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Praėjusiais metais Vokietijoje 
išėjo knyga, plati studija, apie 
vieną iš reikšmingiausių šio 
šimtmečio visuomeninių mąsty
tojų — Gustavą GuncTach. ku
ris turėjo daug įtakos Pijui XI, 
Pijui XII ir kancleriui Adenau
eriui. Knygos autorius — Joha-
nnes Schwarte, laiko jį vienu 
didžiausių socialinių filosofų, ta
čiau tarsi užmirštų, ar, gal būt, 
dar neatras'u. 

VLADAS JUODEIKA 

Akademijos darbai 

Ar ne paradoksas, kad viena 
žymi mokslo institucija, kuri jau 
išvarė gilią vagą kultūros ir 
mokslo srityje, dar nesusilaukė 

| išeivijos tarpe reikiamo dėmesio? 
Toji institucija yra Lietuvių ka- Į 
talikų mokslo akademija Romoje. 
Akademija kas treji metai ruošia 
mokslinius suvažiavimus, ku
riuose skaitomi moksliniai refe
ratai, o po to jie išleidžiami Su
važiavimų darbų tomais. Sekan
tis, jau dešimtasis suvažiavimas 
'urįs įvykti š.m. rudenį per Pa-
lėkos dieną, Detroite. 

Mes šiandieną būtume kultū
riškai daug neturtingesni, jei ne
turėtume prieš 429 metus išleis
to Mažvydo katekizmo ir bemaž j 
prieš 400 metų išleistos Dauk-1 
šos Postilės, kuri parašyta gra
žia lietuvių kalba. Gi Lietuvių ka
talikų mokslo akademija, tyliai 
dirbdama ir nesireklamuodama. 
leidžia mokslinių darbų, metraš
čių ir atskirų studijų tomą po 
tomo. Ji iš tikrųjų krauna neį
kainuojamą dvasinį tu"tą, kuris j 
nei samanoms neapaugs, kurio I 
nei amžiai nesunaikins. Akade-; 
mija kaupia tąjį lobyną, kuriuo 
gyvena ir alsuoja lietuvių tauta. \ 
Jos leidiniai bus didelės moksli-: 

• nės vertės būsimai laisvai Lietu-1 
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Lietuviu kataliku mokslo akacbirr'jc 

NSTA 
darbai ir- i uzmc;ai 

ssireiskimus vartojo 
Gundlach. 

Mums jis yra įdomus dar. ir 
tuo. kad yra buvęs mūsų visuo
menei gerai žinomo tėvo J. Kriš-
tanavičiaus mokytoju (pas kurį 
jis rašė savo disertaciją) ir vė
liau jo draugu. Kai Gundlam 
buvo visuomeniniu Pijaus XII 
patarėju, o Krištanavicius vado
vavo Vatikano šalpos komitetui 
vidurinei Italijai, įskaitant Romą, 
jie gyveno prie to paties korido
riaus, dažnai susitikdami ir išsi
kalbėdami. Tėvas Krištanavicius 
taip pat laiko Gundlachą labai 
vertinga asmenybe. Nuo Pijaus 
XI enciklikos "Quadragesimo 
anno" iki Jono XXIII encikli
kos "Mater et magistrą" 1961 
m., Gundlach aktyviai prisidėjo 
prie" įvairių visuomeninių Vatika
no dokumentų ruošimo. 

Tokiame pasaulyje, kuriame 
siautė komunizmas ir kuriame 
kilo įvairus kraštutiniai naciona
listiniai sąjūdžiai, Katalikų baž
nyčiai reikėjo susivokti, koks yra 
santykis ir kokia priklausomybė 
tarp asmens ir visuomeninės 
struktūros. Leninas asmenį lai
kė tik abstraktu, kuris tam tik
rame" momente yra ištraukiamas 
iš istorinės tėkmės, kad atliktų 
viena ar kitą uždavinį, o po to 
vėl būtų panertas medžiaginėn 
istorijos tėkmėn. Nacionalizmai 
taipgi nepripažino asmeniui sa
vaimingos prasmės, šalia ar ana
pus jo tautos reikalų. Žmogus bu
vo tiek vertinamas, kiek buvo 
verta ar neverta jo tauta (pvz. 
naciams žydas ar lenkas). Esant 
tokiai situacijai, Katalikų bažny
čia išreiškė savo mokslą subsi-

