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Kertine parašte
IR MOKSLININKAS GALI RIKTELĖTI
Kultūrinėje ir politinėje kovo
je už tautos laisvę ir valstybingu
mą jau esame pakankamai pa
tyrę ir šilto ir šalto. Tik svarbu,
kad įvairiuos tos kovos epizoduos
nepasimestume. Mat, etapai ir
epizodai ateina ir praeina, o ko
vos tikslas lieka tas pats. Tik rei
kia epizodiniuos laimėjimuos per
daug nesisvaigipti džiaugsmu, ir
epizodiniuos pralaimėjimuos per
daug nepulti. į neviltį. Yapč to
kiais atvejais, kai atrodą pralai
mėjimai nėra mūsų pačių darbų
bei klaidų rezultatas, kaip, pa
vyzdžiui Helsinkio “parengimo”
virtuvės dūmai.
O vis dėlto ir politikų parašai
Helsinkyje gal bus naudingi mū
sų visuomenei. Naudingi ta pras
me, ,kad pagaliau daug ką įtikins,
jog pats didžiausias kultūrinės ir
valstybinės ateities laidas yra pa
čios tautos gyvastingumas fizine
Ir dvasine prasme. Visa kita yra
tik pagelbinės priemonės, kurio
mis, žinoma, turime taipgi rū
pintis ir jas naudoti laisvės rei
kalui.
O jeigu, tas pagelbines prie
mones naudodami, kartais, atro
do, ir pralaimime ar tik slystelėjame, tai nėra ko labai nusimin
ti. Kiekvienam tokiam užkliuvime jokių būdu nereikia nuleisti
rankų. Sumaniai ir energingai
veikiant, iš tikro ar tik tariamo
pralaimėjimo galima priešingai
— išplėšti net laimėjimą. Pačiu
pralaimėjimu galima lietuvišką
jį if aplamai laisvės reikalą taip
išpopuliarinti, kad priešo ofen
zyva ima veikti jo paties nenau
dai.;
Qeru čia pavyzdžiu šiandien
gali būti naujoji Encyclopedia
Britanica laida: Pernai pasiro
džiusi, ji daugelį tiesiog nustebi
no.; Puslapiuose ten buvo tiek
datig tendencingos medžiagos,
įpirštos sovietinių šaltinių, kad
reikėjo tiesiog siaubingai krūpte
lėti. Labiausiai enciklopedijoje
buvo skriaudžiamos rusų paverg
tos tautos, tiesiog iškraipant jų
dabartį ir praeitį.
Buvo tuoj pat karštai reaguo
ta mūsų, o ir kitų tautų išeiviš-

koje spaudoje. Tačiau nesiten
kinta vien savais puslapiais, o
keltas balsas ir amerikiečių in
formacinėje
ir
akademinėje
spaudoje. Ypač šioje akcijoje
judrūs ir taiklūs buvo mūsų stu
dentai ir jau profesiniai čia iš
simokslinusi čionykščių Šviesuo
lių karta.
Ir štai rezultatas. Rugsėjo 17
-tos dienos The New York Times
pirmajame puslapyje akcentuoja
naujos Encyclopedia Britanica
“sovietizaciją” ir jos paliestųjų
reakciją. Enciklopedijos redakcija
buvo apipilta laiškais ir kontak
tuota asmeniškai, nurodant klai
das ir pateikiant tikruosius fak
tus bei duomenis. The New York
Times straipsnyje lietuvių ini
ciatyvai ypač skiriamas dėmesys,
nuolat cituojant prof. Romualdo
J. Misiūno enciklopedijos pozi
ciją kritikuojantį straipsnį, ats
pausdintą Slavic Review žurnale.
Karštos reakcijos ir akademinė
polemika čia lėmė tiek, kad En
cyclopedia Britanica leidėjai, anot The New York Times, pasi
žadėjo naujoje
enciklopedijos
laidoje apsčius iškraipymus atitai
syti. Sis įvykis nepasiliko užre
gistruotas vien tik The New
York Times puslapiuos. Rugsėjo
18 d. panašaus pobūdžio straips
nis jau pasirodė ir įtakingame
The Washington Post Pernykš
tis rusų laimėjimas Encyclopedia
Britanica puslapiuose dabar virs
ta skriaudžiamųjų laimėjimu to
je pačioje Britanicoje ir pasauli
nės spaudos puslapiuose. Apie neemtą Encyclopedia Britanica “so
vietizaciją” mums palankia pras
me savo vedamuoju rugsėjo 24 d.
prakalba ir didžiausias Chicagos
dienraštis Chicago Tribūne, operuošdamas taipgi Baltijos kraštus
liečiančią medžiagą.
Pabaigai tenka dar prisiminti,
kad viena pirmųjų ir karšta re
akcija Enciklopedia Britanica
adresu buvo dr. Antano Klimo
šioje Kerinėje paraštėje beveik
prieš metus (1974.X.26). Reikė
jo jautriai ir garsiai šūktelti,
kad visuomenė subrustų. Nema
žiau reikėjo ir prof. R.J. Misiūno

tuicij^. turi pasiteisinti logikai
Baltiniui gi, mastančiam fenomenologiškai, atrodė, kad “įžvelgti,
pamatyti gaįima tik tai, kas yra *
(L p.). O tai, kas yra, pasiteisi
na pačiu savo buvimu. Intuicijos
pirmenybė savaime vedė Baltini
prie kito dėsnio, kilusio iš nega
limybės neiginį “suderinti su fe
nomenologiniu metodu” (t p.),
būtent:

BIČIULIUI VAINIKO VIETOJE
ANTANAS MACEINA

“Arba Dievas yra, arba
žmonija yra vienas di
džiulis beprotnamis”
D r. A. B altinis,
Disertacija.

nebepajėgiau būti; atsisakiau to
dėl, kad klebonas mane suskundė
b. “Nebūtis pagal šį metodą
vyskupui, kad aš užsiimu paša
yra nesąmonė, tam tikra proto
liniais darbais, nors aš savo tie
haliucinacija” (L p.). Tai dar
siogines pareigas atlikdavau be
svaresnis teiginys, negu pirmasis,
priekaišto. To jau neišlaikiau” (I
nes jo išvados liečia ne tik egzis
“Pasi
Prieš mane guli du laiškai: vie laiškas). Kur tad eiti?
tencializmą, kuriam nebūtis sto
nas, rašytas prieš 24 metus (1951. ėmiau mėnesį atostogų, atvykau į
vi mąstymo vidurkyje, neatskiria
12.17), kitas — prieš 4 mėnesius Chicagą, apsistojau pas seną pa
mai nuo būties, bet ir Krikščio
(1975.6.9). Pirmasis yra pats se žįstamą. Planuoju čia stoti į Jė
nybę. Todėl Baltinis, jungdama
niausiasis, išlikęs įvairių kilnoji zuitų universitetą studijuoti ang
sis vėliau (1972) į ginčą ryšium
musi metu; antrasis — pats naų- lų kalbos, o po to susirasti kokį
su P. Teilhard de Chardin, ir
būti
jausiasis, gautas pastarojo varda vienuolyną, kur galėčiau
buvo linkęs kūrimo iš nebūties
laisvesnis.
Jei
tai
nepavyks,
turė

dienio proga. Abu laiškai mano
nepripažinti. Šiuo klausimu buvo
ilgamečio bičiulio, bendraminčio siu grįžti atgal į kitą kaimą ir eiti
žadėjęs plačiau išdėstyti
savas
ir bendraamžio kun. dr. Andriaus baudžiavą” (L p.). Pavyko tik iš
pažiūras, “nes Dievo kūrimas yra
nesusirado,
BALTINIO, taip netikėtai išėju dalies. Vienuolyno
labai svarbus, gal pagrindinis da
kaip
tai
buvo
pavykę
ne vienam
sio “į tylumą palaimintą ir di
lykas, iš kurio galima išvesti mū
džią ’ (Putinas). Ir vargu ar ras iš vyresniųjų mūsų dvasiškių. Bet
sų santykius su Juo”
(laiškas
tume geresnę prieigą greitomis nė į kaimą grįžti nebereikėjo. Li
1974 m. Kalėdoms). Tačiau ap
žvilgterėti į šio brangaus žmo ko Chicagoje, ir čia išsivystė visa
siimtoji monografija apie vysk.
gaus vidų, kaip aniedu, beveik kurt. Baltinio mintis, skatinama
V. Borisevičių (apie ją kiek vė
šimtmečio ketvirtimi atskirti laiš tiek Bažnyčios gyvenimo apskri
liau) vertė Baltinį kūrimo iš ne
tai, tiek lietuviškųjų diskusijų.
kai, tarsi du poliai, iš kurių ta
būties
idėją atidėti
vėlesniam
Anuo metu buvo ką tik pasi
čiau byloja ta pati kūrybiškai nu
metui. Vis dėlto ši idėja nedavė
siteikusi, pilna planų bei užmojų rodžiusi pop. Pijaus XII enciklika
jam ramybės, kaip tai jis pakar
asmenybė. Esmėje kun. A. Bal “Humani generū" (1950), pa
todamas savo laiškuose mini. Ne
tinis buvo minties žmogus, atvi dvelkusi didžia atžanga ir todėl
būties
atžvilgiu Baltinis buvo at
ras idėjai, pasiryžęs ją apmąstyti sukėlusi nemaža kartėlio širdyse
sidūręs prieš dvijulę (dilemą):
bei skelbti. Šisai polinkis, nors ir visų, kurie linkėjo, kad Bažnyčia
arba laikytis fenomenologijos,
nevirtęs kasdienine
profesija, ne tik pasivytų, bet ir pralenktų
pasak kurios nebūtis esanti “pro
Kun. dr. Andrius Baltinis (1909. X. 12 — 1975. IX. 5)
buvo jarrl būdingas iš pat pra pasaulio mintį. Prie šių ’pažangito haliucinacija”, arba Krikščio
džios, o jis pats liko jam ištiki ninkų’ priklausė ir kun. Baltinis.
nybės, pasak kurios nebūtis yra
mas ligi galo. Aniedu laiškai kaip Todėl jis džiaugėsi, kad jo mėgia kun. Baltinis dalyvavo — ne tik niems jo raštams; jiems suprasti tai, iš ko kyla visa kūrinija die
tik ir yra tokios ištikimybės liu moji fenomenologinė filosofija, raštu, bet ir gyvu žodžiu: “Dėl anie teiginiai turi sprendžiamo viškuoju žodžiu. Ir pristigo jam
dytojai: pirmasis pateikia kun. sukurta bei išvystyta E. Hus- ‘Jobo dramos’ recenzijos ant ma sios reikšmės.
laiko šiai dvijulei pergalėti...
a. “Objekto pirmenybė prieš
Baltinio filosofinį ‘Credo’, antra serlio ir M. Schelerio, nebu nęs buvo supykę visi marijonai;
c. “Tikrovė nėra suimama į
sis — paskutiniųjų jo darbų apy vo enciklikos užblokuota, kaip tai turėjau ilgą ginčą su Bagdanavi- subjektą ir intuicijos pirmenybė
buvo padaryta su idealizmu, dia čium ir Rimšeliu; jie nepatenkin prieš racionalinį diskursyvinį gal sąvokas; tikrovė yra visada dau
skaitą.
lektiniu bei istoriniu materializ ti, kam aš vertinau teigiamai, nes vojimą yra pagrindiniai princi giau, negu sąvokos, todėl visi žo
mu
ir galop egzistencializmu (plg. ši knyga esanti pilna prieštaravi pai, pagal kuriuos aš galvoju” džiai yra tik tikrovės simboliai,
I.
nr. 32): “Mano laimei šis meto mų ir nesąmonių. Aš jų neradau, (I laiškas). Nuosekliai tad, anot vedantieji į šios gilesnės tikrovės
ir nes norėjau suprasti, ką autorius Baltinio, “daiktai kalba į žmo patyrimą. Šia prasme ir dogmos
Parašęs disertaciją tema “Re das (fenomenologinis,- Mc.)
alus Dievo buvimas Max Sche- enciklikoje ‘Humani generis’ nė nori pasakyti” (t. p.). O patrioti gų, o ne žmogus į daiktus” (t.p.). yra simboliai, rodantieji į gilesnę
lerio religijos filosofijoje” ir gavęs ra pasmerktas’ (t. p.). Nes iš šio nės poezijos atžvilgiu
Baltinis Užtat “šio pagrindinio principo religinę, tikrovę” (I laiškas). Bet
už ją filosofijos daktaro laipsnį metodo Baltinis tikėjosi daugiau priekaištauja Miškinui, esą šis pa šviesoje reikia spręsti ir mūsų gin čia pat Baltinis priduria, kad “tai
Wuerzburgo (Vokietijoje) uni sia. Anot jo, “Dievas pats ar per sisakąs “prieš idėjinę poeziją ap čai” (t. p.) ‘mūsų, tai reiškia: tarp nieko bendro neturi su modemi
versitete (1948), kun. Baltinis gamtą, ar per žmogų kalba žmo skritai, skelbdamas dėsnį ‘menas jo ir šio straipsnio autoriaus, nes niu dogmos supratimu” (t p.).
planavo atsidėti filosofijai visa gui, o žmogus stengiasi šią kalbą menui’ ” (t. p.). Kun. Baltinio mudu daug kur nesutarėme nuo Iš kitos tačiau pusės jis pripažįs
savo būtybe ir todėl, dar būda išgirsti. Geriausiai šiai kalbai iš pažiūra, “patriotizmas ir kitos vi pradžios ligi galo; nesutarėme ta, kad, “galvojant scholastinė
mas Vokietijos stovyklose, apme girsti tinka fenomenologinis me sos idėjos, rašytojo išgyventos ir nei filosofijos, nei literatūros sri mis sąvokomis, mano išsireiški
tė nemaža apybraižų būsimiems todas” (t. p.).
tinkama forma išreikštos, yra es tyje. Sutarėme dėl objekto pirme mai apie religiją yra pavojingi,
Lietuviškoje padangėje tuo minė poezijos dalis, o jei patrio nybės, nesutarėme dėl intuicijos kaip kad dr. Rimšeliu! pavojinga
savo darbams. Išvykęs betgi Ame
rikon, jis tuoj pat atsidaužė į su- metu ėjo ginčų tiek filosofijos sri tiniai eilėraščiai yra, taviškai kal pirmenybės. Man rodės, kad in(Nukelta I 2 psL)
stabarėjusios sielovados būdus, tyje ryšium su šio straipsnio au bant, “Quatsch” (šio straipsnio
kurie grėsė užgniaužti patį pra toriaus knyga “Jobo drama” autorius buvo Miškino pusėje,
—
dinį jo ryžtą. Tačiau Baltinis pasi (1950), tiek literatūros kritikos Mc.), tai čia kaltas ne patriotiz
šiaušė: “Nuvykau pas vyskupą ir srityje ryšium su L. Miškino abe mas, o poetas, kuris nepajėgia
atsisakiau nuo Harlano, nes ten jonėmis patriotinės poezijos este menine forma jo išreikšti. Todėl
PENKTASIS
susidarė tokios sąlygos, kad toliau tine verte. Abiejuose ginčuose Miškino kaltinimas, mestas pat
ROMANO
riotizmui ir kitoms poezijai ‘sve
timoms idėjoms’, man
atrodo
grynai
akademinio problemos žiausio pagrindo. Užtat ir prof. juokingas” (t. p.). Pridurmais
dėstymo jau mokslo žurnale. A. Klimo sukeltas aliarmas prieš galima šiandienos skaitytojui pa
r
\ <
Vienas išjudino platesnę akciją, ją primena greičiau pasakėčią aiškinti, kad nei Miškinas, nei šio
1. Dienraštis “Drangas” skelbia dailiosios prozos: romano,
antras ją pagrindė mokslinėje apie kiškį, kopūstlapį ir griūvantį straipsnio autorius anuo metu
apysakos dvidešimt penktąjį konkursą. Rankraščius įteikti pa
skutinė data yra 1975 m. lapkričio 1 d.
plotmėje.
dangų, negu rimtą susirūpinimą nekaltino patriotizmo kaip tokio;
Todėl keistokai atrodė V. informacijos apie Lietuvą tei tik pastebėjo, kad jis mūsojoje po
2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 1,500 dolerių premija.
Trumpos
raštas
Akiračiuose singumu. Kiekvienu atveju ne ezijoje lieka ‘žalias’, neįstengda
Šiemetinio konkurso mecenatas yra žurn. Zigmas Umbražnnas.
(1974 m. lapkričio mėn. nu visuomenės teismas nuspręs E.B. mas pakilti į meninę plotmę. Ta
3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi
meryje), reiškiant nepritarimą gerumą ar blogumą”.
čiau Baltinio atoveika į priekaiš
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
dr. Antano Klimo karštumui,
O vis dėlto šviesiosios visuo tus mūsajai poezijai kaip tik ir ro
mato puslapių.
lyg mokslo žmogui panašiu at menės balsas (tegu ir ne teismas) do jo dėmesį šiai sričiai, kuri liko
i. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
veju turėtų širdies neskaudėti ir ! lėmė visa tai, ką šiandien jam artima ligi pat jo gyvenimo
misijai, Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, Ilk 60629.
jam nevalia būtų iš skausmo su skaitome amerikiečių spaudoje. pabaigos: ne vieną eilėraštį jis
5. Sprendimo bešališkumai laiduoti autoriai turi pasirašyti
rikti. Manytume, kad manda Gi neapgalvotą ir per daug ironiš pats yra išvertęs iš latvių kalbos.
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
giai ir saloniškai čia galėjo ty ką V. Trumpos advokatavimą šio
rąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pa
lėti tik tas, kuriam pats reikalas je byloje tenka tik apgailestauti.
sirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną
2.
- nei šilta, nei šalta.
Ir nebūtinai vien nuoroda asme
kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas.
Šie ginčai kaip tik ir paska
Be kita ko V. Trumpa tada niui, o dar labiau bendruoju pa
6. Tūkstančio penkių šimtų dolerių premiją gavęs autorius be
Akiračiuose rašė taip: ‘ Be abejo, vyzdžiu, kaip mes neretai būname tino kun. Baltinį pirmajame laiš
papildomo honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Draugui”,
nei viena enciklopedija nėra to saviesiems kolegoms aštrūs “ko ke trumpais, tačiau nuolat pa
įskaitant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu
arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai »pan«Hni,
bula. Tokia nėra ir E.B., tačiau tai”, o svetimiesiems vis linkę už brėžtais teiginiais formuluoti sa
mo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimo.
vą filosofinį ir literatūrinį ‘Cre
laikyti ją “mokslo bei informaci simauti baltas pirštines.
k.brd.
jos išprofonavimu” nėra nei ma
do’, kuris virto gairėmis tolimes
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BIČIULIUI
VAINIKO VIETOJE
(Atkelta iŠ, _Į psl. J
Dievo nevadinti egzistencija ’ (t.
p.). Kaip tik dėf5$ sąvokų skir
tumo tarp scholastikas ir fenome
nologijos Baltais ' ir nedrįso
skelbti ko nors didėlesnio iš reli
gijos filosofijos srities, nors man
ne sykį ir rašė< esą jo stalinės
yra pilnos rankf^aų; tik kas
duosiąs jiems bažnytinę aprobatą... Jei Baltiniu! būtų dar likę
laiko anuos rankrdšfius apdoroti,
jis tikriausiai būtiį suvokęs, kad
dogma anaiptol nėra neklaidin
gas sakinys, kaip tai šiandien
skelbia Tuebingėrro
teologas
Hans Kuengs, bet kad dogmd yra
įvykio skelbimas, galimas nusa
kyti daugybe įvairių sakinių, ir
kad todėl vargu ar galima dog
mą vadinti ‘simboliu’, kaip sim
boliu nevadiname jokios kalbos,
atpasakojančios ivykį.

