vyriausias 
redaktorius Kaz. Pemkus, M.D., 
1022 Beau Brummel Drive, Slee- 
py Hollow, III. 60118. Administ
ruoja L. Dargienė, 10326 Kipling 
St., Westchester, III. 60153. Me
tinė prenumerata $10.00. žur
nalas didelio formato, gausiai 
iliustruotas, numeris 58 psl.

“Mediciną” nuo šio numerio 
redaguoja naujas redaktorius — 
Kazys Pemkus, M.D. Jam talki
na gana didelė redakcinė kolegi
ja. Labai sveikintina, kad jon 
įeina ir žurnalo estetiką tvar
kanti dail. A. Labokienė ir 
straipsnių kalbos bei korektūros 
žiūrintis lituanistas J. Masilio- 
nis.

Štai naujo numerio medžiagos 
metmenys: redakcijos žodis, la- 
seriai retinos ligose, apie regėji
mo funkciją, didėja galimybės 
gydyti alkoholikus, garbės na
riai, lietuviai mokslininkai ir jų 
darbai, odontologijos skyrius, 
veterinarijos skyrius, veikla, at
žalynas, Paskutinis birželis (B. 
Pūkelevičiūtės), In memoriam, 
korporacijos, medicina okupuo
toje Lietuvoje, moterų skyrius, 
kronika, mlxtura, administrato
rės žodis. Viršelyje dail. Vandos 
Balukienės paveikslas iš ciklo, 
skirte nežinomai audėjai.

• MOTERIS, 1974 m. kovo — 
balandžio mėn., Nr. 2. Lietuvių 
moterų žurnalas. Leidžia Kana
dos Lietuvių katalikių moterų 
draugija. Redaguoja Nora Kul- 
pavičienė. Redakcinė kolegija: 
Z. Daugvainienė, Z. Didžbalienė, 
I. Kairienė, L. Murauskienė. Ad
lį 'strnoja Bronė Pabedinskie- 
rit Redakcijos ir administraci
jos adresas: 1011 College St.,
Toronto, M6H IA8, Canada. Me
tinė prenumerata $6.00.

Tiek išvaizda, tiek turiniu 
labai patrauklus ir kultūringas 
mūsų moterų žurnalas. Puikus 
popierius, geros ir atrinktos 
nuotraukos. Daug dėmesio ski
riama literatūrai, menui ir apla
mai šviesesniam moterų pasau- 

r liui. Netrūksta ir praktiškumo 
— skyriai: Madų ir grožio pa
saulis, šeimininkių kampelis.

1920 - 1940 (Summary) # DAS 
LANDWIRTSCHAFTLICHE

PRODUKTIONS - GENOSSEN- 
SCHAFTSWESEN IN UNAB- 
HAENGIGEN IJTAUEN 1920 - 
1940 (Zusammenfasung). Lon- 
don, 1974.

Tai lietuvių kalba anksčiau pa
skelbtos studijos kiek patrum
pintos santraukos anglų ir vo
kiečių kalbomis vienoje kišeninio 
formato 80 psl. knygoje. Ribota 
laida išleido Lithuanian House 
Londone. Kaina $3.00. Galima 
užsisakyti šiuo adresu: Mr. J. 
Glemža, 7262 Hirsau, Convent- 
rain 33, W. Germany.

• LAIVAS, 1974 m. birželis, 
Nr. 6. Religinio ir tautinio gy
venimo mėnesinis žurnalas. Lei
džia Marijonų vienuolija. Reda
guoja kun. J. Prunskis. Adr. 4545 
W. 63 St., Chicago, III., 60629. 
Metams 4 dol.

Dr. P. Mačiulis rašo apie Švč. 
Jėzaus Širdies meilę. Kun. dr. 
K. Matulaitis informuoja apie 
Europos katalikus. G. Krivickie- 
nė 'pasakoja apie lietuvio religi
nius 'pergyvenimus Marijos šven
tovėje Washingtone. Kun. A. 
Nockūnas, MIC, ryšium su Sek
minėmis, primena apie penteko- 
stalų religinį sąjūdį. J. Narūne 
vaizdžiai apaašo arkiv. J. Skvirec
ko geraširdiškumą išeivijoje. D. 
Kybartienė prabyla eilėraščiu 
apie ašarą. J. Daugailis 'perteikia 
iš Sibiro grįžusio J. Kreivėno per
gyvenimus. A. Pruinskytė sumini 
įdomesnes mintis, kurias jai teko 
'girdėti pamoksluose. A. Saulai- 
tis, SJ, supažindina su Brazilijos 
indėnų religiniu gyvenimu. Kun. 
K. Kirellis primena, kad galima 
būti mylimu ir garsiu. Daug in
formacijų iš okupuotos Lietuvos 
bei iš viso pasaulio religinio gy
venimo.
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• Alfonsas Tyruolis, DIEME
DŽIO PAUNKSMĖJE. Sonetai. 
1974 m. išleido Šaltinis, 16 Hound 
Rd1., West Bridgford, Nottinghaim 
NG2 6AH, England. Viršelis 
dail. Ados Korsakaitės - Sutkuvie
nės. Klasišku braižu parašytos kū
rybos leidinys. Rinkinys 36 psl., 
kaina $2.00.
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šeštadienis, 1974 m. birželio mėn. 8 d.

Filmų įvairumai
STASE SEMĖNIENE

Su teta per gyvenimą

• ATEITIS, 1974 m. Nr. 4. 
Lietuvių katalikų jaunimo žur
nalas. Leidžia Ateitininkų moks? 
leivių sąjunga. Redaguoja kun. 
Jonas Staškevičius, 941 Dundas 
St. W. Toronto 3, Ont. Canada. 
Administruoja Juozas Polikaitią, 
7235 S. Sacramento Avė., Chica
go, III. 60629. Metinė prenume
rata JAV ir Kanadoje $7.00, su
sipažinimui prenumerata $5.00, 
garbės prenumerata $15.00, ki
tur laisvajame pasauly $5.00.

Šis tas iš turinio: tikėjimo gy
vumas, apie ateitininkų atsinau
jinimą, iš mūsų pasaulio, Aloyzo 
Barono “Abraomas ir sūnus”, 
laiškai, mūsų veikla, kreivos šyp
senos ir kita.

PASKUTINIS BIRŽELIS. 
Muzika Broniaus Budriūno. žo
džiai Birutės Pūkelevičiūtės. 
Mišriam chorui su fortepijonu. 
Premijavo ir išleido lietuvių gy
dytojų korporacija Fraternitas 
Lithuanica, 1974 m. Viršelį pie
šė Paulius Jurkus. Tiražas 700 
egz. Leidinio kaina $3.00. Su
krauta “Darbininko” administ
racijoje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207.

♦ MŪSŲ ŽINIOS, 1974 m. bir
želio mėn. 2 d. Nr. 11 (53). Lie
tuvių jėzuitų ir Jaunimo centro 
Chicagoje biuletenis. Atsakingasis 
redaktorius Algimantas Kezys,S.J. 
Biuletenį redaguoja Danutė Va
karė, 7114 S. Talman Avė., Chi
cago, iii. 60629.

šiame numeryje dėmesys ski
riamas 'gigantiškoms R. Mozo- 
liausko skultpūrams, Jono Rimšos 
tapybai, 'lietuviams televizijoj, sa
vanorių kariuomenei, poetui An
tanui Gustaičiui, moksleiviams 
ateitininkams ir dzūkų šventei. 
Visas temas iliustruoja puikios 
nuotraukos.

♦ MUZIKOS ŽINIOS, 1974 m. 
Nr. I. Leidžia Lietuvių vargoni
ninkų muzikų sąjunga. Išeina 4 
kartus per įmetus. Redaguoja V. 
Mamaitis, Redakcijos ir administ
racijos adresas: 209 Clark Rače, 
Elizabeth, N. J. 07206. Metinė 
prenumerata $5.00.