būtų galima aptarti pasakymu 
vienas ir kiti. Šitokios prasmės v a L j a u š iancĮien Akademijos lei-

t e v a s diniai patenka į pasaulinio garso 
universitetų ir kitas žymiąsiac 

Enciklika Ouadragesimo anno" bibliotekas, kaip antai: Yale Uni-
sitaip aptaria subsidijinį princi- . versity Library, University of 

i pą: Ką gali padaryti atskiras pennsylvania Library, Fordham 
( žmogus, to nereikia daryti visuo- University Library, Library of 
I mertinrn būdu, ką vietinė visuo- Congress, State University of 
j mene gali padaryti, to nereikia X e w York at Buffalo Library, 
daryti platesnes apimties visuc-; The New York Public Library. 

j menei. Jei tai būtų daroma, būtų The British Library (Londone), 
visuomenines tvarkos . painioji- Staatsbibliothek Preussischer 
mas. Kiekviena visuomeninė or- Kulturbesitz (Berlyne), VVest-
^anizacija yra subsidijinė ta pras- deutsche Bibliothek in Marburg 
me, kad ji turi paremti savo na- ; Bayrische Staatsbibliothek in 

!i'c jMuenchen, Uppsala University 
Subsidijinis principas, kuris to- Library, Varšuvos, Krokuvos, 

Ii gražu dar nėra pasidaręs po z n anes, Torno universitetų 
krikščioniškos visuomenės nuo-' bibliotekas, Vatikano, Romos, 
savybe, tačiau, nėra abejonės, Florencijos, Paryžiaus Bib-
kad jis ilgainiui pasidarys pa
grindine atrama prieš abu sau
valiavimus: ir prieš visuomeni
nės organizacijos sauvaliavimus 
ir prieš asmens sauvaliavimus. 
Visuomeninis organizmas savo 
esme yra pagalbinis veiksnys as
meniui, o asmuo, taip pat savo 
esme yra reikalingas visuomeni
nio organizmo paramos. 

Subsidijinis principas yra iš 
tikrųjų kompetencijų išaiškinimo 
principas. Taip jį suprato Gund
lach. Jis apsaugoja, kad žmo
gaus vertė neprapultų jokioje or
ganizacijoje ir kad mažas orga
nizacinis junginys nepasidarytų 
grobiu centrinės organizacijos. 
Jis apsaugoja, kad vietinė inicia
tyva nebūtų nustelbta, tačiau, iš 
kitos pusės, jis iškelia ir tai, 
kad maža organizacija turi užda
vinių, kurių ji pati viena taipgi 
negali atlikti. 

Gali kai kam atrodyti, kad po 
to, kas yra įvykę nesenoje isto
rijoje, žmonijos pavergimo pavo
jus jau yra praėjęs. Gundlach 
tačiau taip nemano. Net Vaka
rų visuomenėje jis mato bent dvi 
pavojų sritis. Viena iš jų yra ta 
pirmenybė, kurią visuomeninia
me gyvenime įgauna techninės 
organizacijos. Jos gali pasidaryti 
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liothėąue Nationale, Madrido 
Louvaino, Fribourgo ir daugelio 
kitų universitetų, institutų ir 
miestų didžiąsias bibliotekas. Iš 
tikrųjų Akademija užpildo moks
lo srityje tą spragą, kurią atliktų 
keli lietuviški universitetai. 

Kai šiandien rusų okupanto 
priespaudoje garbinga Lietuvos 
istorija iškraipoma, kai lituanis
tika sudarkoma, kai Lietuvos ra
šytojų kūryba grūdama į "socia
listinio realizmo" prokrustinę lo
vą, kai grynojo mokslo tiesos iš
prievartaujamos, kad tarnautų 
dialektinio materializmo melui, 
Akademija tampa vienintelis 
švyturys, kuris šiuo audringu 
laikotarpiu gali išsaugoti lietu
viškojo ir grynojo mokslo tiesą. 
Gi mūsų visų pareiga moraliai 
ir materialiai paremti šias kil
nias ir didingas Akademijos pa
stangas. 