d. “Aš tvirtinu, kad vertybių ir Schwaebjsch-Gmuend miškelyje, Vokietijoje, 1948 metais. Iš kaires j dešinę:
būties skyrimas moderniojoje fi dr. Antanas Maceina, dr. Jonas Grinius, kun. dr. Andrius Baltinis ir Paulius
losofijoje yra visuotinai priimtas” Jurkus.
(t. p.). Tai buvo atoliepis į ma
no nurodymą, kad katalikai filo
sofai šio skyrimo nepripažįsta — p.). Bet jei kūrinys paliečia A. Liuimai ir prašiau skubėti iš
pagal dėsnį “ens et bonum con- Krikščionybę, ypač jos dorovę, tai ’ leisti. Reikėjo labai skubėti rašyti
vertuntur”: būtybė ir gėrybė yra čią tylėti reikštų, Baltinio pažiū-1 monografiją, nes kun. A. Vilkaitas pats dalykas. Į tai Baltinis at- į ra, jau nusikalsti. Ir jis netylėjo.;i tis, kuriam tą monografiją rašiau
sako: “Tokio skyrimo nepripažįs Savo straipsnyje “Literatūros nu- Įi ir kuris ją leidžia (vysk. Boriseta tik neoscholastikai, tačiau ne sikalstamumas’ Baltinis išvystė šį vičius buvo kun. A. Vilkaičio dė
pažadino, dė, Mc.), jau turi 81 metus ir gali
Jie vieni yra katalikai filosofai; savo nusistatymą ir
neoscholastikai čia sudaro
tik nors ir nevardinį, A. Jasmanto nespėti jos sulaukti’ (1975.6.9).
nereikšmingą išimtį’ ’(t. p.). Už atoliepį “Asketų sukilimas arba Ar šis skubėjimas nebuvo kažkoks
tat Baltinis ir priešinasi M. Hei- meno kivirčas su dorove”, kadai vidinis balsas ir pačiam kun. A.
deggerio pažiūrai, esą Dievo lai se paskelbtą “Literatūros lankuo Baltiniui? Nes šios monografijos
pasirodymo nespėjo sulaukti ne
kymas vertybe yra didžiausias Jo se” (Nr. 6, 1955 m.).
tik
jos leidėjas, bet ir jos auto
pažeminimas; tai tiesiog Jo žu
Visi šie teiginiai yra pateikti
dymas: Nietzschės ‘Dievo mirtis’ minėtame pirmajame ’ laiške rius. “Šit nomen Domini beneįvykusi, pasak Heidcggerio, kaip (1951), kuriuo kun. Baltinis — dictum”, kalbant Senojo Testa
tik Dievo paskelbimu ‘aukščiau visai nejučiomis — nusmaigstė mento Jobo žodžiais.
siąja vertybe’, kadangi tuo būdu savo mąstymui gairės?
Pati monografija buvo atitrau
Vėliau
Dievas buvęs palenktas žmogaus šliejosi prie jų dar viena kita idė kusi kun. Baltinį nuo kitų jo pa
kainojimui —■ kad vertas (verty ja, sakysime: lietuviškosios pasau mėgtų klausimų sklaidos
taip,
bė) ir kiek vertas (aukščiausioji). lėžiūros mintis, religijos ir kul kad jo bičiuliai, pirmoje eilėje
Kun. Baltinis ryžtingai atmeta šį tūros santykiai, Krikščionybė ir laikraščių redaktoriai, net pasišai
samprotavimą: “NeDievo pada modernusis mokslas, tačiau vigą pydavo iš jo; “Sveikindami Ka
rymas vertybe, kaip mano Hedeg- tai buvo jau tik daugiau ar ma lėdų, pridėjo linkėjimą ‘nepa
geris, sugriovė Jo sąvoką ir Jį pa žiau anų pagrindinių teiginių iš miršti rašyti’ ” (t. p.). Tai Baltinį
neigė, bet žmogaus padarymas vystymas bei pritaikymas. Kaip truputį net sujaudino: “Kokia
būties centru yra Dievo paneigi pradžioje buvo, taip ir visą savo tragiką, kai aš daugiausia rašiau,
mas ir Jo sąvokos sugriovimas” gyvenimą Baltinis liko intuicijos visi man linki nepamiršti rašy
(t. p.). Visa tai yra, tiesa, ir čia gynėjas, vertybių filosofas, tikro ti...” (t. p.). Tačiau jis tikėjosi,
Baltinio įžvalga yra giliaprasmė. vės kaip prasmens aiškintojas ir kad “dabar jau šį tą parašysiu
Gal tektų tik pridurti, kad verty meno apsprendėjas dorovės mas naujajai ‘Ateičiai’ ir ‘Aidams’ ir
bių filosofija, kurią Baltinis tu —žodžiu ištikimas Schelerio susitaikysiu su redaktoriais” (t.
aistringai gynė ligi pat savo gy mokinys, “nors šiojo gyvenime ir p ). Deja, dabar nebe jis rašys, o
venimo galo, ir buvo ne kas ki įvyko negirdėto masto tragedija”, apie jį rašys: ir ‘Ateitis, ir ‘Ai
ta, kaip žmogaus — būties cent kaip tai pastebi ir pats Baltinis dai’...
ro išraiška; centro, kuriam reikš (I laiškas); tragedija ta prasme,
Prieš dvejus metus A. Baltinis
minga ne tai, kad Dievas yra, bet kad Scheleris, dėl savo moterys yra man atskleidęs vieną jo drau
tai, kad Dievas galioja kaip ver tės nepakęsdamas “būti nuolatos gų sumanymą: “Mano draugai
tė. Ir šiuo klausimu ruošėmės su suteptas” (prisipažinimas
savo nori surinkti ir išleisti mano raš
Baltiniu galynėtis. Ir šiuo klau- bičiuliui D. v. Hildebrandui), tus; jų būtų apie 800 puslapių.
. simu, deja, pristigo jam laiko. Ta apvertė aukštyn kojomis visą sa Būtų ten ir religinių temų” (1973.
čiau dabar jis jau žino, ar Vieš vo metafiziką, klaidingai tikėda 12.14). Iš tikro, reikia tik sveikin
pats yra patenkintas,
žmogaus masis, kad žmogų apvalo nė at ti šį sumanymą bei ryžtą: tai bū
laikomas aukščiausiąja vertybe, gaila, o metafizika... Šią Schele
tų pats gražiausias paminklas vi
skiriant Jo vertę nuo Jo būties, rio klaidą Baltinis gerai suprato, sų mūsų mielam geraširdžiui: ir.
būtent: ar Dievas todėl yra, kad todėl jo metafizikos laikėsi tik li didžiadvasiui kunigui
Andriui.
vertas būti; ar todėl vertas, kad gi jo lūžio. Ir po keliolikos mė Tik reiktų į Šį Baltinio raštų rin
yra. Mums gi, nežinantiesiems, tų Baltinis rašė: “Dievo proble kinį įtraukti ir jo disertaciją, ka
belieka ir toliau narplioti šį pai ma man vis dar rūpi, ir man at dangi ji yra būdinga visam toli
nų klausimą.
rodo, kad religiniame akte Jį ga mesniam jo minties keliui. Man
e. “Literatūra nėra daiktas, o lima patirti ir kad tas aktas yra yra savo metu tekę būti arti prie
vertybė — asmens objektyvacija ontologiškas, bet ne psichologiš šios disertacijos ruošimo, ir gerai
ir kaip tokia gali būti dora ar kas ar moralinis. Disertacijoje kel žinau, kiek širdies — ne tik min
nedora kaip ir asmuo” (t. p.). tą mintį dabar galėčiau visai iš ties — Baltinis yra į ją įdėjęs.
Todėl Baltinis jautėsi turįs tei naujo pagrįsti” (1969.12.18). Tai Dėl karo aplinkybių anuo metu
sės ir net pareigos .vertinti meno, pagrindinė Schelerio mintis, ku nebuvo reikalaujama disertacijų
pirmoje eilėje literatūros, kūri rios galiojimą Baltinis pripažino išspausdinti. Todėl ji yra likusi
nius doriniu mastu: “Gali litera ne tik savo disertacijoje, bet, kaip rankraštyje. Taip pat reiktų pasi
tūros , kritikai vertinti
kūrinius regime, ir po 20 įtempto mąsty kasti po kun. Baltinio rankrašti
meno atžvilgiu} tai jų reikalas, mo metų, nė nenujausdamas bet nį palikimą ir pažiūrėti, ar nėra
bet aš pats juos vertinu religiniu gi, kad Schelerio teiginys, esą spaudai paruoštų ar beveik pa
jis
ir doriniu atžvilgiu/ jei randu ne Dievo buvimas atsiskleidžia- reli ruoštų studijų, apie kurias
tvarkoje, smerkiu, ir tai mano giniame akte, yra tiek pat vertas, man laiškuose ne sykį kalbėjo,
pareiga” (t. p.). Savo straipsniuo kiek ir teiginys, kad mylimojo net pateikdamas jų temas, pvz.
se, liečiančiuose^ literatūrą, Balti buvimas atsiskleidžia meilės ak “Filosofinė mintis lietuvių liau
nis šio dėsnio laikeisi labai nuo te... Tačiau kiekvieno mąstytojo dies kūryboje” (1969). “Žmoni
sekliai: “Krikščionybės nuvertini- likimas yra sukiotis kokiame nors jos likimas ir religija” (1971),
ir modernusis
: fną laikąjl nusikalljmu; Krikščio- logiškai ydingame ratile: įn dr- “Krikščionybė
* nybės neaukosiu-..‘dievaičiui me culo vitioso.
mokslas” (1972), “Mūsų jauni
mo ugdymasis” (1974).
nui’; šiuo atžvilgių būsiu ‘privin3.
Anie geraširdžiai draugai, su
ciališkas’ ir niekad neprilygsiu
manę
išleisti kun. Baltinio raš
Antrasis
laiškas
—
paskuti

aukštiesiems menb' žinovams” (t.
tus
dar
jam gyvam esant, turė
nysis
mano
rankose
—
pateikia
p.). Jis sutinka-'tjdėmis praeiti
Baltinio pastarojo darbo apyskai tų dabar tuojau subruzti ir
- pro graikų tragedijų fatalizmą ar
tą, būtent: monografiją apie vysk. sumanymą įvykdyti. Turėtume
■ R. Tagorės panteizmą, nes šie da V. Borisevičių. Ji esanti jau baig tuomet paminklą, kurio neėda
lykai “nėra mums pavojingi”, ta: “Aš jau vasario 4 d. (1975) nei rūdys, nei. oro atmainos: “aetodėl “galima dėt jų tylėti” (t. nusiunčiau rankraštį į Romą dr. re perennius”! O tuo tarpu, šio