• AGRICULTURAL I’RODUC- 
TION COOPERATIVES IN IN- 
DEPENDENT LITHUANIA

VAZNELIŲ PREKYBA 

Dovanos įvairioms progoms 
2501 W. 71 St., Chicago, OI. 60629 

Tel. (312)I .471-1424

• Česlovas Valdemaras Obcars-
kas, LAIKAI NEŠA ŽMONES. 
Pirmasis ipoeto savitas eilėraščių 
rinkinys. Išleido žurnalas ŠALTI
NIS 1974 m., 16 Hound Rd.,
West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH, England. Viršelis FE
LIKSO RAMONIO. 103 psl., kai
na 75 ipenai arba 3 doleriai.

• 25 METU DARBO SUKAK
TIS. Vysk. M. Valančiaus Litu
anistinė mokykla, Hamiltonas, 
Ontario, Kanada, 1974 m. Redak
cinė komisija: Jonas Mikšys, An
tanina Mikšienė, (Kazys Mileris. 
Perrašė mašinėle Rita Parėštytė. 
Viršelį piešė Algis Trampickas. 
Spaudė “Litho Art.” Nuotrauko
mis iliustruotas 76 psl. jubiliejinis 
leidinys. • Turinio skyriai: Sveiki
nimai, Ir šviesa mus telydi (A.

Rinkūnas), Mokyklos kronika, 
Mokyklą baigusieji, Mokinių kū
ryba. Mirusieji, Leidinio rėmė
jai.

• VYTIS, 1974 m. gegužės mėn. 
Nr. 5. Lietuvos Vyčių mėnesinis 
žurnalas. Redaguoja Loretta I. 
Stiukas, 1467 Force Drive, Moun- 
tainside, N. J. 07092. Straipsniai 
ir informacija spausdinama dau- 
įgiąusia anglų kalba. Metinė pre
numerata $4.00. Administracijos 
adresas: Vytis, 1625 W. Marųuet- 
te Road, Chicago, III. 60636.

• Bronius Budriūnas, MIŠIOS 
UŽ MIRUSIUS. Chorui unisonu 
arba solo. Mišių mecenatas prela
tas Juozas A. Karalius. Broniaus 
Budriūno kūriniam leisti fondo 
leidinys, Nr. 19., 2620 Griffith 
Park Blvd. Los Angeles,, 
90039.

STIPRUS DRAMATURGAS

CA

MOKSLO SIEKIANTI 
AKTORĖ

Filmų ir Broadway aktorė Peg- 
įgy Cass studijuoja Fordhamo uni
versitete, planuodama pasitikti 
doktoratą anglų literatūroje.

KONCERTINES 
YPATINGAS 

GITARAS 
IR 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYMU 

IR
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Mannfacturers

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

Tel. Vlrginia 7-7258-59

KVIRINAS RUNIMAS
4914 W. Cermak Rd.
CICERO, ILL. 60650

Tel. — 652-8200
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STANLEY JR. SAYS:

Brooklyne gimęs dramaturgas 
Woody Allen atkreipė daugelio 
dėmėsi savo kūriniu “Don’t 
D rink the Water”, su pasisekimu 
ilgai ėjusiu Broadway teatre ir 
kituose miestuose, jų tarpe ir Chi
cagoje. Daug juoko iš poros, ku
ri savo atostoginėje fkelionėje įst
ringa sovietinėje įstaigoje. Allen 
yra įkūrėjas ir filmų “Bananas” ir 
“Sleeper”. Dabar Chicagoje 
Candleliight Dinner teatre vai
dinama jo komedija “Play it 

1 Again Sam”. Ją atlieka profesio
nalai 'aktoriai, kurių eilė su uni
versitetiniu išsilavinimiu. Daug 
juoko, inors yra ir kontroversinių 
gabalų. Daug gyivumo įneša 
gabus režisierius W. Pullinski, ku
ris 'gretimame Foram teatre yra 
taip pat surežisavęs 'linksmą ko
mediją: “6 Rms. Riv-Vu”.

Pradžioje buvo romanas, kuris 
buvo paverstas scenos vaidinimu, 
vėliau pritaikintas ekranui filmas 
o tas, vėl naujai išdabintas ir pa 
gražintas, paverstas muzikiniu vei 
kalu "MAME” Broadway scenoje 
Dabar gi vėl iš naujo “auksu ap
trauktas” (vien tiktai pagrindinės 
žvaigždės garderobui išmesta be
veik pusė milijono dolerių) “MA
ME”, šį kartą perdirbtas iš muziki
nio veikalo, paleistas plačiame ek
rane spalvoto muzikinio filmo pavi
dale.

Per įvairius savo įsikūnijimus 
MAME turinys daugeliui yra gerai 
žinomas. Mame — filmo herojė, yra 
tikra nuotykių ieškotoja, įtraukusi 
ir savo našlaitį sūnėną Patrick į sa
vo laisvai vingiuojančius gyvenimo 
takus. Mame linksmai leidžia ištai
gingą ir išlaidų bohemišką gyveni
mą. Mažasis Patrick iš nuostabos 
išplėstom akim seka ją per dešimt
mečius, ekskursuodamas tai į Ame
rikos pietus, kur jo teta Mame ište
ka už turtuolio aristokrato, tai vėl 
į šiaurės Connecticut, kur gudrioji 
teta atidengia kombinuojančios šei
mos kėslus įtraukti Patrick vedy-

bomis j savą lizdą. Per dvidešimt 
metų besitęsianti istorija atrodo 
šiek tiek ištęsta.

Mame vaidina Lucille Bali, kuri 
turi visą būrį savo garbintojų iš te- 
levizijos programų. Per šešiasde
šimt persiritusi jaunos moters ro
lėje ji pristatoma publikai su triu
kais. Amerikiečių pamilta ir garbi
nama. besigailint jos ir nenorint 
atidengti visų jos raukšlių, ji fil
muojama specialiu būdu, todėl nėra 
ryški, lyg per miglą. Kai kiti akto
riai filmuojami su ja kartu, tie ir 
lieka ‘'migloti", bet tik palikus be 
jos — vieniems, vėl tampa visai 
ryškūs.

Filmui tekstą parašė Pulitzer 
premiją laimėjęs dramaturgas Paul 
Žindei, tačiau ir jam galima paprie
kaištauti dėl tuščio dialogo.

Mame draugės rolėje Beatriče 
Arthur, dabar laurus skinanti ir 
furorą sukelianti televizijos pro
gramoje MAUDE, ištraukė visą fil
mą į realų gyvenimą vien savo pa
sirodymu. Jos balsas — vyriškai 
žemas ir griausmingas, lyg kokio 
puskarininkio, juoku alpina žiūro
vus ir nustebina pačią Mame.

Rpie jaunystę ir jos kvailystes

PEDAGOGŲ KONFERENCIJA

JAV katalikų švietimo sąjun
gos direktorių 'suvažiavimas įvyks 
birž. 13-14 d. Washiinigtone.

Lewis Gilbert pastatė “Friends”, 
spalvotą, su gražiais saulėlydžiais, 
bet tuščią ir kvailoką spalvotą fil
mą. Amerikiečių publika nusisuko 
nuo jo, ir jis žuvo prie kasos lange
lio — neatnešdamas dolerių.

Dabar pastatytas jo tęsinys 
"PAUL and MICHELLE”. Tie jau
nuoliai (14 m. mergaitė ir 15 m. 
berniukas) iš pirmo filmo, kuriame 
prancūziškoje provincijoje susilau
kė kūdikio, yra trim metais vyres
ni su 3 m. dukrele. Paul baigė gim
naziją ir per vasaros atostogas ieš
ko Nicoje Michelle, kurią nuo jo 
atskyrė tėvas.

Vystosi šių laikų pilkoji istorija. 
Ji gyvena su amerikiečiu, nuo ku
rio jis ją atsiima. Vargsta, dirba, 
jis mokosi Sorbonoj.