Ligšioliniai Akademijos atlikti 
darbai verti pasididžiavimo. Aka
demija buvo įsteigta 1922 m. 
Nepriklausomoj Lietuvoje buvo 
surengti trys Akademijos suvažia
vimai: 1933, 1936 ir 1939 m. Iš
leista trys tomai "Suvažiavimo 
darbų" ir 1 tomas "Užgesusių ži
burių". Akademija atgaivinta 
Vakarų Europoje 1955 m. pa
baigoje. D&bar Akademijai pri-

Vilniaus universiteto didysis kiemas, XIX amžiaus pradžios litografija. Senosios Lietuvos šviesusis mokslo židi
nys — Vilniaus universitetas buvo įsteigtas 1579 metais ir šimtmečius spinduliavo plačiam Europos regionui tarp 
Baltijos ir Juodosios jūros ir toliau i rytus, nes pirmasis Rusijos universitetas Maskvoje buvo įkartas tik 1755 me
tais, taigi net 176 metus vėliau už Lietuvos universitetą Vilniuje. 

klauso 226 nariai. Akademijos 
priešakyje stovi jos pirmininkas 
A. Liuima, Gregorianumo uni
versiteto Romoje profesorius.Per 
šį Akademijos egzistavimo laiką 
išleista 8 didžiuliai tomai Suva
žiavimo darbų ir iaug tomų met
raščių bei stamb'ų monografijų. 

Prieš pat Kalėdas išėjo iš 
spaudos kun. dr. Andriaus 
Baltinio monografija apie Vys
kupą Vincentą Borisevičių. Da
bar spausdinami suvažiavimo 
darbai, IX tomas; Metraštis, VI 
tomas; prof. dr. A- Salio Raštai, 
I tomas (redaguotas prof. dr. 
Petro Joniko). Be to, jau pa
rengti ir greitai bus atiduoti į 
spaustuvę prof. dr. Z. Ivinskio 
Lietuvos istorija. I tomas; prof. 
dr. K. Avižonio. Rinktiniai raš
tai, II tomas; prof. dr. A. Salio, 
Rinktiniai raštai II tomas; Vla
do Kulboko, Lietuvių lite
ratūrinė kritika tremtyje, vysk. 
Kazimiero Paltaroko redaguo
ta Panevėžio vyskupijos istorija, 
prof- dr. Vlado Juodeikos, Di

džioji iliuzija, trijų tomų veika
las, ir kiti. Taip pat rengiami 
spaudai dar šie veikalai: Fontes 
Historiae Lituaniae; Relationes 
Status Diocesium in Magno Du-
catu Lituaniae II tomas; kun. 
dr. K. GeČio Blaivybės draugijos 
žemaičių vyskupijoje 1858-1864 
m., prof. dr. Zenono Ivinskio, 
Vyskupas Merkelis Giedraitis, ar
ba Lietuva dviejų amžių sąvarto
je, 2 t. 

Akademija yra perėmusi dr. 
Zenono Ivinskio biblioteką ir ar
chyvą. Pernai }i perėmė lietuvių 
studentų Rūta-Lituania, organi
zacijos, veikusios Fribourge, Švei
carijoje, archyvą ir Motinėlės 
kasos knygas su daugybe knygų 
ir Varpo bei Ūkininko komplek
tais. 

1975 m. Akademija rūpinosi 
pastatyti prof. dr. Zenonui Ivins
kiui paminklą - antkapį. Pamink
las atsiėjo daugiau kaip 6000 D. 
M. Didžią dalį tos sumos suau
kojo Akademijos nariai ir kiti as
menys per Akademiją. 

PreI Pr. Juras yra padovanojęs 
Akademijai per daugelį metų jo 
surinktą ALKA — Amerikos lie
tuvių kultūros archyvą, Putname, 
Conn. Tai didžiai vertingas ob
jektas, bet kartu yra ir sunkus 
uždavinys. Jo palaikymas, tvarky
mas ir ugdymas reikalauja darbo 
rankų ir lėšų. Yra būtina pra
plėsti — padidinti ALKOS patal
pas Putname. Reikia pristatyti 
dvigubai didesnį pastatą, kuris 
galėtų talpinti etnografinį Lietu
vos muziejų, tautodailės dalykus 
ir meno galeriją, o dabartinį pa
statą palikti bibliotekai ir archy
vui. 