KeletGs premijuotų prancūzų romanų

Jis ir toliau žada būti Kasandra
VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ
Šitokia antrašte prancūzų laik do paslaptingos, nesuvokiamos ir
raštis Le Figaro pasitiko kylan nenugalimos jėgos. Kyla sąmyšis,
čio beletristo Renė-Victor Pilhes pakrinka tarnautojų nervai, įsi
antrąjį, pereitų metų pabaigoje gali panika, isteriką, dar daugiau
premijuotą romaną L’Imprėcate- įskyla bendrovės pastato pama
ur. Renė Victor - Pilhes atiteko tai ir didžiuliai plieno ir stiklo
Prix Femina, viena šešių presti Rosserys and Mitchell rūmai, tar
žinių romano premijų, už veika si visus užkritusio pamišimo su
lą, kuris, įdomu, nepasižymi purtyti, sugriūva. Šitaip baigėsi
avangardine technika ar kokiui didžiųjų bendrovių dominavimo
nors ypatingu idėjiniu turiniu. ir žydėjimo metas — mąsto pa
Renė - Victor Pilhes yra puikus sakotojas, vienintelis iš tarnauto
pasakotojas, ir tai be abejo ‘pa jų išlikęs gyvas. Jis, kaip ir visi ki
traukė tiek skaitytojų, tiek jury ti Rosserys and Mitchell isterikomisijų dėmesį. Tik prasidėjus kos pagautas, paskutiniosios kata
premijavimo sezonui, jury komi strofos paveiktas, pamažu atsi
sijos ėmė rinkti kandidatus, o gauna ligoninėj. Vieną
rytą
spauda svarstė vertintojų nuomo sveikstantįjį aplanko bendradar
nes ir spėliojo galimus laimėto bis ir klausia: ar girdėjai? Vakar
jus. Sakoma, kad Renė Victor- vakare automobilio nelaimėj už
Pilhes pateko į kelis sąrašus ir simušė Arangrude. Šiais žodžiais
buvo laikomas rimtu kandidatu autorius romaną užbaigia, o skai
ir Goncourt, ir Renaudot, ir Me tytojui sukelia įtarimo, kad ro
dičis, ir Femina, ir dar kelių ko mane atpasakota istorija yra ne
misijų. Kai kur pralaimėjęs, Pil praeities įvykis, bet pasakotojo
hes gavo iš eilės ketvirtą, lapkri nujaučiama, artėjanti katastrofa
čio 1 mėnesyje skiriamą Femina — savotiška nervų bei galvose
premiją. Jo veikalas netrukus pa nos krizė, kuri, Pilhes spėjimu,
teko į populiariųjų 1974-tų me gresia ne tik tokiom komercinėm
tų žiemos sezono romanų skaičių. bendrovėm kaip Rosserys
and
Mitchell,
bet
visam
moderniajam
L’Imprėcateur, ką lietuviškai
būtų galima suprasti kaip misti- pasauliui.
fikatorių intrigantą, yra savotiš Rene Victor-Pilhes pasakojimo
ka detektyvinio romano atmai būdas išsiskiria tuo, kad autorius
na, kur centrinis įvykis, nusikal sumaniai sulydo įvairius, papras
timas, yra parodomas ir praei tai tame pačiame veikale nepasi
ties ir ateities perspektyvoje. Pa taikančius motyvus. Patyręs ir iš
sivaduodamas tradicinio pasako- radingas beletristas, Pilhes išryšjimo ar net kronikos stiliumi, kina veiksminį elementą, lengvai
autorius, kurti yra kartu romano! surezga neįprastas situacijas, supagrindinis veikėjas, skaitytoją geba nelauktai pasukti veiksmo
nukelia į buvdsį laiką. Jis žada kryptį, sukurti tai baugių, tai kopapasakoti vieną Seną, žmonių ir miškų scenų, nustebinti nelaukistorijos pamirštą atsitikimą: “Aš tu užuomazgos išrišimu. Visa tai
jums
papasakosiu
istoriją pakiša mintį, kad Pilhes tenorėta
kaip
sugriuvo
ir
išnyko parašyti įdomus nuotykių roma
daugiašakės tarptautinės ben nas, veikalas, kuro pirmame pla
drovės Rosserys and Mitchell ne visada atsistoja tvirtai suręsta
filiale Paryžiuje. Jos plieno ir stik intriga ir su ja susiję košmaro ar
lo rūmai kadaise stovėjo Respubli- humoro momentai. Tačiau Pilhes
que ir Oberkampf gatvių kampe, taip pat turi stiprią ir originalią
netoli miesto rytinių kapinių”. vaizduotę, kuri ypač linkus padi
Pasakotojas, Rosserys and, Mit dinti detales, pertempti situacijas.
chell, kompanijos socialinių rei Tai romanui suteikia fantastiško,
kalų' skyriaus vedėjas, chronolo nerealaus
ar net
neracio
gine tvarka prisimena
keistus nalaus kolorito net ir ten, kur
įvykius, kurie palaipsniui vienas vaizduojamos situacijos yra perpo kito sukrėtė bendrovės tar pinamos istorinių įvykių užuomi
nautojus, paveikė jų sveiką gal nomis. Pavyzdžiui, romanui pra
vojimą ir tuo būdu nulėmė kolo turtinti autorius pasivaduoja kai
salios, didžiausios ir stipriausios kuriomis 1974 metų aktualijomis.
pasaulyje bendrovės likimą. Kiek Jis pamini naujai įsigalėjusį Čilėj
vienas įvykių savyje atrodė netu režimą ,kylančią alyvos kainą,
rįs didelės reikšmės. Vieną rytą, Amerikos intervenciją Vietname
pakeliui į darbą, pasakotojas pa ir sugestijonuoja, kad į Rosserys
tiria, kad automobilio nelaimėj and Mitchell bendrovę yra insižuvo Rosserys and Mitchell pir filtravęs GIA agentas. Visas šias
kim© ir pardavimo skyriaus direk aktualijas aiškiai surišame su da
torius Arangrude. Maždaug tuo bartimi, tačiau nejaučiame, kad
pat metu, įskyla bendrovės rūmų jus romanui suteiktų realistinio
pamatų 9iena, o tarnautojai ant atspalvio. Atvirkščiai, į romaną
stalų randa nežinia kieno parašy įpintos istorinės užuominos savo
tą, paslapčia išdalintą raštą — tiškai sustiprina pasakiškąją, sa
traktatą. Pavakare,
pašarvotas kytume, net mitologinę dimensi
žuvusiojo direktoriaus kūnas at ją, sutirština nerealųjį koloritą,
siranda didžiojoj bendrovės rū pabrėžia vaizduotės žaismą
ir,
mų salėj. Kas sumanė šias keis paradoksiškai, primena,
kad
tas šermenis? Kodėl įskilo pama l’Imprėcateur yra ne tik nuo
tai? Kas yra traktato autorius? Ko tykių romanas, bet ir fantastiška
jis siekia? Padėčiai atitaisyti, pasaka.
Rosserys and , Mitchell
kadrai
Trečiąjį romano elementą su
bei vadovybė ima ieškoti misti- darytų subtiliais ir taikliais brūkš
fikatoriaus ir patys įsivelia į keis niais nutapytas pramonės kadrų
tų, absurdiškų veiksmų pynę. Jie paveikslas. Keletą metų dirbęs
tampa marionetėmis, kurias val- vienoje reklamų kompanijoj, ten
ir dabar bedirbąs, Pilhes gerai
pažįsta biznio pasaulį, ne tik pa
dvasinio paminklo laukiant, be viršutiniškus šio pasaulio bruo
lieka mums tik didžia pagarba žus, bet taip pat jo išvidinę logi
bei meile nusilenkti prieš naują, ką. Rosserys and Mitchell kom
tremtyje supiltą kapą, dėkojant panija pripažįsta tik vieną dėsnį:
kun. Andriui, kad jis neramia sa augti, plėstis, visą pasaulį pavers
vo mintimi paryškino
sunkios ti didžiule, gigantiška bendrove.
mūsų būklės klausimus ir pratur Matome, kad šitas augimo dėsnis
tino jų sprendimą: jo plunksna yra pritaikomas ne vien ekono
nerūdijo, ir jo akademinis titulas minėj srityje, bet visuose žmo
nebuvo tik medalis šventiniam gaus gyvenimo aspektuose. Pa
laipsniui ir sistemingai Rosserys
švarkui papuošti.

and Mitchell bendrovė pasidaro fikatoriaus pokštus žiūri siauru
savo tarnautojų gyvenimo cent žvilgsniu, per prizmę; kuria yra
ru. Ji juos įsiurbia į save, visiškai j jų specialybė ar pareigos, eina
pakeičia jų psichologiją. Sava
mos Rosserys and Mitchell.bend
rankiškai galvojančių bei
jau
čiančių žmonių vietoj atsiranda rovėje. Todėl jie vienas su kitu
marionetės, galinčios reaguoti tik nesusikalba, nemoka į situaciją
darbo valandomis įgytais reflek pažvelgti blaiviai, ją sveika gal*
*4
sais. Tai matome bendrovės kad
(Nukelta į 4 psl.)
itJV
rų psichologijoj. Jie į visus mistivtakf
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489-4441 — LO 1-4005
Jei neatsiliepia 501-1070
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

Ofisai: 1002 No. Western Avenue.
5214 No. Western Avenue
Valandos pagal susitarimą

Visi telefonai 652-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

Ofiso tel. HE 4-212S. Namą G]i$?fil95

DR. V. TUMASONIS
C H I R U R G A S»m
2454 West 71st Street,
Vai.: pirm., antrad. kely. ir p«,«(^tad.
2-5 ir 6-7 — įš anksto sųsi^u-ua

Tel., Ofiso PR 6-6146 -.;

DR. F. G. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 West 71st Street •
Valandos: 1-6 vai. popiet.1^
TreČ. ir šeštad., pagal susitarimą

Ofiso tel. 586-3166'; namų 636^850

DR. PETRAS ŽLIOBA
gydytojas ir chirurgas
6234 S. Narragainsett Avende

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. TreCiad.
Vai.: pirm., antr., ketv. 2-5 ir 6-8,
ir šeštad. tik susitarus.
penktad. 2-5, šeštad. pagal susitarimą

i

Perskaitę "Draugų", duokite

ji

kitiems "
,ifi5

Šeštadienis, 1975 m. rugsėjo mėn. 27 d.
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1967-8 m., LB tarybos narys ir
daugybė kitų pareigų. Pagaliau
Vliko narys ir vicepirmininkas
mokslo ir studijų reikalams. Dir
bo ir dabar tebedirba daugelyje
kitų draugijų, kitoms nuoširdžiai
talkininkauja.
Ypačiai į visuomeninį darbą
įsitraukė, gyvendamas Ameriko
je. Philadelphijoje, kur jis ligi
pereitų metų pabaigos gyveno,
buvo labai aktyvus bendruome
nininkas, visuomenininkas. Ne
atsisakydavo įeiti į organizacijų
valdybas ypač tada, kai niekas
kitas nenorėdavo pareigų prisi
imti. Jo ramus ir taikingas bū
das padėdavo išspręsti
daugelį
sunkių problemų ir nuraminti su
sivaidijusias šalis. J. Puzinas vi
sada įstengdavo surasti visiems
priimtiną kompromisą.

Profesorių dr. Jonų Puziną sveikinant
ribose viską labai puikiai atliko.
Prof. daug rašė mūsų prois
torės klausimais. Ypač minėtinas
jo veikalas “Naujausių priešisto
rinių tyrinėjimų duomenys” ku
riame apžvelgti Lietuvos dvide
šimtmečių darbai. Be šio, jis pa
rašė ir šimtus įvairių kitų studijų.

BRONIUS KVIKLYS
■
1
- Jonas Puzinas rugsėjo 18 dieną
sulaukė 70 metų amžiaus. Pa
gal senąjį kalendorių ši sukak
tis tūrėtų būti minima spalio 1
diefoą.
Pristatyti J. Puziną mūsų vi
suomenei labai lengva, bet drau
ge ir sunku. Lengva todėl, kad
visi mūsų tautiečiai, kurie seka
lietuvių kultūrini gyvenimą, jį
gerai žino ir pažįsta. Sunku to
dėl, kad tai labai gili, plati, ša
kota asmenybė. Taigi iš anksto
turime prisipažinti, kad savo pri
siimtos pareigos šiuo rašinėliu gerai neatliksįme.

Istoriniai darbai
Lietuvos istorijos klausimais
J. Puzinas pradėjo rašyti, dar be
tarnaudamas Kauno miesto mu
ziejuje 1928-30 metais. Jis 1929
m. buvo komandiruotas į Mask
vą Lietuvos archyvų grąžinimo
reikalu. Lietuvos pasiuntinybės
ir jo rūpesčiu iš Centrinio vals
tybinio senųjų aktų archyvo
Maskvoje gauta 32 tomai senojo
Kauno miesto archyvo
knygų
(nuo 1522 iki 1773 m.), ’ 18
Kauno
žemės
teismo knygų
(1566-1705), Žemaičių (Rasei
nių) pilies teismo aktų knygos,
Žemaičių žemės teismo aktų kny
gos (nuo 1576 m.), iš viso apie
350 tomų, Ukmergės pilies ir že
mės teismo aktų knygos ir Upy
tės pilies bei žemės teismo kny
gos. Remdamasis archyvine me
džiaga, yra paskelbęs daug
straipsnių iš Kauno ’ istorijos, o
1930 m. išspausdinta Šiaulių
miesto istorija. Nenustojo
ligi
šiol rašęs įvairiais istorijos ir kul
tūros istorijos klausimais.

Biografinės žinios

Jonas Puzinas rytų aukštaiTls. Jis gimė 1905 metais Svaronių viensėdijoje, Deltuvos vals
čiuje, Ukmergės apskrityje. Tai
gi rytų aukštaitis. O apie rytie
čius aukštaičius sakoma, kad tai
yira linksmos nuotaikos, socialūs
bėtidravime,
visuomeniški
ir
veiklūs žmonės. Jei taip, tai Jonas Puzinas yra ryškiausias mū
sų: aukštaičių pavyzdys,
i Baigęs Ukmergės gimnazi
ją, 1925 m. Jonas Puzinas įsto
jo studentu universitetan, pasi
rinkdamas lietuvių kalbos studijas ir dirbdamas Kauno miesto
muziejuje. Studijų objektas: lie
tuvių kalba, literatūra ir peda
gogika. Tačiau savo siela jis bu
vo .archeologas — proistorikas.
4ft>s profesijos mokslo
žmonių
tuometinėje Lietuvoje labai trū
ko. Taigi, kaip gabus ir suma
ltus mokslo vyras, 1930 m. Švie
timo ministerijos jis buvo pa
siųstas kaip stipendininkas į Hei
delbergo u-tą Vokietijon,
kur
studijavo archeologiją, lygina
mąjį kalbų mokslą, klasikinę ar
cheologiją, Savo studijas baigė
disertacija 1934 m. už darbą
“Proistorės tyrinėjimas ir tautinė
sąmonė Lietuvoje"
gaudamas
daktaro laipsnį.
Grįžęs
buvo
fakulteto iš
rinktas vyr. asistentu. Parašęs
.habilitacinį darbą “Naujausių
proistorinių tyrinėjimų duomeriyt”, fakulteto tarybos pakeltas
docentu, 1940 m. išrinktas Ar
cheologijos
katedros
vedėju.
1941 m. pakeltas profesorium,
1941-1944 Hųm. m. fak deka
nas. Kurį laiką ėjo u-to rekto
riaus pareigas.
Iškilus proistorikas

. i

fCąip minėjome, J. Puzinas
labai šakota asmenybė. Didžiąusįa jo šaka, gal būt, gyveni
mo medžio viršūnė, yra proistorijos sritis. Proistorė (archeolo
gija) yra mokslo sritis, kuri tyri
nėja tuos senus laikus, apie kuęiuos žmonės nepaliko rašytų ži' |ųj, Tąi mokslas apie priešisto
rinius laikus. Prof. Puzino ir jo
mokslinių bendraminčių uždavi
nys išskaityti žmonių gyvenimo
būdą ne iš rašytų paminklų, ne
iš žmonių pasakojimų patirti, bet
išskaityti iš bekalbių įvairių ak
mens kirvukų, išbraižytų ar lygių
puodų bei keramikos šukių, seno
vės ginklų liekanų, darbo įnagių,
žalvarinių Ir kitokių papuošalų,
Senovės pastatų, aprangos dalykų
liekknų, apdegusių kaulų, užsifconservavusių grūdų ar maisto
liekanų likučių. Šie dalykai dažniausiai randami mūsų piliakal
niuose,, dirvose, kapinynuose. Vi
sa tai, tinkamai įvertinus, gali
taikli įspūdingą mūsų krašto se
nosios kultūros vaizdą, leidžia
nustatyti jo ryšius su kitais kraš
tais ir. iš viso turėti giliosios
senovės pajautimą.
r ' ;:

,

f.