Kvailokas buvo pirmas filmas, šis 
— dar blogesnis. Daugelis užklaus, 
kodėl vėl užgimė antrasis filmas, 
pirmajam su nepasisekimu mirus. 
Pasirodo, paslaptis glūdi fantas-

tiškame pasisekime, kurį filmas pa
tyrė Meksikoje ir Japonijoje, kur 
buvo parodyta tolerancija filmui 
apie porą vaikų, susilaukiančių kū
dikio su knygos, atsineštos iš skai
tyklos, pagalba.

Gal daugiausia slegiančiai veikia 
tai, kad ir šis filmas palieka pravi
ras duris kitam tęsiniui. Reikia tik 
viltis, kad Meksikai ir Japonijai pa
sirodys šis filmas be jokio skonio, 
kaip amerikiečiai patyrė iš pačio 
pirmojo.

SOCIALINIO TEISINGUMO 
KONFERENCIJA * '■e-py-t./'

Numatoma 1976 m. rudenį su
šaukti stambią socialinio teisin
gumo konferenciją, kurią orga
nizuoja JAV katalikai. Notre Da
ine universiteto prezidentas kun. 
T. Hesburg pakviestas tos'konfe
rencijos planavimo patarėju.

DAŽAU
LANGUS BEI GARAŽUS 

IŠ LAUKO 
Nebrangiai 
436-7041

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug eutaupysite 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 
lr ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 Wect 63rd Street 
TeL PRospect 6-8998 

Chicago, alinote, 60629

Dusler m‘-Y $2511
■
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LeBaron 2-Door Hardtop

Save u p to $1,500.00 on new 1973’s

BALZEKAS
CIIRYSLER PLYMOUTH VALIANT IMPERIAL

4030 So. Archer Tel. VI T-l 515
Buy In Brighton Park—You Dont Have To Drlve Milte For Serviee =
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HOLE]
We have a 
savings plan 
for your 

financial future 
... and you’ll likę 
saving with us. 
Ask your friends 
and neighbors 
aboutSt Anthony

PAS MUS NE VISI DARBININKAI YRA LIETUVIAI, BET KIEKVIENAME 
SKYRIUJE GALIMA SUSIKALBĖTI LIETUVIŠKAI.
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Kultūrine 
kronika
MŪSŲ DAILININKU DARBAI 

SKAIDRĖSE
Kaip iš spaudos žinome, Lie

tuvių foto archyvas renka lietu- 
viy dailininkų darbų spalvotas 
skaidres. Iki šiol surinkta per 
3,000 skaidrių. Jaunimo centro 
muzikos ir filmų (kambaryje yra 
įrengtos apimtos, kuriose numa
toma šį turtą sukrauti ir ipada- 
rytri prieinamą visuomenei. Kiek
vieno dailininko darbų skaidrės 
bus sudėtos į atskiras karuseles, 
sunumeruotos ir paruoštos rody
mui. Norint jas pamatyti ekra
ne, reikės karusele įdėti į skaid
rėms rodyti aparatą. Praeity ne
retai pasitaikė, kad atvyksta pas 
mius meno mylėtojai, lietuviai ir 
Svetimtaučiai, teiraudamiesi, ar 
galėtų susipažinti su lietuvių dai
lininkų darbais. Neturint paran
kėje darbų reprodukcijų, nuo
traukų ar skaidrių, buvo sunku 
jų prašymus išpildyti.

Liet, foto archyvas kreipėsi į 
lietuviškąją visuomenę, prašy
damas padėti įsigyti rodymo ir 
(garso aparatus. į šį kreipimąsi 
atsiliepė dosnūs aukotojai. Pa
grindiniai aparatai jau nupirkti. 
Beliieka jais naudotis. (Liet, foto 
archyvas dėkoja dail. Aldonai 
Labokietnei už įdėtas pastangas, 
raikant šiam reikalui aukas).

Šia informacija kreipiamasi ir 
į dailininkus, kviečiant bendra
darbiauti su Lietuvių foto archy
vu:

į) Siųskite žinias, iškarpas 
apie savo darbus, parodas. Ši me
džiaga dedama į atskiras bylas 
po Jūsų pavarde;

2} Fotografuokite kiekvieną 
savo darbą; siųskite ipo dvi spal
votas skaidres Lietuvių foto ar
chyvui; ant kiekvienos skaidrės 
užrašykite savo vardą, pavardę, 
darbo (pavadinimą, datą, techni
ką;

3) Prašome ir aukų. įtaisykite 
mums bent vieną karuselę savo 
darbų skaidrėms sudėti. Kiekvie
no dailininko skaidrės bus laiko
mos atskirai karuselėje, kad, rei
kalui esant, lengvai būtų galima 
jas ekrane parodyti.

Lietuvių foto archyvo adresas: 
2345 West St, Chicago, Ilk 60636

LIETUVA TARPTAUTINIU 
REPATRIACIJŲ STUDIJOJE
Ryšium su Simo Kudirkos pri

verstinu atidavimu rusams, 
mums darosi aktuali apskritai 
priverstina repatriacija, kuri po 
antrojo Pasaulinio karo yna pa
lietusi milijonus žmonių. Šiuo 
klausimu ypatingai įdomios me
džiagos duoda Julius Epestein sa
vo knygoje “Operation Keelhaul. 
The Story of Forced Rapatria- 
tian from 1944 to the Present” 
išleido The Devin-Adair Co, Old 
Greenwich, 1973 m., 255 psl., 
kaina 8 dol. 95 et.

Autorius yra istorikas, moksli
ninkas, dirbęs Hoaveirio Karų, re
voliucijų ir taikos institute prie 
Stanfordo universiteto, Califomi- 
goje. Gimęs Vienoje, studijas iš
ėjęs Jenoje ir Leipzige. Nacių lai
kais pasitraukė į Čekoslovakiją, o 
iš ten — į Šveicariją. Buvo švei
carų laikraščių korespondentas 
prie Jungtinių Tautų, bendradar
biavo eilėje vokiečių ir amerikie
čių laikraščių, profesoriavo Lin- 
colno universitete, San Francisco 
mieste.

Su mokslininko kruopštumu ir 
laikraštininko smalsumu jis su
rinkęs daugybę medžiagos apie 
pabėgėlius, prievarta atiduotus 
Sovietų Sąjungai iš V. Vokietijos, 
Austrijos, Italijos, net ir iš Ame
rikos bei kitų kraštų. Jo apskai
čiavimu apie du milijonai žmo
nių buvo atiduota mirčiai į So
vietų Sąjungą, vykdant po karo 
priverstiną repatriavimą, kuris 
amerikiečių buvo pavadintas 
“Operation Keelhaul”, pagal 
tai ir knygos vardas. Autorius fak
tais parodo, kaip tai buvo bru
taliai žiauru, neteisėta, aieleisti-

Šv. Onos bažnyčios Vilniuje fasado detalė (XVI amž.)

na, nemoralu. Jis iškėlė bylą 
JAV vyriausybės įstaigoms, rei
kalaudamas, kad visa tai liečian- 
tieji dokumentai būtų atskleisti 
viešumon.