;

Šeimoje

Mielas sukaktuvininkas labai
daug padarė todėl, kad namie tu
rėjo geras darbo sąlygas. Jo žmo
na Konstancija (Vabalaitė, kybartiškė), profesoriaus gyvenimo
bendrakeleivė, padarė viską, kad
Puzinų namai būtų mūsų kultū
rininkui mieli, kad jis turėtų ge
ras darbo sąlygas.
Puzinai išaugino sūnų Algi
mantą, dukteris — Aldoną Cepėnienę, Živilę Tamošiūnienę.
Žentai — Vytautas
Čepėnas
(Chicagoje) ir Vidas Tamošiū
nas (Rochesteryje, N. Y.). Jaususilaukė
aštuonių vaikaičių.
Taigi visi vaikai sukūrė gražias
lietuviškas šeimas.
Dabartiniai darbai

Profesorius

Prof. dr. Jonas Puzinas

Daugirdas, Nagevičius,
Tara
senka ir eilė kitų. Tačiau beveik
visi jie buvo archeologai mėgė
jai, stokojo mokslo žinių apie ra
dinių aplinkybes,
klasifikaciją,
tikslesnių datų nustatymą, suri
šimą su savo ir kitų kraštų kul
tūrą.
J. Puzinas vienas iš pirmųjų,
jei ne pats pirmasis, — moksli
nis lietuvių ir Lietuvos archeolo
gas, proistorikas, sukūręs moksli
nę arch. sistemą, kūręs ir nusta
tęs lietuviškus arch. terminus.
Muziejuose
pradėjo
dirbti
1928 metais, o moksliniuose ka
sinėjimuose dalyvavo nuo 1932
mętų. Nuo 1936 m. kasinėji
mams vadovavo kaip proistorės
muziejaus vedėjas. J. Puzinas
pradėjo sistemingą ir platų Lie
tuvos proistorės tyrinėjimą. Tų
kasinėjimų, jo atliktų ar vado
vautų, eilė didelė. Štai keletas jų:
įpilties piliakalnis, Eigulių vid.
gel. amžiaus stovykla, Sargėnų
kapinynas, Graužų žmonių ir
arklių kapai, Rimaišių arklių ka
pinynas, Upytės senkapiai ir eilė
kitų.

Nuotr. V. Maželio

Muziejininkas

J. Puzinas buvo ne tiktai
mokslininkas, tyrinėtojas, muzie-į
jirtinkas, bet ir, proistorės moky-į
tojas, dėstytojas, profesorius. ■ Ir!
čia jis pasižymėjimo dideliu;
kruopštumu, sistemingumu, dės-;
tymo aiškumu. Jis mokėjo savo
studentus sudominti
kalbamu
dalyku, patraukti jų dėmesį moks
lui, pagaliau, proistorę padaryti
jų pagrindine mokslo Šaka. Puzi
no mokiniai yrą ir dabartiniai
žymiausi mūsų archeologai išei-1
vijoje ir tėvynėje: dr. M. Gim
butienė, 'R. Jablortskytė - Ri
mantienė, R. Volkąitė - Kuli
kauskienė, P. Kulikauskas.
Jei 1944 m. Jonas Puzįnas,
kaip daugelis kitų mūsiškių, pa
sitraukė į Vakarus, tai okup.
Lietuvoje likę jo buvę mokiniai
paruošė dešimtis ir gal šimtus ki
tų archeologų, sakytume, J. Pu
zino mokslo vaikaičių,
kurie
profesoriaus darbą sėkmingai to
liau tęsia. Jo mokslo darbai ir
šiandien Lietuvoje žinomi, daž
nai cituojami, jo surinkta ir su
sisteminta medžiaga naudojama
si.

Muziejų ir studijų
tikslais
lankėsi
Maskvoje, Vokietijoje,
Latvijoje, Estijoje,
Lenkijoje,
Danijoje, Švedijoje, Norvegijo
je. Dalyvavo eilėje tarp. arch.
kongresų.
Vienas didžiausių jo nuopel
nų — jis buvo Vytauto D. Kul
tūros muziejaus proistorės sky
riaus vedėjas nuo 1936 m. Jo rū
pesčiu buvo visiškai naujoviškai,
moderniai įruoštas muziejaus
priešistorinis skyrius su magazi
nais ir konservavimo dirbtuve. '
Muziejus
turėjo
uždavinį:
parodyti senąją Lietuvos praeitį
turistams, lankytojams, išdėstyti
eksponatus ir juos paruošti taip,
kad jie patrauktų dėmesį, tiksliai
juos dokumentuoti, aprašyti, su
skirstyti periodais, kultūromis ir
tokiu būdu suteikti senosios Lie
tuvos praeities tikrą
pažinimą.
Muziejus turėjo būti vieta, kur
Tremtyje ir išeivijoje
kiekvienas galėjo Lietuvos proistorę studijuoti. Ir čia Puzinas,
Labai gaila, kad Jonas Pu
sunkių sąlygų, menkų finansinių zinas negalėjo per paskutinius
išteklių ir kitų ribotų galimumų 30 metų dirbti kaip archeologas

;

Mokslininkas
Musų praeities — proistorės LST korp! Neo Lithuania visuotiniame narių suvažiavime rūgs. 14 d. LT namų salėje, Chicagoje prof. dr. Jonas Pu
zinas skaito paskaitą apie Vytautą Didįjį ir lenkų bajorų pasipriešinimą jo vainikavimui karaliumi. Nuotraukoje iš de
tyrinėtojų turėjome ir prieš Pu šinės: prof. Jonas Puzinas, suvažiavimo sekretorė Audronė Gulbinienė, suvažiavimo prezidiumo vicepirmininkas dr.
ziną. Pirmiausia eilė svetimtau Antanas Butkus iš Clevelando, suvažiavimo pirmininkas inž. Vaclovas Mažeika ir Rimas Gulbinas — suvažiavimo
čių, vėliau savi — Basanavičius, prezidiumų vicepirmininkae.
Nuotr. Vyt A. Račkausko

RUDENIO NUOTAIKOS
KAZYSBRADŪNAS
POPIETĖ

Nieko veikt neturiu.
Net keista.
Dvidešimt po keturių —
O žemė dar kaista.

šešėliai veik neilgėja.
Šilta. Tvanku.
O kad, pūsteltum vėją,
Kitaip apariku

Nuo saulės, nuo tylos,
Nuo laiko nejudėjimo
Ir nuo tavo širdies
Gintarinio spindėjimo.

Jonas
Puzinas
—
tvir
tos sveikatos vyrias. Ir dabar, 79
metų sulaukęs, jis nesustingo vie
toje, kaip nemažas skaičius mūsų
kultūrininkų, ir nepadėjo plunks
nos, Pensininkas Jonas Puzinas
I baigia rašyti Lietuvos kultūros
istorijos bruožus, knygą apie mū
sų iškilų gydytoją ir visuomeni
ninką dr. Petrą Avižonį, Lie
tuvos medicinos istoriją; atlieka
ir kitus darbus. Jo rašiniai —
dažni svečiai mūsų kultūrinėje
spaudoje, žurnaluose. Dr. Puzi
nas yra ir artimas “Draugo”
dienraščio bendradarbis. Sukak
tuvininkas taip pat dažnas sve
čias ir kalbėtojas mūsų minėji
muose, susirinkimuosę, paskaito
se, parodose, įvairiuose kultūri
niuose parengimuose.
Kitos J. Puzino asmenybės
šakos

Kaip minėjome, J. Puzinas
.— Šakota asmenybė. Tačiau šia
me rašinyje visų šakų nenulenk
sime, užteks, kad bent paminė
sime: jis ir dailininkas, meno
KAIP ŽOLĖ
. t
•• .
kūrinių mylėtojas, rinkėjas, su
telkęs keliasdešimties įvairių dai
Kaip žolė į šaligatvio plyšį
lininkų darbų savo pastogėje. Jis
Įkibau į buitį varganai.
ir aistringas lietuviškų knygų rin
Kai mane užmindamas sugrįši —
kėjas. Jo sutelkta asmeniška bib
Tu žinai —
lioteka Lietuvos istorijos ir ypač
proistorės temomis yra didžiulė,
Jau nebūsiu vien žolė nuvytus,
išsami, tiesiog pavydėtina. J. Pu
Sunaikinta saulės ugnimi,
zinas turi dar keletą ir
kitų
O pakilusi vėl, rasa apkritus,
“silpnybių”. Pirmiausia filatelis
Tik palinkus žingsnių kryptimi.
tas. Retas mūsų pašto ženklų rin
kėjas turi tokį gausų Lietuvos
pašto ženklų rinkinį, kaip sukak
tuvininkas. Pridėkime dar —
numizmatikas, daržininkas, sodi
savo tėvynėje. Užtat tremtyje ir vių Enciklopedijai. Jis sureda ninkas...
vėliau emigracijoje jis įsijungė į gavo eilę tomų, o visiems kitiems,
Kartu
su
sukaktuvininku
daugelį mūsų mokslo ir visuome savo ir kitų redaktorių tomams, džiaugdamiesi jo nuveiktais dar
ninio gyvenimo sričių. Taigi jis pateikė daugybę vertingų straips bais ir pasiektais
laimėjimais,
nedingo svetur, nedingo
mūsų nių, ypač iš Lietuvos pasaulinės mes vis dėlto ir liūdime, kad toks
moksle ir mūsų
visuomenėje. proistorės ir istorijos mokslo sri didelis mūsų proistorės darbuotoTiktai kai kur pakito jo keliai ir čių.
! jas, tiesiog talentas negalėjo visą
Matome ir skaitome jo raši laiką reikštis Lietuvos archeolo
kryptys.
Vak. Vokietijoje jis įsijungė nius ir lietuvių išeivių spaudoje. gijos srityje, kasinėdamas mūsų
j Pabaltijo u-to Pinneberge or Taigi nesvetima jam publicisti krašto piliakalnius, vadovauda
ka, biografija, įvairūs
aprašai, mas archeologinėms ekspedi
ganizacinį darbą ir mokymą.
studijos.
cijoms, rašydamas studijas prois
Kaip nuoširdus visuomenininkas
torės temomis.
- bendruomenininkas, jis įsitraukė
Visuomenininkas
Nežiūrint ne nuo jo parei
j politini ir visuomenini darbą.
Jonas Puzinas priklausė
ir nančių aplinkybių, išplėšimo iš
Dirbo įvairiose
organizacijose,
prklauso visai eilei organizacijų. gimtojo krašto, Jonas Puzinas
pradedant Vliku, LB Kultūros
Nuo 1925 m. Korp. Neo-Lith- padarė be galo daug. Taigi, mi
taryba, baigiant eilinėmis parei
gomis Philadelphijos apylinkėje. uania narys, filisteris, Istorijos nėdami garbingą amžiaus sukak
draugijos narys, Lietuvių moks tį, mes nededame taško ir ne
Visur jis, kaip labai
taktingas,
svetimas nuomones gerbiąs vy lo dr-jos Vilniuje valdybos na guldome sukaktuvininko i archy
ras, buvo mielai kviečiamas, rys, Rytų Lietuvos dr-jos narys vą. Esame giliai įsitikinę, kad jis
(už darbą šioje dr-joje 1942 bu dar ilgus metus gyvens ir dirbs
renkamas.
vo Gestapo suimtas), Lietuvių lietuvių tarpe, lietuviško mokslo
s Tačiau didžiausią
tremties Tremtinių dr-jos
pirmininkas, ir lietuvių visuomenės labui. To
amžiaus dalį Jis paskyrė Lietu Kultūros tarybos pirmininkas iš visos širdies ir linkime.
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Mirtis nusineša geriausius
1974 metų rugsėjo, 2,1 d. die
ną absurdiška mirtis iš mūsų tar
po išplėšė vieną iš talentingiau
sių Lietuvos menininkų Teodorą-Kazimierą VALAITI.
An
takalnio Saulės kapinėse, kur da
bar po grakščiu ąžuoliniu koplyt
stulpiu ilsisi jo kūnas, nebuvo
pasakyti žodžiai, kurie galėtų iš
reikšti bent dalį jo netekimo
skausmo, kaip nebuvo pasakyta
jam gyvam esant, ką mums reiš
kė jo talentas, asmenybės platu
mas, dosni širdis, pats jo buvi
mas mūsų tarpe, —visa, kas daž
niausiai erzina tuos, virš kurių
skrieja iškilesnės individualybės.
Ir šiandien dar yra sunku kal
bėti apie Teodorą Valaitį, api
brėžti jo talento mįslę. Ir gyvas
būdamas, jis netilpo į kasdieny
bės rėmus, priimtus visuomenės
standartus. Kas jis buvo? Skulp
torius, sukūręs ištisą lietuviško di
zaino mokyklą, kurią mėgdžiojo
įvairiose mūsų geografinės siau
rumos vietose, tapytojas,
kurio
skambančios paletės spalvas re
gėjo tik artimieji daraugai, ar po
etas, rašęs ant tragiškų savo chi
meriško meno eskizų lapų eiles,
kupinas mirties nuojautos gaiva
lo, sarkazmo, meilės? Širdis atsi
sako tikėti, kad dar pernai tuo
pat metu, taip pat švietė saulė rudenėjančiame Vilniuje, jis vaikš
čiojo senamiesčio gatvėmis ener
gingu, skubiu žingsniu, tarsi len
kiančiu laiką, aštriu žvilgsniu gė
rė bėgantį pro šalį
gyvenimą.
Nesitiki, kad taip pat gali žaliuo
ti žolė Pavilnio lankose, išmin
džiota jo juodbėrio kojomis.
Karščiu prunkščiantys žirgai, ku
riuos jis taip mėgo, buvo it sim
bolis to gyvenimo kvaitulio, su
kuriuo Teodoras mokėjo susilie
ti visa savo esybe, užpildančia
erdvę aplink save. Šio žmogaus
įvaizdis nesiderino tik su viena
būties dalimi — su klastinga
mirtim. Jis teigė gyvenimą, jo
džiaugsmą, grožį, meilę, draugys
tę, talentą. Viską apimanti aist
ra buvo jo skiriamasis bruožas.
Menas, žmonės, gamta, —- visa,
kas turi skonį, spalvą, polėkį,
siautulį, visa, ką galima apčiuop
ti, pajusti, kam galima priduoti
savitą formą, su kuo galima pil
nai sutapti, -— visa tai buvo jo
valdų ribos, jo laimės, kančios ir
pražūties erdvė. Žuvo jis taip,
kaip ir gyveno ugnyje, keistom ir
nepaaiškinamom
aplinkybėm.
Tarsi Borutos legendos Girdvai
nis, kurį pražudė aistra žirgams.
Užtroško ugnyje, kurios priežas
ties niekas jau nesužinos, kaip ir
niekas nežinojo, kokia sielos ug
nis blaškė Šį galingą kūną, neži
nantį ramybės. Tik žinia, kad
būtų neįtikėtina matyti Teodorą
senatviškam ligos patale,
nuo
lankiai laukiantį savo mirties va
landos.
Mylėti jis mokėjo, kaip bro
lis. Ir paliko jis Tėvynę vos ke
liais mėnesiais anksčiau už ma
ne. Pirmą kartą toks ramus, gu
lėjo ant lentos savo kambaryje,
paskendęs gėlėse po sunkiu kry
žiumi, kokį jis nematomai nešė
tuos keturiasdešimt metų. Ant ži
dinio stovėjo lietuviškos liaudies
skulptūros, kurios jį mokė formos
taupumo ir išbaigtumo, —šv.
Jurgis, smeigiantis slibiną, Pieta,
Rūpintojėlis, ant sienų kabojo sū
naus Kristoforo neįtikėtino gro
žio piešiniai, tapę paskutiniųjų
dienų Teodoro pasididžiavimo
objektu. Dar prieš kelis mėnesius
šiame daugeliui įsimintiname
kambaryje artimiausių
draugų
tarpe sėdėjo jis kažkoks graudžiai
iškilmingas prie savo paskutinio
jo gimtadienio stalo, užtiesto šva
ria balta staltiese, degė žvakės ir
židinyje jauki,ai spragsėjo ugnis.
Lyg ir juokaudamas jis kalbėjo,
kad yra baigtas jo gyvenimo ne
ramusis laikotarpis, kad
atėjo
brandos metas, reikalaujanti? ?u-:
vesti savo meninės sąžinės są
skaitas, Q akyse matei neįgyven-