Savo knygą Epstednas pradeda 
(pasakojimu apie Simo Kudirkos 
tragediją, įdėjęs ir jo bei jo žmo
nos nuotrauką. Primena Stalino 
su Hitleriu sudarytą paktą su 
si alptų protokolu, dalinantis tarp 
savęs centrinę Europą. Cituoja 
Pavergtų tautų asamblėjos raštą, 
po kuriuo mini ir Lietuvai atsto
vavusio V. Sidzikausko parašą, 
protestuojant prieš priverstiną 
pabėgėlių atidavimą Rusijai iš 
Austrijos. Išryškina Sovietų Są
jungos siekimus užvaldyti Lietu
vą ir kitas artimas šalfš, prime
na JAV kongrese pokario laikais 
pasiūlytą rezoliuciją prieš pri
versi tną repatriavimą antikomu- 
nistų, kilusių iš Baltijos kraštų. 
Veikale surinkta daug faktų ir 
teisinės medžiagos, pabrėžiančios, 
kaip barbariškas buvo pabėgėlių 
priverstinas grąžinimas Sovietų 
Sąjungom J. Pr.
PRIVAČIŲ KOLEGIJŲ KRIZĖ

Pakilus dėstytojų atlyginimui 
ir kitoms mokyklų išlaidoms, ne
mažų sunkumų turi JAV priva
čios kolegijos ir universitetai. 
1972-1973 m. užsidarė 19 kole
gijų 'ir veikiančios siaurina savo 
programą. 1951 metais JAV pri
vačiose kolegijose buvo beveik 
pusė visų JAV studentų, dabar — 
tik 25 proc. Net ir valdinės aukš
tosios mokyklos turi sunkumų. 
Pvz. Southem lllinois univ. tau
pumo sumetimais nuo šių moks
lo metų atleidžia 85 dėstytojus. 
•Lojolos ^universiteto Chicagoje 
metinės išlaidos pasiekė 60 mil. 
dolerių, ir kasmet padidėja maž
daug 5 mil. dol.

MIRĖ SVEIKATOS KNYGŲ 
AUTORĖ

Daugelio plačiai skaitomų 
knygų apie sveikatą autorė Adel- 
le Davis gog. 31 d. mirė Palos 
Verdes, Califomijoje, sulaukusi 
70 m. amžiaus. Prieš metus bu
vo rasta, kad ji serga kaulų vė
žiu. Savo knygose ji labai pirš- 
davo natūralų maistą ir vitami
nų gausą. Kai kurie gydytojai jos 
knygas vertino gana kritiškai.

LAIMINGAS IDEALISTAS
Redemptoristų vienuolis kun. 

Ch. Donovan laimėjo Massachus- 
sets valstybinėje loterijoje 
200,000 dol. ir visus tuos pinigus 
(paskyrė Brazilijos misijų švieti
mo ir labdaros reikalams.

KNEIPP SPRINGS 
Rome City, Indiana 46784 

Tel. (219) 854-2341

★
Čia gydoma pagal 

pagarsėjusį prelato 
Kneipo metodą.: su
stiprinama sveikata, 
sutvarkoma virški
ni mo sistema ir pa- 
gelbima reumatizmo 
skausmai, artralčio, Prel. Knelpp

GERA POILSIO META IR 
VEIKIA IŠTISUS METUS.

padagTY>s, nutukimo Ir bendro ne
galavimo.

Miesto ir kaimo parceliaci  ja

Nesistebėkime, kad kaime gi
męs rašytojas mėgsta labiau ra
šyti apie kaimą. Kaimas yra 
nuoširdus. Bet gal dėl to, kad 
ten žmonių retai tesimato? Kiek
viena dūšia ten yra branoi: 
“Prašau, atsilankykite!” Bet 
mieste išsimokslinęs rašytojas, 
kad ir gerai pažįstąs kaimą, 
dažnai jo tinkamai neaprašo, nes 
kaime tain mažai kas atsitinka. 
Ka tuomet iis daro? Nagi iš vi
suotinės literatūros ir miestišku1 
“biurgeriškių” pavyzdžiu išvirkš 
čia kaimui literatūrinės gyvybės, 
ir šis rašte bent atrodo kiek įdo
mesnis.

Miestas ir kaimas — du at
skiri pasauliai. Nėra abejonės. 
Bet kur jų realybė? Meniškoji. 
Nežiūrint, kad miestas turi nei
giamų sociologinių savybių, ko 
mūsų literatūrai trūksta? Ko, 
kad būtų kiek arčiau teisybės?

Mums trūksta aprašymo kai
mo tokio, koks jis iš tikrųjų yra. 
Neidealizuotas, objektyvus, jis

gal būtų ir literatūriškesnis?
Reikia ir neperjuodinti miesto 

aprašymo. Trūksta rašto, rodan
čio, kaip miestas veikia kaimo 
žmogų. Juk dauguma mūsų rašy
tojų mokslus baigė mieste. Gal 
jiems ten patiko, jei liko jame 
ir gyventi? Reikia ir miestiečio 
veikalų apie kaimą: kas jam pa
tinka, nepatinka, rašant atvirai, 
su pilna savijauta Ir net mies
tietišku humoru, griaunant įsi
galėjusį vaizdavimo štampą. 
Kaimas nuo to nesugrius — bus 
dar laimėta: miestiečio veikalas 
apie kaimą!

Reikia Ir miestiečio atvirų 
jausmų, pvz, kai jis, ilgai užsi
buvęs kaime, grįžta savo mies
tan. Jo vidinio drabėjimo, išvy- 
dimo bokštų, šviesų, krautuvių, 
miesčionių, kinų ir teatrų. Ir ko 
mums labai trūksta, tai miestie
čio veikalo apie miestą. Be ypa
tingų “demaskavimų”, be bur
žuazinio” (buržua — miestietis) 
priekaištavimo savai gimtai vie

tai. Gal net su meile judriam, 
kultūriniam centrui, ar net ir 
keliom purvinom gimto krašto 
gatvelėm. Greitosiomis čia gal
von ateina tik B. Pūkelevičiūtės 
ir P. Andriušio Kauno vaizdai. 
Keiksmus palikim sociologams 
(žr. Sociology of the deviant be- 
havior, M. Cinard), tai ne litera
tūros sritis.

Apie išeiviškus miestus kal
bant. reikalas atrodo kiek pusė
tinai, nors geros pagiežos dozės 
netrūksta. Jie laikomi lyg ištrė
mimo vietomis, nors ir laisvai 
pasirinkti. Pramušus šitą įvairių 
vietų (miesto, kaimo) tenden
cingą idealizuotą ar pagiežinį 
vaizdavimą, gal dėmesys susi
koncentruos j svarbesnius lite
ratūrinius uždavinius ar įtam
pas, kuriose pati vieta 
dažnai yra neutrali. Juk gerų ir 
blogų žmonių rasime ir kaime ir 
mieste

P. Min.
Šiek tiek pasaulinėje, bet ypač 

mūsiškoje literatūroje yra įsiga
lėjęs keistokas skirstymas, savo
tiška parceliaci ja: kaimo “mies
to negerovių’’grožiniai veikalai. 
Kartais tai virsta tiesiog štam
pu. Tad ir norėtųsi pažvelgti į 
šią opią problemą kiek kitokiais 
kriterijais.

Miesto apysakos — romanai 
senokai buvo vadinami (Prancū
zijoje) buržuaziniais romanais; 
jie daugiau smerkė, kaip iliust
ravo miesto ar miestelio gyveni
mą, gi mūsiškojo “žaliojo kai
mo” kūriniai yra lyg kaimo bui
ties piešiniai, kuriuose kaimo 
žmogus rašytojo daugiausia yra 
įvelkamas J dorinio, žemės pus
dievio — herojaus, miškų me
džiotojo sermėgą ir jam (i la 
Rousseau) teikiama didelė pa
garba ir dėmesys. Jis yra lyg ži
los senovės palikuonis, kuris, 
gamindamas maistą, prisijauki
na gyvulius, ar juos medžioja ir 
tuo tampa savotiškas, sau pri
klausantis, laisvas žmogus, vis
ką darąs savo rankomis,, ir Die
vas jam padeda.

Miestas, kaimas (ar jūra) kaž
kodėl grožiniuose veikaluose 
tampa lyg atskiri pasauliai. Jie 
turi net savo tipišką scenogra
fiją, charakterius, atmosferą: 
gatves, mišką, putojančias ban
gas. Ir žmonės tokiame peizaže 
atrodo visuomet kitokie: tai ple
pūs, tingūs ar skubą miestiečiai' 
tai rimti, prakaitu apsipylę kai
miečiai; kartais vėl tinklai, žu
vys, vėjas; kapitonai ir sūraus 
vandens platybės...

Prie to net pripratome. Bet 
gal visa tai nėra taip? Pvz. atsi
kėlęs gyventi į miestą, kaimie
tis gal sunkiai pasikeitimus per
gyvena? O miestietis? Ar jis 
kaime nenuobodžiauja? Sausu

mos gyventojas laive gali pasius
ti iš nuobodulio. O gal ir kaimo 
gyventojas kaime didžiai nuo
bodžiauja ir svajoja ar kalba 
apie gerą gyvenimą mieste? Bet 
veikaluose to retai rasi.

šiaurietis juk dažnai galvo
ja apie pietus: Italiją, Ispaniją, 
Graikiją. Nuvažiavęs pasigėri, 
bet pradeda netrukus bodėtis ir 
ilgėtis šiaurės. Kartais, jei jis 
turistas, jam greit atsibosta 
visos tos žymios katedros, o pie
tietis vėl galvoja, kad Anglijoj, i 
Vokietijoj, Skandinavijoj jam 
būtų įdomu, ir gal pats neblogai 
ten gyventų. Net toks prerijų 
kaubojus filmuose taip melagin
gai rodomas — vis aktyvus, 
nors, iš tiesų, jis turi patį nuo
bodžiausią gyvenimą, jei kas jį 
gerai pastudijuotų.

Tačiau literatūra, kaip žino
me, to “neįtraukia”, nesupranta, 
gal nenori, ir griežia regionali
niu smuiku vien romantiškai, ir 
šių dienų galvojančio žmogaus 
ji kartais nepatraukia, pasmerk
dama didelę dalį skaitytojų.

“Atmosferizmas”, atrodo, ker
šija rašytojui, kai jis šį perdaug 
idealizuoja, ypač vietas (kaimą, 
miestą, pietus, jūrą), kurias vie
tiniai gal norėtų, laikinai ar vi
sai, pakeisti? Ir ar ne čia yra 
“kaimo” ir griežtų “miesto” vei
kalų literatūrinė klaida, ypač 
jei perdaug tų ekstatiškų eilučių 
apie tam tikras vietas, apie 
miesto ar kaimo netikrą vaizda
vimą, kad skaitytojas jaučiasi 
lyg Ji nori apgauti.

Įdomu, kaip kaimo gyvento
jas prisitaiko mieste. Nelengvai. 
Matyti ir iš to, kad kaime gimęs 
rašyto jaš sunkiau pagauna mies
to gyvenimą raštuose. Tokių su 
išimtim, yra ir pas mus nemaža. 
Miestą neretai jie nudažo kaimo 
spalvomis.

Filomena sako...
KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS NEŽIŪRI į 

ŠVIESESNĮ IR TINKAMESNĮ GYVENIMĄ-

Socialinis apdraudimas yra per mažas 
pragyvenimui. Augšti nuošimčiai moka
mi Chicago Taupymo bendroves pridėjus 
prie Sočiai Security, suteiks Jums ramias 
dienas jūsų senatvėje, 5.25% ant pa
prastų knygučių, ir iki 7.5% ant certi- 
fikatų.

Šį metą Chicago Taupymo bendrovė švenčia Auksinį Jubi- 
lėjg ir turi laimėjimui - kelionę į Hawaii, Disneyland, Las Vegas 
ir daug kitokiu laimėjimu. Atsilankykite.

CHICAGOS*!
savings and loan association

6245 south vvestern avenin 4 76 7j75

JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIU DOVANAS | LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokilės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LTCKNSED HY VNTOHPOSY7.TORG)

VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BftOADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 Tel. — 581-6590; 581-7720

EKSKURSIJOS | LIETUVA 1974 METAIS
Skubėkite registruotis!

American Travel Service Biuras šiais metais yra suorganizavęs 10 gru
pinių kelionių į Lietuvą. Tai yra kelionių biuras, kuris pirmasis pradėjo 
organizuoti šias ekskursijas ir turi didelį patyrimą šioje srityje. KIEKVIENA 
GRUPE LYDĖS PATYRĘS KELIONIŲ PALYDOVAS.

VISOS GRUPES LIETUVOJE PRALEIS 5 DIENAS (1 dieną Kaune)
LIEPOS 23 D.
RUGSĖJO 1 D.

SPALIO 2 D.

— Iš Chicagos — $1085.00
— 15 dienų:

iš Chicagos — $963.00; iš New Yorko — $857.00
20 dienų su Roma:
iš Chicagos — $1,085.00, iš New Yorko — $980.00
Iš Chicagos — $898.00; iš New Yorko — 792.00

PRICES & AIR FARES SUBJECT TO CHANGE. RATES QUOTED BASED 
ON TARIFFS AND EXCHANGES IN EFFECT APRIL 1, 1974.
Taipgi mūsų biuras organizuoja keliones j Havajus — vieną š. m. rugpiūčio 
mėnesį, kitą vasario mėnesį 1975 m. Patariama registruotis dabar.

DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue

Chicago, lllinois 60643 Tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sudarome reikalingus iškvietimo 
dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais po visą Ame

riką Ir kitus pasaulio kraštus, parduodame lėktuvų bilietus, parūpiname 
reikalingas vizas. '. . :

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firma, paskyrimo vietų pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pristatymas 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų jstoigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuves, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių, 
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kftų daiktų.

PACKAGE ENPRESS & TRAVEL AGENCY, INO.
Affillated with PODAROGIFTR, INO.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, Šaldytuvams, televizijos 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betfcuriame mūsų skyriuje. Atidaryto 
kasdien nuo 9 valandos ryto Ud 6 valandos vakaro. Šeštadieniais fr sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet

MOŠŲ SKYRIAI
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street
Baltimore SI, Md. — 1900 Fleet Street___________
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Arenu* _ 
Buffalo 12, N. Y. __ 701 FUlmore Avenue .............
Chicago 22, nL — 1241 No. AsMand Avenue----
Chicago, m. 00029 — 2608 Wert 09 Street ----------
Chicago, BĮ. 60009 — 1855 West 47 Street ......... 
CIeveland 13, Ohio — 1028 Kanllvvorth Avenue _ 
Detroit 12, Mich. — 11001 Jos Campau Avenue _ 
Farmingdale, N. J. — Freewood Acres Rt 9 ..... —
Hamtramck, Mich. — 11339 Joe Campau Avenue „ 
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillslde Avenue ... 
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
Newark, N. J. — 378 Market Street
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue______
New York S, N. Y. — 141 Second Avenue______
Phlladelphla 23, Pa. — 631 W. Glrard Avenue___
Rahway, N. J. — 47 East Milteli Avenue__ ____
South River, N. J. — 41 TChltehead Avenue____
Syracuse, N. Y. 13204 — 518 Marcelis Street ___
Trenton 10, N. J. — 1182 Deutz Avenue____ —
Utica, N. Y. — 963 Bleefcrr Street ___ __________

.......... 435-1684
Z...'"'" 467-6468
__ ....  895-0700 
_____ 486-2818 
_____ 925-2787 
_____ 376-6755 
_____  771-0696 
__ — 365-6780 
..____ 363-0494
.......... 365.6740 
..........  249-6216 
..........  385-6550 
..........  642-3452 
..........  674-1540 
..........  475-7430 
._........ 769-4307
_____  381-8800 
_____  257-6830
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ŠEIMOJ PROBLEMOS STUDIJŲ DIENOJ TORONTE
PRANYS ALSĖNAS

rome kitiems, viskas yra tvarkoj...
Bloga, jei ne blogiausia dar ir 

tai, kad nūdienis jaunimas neįsi- 
jaučia j krikščioniškas tiesas, Ka
talikų Bažnyčios mokslą etc.

J tą (labai svarbų!) reikalą 
itin daug nedarnos jneša ir mote
rų kraštutinis “išsilaisvinimo” 
judėjimas — “Women’s Lib.”

i Taip lygiai žalingos šeimyni- 
i nio gyvenimo šventumui ir dar- 
! numui “hipių”, išgalvotos bend

ro gyvenimo “komunos” su vi
siškai nekontroliuojama sekso 
laisve. Dabar gi beveik pradeda 
“įsipilietinti” vadinamos “kon
trakto vedybos” — vieneriems, 
dvejiems metams etc.