JONAS JURAŠAS

dintų svajonių kartėlį, slėgusi šį
vieną iš talentingiausių Dailės
instituto auklėtinių, kurio
jau
diplominis darbas buvo laikomas
iššūkiu institute viešpatavusiam
lėkštam natūralizmui. Anksti jis
susiformavo, kaip profesionalus
menininkas, kuriam nebuvo pa
slapčių metalo, gipso, šiuolaiki
nių medžiagų technologijoj, jo
studijos durys iki paskutinės die
nos buvo atviros kolegoms, no
rintiems išgirsti Valaičio
nuo
monę, visada išsakomą tiesiai ir
konstruktyviai. Ir galėjai tik ste
bėtis, su kokiu dosnumu jis žars
tė idėjas mokantiems jomis pasi
naudoti. Už tai jis buvo myli
mas vienų ir neapkenčiamas ki
tų, tų, dėl kieno kaltės TeodoroKazimiero Valaičio
dirbtuvės
lentynose liko neįgyvendinti de
šimtys, šimtai nuostabiausių eski
zų, modelių, išdegintame molyje
baltame putoplaste, dešimtyse
aplankų suspaustuose piešiniuo
se, kurie, beja, visi yra verti uni
kalių studijų, tyrinėjimo. Kiek
viename iš jų, įrėžtų užtikrinta
piešinio meistro ranka, kartu vin
giavosi eilėraščių posmai, mintys
apie kūrybą, gamtą, žmogų, jo
dvilypę prigimtį, autoanalizę,
prilygstančią negailestingai
iš
pažinčiai. ”A5 tik žaidžiu su for
momis, spalvomis, plokštumo
mis”, užkrečiančiai kvatodamas
sakydavo Teodoras. O iš po jo
gražių rankų byrėte byrėjo keis
čiausios vaizduotės šedevriukai:
gaivališkos žmonių - žvėrių figū
ros, abstrakčių formų sudėtingi
rezginiai, pilni jėgos, paslapties,
jausmo. Negalėjęs jų įgyvendinti
savo pamėgtame metale, kurio
tvirtumui jis tarsi metė iššūkį,
Valaitis ieškojo išeities savo ta
lentui prasiveržti kitais pavi
dalais. Visuomeninių pastatų in
terjerai, dekoratyvinės skulptū
ros, emblemos, medaliai, — visa,
prie ko prisiliesdavo jo ranka,
tapdavo pažymėta nepakartoja
mo talento žyme. Ir vaizduotės
sparnai stūmė pirmyn, galvoje
kunkuliavo įžūlios idėjos pasta
tyti Baltijos smiltynėje didžiu
lius kinetinius modelius, kurie
sugriautų despotišką erdvės hege
moniją, sutelktų naujas dimensi
jas pačiai gamtai. Daugelis tuo
metu tepė kilometrines drobes,
tvirtindami socrealizmo
pilkybę, o Teo savo dirbtuvės vienat
vėje maišė spalvas, kurios 'šau
kė, dejavo ir atkakliai negulė ant
plokštumos. Nes toje realybėje
nebuvo vietos jo deginančioms
spalvoms ir kompozicijoms.
Dėsninga, kad tokios vita
liškos prigimties žmogui aplamai
nebuvo vietos šioj normuotoj gy
venimo tėkmėj, sustingusioj
ir
įspraustoj į banalybės krantus,
tijoškinančioj visa, kas gyva, ne
panašu į vidutinybę, kas graso
prasiveržti laisvos sielos protrū
kiu.
Valaitis
domėjosi
viskuo,
kas gyvenimą daro
šventišku,
pakiliu. Valandomis galėjai su
juo kalbėti apie meną, povande
ninę žūklę, kuri jį kasmet traukė
t šiltus Krymo vandenis, jis galė
jo vidurnaktį atitempti tave į ark
lidę, kur stovėjo arkliai, gromuluojantys cukrų iš jo delno. Apie
arklius jis pasakodavo, kaip apie
žmones, glamonėdavo jų virpan
čius kaklus. Jis galėjo leistis į to
limiausią kelionę prie Ledynuoto vandenyno, kad pažiūrėtų,
kaip gyvena čiukčiai. Ir iš ten jis
atsiveždavo pluoštus portretų su
mįslingais siauraakiais
veidais,
bei užburiančių pasakojimų dau
geliui metų. Bet labiausiai jį
traukė teatras. Gal būt, todėl,
kad pati Valaičio prigimtis buvo
teatrališka, kupina kontrastų, ne
žinios, polėkio. Ankstyvoje jau
nystėje susižavėjo opera, Kipru
Petrausku. Nuolat galėjai matyti
Teodorą teatro spektakliuose, ak

torių draugėje. Paskutinis mūsų
pasimatymas ir užsifiksavo at
mintyje, kai Valaitis dėstė savo
sceninę viziją, kurią jis norėjo
įgyvendinti, statant naują lietu
višką veikalą “Ugnies medžiok
lė”. Tai žadėjo tapti nauju sce
nografijos reiškiniu, atskleisti dar
vieną šio daugiabriaunio talento
ypatybę. Trivialia simbolika gali
praskambėti žodžiai, kad Teodo
ro “ugnies medžioklė” baigėsi
tragiškai — jį patį paglemžė ug
nis gyvenime. Jis nepaisė ugnies,
jei pavojuje buvo jo draugas, ar
ba net tolimas nelaimės užklup
tasis. Valaitis ryžtingai ištiesė pa
galbos ranką ir man, patekusiam
į valdžios nemalonę, kai išsigan
dę nusisuko net tie, kurie buvo
laikomi draugais. Tik Teodoras,
rizikuodamas prarasti visus už
sakymus, priglaudė mane, it raup
suotąjį, savo dirbtuvėje, išmokė
kalti, pjaustyti, šlifuoti. Tuo me
tu tai buvo tolygu didvyriškumui,
broliškam pasiaukojimui, prieš Viktoras Petravičius
Golgota (medžio raižinys)
kurį prievarta yra bejėgė. Prie
varta ir baimė, ant kurių laikosi
vergijos chimeros, taip išraiškin
gai nupieštos jo
paveiksluose.
Tos šlykščios chimeros persekiojo
Valaitį visą gyvenimą, jos ir ne
leido pilnai išskleisti sparnų.
Teodoras —Kazimieras yalaitis pats savaime buvo
tokia
ryški ir stipri asmenybė, kad pro
šviežių prisiminimų širdgėlą ne
jučiom į pirmą vietą išplaukia jo
Pokalbis su Darium Lapinsku
vitališki, kontrastingi bruožai, lyg
laikinai užgoždąmi jo kūrybos
jo naujų kūrinių premjeros proga
svorį, lyg palikdami šešėlyje gau
sybę jo sukurtų darbų, kurie na
tūraliai tapo neatskiriama Vil
—Žvelgdami į D. Kučėnienės per savo mažai nuotykingą gy
niaus interjerų dalimi, atšiaurių koncerto-rečitalio programą, ku venimą, krūpteli nuo veidu per
vėjų kryptį rodančios galingos ri bus atlikta spalio 5 d. (sek- bėgusio šypsnio šešėlio, nusiima
metalinės vėtrungės formomis mad.) 8 vai. popiet Jaunimo kepurę ir, pažvelgęs tolyn už
Lazdynų aikštėje, masyviais ak centre, CMcagoje, koncertą ren saulės, prabyla: “Kyrie eleison”
mens paminklais, Zodiako ženk giant korp! Giedrai, maloniai (“Viešpatie, pasigailėk”). Tuo
lais ant sienų.
stabtelėjama prie paskutinio tarpu'jo dukrelė, paskendus dar
Jo darbai visada turėjo
tą koncerto numerio — naujo La be ir savo sajonėse, niūniuoja:
pačią gyvybingumo
paslaptį, pinsko kūrinio “Vargdienių mi “Laidu lydu ai tų ydų po lietaus
kaip ir jis pats — įaugti ir už šios” — Kyrie ir Gloria. Tai pridygo — Kyrie, Kyrie elei
kariauti jiems duotą architektūri naujiena Jūsų paties kūryboje ir son.” Antroje mišių dalyje gano
nę erdvę taip stipriai, kad nebe šios rūšies mūsų repertuare ap anksti rytą piemenukai aveles ir
galėtum įsivaizduoti be jų nei sie lamai. Įdomu būtų išgirsti šių prašo saulelės, kad patekėtų,
nos, nei aikštės, kaip Vilniaus mišių kūrybos genezę ir veikalo nes jie “maži piemenukai, jų
meninės aplinkos be Teodoro.
pobūdį tradicine ar netradicine trumpi kailiniukai, jiems labai
Šiandien
Teodoro — Kazi prasme.
šalta”. Staiga jie išgirsta: “Glo
miero Valaičio mirties dieną aš
ria in excelsis Deo et in terra
— Šaltas žiemos rytas Lie pax hominibus bonae voluntanorėčiau padėti gėlių ant Jo ka
po. Bet mes jau abu esame iške tuvoje. Pasislėpęs kailiniukuo tis” (“Garbė Dievui aukštybėse
liavę skirtingomis kryptimis, į ki se, su mamos šimtą kartų apie ir žemėje ramybė geros valios
tus pasaulius, toli nuo savo gim kaklą apsuktu šaliku, brendu žmonėms). Labai gerai — ir
tų namų, į kuriuos mums nelem per girgždantį sniegą. Mėnulis Dievui garbė ir žemėje ramybė,
spigina j mano kaktą ir nei ne tačiau “mumi labai šalta” —
ta grįžti.
1975 metų rugsėjis galvoja užleisti vietos rytmečio skundžias piemenukui. Neatrausaulei. Kad nors koks debesėlis kia jų dėmesio nei didingasis
pritemdytų jį bent vienai aki “Laudamus te, benedicimus te,
mirkai, gal būtų kiek šilčiau, adoramus te, glorificamus te”
galvoju. Kažkur toli ir taip nei dramatiškasis “Domine Fili
PREMIJUOTAS —
arti sprogsta ledas. Gamta skel uni genite Jesu Christe” —
bia Kūrėjo didybę. Aš irgi sku jiems vis šalta ir šalta. Tik kai
PRANCŪZŲ
bų į rarotas tarnauti mišioms. besikartojančių “Amen” proce
ROMANAS
Čia mano “Mišių” pradžia. Taigi sija yra nutraukiama patekannors ir paskutinis mano kūri čios saulės, jie, puolę ant kelių,
(Atkelta iš 2 psl.)
nys, bet iš tikro pirmutinis.
dėkoja Dievui: “Saulelė teka te
vosena apmąstyti. Kartais atrodo,
“Vargdienių mišiose” lygia ka, — motulė šneka”.
kad Pilhes žmonės išvis nesuge
grečiai naudojamas lotyniškas
ba suvokti realybės: visa tai, ką
mišių tekstas ir buitinis varg — Kaip aplamai vertinate šių
jie mato ir girdi, tuoj .pat įgau
dienių liaudies dainų tekstas. dienų religinių temų muzikinę
na vienos kurios, smegenyse įsi
Pirmoje mišių dalyje vaikštinė kūrybą? Kuriais savo bruožais
tvirtinusios minties spalvą. Tai ja tėvulis po laukus, prašinėja
ji išskirtina? Ir kas naujo čia
ne žmonės, bet komiškos figū saulelės, kad greičiau nusileistų, lietuviuose?
ros, autoriaus aprašytos vaizdžiai, kad galėtų jis ir dukrelė grįžti
— Daug triukšmo, maža šir
įdomiai, įtikinančiai.
Romaną namo pailsėti po sunkių dienos
perskaitę, visiškai kitaip matome darbų. Gi retkarčiais, kol dar dies. Daug pašaipos, maža iš
didžiųjų bendrovių pasaulį. Ran saulelė nenusileido, kol darbas minties. Jeigu nesustosim per
dame, kad autorius mums paro nesibaigė, perbėga jis mintimis daug prie sacharininius blizgu
čius gromuluojančios komerci
dė tikrą ir gąsdinantį biznio pa
nės pusės, kur žydelis rašo “Mi
saulio veidą ir todėl jam pripa
žįstame stebėtojo moralisto gys Atrodytų, kad tikrasis L’Imprėca šias” pagerbti nužudytam kata
likų prezidentui mažiausiai dėl
lelę.
teur mistifikatorius yra pats Reto,
kad pagerbtų pastarojo įsiti
Tačiau argi iš tikrųjų L’Imprė- nė-Victor Pilhes. Jis supina įvai
kinimus,
bet kad pasišaipyda
cateur autoriaus norėta sukurti rius pasakojimo siūlus, užmas
neigiamas biznio pasaulio pa kuoja tikrąją pasakojimo kryptį, mas prisipildytų savo kišenius,
veikslas? Ar būtų tikslu Pilhes lai skaitytoją sumaišo ir verčia klaus tai, beieškodami ko nors rimtes
kyti kritiku moralistu? Šios abe ti: kas gi iš tikrųjų yra Renė- nio, nuoširdesnio šioje srityje,
jonės kyla todėl, kad autoriaus Viętor Pilhes. Pasakotojas, kapi pasijusime kaip “Mažasis prin
stilius toli gražu nėra tik realis talistinės sistemos kritikas, stebė cas”, beieškąs draugų, šiandien
tinis ar satyrinis. L’Imprėcateur tojas? Le Figaro žurnalistas, Pil bet kokio rimtesnio kompozito
romane lygia greta eina trys siū hes aplankęs, įsitikino, kad auto riaus bandymas kurti religinė
lai: Satyros, fantazijos ir nuoty rių ypač domina ateities įvykiai mis temomis, jei tai nėrą skir
kių. Neįmanoma sustoti ties vie ir teigė, kad jis ir sekančiame sa tas komerciniam išpardavimui,
nu kuriuo aspektu ir sakyti, kad vo veikale pasirinks regėtojo pra yra bandymas išieškot, atskleis
veikalas yra visų pirma satyrinis, našo rolę: ii va continuer a jouer ti savo nuobodžiausias ypaty
fantazijos ar nuotykių romanas. les Cassandre. (Bus daugiau)
bes.. Galite įsivaizduoti rojaus

Kad rankų ir širdžių

grandinė pasidarytų stipri

šeštadienis, 1975 m. rugsėjo mėn. 27 d.
žiovulį? Vaikšto ten Mozartas,
Bachas, Palestrina, Machaut—
renka sau obuolius (gi dabar
obuolių rinkimo sezonas) ir vie
nintelė muzika, kurią jie išgirs
ta, yra šių laikų — imprimatur
— religinė muzika. Gi lietuviš
kame kampelyje ten dar bai
siau: sėdi Sasnauskas, įsikišęs
po obuolį į ausį, kad nereiktų
jam klausytis tos mylimiausios
iš visų lietuviškų religinių gies
mių. Gi kai širdį jam skausmas
suspaudžia, tada išsiima obuolį
iš savo ausies, ir netrukus, vėl
įsidėjęs atgal, atsidūsta: “Ne
jaugi neatsiras nė vieno, kuris
išgelbės .mane iš šios kančios.
Aš galvojau, jog esu rojuje”.