Dr. J. Sungaila dar priminė ir 
pakartojo, kas yra (ypač lietuviš
ka) šeima, kas ją riša, kas jun
gia. Tai meilė, lietuviškumas, 
tarpusavyje darnumas, tautybės 
svarba, religija ir L t Stabtelėjo 
kiek ilgiau prie statistikos, kuri, 
deja, baisoka.

Kanados Lietuvių katalikų 
centras kasmet suruošia studijų 
dieną pagvildenti bent vieną ku
rį iš aktualiausių šių dienų as
pektų, liečiančių ypač mūsiškį 
lietuvišką gyvenimą išeivijoj.

Ankstyvesniais metais buvo 
nagrinėtos temos apie lietuviškas 
katalikų parapijas svetur ir apie 
mūsiškį jaunimą. Gi šiemet — 
gegužės 25 d. — Prisikėlimo pa
rapijos parodų salėje gana pla
čiai buvo kalbėta tema “Lietu
viškoji šeima dabarties grėsmė
je”.

Šią studijų dieną trumpu žo
džiu atidarė dr. J. Sungaila, pa
prašydamas “Tėv. Žiburių” re
daktorių kun. dr. Pr. Gaidą pri
statyti dienos prelegentus. Pa
skaitininkų būta penkių, kurie, 
sritimis pasisikirstę, gvildeno 
anksčiau minėtą temą.

Kas gresia mūsų šeimai ir kitos 
temos

♦
Vadovas — prof. dr. Ant Mus

teikis, pedagogas, sociologas, ra
šytojas, profesoriaująs D'Yonvil- 
le kolegijoj Buffalo mieste.

K. Manglicas, taip pat sociolo
gas, besidarbuojąs Toronto arki
vyskupijos “Catholic Children’s 
Aid Society” skyriaus direktoriu
mi, iškėlė “Kas gresia mūsų šei
mai?”.

Montreališkė Irena Lukoševi
čienė, socialinės srities žinovė, 
žvilgterėjo į tai, kas padeda šei
mai kovoje su grėsme.

Trečiąją temą “Apie jaunų šei
mų sudarymą” nagrinėjo iš Lon
dono, Ont., atvykusi Gražina 
Petrauskienė, turinti magistrės 
laipsni, pažįstanti kanadiečių ir 
lietuvių gyvenimo sąlygas, veikli 
visuomenininke Londono, Ont., 
lietuvių kolonijoj.

“Mūsų šeimų problemas” 
gvildeno torontiškis dr. Juozas 
Sungaila, rentgenologas ir visuo
menės veikėjas (buv. PLB pirm.).

Dr. A. Musteikis nagrinėjo kas 
yra šeima, kokia jos paskirtis ir 
t t, prisimindamas ypač nega
tyvią šeimos sampratą bedieviš
koj Rusijoj, kur savo laiku egzis
tavusi netgi vadinamoji “atviru
kų skyrybų” procedūra. Nebeno
ri gyventi šeimoje, parašei teis
mui atviruką ir — viskas.

K. Manglicas, kalbėdamas apie 
lietuviškąją Šeimą Kanadoje da
barties metu, pabrėžė, jog švieti
mas ir žmonės — nuolat besikei- 
čią. Besikeičiančios ir šeimos, 
kaip visų kitų, taip ir lietuvių.

Šeimos solidarumas — stiprus 
pagrindas

Tautybių tirpinimo katilas šia
me krašte dar nesąs paruoštas, 
bet kaip ilgai taip bus? Kiekvie
nai šeimai — esančiam sociolo
giniam padaliniui netrūksta pro
blemų. Lietuvių šeimoms taip pat 
užtenka panašių problemų, o jų 
didėjimas atneša tam tikrų pavo
jų šeimų disintegracijai. Taigi, 
šalia šeimų integravimosi atsi
randa ir disintegracija. Jeigu pri
trūksta šeimoj solidarumo — su
sidaro slėgimas. Nebent toleruo
jama šeimos vertybių sąvoka ir 
ypač tautinė šeimos sistema. To

kie reiškiniai akivaizdūs ypač ta
da, kai užmirštamas moralinis, 
religinis, tautybinis ir visuomeni
nis šeimos aspektas. Tuomet ir 
sušlubuoja lietuviškos šeimos 
integritetas.

Irena Lukoševičienė kėlė klau
simą truputį iš kito taško: kas gi 
padeda lietuviškoms šeimoms išsi
laikyti aplamai? Kaip ilgai mūsų 
jaunimas dar bus lietuvišku? Tai 
priklausys nuo to, kiek ir ko vai
kas gaus šeimoje, koks bus jo pa
sitikėjimas savąja šeima etc. Juk 
šeima yra jungtis gyvų žmonių, 
darančių vienas kitam didelės 
tarpusavio įtakos. Turintis reikš
mės aspektas — šeimos nuotai
ka, nes šeima — visuma. Ji įtam
pų nemėgstanti. Todėl šeimos 
nariai ir privalo išmokti duoti, 
priimti, aukotis, dalintis ir t. t. 
Šeimos nariai tarpusavy bendra
darbiauti privalo meilės atmos
feroje. Dažnai pasidaro nebe- 
sveika šeimos nuotaika, kai prisi
krauna per daug turto, per daug 
maisto, per daug materialinių 
gėrybiij, taip lygiai, žinoma, ir 
atvirkščiai.
Lietuvių kalba, savos tradicijos —

lietuvybės ir šeimų išsilaikymo 
ramsčiai

Šeimos išsilaikyme didelę reikš
mę turi mokėjimas dalintis tuo, 
kas turima, mokėjimas sugyventi. 
Didelė grėsmė šeimai iširti — 
nesantaika, nepasitikėjimas vienų 
kitais ir t. t. Seimų vienybės žu
dikai dar yra — numoralėjimas, 
nužmogėjimas — tai tikri nuo
dai. Lietuvių kalba šeimose, sa
vos tradicijos, savos organizaci
jos ir t. t — tai lietuvybės ir šei
mų išsilaikymo ramsčiai. Nebe
bus susirinkimų, kongresų lanky
mo — žus ir lietuvybė, o, ko ge
ro, ir lietuviškos šeimos.

Dr. A. Musteikis padėkojo pre
legentei už ryškų iškėlimą tų 
faktorių, kuriais galėtų būti išlai
koma darni šeima ir joje lietu
vybė.

G. Petrauskienė pakalbėjo apie 
centrus, esančius Kanadoje, kurie 
ruošia jaunuolius vedyboms. Pa
dalino ir brošiūrų. Piršlių meto
do, kaip būta Lietuvoj, čia nesa
ma. Tik pačių jaunuolių susitiki
mai tautiniuose šokiuose, ansam
bliuose etc. Niekad, esą, nebuvę 
tiek vedybų, kiek dabar, bet, gai
la, niekad nebuvę ir tiek skyry
bų... Kodėl taip yra? Ne tik tėvų, 
mokytojų, bet ir daugybės socio
logų nustatyta, jog todėl, kad per 
anksti tuokiamasi, todėl ir už
mirštama, kad šeima sudaroma 
visam gyvenimui. Dar turi įtakos 
į dažnas skyrybas ir tai, kad šiuo 
metu jaunimo labai paviršutiniš
kai žiūrima į nūdienos vadinamą 
“seksualinę revoliuciją”, nes gal
vojama, jog seksas — tai tik pra
moga. Prie tokio paviršutiniško 
galvojimo jaunuoliuose daug pri
sideda ir šiandieninis jaunimo 
nukrikščionėj imas.

Jaunuolių galvosena, moterų 
išsilaisvinimas ir vedybiniai 

“kontraktai”

Jaunuoliai mėgsta tai prideng
ti sofistikos skraiste, nes seksas — 
tai tik eilinis malonumas, jokios 
kilnesnės paskirties neturįs reiški
nys. Dargi pasiteisinama: “Mes 
gi vienas kitą mylime ir darome 
tai tik vienas kito malonumui”. 
Esą, kol mes nieko blogo neda-

Anot jo buvo patikrinta vienos 
liet, išeivijos parapijos paskutinių
jų 15 m. parapijos gyvenimo 
knygos, suskirstant jas penkme
čiais. Ir kas rasta? Gi pirmam 
penkmetyje sutuokta 60 šeimų, 
iš jų 39 grynai lietuviškos, kitos 
— mišrios; 2-ram penkmetyje — 
40 šeimų, iš jų 25 lietuviškos, 
kitos — mišrios; gi trečiam penk
metyje — 105 šeimos, iš jų — tik 
42 lietuviškos, kitos — mišrios. 
Toks pat įvairumas ir susituo
kiančiųjų tikybų atžvilgiu. Pana
ši proporcija buvusi ir kitoj pa
rapijoj.

-Į <

Toliau prelegentas nusiskundė, 
jog per maža dėmesio kreipiama 
išeivijoj į mišrių šeimų proble
mą, netgi, girdi, spaudoj labai re
tai apie tai užsimenama, o kai kur 
net pateisinamos tokios vedybos.

Baigiamąjį žodį tarė dr. A. 
Musteikis, o diskusijose pasireiš
kė šie asmenys: A. Sungailienė, 
J. Jasinevičius, V. Ignaitis, P. Le- 
lis, L Tamošauskas, B. Sakalas, 
A. Sakalienė, kun. J. Stoškus, V. 
Montvila ir kit

Putnamo seselių rėmėjų talkininkės jau dabar ruošiasi madų parodai. Iš k. 
modeliuotojos: sėdi Vida Bartkienė, stovi Alma Fremarek, Violeta Pabarčiūtė- 
Woodward, Aldona Lekienė, madų kūrėja Genė Dambrauskaitė ir Dalia Alek
nienė. Nuotr. V. Jasinevičiaus

MOTERŲ TEISES DABAR IR ATEITYJE
ZITA CARNECKA1TĖ- RAHBAR

ARTERIJŲ SUKIETĖJIMAS 
' VAIKUOSE

Arterijų sklerozė, kraujagyslių 
sukietėjimas, gali prasidėti anksti 
vaikystėje. Dėl to gydytojų žur
nalas “Joumal of the American 
Medical Association" pataria pa
tikrinti vaikų cholesterolį. Per 
dvejus metus Scsottadale, Arizo
noje, buvo tirta 2,000 normalių 
vaikų ir rasta iki 35 proc. tiria
mų vaikų padidintas cholestero
lis. Susekus pagausėjusį choleste
rolį vaiko kraujuje, reikia atitin
kamai pakeisti' dietą.

(Tęsinys iš ankstesnio “Moterų 
gyvenimo”)

Kartais argumentuojama, kad 
moterys negali atlikti kai kurių 
'darbų, nes jos fiziniai per silp
nos. Čia atsakymas gan papras
tas:

— pirma, dabartinė technolo
gija tokia aukšta, kad aplamai 
mažai fiziniai sunkių darbų yra;

— antra, yra silpnų ir stiprių 
moterų, taip pat, kaip ir silpnų 
ir stiprių vyrų — fiziniai darbai 
turėtų būti duodami pagal stip
rumą (pajėgumą), o ne pagal ly
tį;

— trečia, didžiausias skirtu
mas tarp vyrų ir moterų yra aukš- 
tesniose pareigose, kur fizinis 
stiprumas nieko nereiškia.

Po truputį, kai kurios bendro
vės pradeda “atidaryti” tradici
nius vyrų darbus moterims. Pa
vyzdžiui, moterų organizacijų 
per teismus prispausta, AT and 
T (telefono kompanija) paga
liau leido moterims dirbti ir ki
tose srityse, ir būti ne vien tele
fonistėmis. Iki šiol moterys vis 
dirbdavo arba kaip raštininkės, 
“office clerks” arba 'kaip telefonis-

Irena Jūrate Mažeikaite, 17 m. am
žiaus, Valentinos ir dr. Prano dukra, 
gyv. Lake Zurich, Illinois. Irena lanko 
Carmel aukSt. mokyklą, yra gavusi U- 
llnojaus valstybes akademinj pripaži
nimą. Priklauso gimnazijos sporto pa
galbiniam vienetui; yra studentų ta
rybos valdybos vicepirmininkė. Domi
si drama ir muzika, skambina pianinu, 
kalba ispaniškai. Priklauso “Filia Ll- 
tuanla” ir “Vyties” orkestrui, “Aidu
lių” dainininkė. Irena yra priimta j 
Loyolos ir Maręuette universitetus. 
Ruošiasi medicinos pagalbinėm studi
jom. Irena Jūratė Mažeikaitė debiu
tuos Chicagos Liet. Mot. klubo Ginta
ro baliuje birželio mėn. 22 d. Conrad 
Hilton viešbutyje.

Chicagos Lietuvių moterų klubo 
14-to Gintaro baliaus debiutante Mar
čia Ann Evans, 18 m. amžiaus, Eleo
noros ir Jono Evans duktė, bus pri
statyta birželio mėn. 22 d. Conrad 
Hilton viešbutyje, Chicagoje. Marčia 
Evans lanko Marijos aukštesniąją mo
kyklą, kur priklauso meno, sporto, 
prancūzų ir ispanų kalbų klubams. 
Kalba ispaniškai. Ji šoko su jaunosios 
“Ateities” tautinių šokių grupe. Mo
deliuoja. Yra išstačiusi savo meno 
darbus suruoštose Talman, VVieboldto 
ir Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jaus parodose. Amerikos Legiono Don 
Varno skyriaus pagelbinlo moterų vie
neto narė. Mėgsta šeimininkavimą, 
siuvimą, kėgliavimą, jodinėjimą, šokj. 
Marčia ruošiasi tęsti tolimesnes stu
dijas Siena Heights kolegijoje, Adrian, 
Michigan, kur nori pasiruošti meno ir 
namų dekoravimo profesijai. Marčia 
Ann Evans, kaip It anksčiau jos vy
resnė sesutė Joyce (Pavilionienė), de
biutuos 1974 m. Gintaro baliuje.

Linda Diane Savickaitė, 1974 m. 
Gintaro baliaus debiutanto, 18 m. amž., 
senatoriaus Frank ir velionės Adrienne 
Savickų duktė, gyvena Marųuette Par
ko apylinkėje. Linda lanko Lourdes 
aukšt. mokyklą, kur priklauso dramos 
klubui, prisideda prie scenos dekora
vimo bei kitų dailės projektų. Yra 
jaunuolių — Junior Achlevement — 
Chicagos skyriaus vicepirmininkė; ap
dovanota daugeliu pažymėjimų — 
pagyrimų už vadovaujamą veikią. Lin
da tęs tolimesnes studijas Rockfordo 
universitete, kur pasirinko prekybos 
garsinimų studijas. Chicagos Lietuvių 
moterų klubas pristatys gintarėlę-de- 
blutantę Lindą Diane Savickaitę 14- 
me Gintaro baliuje birželio 22 d. Con
rad Hilton viešbutyje.