—Pirmoje koncerto pusėje
yra dar ir kitąs Jūsų kūrinys:
“Balyvera ir devyni raiteliai”.
Tik vardas čia nieko neatiden
gia. O esame smalsūs ir norime
daugiau ką sužinoti.

— “Balyvera” tai žvilgsnis
žmonių į Anapus. Žmonių, esan
čių dar šiapus. Tai bandymas
nukeliauti ten, esant čia. Tai
nuoširdus kreipimasis į mano’
tėvus (ne koks svetimai skam
bantis pavadinimas), ištiesiant
ranką jiems ir tiems, kurie mus
seka ir seks, kad rankų ir šir
džių grandinė pasidarytų tokia
stipri, kurios devyni raiteliai
nepajėgtų nutraukti, kad ta
grandinė pasidarytų tokia ilga,
įgalinanti mus ar mūsų vaikus
j žvilgterti TEN bent vienai aki
mirkai ir papasakoti visa tai dar
čia likusiems, prieš iškeliau
jant TEN..

PSICHIATRĖ APIE
GYVENIMĄ PO MIRTIES
Plačiai žinoma psichiatrė dr.
EHzabeth K. Ross, kuri ypač stu
dijuoja mirimą, pareiškė, kad jos
tyrimai ją įtikino, jog yra gyve
nimas anapus karsto. Pirma ji
maniusi, kad mirtis yra natūra
li .individo egzistencijos užbaiga.
Dabar ji tikra, kad' taip nėra:
miršta tik fizinis kūnas, o psi
chės gyvenimas tęsiasi toliau.
Prie to tikrumo ją atvedė pasi
kalbėjimai su žmonėmis, kurie
klinikose jau buvo nustatyti mi
rę, bet kuriuos pavyko atgaivin
ti. Dr. Ross kilimu yra šveicarė,
darbuojasi Flossmoor, III. Ji yra
parašiusi knygą: *'On Death and
Dying”, kuri yra tapusi psichiat
rų vadovėlių. Antrą knygą ji iš
leido 1974 m.: “Questions and
Answers on Death and Dying”.
Čia ji sako: “Ilgametis darbas su
mirštančiais pacientais padarė
mane daug labiau religinga ne
gu kada nors aš esu buvusi...
Apie gyvenimą po mirties aš ne
tai kad tikiu, aš žinau, kad jis
yra... Tik religingi žmonės, tu
rį gilų ryšį su Dievybe, daug
lengviau įstengia ramiai sutikti
mirtį”.
REKORDINIS MEDICINOS
STUDENTŲ SKAIČIUS
Į JĄV-se veikiančias 114 medi
cinos mokyklų šį rudenį į pirmą
kursą naujai įstojo 14,874 studen
tai. Tai rekordinins naujai sto
jančių skaičius. Ateinantį pavasa
rį išleis pirmas medikų laidas
keturios naujos mędicinos mo
kyklos. Medicinos mokslo laips
nius pavasarį, numatoma, gaus
13,595 baigiantieji.
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ir pasikalbėjimas su kompozi
torium.

Svarbesnės programos bus
transliuojamos per visą Ameri
ką- '
....

g
Kun. Leonardas Andriekųs,
OFM, nuo šių me,tų lapkričio
Eskizas “Jūratės operai — Gintaro rūmai’’ mėn. bus lietuvių pranciškonų
leidžiamo kultūros mėnesinio
žurnalo “Aidų” literatūros ir ap
žvalgų dalies redaktorius. Vy
riausiu žurnalo redaktorium ir
toliau lieka dr. Juozas Girnius.

Kultūrinė kronika

M. K. Čiurlionio 100 metų gimimo
sukakties minėjimai Chicagoje
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•
**

>

M

v*

Si praėjusi savaitė buvo sukak
tuvinė — pirmadienį (rugsėjo)
22 d. suėjo 100 metų nuo Mika
lojaus Konstantino Čiurlionio gi
mimo. Ta proga vakar (penktadienį) Chicagos Moderniosios
dailės muziejus gražiuose rūmuose
(237 East Ontario St.) įvyko
įspūdinga akademija — koncer
tas. Šį Čiurlioniui skirtąjį vakarą
rengė pats muziejus, talkina
mas dailininko Kazio Varnelio.
Minėjime paskaitą apie Čiurlionį
skaitė, ją iliustruodamas skaid
rėmis, muziejaus kuratorius Ira
Licht. Čiurlionio muzikos kūri
nius atliko pianistas Andrius
Kuprevičius. Buvo tikrai iškil
minga šventė. Minėjiman ame
rikiečių ir lietuvių paublika atsi
lankė labai gausiai. Plačiau kitą
šeštadienį.

Lietuvių Jaunimo centro di
džiojoje salėje Čiurlionio minėji
mas, rengiamas Margučio, Chi
cagoje įvyks spalio 12 d. (sek
madienį) 3 vai. popiet. Paskaitą
tema ‘‘Čiurlionio -originalumo
versmių beieškant” skaitys kun.
Stsys Yla. Čiurlionį harmoni
zuotas lietuvių liaudies dainas
išvis pirmą kartą solo atliks
Elena Blandytė. Aktoriai Laima
Rastenytė —Lapinskienė ir Jonas
Kelečius dalyvaus Dariaus La
pinsko parengtame muzkiniame
ir žodiniame montaže M.K.
Čiurlionio tema. Išraiškos šokio
forma Violeta Karosaitė atliks
Čiurlionio simfoninės poemos
“Jūra” epizodus.
Spalio 25 d. (šeštadienį) Jaun:mo cnetro kavinėje įvyks Čiur
lioniui skirtas multi media vaka
ras tema: “Čiurlionis dangiškų
sferų harmonjoj. Tai kūrybinga
muzikos ir skaidrių pynė, pa
rengta Teresės ir Jono Bogutų.
Visa tai pirmą kartą buvo paro
dyta Ateitininkijos jubiliejinėje
stovykloje, Dainavoje. Mačiu
siems užmanymas paliko didelį
įspūdį. Dabar bus jo premjera
Chicagoje.

informacijai apie visų trijų tau
tų kultūrinius laimėjimus Ame
rikoje.
Lietuvių sekcijos programa
spalio — gruodžio mėn. bus to
kia:

Spalio 1 d. — M. K. Čiurlionis.
Ruošia Bruno Markaitis, SJ.

Spalio 22 d. — Lietuva ir jos
žmonės. Ruošia Paulius Jasiukonis.
Lapkričio 12 d. — Lietuviu
esu aš gimęs. Ruošia Stasė Pautienienė.
Gruodžio 3 d. — Kompozito
rius Bruno Markaitis. Kūryba

tas, ir M.K. Čiurlionis. Atsisveiki lėtos, Sauliaus Plėnio ir kitų.
nama su mirusiu V. Kupriu.
Spausdino Draugo
spaustuvė.
Viršelis ir titulinis puslapis dail.
Čiurlionio šimto metų gimimo Algio Trinkūno. Leidinys 72 psl.
sukakčiai dar yra skiriamas vi
sas Romos Olšauskaites straips — VYTIS, 1975 m. rugpiūčio
nis “Saulės varpas ijr miegantys — rugsėjo mėn. Nr. 7. Lietuvos
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
karaliai”. Atskirais straipsniais Vyčių žurnalas, puslapiuos var
IR MĖGĖJAMS
svarstomi parapijų klausimai, tojant lietuvių ir anglų kalbas.
kalbamasi su trečios kartos ame Redaguoja Loretta I. Stukas, 14rikiečiu lietuviu, teikiami siūly 67 Force Drive, Mountainside,
mai studentų ateitininkų veik N.J. 07092. Metinė žurnalo pre Daug sutaupysite pirkdami čia
lai
pagyvinti,
recenzuojamos numerata 5.00 dol. Administra įvairių firmų foto aparatus bei
naujos knygos ir duodama plati, cijos adresas: Vytis, 2524 W. jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
iliustruotą ateitpiųleiškos veik 45th St., Chicago, III. 60632.
tus reikmenis ypatingai progai.
los kronikai Poezijos puslapiuo
Išskirtinai gera šio “Vyties” Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
se spausdinamas naujas Kazio
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
Bradūno eilėraščių
pluoštas numerio medžiaga yra anglų ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
“Mylimos ir žudomos raidės”. kalba parašytas ,P. A. Skabeikos
Numeris puošiasi M.K. Čiurlio straipsnis “A Look at M.K. Čiur
3314 West 63rd Street
lionis on the Occasion of his
nio darbų nuotraukomis.
Tel. PRospect 6-8998
lOOth Birthday”. Straipsnis pa
—Chicagos lietuvių futbolo puoštas geromis ir ryškiai at
Chicago, Illinois, 60629
klubas LITUANICA. Dvidešimt spausdintomis Čiurlionio darbų
penkerių metų veiklos apžvalga nuotraukomis.
1951—1976. Išleido LFK Lituanica. Redagavo Jonas Juška.
Nuotraukos Romo Burneikio,
Šios plokštelės daugeliui žmonių dar nežinomos, tai būtent:
Edvardo Sulaičio, Zigmo Degu
Įdainavo A. Dvarionas. Šokių muzikos rinkinys XXV
čio, Vaclovo Noreikos, Petro Ma-

MAROUEnE PHOTO
SUPPLY

Gruodžio 24 d. — Saulės su
grįžimo belaukiant. Ruošia dr.
Marija Gimbutienė.

M. K. Čiurlionis (1875-1911)
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Šeštadienis, 1975 m. rugsėjo mėn. 27 d.

Naujo “Ateities” numerio viršelis su
M. K. Čiurlionio paveikslu

■SOLISTĖS DALIOS
SUCĖNIENĖS KONCERTAS

Redaktoriaus
vedamuosiuos
šios temos: Atsišaukimas, Lietu
vių Bendruomenė, Stadijos, Pa
rapija, Ateitis ir moksleiviai. Su
kaktuvių puslapyje
minima:
Saulės kautynės, Vytautas Didy
sis, Juozas Tumias — Vaižgan

Korp! Giedros rengiamas Da
lios Kueėnienės koncertas Jau
nimo centro didžiojoje salėje
įvyks kitą sekmadienį (spalio
5 d.) 3 vai. popiet. Solistė atliks
šių kompozitorių kūrinius: Vilią
Lotos, Paisiello, Verdi, Petraus
ko, Granados ir Lapinsko. Tikra
naujiena bus Dariaus Lapinsko
nauji dalykai: “Vargdienių mi
šios” — Kyrie ir Gloria ir “Balyvera”. Apie juos plačiau šios
dienos mūsų puslapiuose — pa
sikalbėjime sii Darium Lapins
ku. Visam koncertui akompa
nuos D. Lapinskas. Kai kur bus
reikalinga gitara ir dūdelė. Jo
mis gros Wayne Magnus ir Dąvid Fitzgerald.

NE

S A V I N G

LOAN

ASSOGIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.

Nauji leidiniai

2555 West 47th Street

Tel. LA 3-1083

L
2.
3.
4.
5.
6.

Ispanų valsas
Sapnas — tango
Gyvenimas — fokstrotas
Tik tu man priklausai — fokstrotas
Liūdna man be tavęs — tango
Daina padės gyventi — fokstrotas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Įdainavo Birute Tamošiūniene, šokių rinkinys “Svajonių sūkurys'
Kur lankos žaliuoja — tango
7. Žibuokles — valsas
Amour-Beguine
8. Balti žiedai — manbo
Laukiu, sugrįžk — valsas
9. Svajone — tango
Nuostabus berniukas — Cho Cho
10. Kengūrų samba — samba
Klajojančios rožes — lėtas fokstrotasll. Sudie — anglų vaisas
Ilgesys — tango
12. Gal būt, gal būt — bolero

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Įdainavo A. Šabaniauskas. šokių muzikos rinkinys XXVI
Septintame rojuje — angių valsas
7. Jaunystės meile — tango
Mūsų susitikimas — tango
8. Ta naktis — anglų valsas
Sutemų daina — tango
9. Nakties serenada — tango
Liūdna — tango
10. Aldona — tango
Maryte mėlynakė — fokstrotas
11. Kodėl neatėjai — fokstrotas
Tik tau, Rio Rita — fokstrotas
12. Ei tu, mergyte — fokstrotas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Įdainavo Birute Tamošiūnienė.. “O Ramunėle, pasakyk”, šokių muzika
Granada — Isp. fantazija
7. Senam sode — tango
Pavasaris už lango — tango
8. Niekad sekmadienį — cha cha
Su tavim kartu — cha cha
9 Jauna kai buvau — beguine
O Ramunėlė, pasakyk — valsas
10. šią nakt — cha cha
Tavo akys — rumba
11. Pavydas — tango
Žavingos naktys — fokstrotas
12. Kaip ir aš — rock

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

LITUANUS

(Alfred Erich Senn); Two Me
■moranda to The United Nations
from Soviet Occupied Estonia;
Alfonsas Gučas ‘‘Psichologijos
raida Lietuvoje: XIX a. pabaiga—
XX a. pradžia” (Vyenis B. Damušis); Joanne S. Gowa “U.S.
Obligations Under International
Law Governing the Status of
Refugęes and the Granting of
Asylum: The Case of Simas Ku
dirka” (J.A. Račkauskas).

Numeris iliustruotas M.K.
Čiurlionio portretu ir gausiomis
jo tapybų nuotraukomis.

M. K. Čiurlioniui skirtojo Lituanus
numerio viršelis
1

—LITUANUS, Volume .21
Number 2, Summer
1975.
Lithuanian Quarterly. Šį anglų
kalba žurnalą leidžia Litua
nus Foundation, Ine. Redaguoja
atskirus numerius šie redak
toriai: J.A. Račkauskas, Antanas
Klimas, Tomas Remeikis ir Bro
Čiurlionio gimimo šimto metų
nius Vaškelis. Čia minimas nau
sukaktis šią savaitę buvo keliais
jasis numeris yra redaguotas
atvejais paminėta ir didžiosios
Broniaus Vaškelio.
Redakci
Chicagos klasikinės muzikos ra
nei kolegijai dar priklauso: Gedijo stoties WFMT. Apie Čiur
niutis Procuta, Vanda Balukienė,
lionį, muziką ir tapytoją, čia
Aldona Zailskaitė ir Klemensas
kalbėjo žinomasis Chicagos kul
Dėdelė. Administruoja
Jonas
tūrinių
įvykių komentatorius
Kueėnas. Lituanus metinė pre
Norm Pellegrini.
numerata 8.00 dol. Redakcijos ir
administracijos adresas: Litua
PRIE PACIFIKO
nus, 6621,So. Troy St., Chicago,
PRADEDAMA PROGRAMA
III. 60629. Žurnalą spausdina M.
BALTŲ KULTCRAI
Morkūno spaustuvė Chicagoje.
PUOSELĖTI
Didžiąja savo medžiagos dali
Spalia mėn. 1 d. 8 vai vaka mi šis Lituanus numeris yra
re Los Angeles pradedama ra skirtas M.K. Čiurlionio gimimo
dijo programa (Baltic Heritage 100 metų sukakties paminėjimui.
Program) baltų kultūrai puose Štai tie čiurlioniškieji straipsniai:
lėti per KCRW 89.9 FM radijo Alkesis Rannit “In Search of A.
stotį Santa Monicoje.
Philosophical Background of M.
Programa bus transliuojama K. Čiurlionis”; Joan M. Vaštokas
kiekvieną trečiadienį nuo 8 vai “M.K. Čiurlionis: Abstraction
and the Visionary Experience’;
iki 8 vai. 30 min. vakare.
Visos trys tautos — latviai, Romas Viesulas “Why The
estai ir lietuviai — turės paei World Does Not Know Čiurlio
liui savo programą kas trečią nis. Joan M. Vaštokas “M.K.
'Čiurlionis: A. Preliminary Bibsavaitę.
liography”.
Ypatingas dėmesys bus ski
riamas baltų kompozitorių kūri
Apžvalginėje žurnąįo dąlyjg
niams, literatūrai, dramai, tau- šie įvykiai ir temos: A. Cohvertosakai, mitologijai, istorijai bei Į sation With Mykolas Biržiška,

— ATEITIS, 1975 m. rugsėjo
mėn. Nr. 7. Ateitininkų Federa
cijos leidžiamas katalikiškos —
lietuviškos orientacijos mėnesi
nis žurnalas. Vyr. Redaktorius:
kun. dr. Kęstutis Trimakas., 850
DesPlaines Avė., Apt. 409, Foręst Park, III. 60130. Redaktorė
Aldona Zailskaitė, 1836 49th Ct.,
Cicero, III. 60650. Jiems talkina
gausi redakcinė kolegija. Admi
nistruoja Juozas Polikaitis, 7235
S. Sacramento Avė., Chicago, III.
60629. Prenumerata metams JA
V ir Kandoje 7.00 dol., garbės
prenumerata $15.00 susipažini
mui 5.00 dol., kitur laisvajame
pasauly 5.00 dol.