Susan Andrea Sharko, 17 m. amž., 
George ir Virginijos Sharkų dukra, 
gyv. VVestem Springs, Illinois. Zuzana 
lanko Nazareto akademiją, kur yra 
baigiamosios klasės valdybos iždinin
kė; priklauso Theta Chi h* Muzikos 
federacijos klubams. Laimėjo 2 aukso 
taures pianino rečitaliuose. Domisi 
menu ir kalba prancūziškai. Mėgėja 
čiuožti ir plaukti. Tolimesnes studijas 
tęs S. Norbert kolegijoje, De Pere, 
Wisconsine, kur pasirinko biznio ad
ministracijos šaką. Susan Andrea 
Sharko, kaip anksčiau jos vyresnė se
sutė Deborah, debiutuos Chicagos 
Liet moterų klubo 14-me Gintaro ba
liuje birželio mėn. 22 d. Conrad Hll- 
ton viešbutyje, Chicagoje.

tės; ir vienas ir kitas darbas ne
suteikdavo progos moterims pa
kilti į aukštesnes pareigas, į va
dovybę — “management”. Tuo 
tkrpu vyrai gaudavo kitokius 
darbus, kurių dauguma vesdavo į 
aukštesnes pareigas gana greitai. 
Teismų priversta, ši kompanija 
pagaliau kai kuriuos geresnius ir 
geriau apmokamus darbus davė 
ir moterims, kurios, atrodo, šiuos 
darbus dabar visai gerai atlieka...

Dar kartais argumentuojama, 
kad moterys ilgai nedirba, kad 
jos daug laiko praleidžia sirgda- 
mos arba turėdamos vaikų. Nese
niai surinktos statistikos rodo, 
kad, net ir įskaitant vaikų gimdy
mą, moterys neserga ilgiau negu 
vyrai; taip pat, kad dauguma 
dirbančių tnoterų dirba tiek pat 
ilgai, kiek vyrai (tai yra, dirba 
beveik visą gyvenimą, iki užsidir
ba pensiją).

Taip pat kartais argumentuo
jama, girdi, jei moterys turės pil
ną teisę dirbti, tai sugrius šei
mos gyvenimas. Ir čia statistikos 
parodo, kad klausimas yra tru
putį kitoks. Apie 57 proc. vedu
sių moterų ir dabar dirba, nes ki
taip negalėtų pragyventi; tačiau 
dabar jos dirba prastus darbus ir 
uždirba mažai. Taigi nėra klau
simo, ar moterys turėtų dirbti — 
jos dirba — bet ar jos neturėtų 
turėti teisės uždirbti tiek, kiek vy
rai.

Ko moterų teisių judėjimas 
nori pasiekti?

Nors šiokie argumentai gan 
lengvai atsakomi ir nors per pa
skutinius 10 metų išleista įvairių 
įstatymų, kurie šiek tiek bando 
išlyginti teises, dar ir šiandien 
moterys Amerikoje nėra laiko
mos pilnais, suaugusiais asmeni
mis. Todėl, moterys nori pasiek
ti lygių teisių:

— jos nori turėti teisę pasirink
ti ką nori daryti — ar būti na
mie ir auginti šeimą, ar turėti 
karjerą, ar sujungti abi šias gali
mybes;

— jei pasirenka šeimos prižiū
rėjimą, moterys nori, kad tas šei
mos prižiūrėjimas būtų pripažin
tas kaip svarbus darbas, lygus bet 
kuriam vyro darbui;

— jei pasirenka karjerą, mo
terys nori turėti lygias eises mo
kytis, gauti darbą pagal išsimoks
linimą ir talentą, ir gauti atly
ginimą pagal darbą.

Aplamai, moterų teisių judėji
mas nori pasiekti visiems — vy
rams ir moterims — teisę pasi-

MUSU VEIKLA
— Gen. konsule Juzė Dauž- 

vardienė pristatė žymiąją Dorsey 
Coininors (jos kolumnai spausdi
nami per 50 vietovių; parašė apie 
tuziną knygų; turėjo nuolatinę 
televizijos programą, dabar pasi
rodo retkarčiais) Chicagos kon- 
suliarinio korpuso .ponių klubo 
pietuose, suruoštuose išimtinai 
ištaigingame Woman’s Athletic 
klube (viename seniausių mo
terį! klubų Chicagoje) praeitą 
ketvirtadienį I2v. Klube yra tre
jetas ge<n. konsulių, pusė tuzino 
kansulių; kitos — vicekansulės ir 
konsulų žmonos. Klubui progra
mas sugalvoja, jas tvanko ir pra
veda gen. kons. J. Daužvardienė.

—.Marija Rudienė, Balfo cent
ro valdybos pirmininkė, praeitą 
sekmadienį buvo pakviesta Nevv 
Yoitko Moterų federacijos klubo 
susirinkiman Kultūros židiny, jai 
besilankant Nevv Yorke. Viešnia 
savo žody palietė Chicagos mo
terų gražią veiklą, ipaminėdama 
ir Chicagos Moterų fed. klubo 
veikimą.

—L.DX. Birutės dr-jos skyrių 
atstovių suvažiavimo mestu gegu
žės 26 buvo išrinkta Cnicagos sk. 
nauja valdyba. Pirmininkė — 
Marta Bahickienė, vicepirm. Van
da Kulikauskienė (taipgi paren
gimų vadovė), vicepirm. Liucija 
Matulionienė (eina ir iždininkės 
pareigas), sekr. — Marija Ali
šauskienė ir narė — Jadvyga 
Šimkienė. Revizijas komisijos pir
mininkė Vilė Genienė, o narės 
— Bronė Gustaitienė ir Irena 
Kulikauskaitė.

—ALIAS (Am. Liet Inž. ir 
Arch. sąj.) Moterų pagalbinis 
vienetas turėjo savo pavasarinį 
susirinkimą gegužės 19 d. Valės ir 
inž. Stasio Jokubauskų naujuose 
namuose Palos Park. Labai gau
siai susirinkusių toipe buvo atsi
lankiusi viešnia — Marija Rudie
nė, Balfo c. valdybos pirm. Vie
neto pirm. V. Lapienė, pravedusi 
susirinkimą, ragino nares paska
tinti savo vaikus dalyvauti Ta
lentų pasirodyme Įper inžinierių 
šeimų išvažiavimą Union Piere 
birž. 23 d. Gintaro vasarvietėje. 
Zita Černeokaitė — Rahbar įdo
miai kalbėjo apie moterų teises 
dabar ir ateity. Prelegentės pa
skaitą, sutrumpintai atpasakotą, 
spausdinome praeitame šio sky
riaus numery, o pabaigą — šia
me. Narės labai .gyvai įsitraukė į 
diskusijas, kuriose dalyvavo — 
viešnia rašytoja Nijolė Jankutė 
(Užuibalienė), arch. Bronė Lukš- 
taiitė — Kovienė, Birutė Drun- 
gienė Valė Jokubauskienė, Zita 
Kėvalaitytė — Visocktenė, St 
Semėnienė ir kitos. Dar prie vai
šių moterys karštai dėstė savo 
mintis apie moterų “išsilaisvini
mą” — Women’s Lib. ir pan.

— Lietuvių Moterų federacijos 
Chicagos klubo narių išvyka į 
Gintaro vasarvietę, Unicn Pier, 
Michigan, įvyks birželio mėn. 16 

' d. 9 v. ryto autobusas išvyks nuo 
Marųuette Parko lietuvių parapi
jos bažnyčias. Kelionės kaina 
vienam asmeniui — 4.50 dol. 
Gintaro svetainėje bus bendri 
pietūs, kavutė ir pokalbis. Prašo
me registruotis su svečiais ne vė
liau iki birželio mėn. 9 d.

Skambinti po 6 v. v. H. Bag
donienei — 767-6150 arba Sidzi- 
kauflkienei — GR6-7164. E. D.

rinkti savo gyvenimo būdą ir tei
sę pasirinktą gyvenimo būdą pa
siekti.

Stipriai susirišęs su šiuo judė
jimu yra neseniai kongreso siū
lomas konstitucijos papildymas, » 
“Eąual Rights Amendment”, ku
ris teigia: “Eųuality of rights un- 
der the law shall not be denied 
or abridged by the United Statės 
or by any Statė on account of 
sex”.

Iki šiol šis konstitucijos papil
dymas (priedas) buvo priimtas 
33 valstijų (statės); kai patvirtins 
38 valstijos, šis papildymas taps 
dalimi JAV konstitucijos ir, pa
galiau, suteiks teisinę lygybę mo
terims.
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