VALANDOS

ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. — Trečlad uidaryta
ANTRAD tr PENKTAD. — 9 v. ryto.Iki
-Op B v. vak
PIRM A D tr KETVIRTAD - 9
Iki 8 v. v

61/2%

Mokamas ui 6 m.
certifikatus.
Minimum $1,000

Mokamas už | m.
certifikatus.
Minimum $1,000

Mokamas už
Investavimo
sąskaita-

PINIGAI ĮNEŠTI na 15 D. pelno NUOŠIMČIUS nuo 1 D
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
1. MOŠŲ BENDROVĖ veikia nuo 1947 metų. Kiekvienais metais mes
persiunčiame j Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siuntinių.
2. MŪSŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelį pasi
rinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.
3. TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, Moskvič, Zaporožec), motociklams, šaldytuvams ir kit. oficialiomis kai
nomis.
4. JEIGU JOS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parūpin
sime reikalingus dokumentus.

t

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Visos šios plokšteles kainuoja tik po $6.00. Gaunamos:

DRAUGAS
4545 W. 63rd SI., Chicago, III. 60629

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 SOUTH STATE ST., CHICAGO, ILL. 60604
TEL. WA 2-9354
ir mūsų skyrius:
2618 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629
TEL. WA 5-2466

PIGIAUSIA KELIONE { GIMTAI! KRAŠTĄ

Savaitės EKSKURSIJA Lietuvoj
TIK —$679.00
(lėktuvais, viešbutis, maistas)

DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE

Ekskursija išvyksta iš Bostono ir New Yorko

5>/č HIGH RATES 7'-:;
PASSBOOK
ACCOUNTS

PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON

PER ANNUM
certificates
$6000 or mere
4 year min.

FEltEltAI.
HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PER ANNUM

SSOOOormvre

minimum
. SOihonths

TEL: LA 3-8248
(WEST OF CAUPORNIA. AVĖ.)

MEN.

16 D.

Dar yra vietų. Vietų skaičius ribotas.

Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų —
Chicagos,
Clevelando,
Detroito,
Pittsburgho,
Philadelphijos, Los Angeles ir kitur.
Norintieji
kreiptis į

gauti

daugiau

informacijų

prašomi

ALGIRDU MITKŲ,
8 WJiite Oak Road
Newfon, Mass. 02168
Tel. (617) 969-1190
aiba

SAYINGS AND LOAN ASSOGIATION

6

Bučkis — valsas
Širdie — tango
Skraido garsai — fokstrotą?
Skrenda naktys — fokstrotas
Paskutinis sekmad. — tango
Turiu dvi merginas — fokstr.

Rinkinys XXVIII įvairių dainų su muzika ir kiti kūriniai
Karo muziejaus vėliavos nuleidimas I dalis Kaune
Karo muziejaus vėliavos nuleidimas II dalis I^aune
Ko vejai pučia — įdainavo Stepas Graužinis
Kur lygūs laukai — įdainavo Karo mokyklos kariūnų choras
Marš, marš, kareivėliai — įdainavo Karo mokyklos kariūnų choras
Senas kanklininkas — įdainavo J. Petrauskas ir V. Dineika
Saulėta diena — įdainavo A. Šabaniauskas
Išgėriau septynias, šią naktelę per naktelę miego nemiegojau —
įdainavo Stepas Graužinis
Sutems tamsi naktužėlė — įdainavo Karo mokyklos kariūnų choras
Geležinio vilko maršas — įdainavo Karo mokyklos kariūnų choras
Vaidylos malda — {giedojo J. Petrauskas ir V. Dineika
Mano svajonė — įdainavo A Šabaniauskas

SPALIO

PER ANNUM

7.
8.
9.
10.
11.
12.

6r
PER ANNUM
$1,000 or more
1 yęar min.

Galaxy Tour & Travels
141 Linden Street
Wellesley, Mass. 02181
Tel. (617) 237-5502
Iš kitų miestų galima skambinti Collect dienos
metu Galaxy Tour & Travels arba Algirdui Mitkui po
4 valandos po pietų.

Prašome pasinaudoti šia puikia proga taip pigiai
aplankyti Lietuvą.
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REDAGUOJA ST. SEMftNIEN®, 6507 S. TROY ST., CHICAGO, ILL. 60628, TELEF. 825-5938

GIEDROS KELIAS LAISVOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJ
EMILIJA MASILIŪNAITĖ-PALIOKIENt
Daug kas klausia, kas gi yra, racijos uždavinius, o vėliau vis nę, išsiblaškė pę visą pasaulį.
toji korp. Giedra? Giedra yra pusiškai lavintis, nagrinėti kul Tačiau “Giedra” gyvastinga.
mokslus einančių katalikių mo tūrines ir gyvenimo keliamas 1947 atsikuria Hanau stovyklo
terų organizacija. Tad šiais problemas. Kviesdavom pręle- je, Vokietijoje, su mažu giedritarptautiniais moterų metais nu gentus su įvairiomis paskaito nlnkių skaičiumi. 1950 m. Chitariau trumpai supažindinti su mis arba ir pačios ruošdavom cagoje buvo atkurta sumanios ir
ja ir trumpai atsakyti visiems referatus.
geros organizatorės Elenos Maiš karto.
Einant iš “Giedros” būrelių saitienės-Balčiūnaitės iniciaty
Lietuvoje jaunuolės, įstoju veikimo plotmės, rinkdavom tau va. JI buvo “Giedros” pirmoji
sios į universitetų, norėjo daly todailę, versdavom knygas iš ki pirmininkė Chicagoje ir 1952
vauti universiteto organizaci tų kalbų ir jas išleisdavom, ra m. suruošė puikią jubiliejinę 25
niame judėjime. Jos pasirinkda šydavom į “Naująją Vaidilutę”, m. ‘ Giedros” sukakties šventę.
vo organizaciją arba pagal savo “Moterį" ir kitus žurnalus,
Antroji pirmininkė buvo vi
profesiją, arba kurią nors patin lankydavom ligonius, kalinius, siems žinoma kultūrininkė ir vikamą ideologinę grupę. Studen senelių prieglaudas, aklųjų in guomenininkė Alicija Rūgytė. Ji
tės suprato, kad organizuotu stitutą, visada nunešdavom jiem suorganizavo kandidačių grupę,
mas ir bendras lavinimasis pa dovanėlių pagal korporacijos iš iškėlė mintį kasmet ruošti reko
dės ugdyti ir turtinti jų asmeny gales. Eucharistininkės eidavo lekcijas moterims, ruošdavo ge
bes, padės kelti jų “aš". Daug kasdien prie Dievo stalo.
gužines. Ypaš reikia ją pagerbti,
mergaičių pasirinko tokią grupę,
Keletą metų “Giedra” turėjo kad savo lėšomis įtaisė “Gied
kurios tikslas buvo “ugdyti pil at-kų namuose savo valgyklą ir rai” vėliavą, nes pirmoji liko
nutinį moteriškumą, tapti susi keliems neturtingiems studen Li etuvoje. Tos antrosios vėlia
pratusia ir veiklia katalike ir sa tams davė veltui pietus.
vos kūmai buvo Alicija Rūgytė
vo profesijos specialiste”.- Tai
Organizaciniame darbe pagel ir Simas Sužiedėlis.
buvo tikslas studenčių ateitinin bėdavo pavasarininkams, kata
kių draugovės, kuri 1926. X. 3 likių moterų dr-jai, blaivinin Korp! Giedra — Liet. fondo
narė, romano mecenatė
nutarė atsiskirti iš bendros stu kams ir kitiems.
dentų ir studenčių at-kų drau
Vėliau iškilo didelio darbštu
Metinės šventės iškilmingos
govės, o 1927 m." pavasarį jau
mo, pilna iniciatyvos Elena Juk
cėremcmijos
veikė savarankiškai. Tos drau
nevičienė. Ji ypač iškėlė “Gied
govės pirmoji pirmininkė buvo
"Giedra” ruošdavo koncer ros" vardą. Atliko šimtus įvai
Katriutė Marcinkaitė-Rusteikie- tus — vakarus, Užgavėnių ba rių darbų. Paminėsiu tik keletą.
nė, kuriai teko pakelti Sunkiau lius, kad gautuoju pelnu galėtų Suorganizavo siuvimo kursus,
sią naštą, ją organizuojant
pastiprinti būrelių veikimą. pati surinko 1,000 dol. ir įteikė
Kas pavasarį iškilmingai švęs- “Giedros” vardu Lietuvių fon
Į kalnus — į viršūnes
davom savo metinę šventę, kuri dui.. Iškėlė įpintį suruošti roma
1928 m. draugovė buvo pava būdavo gražų pavasario gegu no konkursą ir laimėtojui skirti
dinta studenčių ateitininkių žės mėnesį, 17-tajai dienai ar 1,000 dol. Ji beveik viena surin
“Giedros” dr-ve. Tikslas liko tas timiausią sekmadienį.
ko tūkstantinę, kuri buvo įteik
pats, tik pasirinkom prof. Šal
Pagal šventės programą, tą ta Aloyzui Baronui, laimėjusiam
kauskio pasiūlytą gražų ir turi
dieną visos giedrininkės iš at-kų premiją už romaną “Trečioji
ningą šūkį “J kalnus, į viršū
namų (Kaune) per visą Laisvės moteris”.
nes”.
Prie E. Juknevičienės “Gied
alėją čjom tvarkinga, eisena su
Vidiniame susitvarkyme turė korporacijos vėliava priešaky į ros” vyresniosios pasidalino į
jome kandidates, tikrąsias ir katedrą šv. Mišių išklausyti du vienetus: kultūrininkes ir vivyresniąsias nares. Pačios pa- Tamsiai raudona kepuraitė su suomenininkes.
ruošėm įstatus ir vidaus statu auksinio šniūrelio apvadu ir rai
Našus prieauglis —
tą, pasirinkom šv. Teresėlę Kū de “G” ant viršaus puošė mūsų
jaunos akademikės
dikėlio Jėzaus savąja globėja.
jaunas galvas. Korporacijos
Kultūrininkės
visos yra aukš
Įsigijome gražią vėliavą, ku juostelė — geltona, balta ir rau
rios vienoje pusėje buvo tamsiai dona — buvo perjuosta per de tuosius mokslus baigusios po
raudonas aksomas su mūsų šū šinį petį, ir baltos pirštinaitės II pasaul. karo, ir dauguma jų
kiu "Į kalnus, į viršūnes”, o ki papildė uniformą. Po pamaldų mokslą baigė jau JAV-ėse. Mū
toje — baltas šilkas su spindu at-kų namų salėje būdavo iškil sų kultūrininkės visos jaunos,
liuojančia saulę. Pirmosios vė mingas posėdis, kur kandidatės smagu į jas žiūrėti, o kai būna
liavos krikšto tėvais buvo istori duodavo įžodį ir su gražia cere su “Giedros” uniforma, negali
kė pedagogė Ona Krikščiūnienė monija būdavo pakeltos į tikrą šypsenos sulaikyti iš džiaugsmo.
ir kun. dr. Pijus Bielskus. Abu sias nares.. Vakare —■ šventės Džiaugiuos todėl, kad jos man
primena “anuos” gerus laikus,
kūmai buvo ateitininkai. Jie abu i užbaigimas, linksmas balius.
primena ir mūsų jaunystę, ir
jau yra mirę. Mes, vyresniosios,
Dėl savo turiningo tikslo ir džiaugiuos, kad jos yra drąsios
kurios kūmus pažinome asme
kilnaus šūkio “Giedra” stovėjo
niškai, visada juos minime su ant tvirto religinio pamato. viešai nešioti mūsų idealų
ženklus.
meile ir pagarba.
“Giedra” buvo tolerantiška, su
Dabartinė kultūrininkių pir
Penketas būrelių ir jų darbai gebėjo palaikyti su kitomis uni
mininkė
yra Dana Kriaučeliūversiteto korporacijomis, klu
Nuo 1930 m, pavasario “Gied
riaitė-Šlenienė,
pilna trykštan
bais ir draugovėmis draugiškus,
ros” dr-vė tapo studenčių at-kių
čios
energijos
ir
gražaus darbin
artimus, šiltus santykius. Prie
korp! Giedra.
gumo.
šingos ideologijos korporacijos
Tai buvo didelė dr-vė ir vė i dažnai kviesdavo ją į savo poVisuomenininkės yra tos, ku
liau didelė korporacija. Didelis (būvius, net į savo švenčių Iškil rios mokėsi Lietuvoje. Jų dau
narių skaičius dėl patogesnio mes, o į studentų atstovybę vi gumą jau slegia metų našta, bet
veikimo vertė ją pasiskirstyti į sada buvo renkamos giedrinin vis vien yra judrios. Jų dabarti
būrelius. Buvo penki būreliai: kės rūpintis iš užsienio atvyku nė pirmininkė yra Emilija Vili
pritaikomojo meno, šeimotyros, siais studentais svečiais.
maitė, kuri yra “Giedros” bend
literačių grandinė “Trylika”, pe
ra — kultūrininkių ir visuomeTolerantiška “Giedra”
dagogių ir eučharistininkių.
nininkių — pirmininkė.
atsikuria išeivijoje
Visuose būreliuose buvo dide
Abu vienetai veikia savaran
lis narių skaičius, tik literačių “Giedra augo, klestėjo, gro kiškai. Tik jei , “Giedra” daro
būrelyje pasilikdavo pastoviai žėjosi Lietuvos dangaus žydru ką nors ypatingo, tada dirba su
“13”. To būrelio narei baigus mu. 1940 m. raudonajai pabai tartinai, bendromis jėgomis
universitetą, jos vietą užimdavo sai užplūdus Lietuvą, “Giedra”,
1965 m. kultūrininkių pirmi
kita, kuri jau laukė eilės į jį pa kaip ir daugelis kitų organizaci ninkės Vitos Cerškutės (vėliau
kliūti.
jų, turėjo nutraukti savo veiki Memėnienės) iniciatyva buvo
Minėti būreliai turėjo plačią mą.
įtaisyta jau trečioji, “Giedros”
veikimo dirvą. Jaunučių studen 1944 m. antrukart komunis vėliava. Kultūrininkės panorė
čių pirmiausias tikslas buvo ge tams artėjant Lietuvos link, jo turėti panašią, kaip mes turė
rai suprasti draugovės ar korpo daug lietuvių paliko savo tėvy- jom Lietuvoje. Šios trečiosios

šeštadienis, 1975 m, rugsėjo mėn. 27 d.

vėliavos kūmai buvo Emilija Pąliokienė ir Antanas Repšys, o
Ona Krikščiūnienė, “Giedros”
pirmosios vėliavos kūma, kor
poracijos buvo pakviesta būti
garbės kūma (abu paskutinieji
jau yra mirę);
Šatrijos Ragana — garbės narė
“Giedra” turėjo tris garbės
narius: rašytoją - pedagogę Ma
riją Pečkauskaitę - Šatrijos Ra
ganą, filosofą, profesorių Stasį
Šalkauskį ir nuoširdžiai “Gied
roje” dirbusią pedagogę visuomenininkę Oną Krikščiūnienę.
Pirmieji du buvo pakelti Lietu
voje, o trečioji — Chicagoje.
Daug “Giedros” darbų atlikta
tremtyje, daug aukų skirta or
ganizacijoms. Paskutinysis dide
lis darbas buvo žymios lietu
vių visuomenininkės Magdale
nos Draugelytės - Galdikienės
Soliste Dalia Kušfinicnė
Nuotr. A. Kezio
įamžinimas filme ir to filmo pri
statymas visuomenei.
Dabar “Giedra" nori pagerbti
“Giedrai” niekad nestinga
minėtą visuomenininke spaudoj. darbų. Nors jos narių skaičius
Susitarus su Kanadoj leidžiamo išeivijoje yra labai mažas, bet
“Moters” žurnalo redaktore No jos atlieka labai daug.
ra Kulpavičiene, bus pašvęstas
Dar yra vienas laukiamas įvy
vienas to žurnalo numeris tik kis, tai korp! ‘Giedra” kultūri
Magdalenai Draugelytei - Galdi ninkių būrelio narės Dalios Kukienei. Yra pakviesti asmenys čėnienės koncertas, kuris įvyks
su atitinkamais straipsniais į spalio 5 d. 3 vai. p. p. Jaunimo
minėtąjį numerį.
i centro salėje.

DRĄSI SACHAROVO ŽMONA
Šiomis dienomis į Sieną Ita
lijoje atvyko akių gydyti išgarsė
jusio Sovietų Sąjungos disiden
to, kovotojo už žmogaus teises
Sacharovo žmona Elena, gavusi
leidimą išvykti iš Sov. Sąjungos
po ilgo laukimo ir
įvairiausių
trukdymų. Sienos
universiteto
akių klinikos direktorius
prof.
Frezzotti, apžiūrėjęs Elenos Sacharovos akis, pareiškė, kad gy
dymas labai užvilkintas. Jos akių
liga prasidėjo! po to, kai ji karo
metu buvo kontūzyta. Akių spe
cialistas pareiškė, kad pacientė
bus ilgesnį laiką tiriama, ir po to
bus reikalingą labai
sudėtinga
akių operacija.

Elenai Sacharovai
atvykus
į Italiją, rusų rašytojas Jurij
Malcevas dabar gyvenąs Italijo
je, spaudai pateikė žinių apie
Eleną Sacharovą ir jos paskuti
nių metų veiklą šalia savo vyro.
Patsai Malcevas, nuo pereito de
šimtmečio pusės žinomas kaip
veiklus kovotojas už žmogaus tei
ses Sov. Sąjungoje, 1969 m. su
penkiolika kitų disidentų įkūrė
“Grupę kovotojų už žmogaus tei
ses Sov. Sąjungoje”. Toji gru
pė tuojau susilaukė persekiojimų
iš sovietinės valdžios pusės. Mal
cevas buvo išmestas iš Maskvos
universiteto, kur jis dėstė italų
kalbą, suimtas ir patalpintas i be
pročių namus. Kai jo draugai
Sov. Sąjungoje ir žymios asme
nybės Vakaruose dėl Malcevo
intervenavo, jis buvo paleistas iš
bepročių namų. Malcevas, bai
gęs Leningrado universitetą, dir
bo įvairiose knygų
leidyklose,
versdamas iŠ italų kalbos į rusų
žinomų italų kairiosios pakraipos
rašytojų Moravijos, De Filippo,
Zavattini veikalus. Paties Mal
cevo originalūs raštai Sov. Są
jungoje buvo cenzūros uždrausti
spausdinti Ir tik pastaruoju metu
pasirodė Vakaruose.
Praėjusių
metų balandžio mėn., gresiant
pavojui vėl būti areštuotam,
Malcevui pavyko išvykti iš Sov.
Sąjungos ir apsigyventi Italijoje.

kė Elenai tokiu momentu suriš
ti savo likimą su Sacharovu, ka
da jis jau buvo ištisas 24 valan
das sekamas, kai dėl įtaisytų slap
tų mikrofonų net savam bute ne
galima garsiai kalbėtis, kai tele
fonas yra nuolat kontroliuojamas,
telfoniniai pasikalbėjimai
nu
traukiami arba visai sukliudomi,
kai nuolat gaunama anoniminiai
laiškai su grasinimais. Ir taip te
rorizuojami ne tik vieni Sacha
rovai, bet ir Elenos pirmojo vy
ro duktė Tatjana (Elenos duk
terys jau yra suaugusios ir ištekė
jusios).
Bolševikai graso net šeimos
nariams
Vienos Elenos dukters vyras
Efremas Jarikelevič buvo kartą
gatvėje KGB agentų sulaikytas
ir jam buvo pagrasinta: jei Sa
charovas nenutrauks savo “pro
vokatoriškos” veiklos, tai jo vienerių metų sūnelis bus nužudy
tas, o to paties galo susilauks ir
pats tėvas. Nuo grasinimų priei
ta prie faktų. Tik prisiminkime
spaudoje minėtą neva palestinie
čių teroristų įsiveržimą į Sacha
rovų butą. Du ginkluoti arabai,
įsiveržę j Sacharovų butą, nu
pjovė telefono laidus ir pareika
lavo, kad Sacharovas atšauktų
savo pareiškimą prieš arabus, gra
sindami čia pat jį nužudyti. Ne
žinia kuo tas būtų baigęsis, jei
tuo tarpu keli Sacharovo drau
gai, susirūpinę, kodėl jis telefo
nu neatsako, atskubėjo patirti,
kas yra atsitikę. Aišku, kad tie
“arabai’ veikė KGB
nurody
mais. Juk jei KGB agentai nuo
lat seka ir kontroliuoja Sacharo
vo butą, jokie “teroristai” ten

nuo jos elgesio priklauso Chaus
tovo ir Superfino likimas, ir jei
nebendradarbiausianti
Kuzne
covo tardyme, tasai bus nubaus
tas mirties bausme (faktinai ga
Elena
Bonner yra ne vien
vo 15 metų koncentracijos sto
nuoširdi, kantri ir nepalaužiama
vyklos).
draugė to žmogaus, kuris išdrįso
stoti į nelygią kovą su sovietine Kovingą moterį nori paversti
pamišėle
valdžia. Sacharovo parašą rani dame po daugybe protestiĮ ir pra
Kai j KGB agentų užsipuo
šymų, pasiųstų sovietinei valdžiai,
limus Elena nieko neatsakinėjo,
įvairioms tarptautinėms organi
jai buvo pagrasinta
kalėjimu.
zacijoms; ypač žinomas jo raštas
Sekančiuose
tardymuose,
kadan
Maskvos viršūnėms, kad būtų pa
gi Elena Bonner tylėjo, KGB
naikinta mirties bausmė (1972
m. spalio mėn.) ir prašymas pulkininkas Šyšikovas pareiškė,
UNO, kad atkreiptų dėmesį į su kad ji, matyt, esanti nesveiko pro
to ir būsianti patalpinta į pami
imtųjų kankinimus (1973
m.
šėlių ligoninę. Paskui sekė kito
rugsėjo mėn.).
kie grasinimai: kaip motina, tu- ,
Moteris, kuri praveria langą
rinti susirūpinti savo vaikų liki
pasauliui, kas dedasi Rusijoje mu. Nuolat buvo daromos aliu
Taip pat ir Elena Bonner zijos į vyro likimą.
Tuo metu akadenfikas Sa
protestavo prieš žiaurų elgesį su
charovas
pareiškė: “Mano žmo
politiniais kaliniais sovietų kalė
na
yra
kaltinama,
jog yra turė
jimuose ir koncentracijos stovyk
jusi pas save ir paskui pasiuntusi
lose, prieš neteisėtumus ir pažei
dimus sovietų konstitucijoje ga į Vakarus Kuznecovo dienoraš
tį. Pagal visuotinai pripažintas
rantuotų teisių politinių kalinių
teismuose. Ji kėlė balsą, gindama juridines normas, pagal žmogaus
teisių deklaraciją toks faktas ne
bei užtardama kai kuriuos pavie
nius asmenis: matematiką Le gali būti skaitomas nusikaltimu’.
pareiškime
onidą Pliuščą, prievarta patal O Elena viename
spaudos
atstovams,
atpasakoda

pintą j bepročių ligoninę, astro
ma
savo
tardymus,
pasakė:
“
Aš
fiziką Liubarskį, suimtą dėl
“antisovietinės
propagandos”. pilnai suprantu, kad gali mane
Drauge su vyru veltui bandė gin areštuoti ir paskelbti mane esant
ti du areštuotus: matematiką Ši- nesveiko proto. Bijau dėl savęs,
chanovič ir poetą Chaustov, ku savo šeimos ir savo vaikų”. To
rie buvo suimti irgi už “antiso- kioje situacijoje ji bandė gelbėti
saviškius ir atitolinti nuo jų grevietinę propagandą”.
|S.'antų
pavojų: vienas Ameri
Buvo atvejų, kada Elena
kos
universitetas
oficialiai
pa
Bonner parodė nepaprastos drą
kvietė
Elenos
Bonner
dukrą
ir
sos; 1973 m., kai buvo pradė
jos
vyrą
atvykti
j
Ameriką,
ta

ta persekioti istorikas ir literatū
čiau
juodu
negavo
leidimo
išvyk

ros kritikas Eugenijus Barabati
iš
Sov.
Sąjungos.
novas, grasinant jam areštu dėl
Superfinas gavo
penkerius
to, kad jis pasiuntęs i Vakarus
metus
koncentracijos
stovyklos
suimtųjų disidentų raštus, Elena
ir
porą
metų
tremties,
o
ChausBonner viešai pareiškė: “Ir aš
tovas
ketverius
metus
kone.
sto- *
ne vieną kartą esu pasiuntusi i
vykios
ir
porą
metų
tremties.
Ta

Vakarus įvairių raštų bei doku
čiau
ponia
Bonner
nebuvo
su

mentų. Jaučiau, kad tai yra ma
no pareiga. Taip galvoju ir dą- imta. Garsus vyro vardas apsau
bar. Jei nebūtų kas imasi tokio gojo ją nuo daugelio Rusijos di
darbo, tai kaip pasaulis sužinotų, sidentų likimo. Tačiau Sacha
rovų gyvenimas nedaug
yra
kas pas mus dedasi?”
lengvesnis
už
stovyklinį,
kada
Tokia netikėta Elenos drą
sa ir jos viešas pareiškimas sukė reikia turėti nepaprastos drąsos
lė Maskvos biurokratų tarpe susi ir išgyventi nuolatinį nervų įtemrūpinimo ir padarė tai, kad Bara- pimą, sukaupus visas dvasines ir
banovas laikinai buvo paliktas fizines jėgas. Neseniai akademiramybėje. Tačiau po poros mė kas Sacharovas turėjo sunkų šir
nesių (1973. XI. 13) Elena Bon dies priepuolį, tačiau atsisakė vyk
ner buvo pašaukta j KGB įstaigą ti į ligoninę, nepasitikėdamas so
apklausinėjimui. Ji buvo forma vietiniais gydytojais ir ligoninė
liai apkaltinta pasiuntusi į Va mis. Patekęs į jų rankas, praras
karus suimtojo Edvardo Kuzne- tų bet kokią savo egzistencijos
covo kalinio dienoraštį, kuris su kontrolę.
Dabar Elena
Bonner yra
kėlė daug dėmesio tiek Vakaruo
se, tiek pačioje Rusijoje. Tasai Italijoje, pagaliau gavusi leidimą *
dienoraštis, atspausdintas Pran išvykti tik dėl to, jog iš visų pa
cūzijoje, gavo Gulliver premiją. saulio kraštų pasipylė protestai ir
Dar anksčiau Elena viešai pa spaudimas Kremliui, kad paro
reiškė, jog persiuntusi į Vakarus dytų bent elementariausią hu
Tačiau
Maskvos
tą Kuznecovo veikalą, nes jos manizmą.
žodžiais — “tie tragiški puslapiai sluoksniuose daugelis nuogąstau
yra pilni gyvybės, mirties ir fa ja, kad leidimas išvykti į užsienį
tališkumo”. KGB norėjo, kad galj būti naujos KGB pinklės.
Elena
Bonner
dalyvautų Juk slaptoji policija bandė išgau
Chaustovo ir Superfino tardyme, ti iš Sacharovo pažadą nutilti,
kaip liudininkė prieš juos. Atsi už ką būsianti išleista j užsienį jo <
tokių
sakiusi tai padaryti, buvo pati žmona. Kai Sacharovas
sąlygų
nepriėmė,
o
žmona
vis
dėl
tardoma ištisas ilgas valandas.
to
buvo
išleistą,
gali
būti
ir
taip,
KGB tardytojai ją įtikinėjo, kad
kad ji dabar negaus leidimo su
-r - •. -i- • - • •
grįžti. Tokiu atveju ir Sacharo
vas, norėdamas gyventi su’zmona, savanoriškai apleisiąs Sov.
Sąjungą. Taip KGB juo leng
vai nusikratysianti
be t jokio
triukšmo. Ar taip bus — parodys
netolima ateitis.
J. V.
negalėjo patekti ir paskui pabėg
ti nepastebėti. Juoba Maskvoje,
kur kiekvienas užsienietis yra ži
nomas ir kontroliuojamas.

Ryžtinga moteris suriša gyveni
mą su terorizuojamu vyru

Elena Bonner (pirmojo vy
ro pavardė), vaikų ligų gydyto
ja, karo metu mobilizuota, dirbu
si ir kovojusi pirmose fronto li
nijose, sužeista (iš to ir jos akių
liga), prieš trejus metus ištekėjo
už našlio Sacharovo kaip tik tuo
metu, kai tas garsusis fizikas jau
buvo patekęs į sovietinės valdžios
nemalonę, netekęs visų privilegijų
ir suėjęs į konfliktą su valdžios
viršūnėmis kaip tik dėl pra
dėtos kovos už žmogaus teises
Sov. Sąjungoje. Vakaruose gal
yra sunkiai suprantama, ką reiš-l

Andrėj Sacharov ir jo žmona Elena

• Moterys V-tos Liet. taut. šo
kių šventės rengimo komitete.
Rugsėjo 21 d. pirm. Br. Juodelės •/
namuose Downers Grove įvyku
siame posėdy - pasitarime dalyva
vo ir pranešimus padarė vicepirm.
Sofija Džiugienė, sekr. Aldona
Rauchienė, Stasė Bacevičienė —
šokėjų vakaro komisijos pirm.,
akt. Julija Cijūnelienė — progra
mos pravedėja, Joana Krutulienė
— registracijos komisijos pirm.,
Vilhelmina Lapienė — lėšų tel
kimo, Marija Remienė — šventės
banketo ruošimo komisijos pirm.
Per keletą valandų buvo intensy
viai ir sklandžiai svarstomi įvai
rūs su švente susiję reikalai, kurie
jau po truputį vykdomi.