Žemės plotą, ant kurio stovi 
dabartinis ALKOS pastatas ir 
ant kurio bus galima pristatyti 
didesnes patalpas, Akademijai 
padovanojo Putnamo Nek. Pradė
tosios Švč. Mergelės Marijos vie
nuolijos seserys. Turint žemės 
sklypą, jau yra visai reali galimy
bė ALKĄ praplėsti — sukurti 
tam tikrą mokslo židinį. Būtų la
bai gražu, kad atsirastų mecena

tų, kurie paaukotų, sakysime, 
atskiros salės arba kambario 
įrengimui reikiamą sumą. Tokie 
asmenys būtų garbės mecenatai. 

Betgi plačioji išeivijos visuo
menė greičiausiai nežino, kad 
šią milžinišką Akademijos darbų 
naštą velka daugiausia du pasi
šventę idealistai, tai jos siela ir 
darbų planuotojas pirmininkas 
prof. A Liuima, kuris visą atlie
kamą nuo profesoriavimo laiką 
atiduoda Akademijai, ir jos rei
kalų vedėjas istorikas kun. R. 
Krasauskas, toji nepavargstanti 
darbo bitelė, kuris be to eina 
dar kelias kitas papildomas pa
reigas. Čia iškyla pateisinamas 
klausimas, kaip visuomenė galė
tų pagelbėti šiame darbe, surasti 
talkininkų ir lėšų. 

Lietuviškoji tremties visuome
nė, pati patyrusi daug vargo ir 
bėdų, yra labai jautri dideliems 
dalykams. Lietuvybei remti ji y-
ra sukūrusi milijoninį Lietuvių 
fondą, kovai už Lietuvos laisvę 
remti ji įsteigė Tautos fondą, per
sekiojamai Bažnyčiai šelpti ji į-
steigė Religinę šalpą. Ji pastatė 
dvi meniškas lietuviškas koply
čias: Immculate Heart Katedroje, 
Washingtone, ir šv. Petro Bazili
kos požemyje, Romoje. Jos kai
navo daugiau kaip 600.00 dole
rių. Ji sukūrė du didžiuosius Kul
tūros židinius: Chicagoje ir 
Brooklyne. 

Išeivijos visuomenė taip pat 
pastatė nesugriaunamus kultū
ros paminklus, išleisdama šiuos 
veikalus: Lietuvių Enciklopediją, 
36 tomai; Encyklopedia Lituani-
ca, 6 tomai; V. Biržiškos Alek-

j sandryną, 3 tomai; Br. Kviklio 
Į Mūsų Lietuvą, 4 tomai; ir daugy-
Į be istorijos bei literatūros veika-
I lų. Taigi, .vargiai galima abejoti, 

kad toji pati išeivijos visuomenė 
nenorėtų pastatyti dar vieno ne
nugriaunamo mokslo bei kultū
ros paminklo, aktyviai įsijungda
ma i Akademijos darbą ir ją stip
riai finansiškai paremdama. 
Kad Akademija galėtų sėkmingai 
dirbti ir plačiau išskleisti mokslo 

Į bei kultūros darbą ateityje, ji tu
ri turėti pastovią finansinę ba
zę. Žinia, ir toliau Akademijos 
veikla esmiškai remsis geros va-

I Uos mecenatais, bet Akademijos 
našumas žymiai pakiltų, jei ji 
turėtų pastovių operacinių įplau-
kų.Atrodo, kad šio klausimo or
ganizacinė pusė praeitais metais 
buvo išspręsta, įsteigus Lithua-
nian Catholic Academy of Scien
ces, Inc. ir įregistravus Massachu-
setts valstijoje. Nuo šiolei visi JA 
V-bėse gyvenantieji mecenatai, 
nariai, prenumeratoriai ir auko
tojai, kurie nori pasinaudoti tax 
exemption privilegiją, tai yra, 
kad galėtų visus Akademijai pa
darytus mokėjimus, kaip nario 
mokestį, už leidinius — knygas 
ir aukas įrašyti mokesčių suma
žinimui, turi rašyti čekius vardu 
Lithuanian Catohilic Academy 
of Sciences, Inc. ir tokius čekius 
pasiųsti ne į Romą, bet šiuo ad
resu: 

LK. Mokslo Akademija 
Iždininkas Juozas Vembrė 
P.O. Box 494 
Putnam, Conn. 06260 
Taip reikia daryti dėl to, kad 

mokesčių įstaigos reikalauja če
kius iškeisti Amerikoje, o ne už
sienyje. Be to, Akademijos na
riams, leidinių pirkėjams, mece
natams ir aukotojams bus leng
viau ir patogiau pasiųsti laišką 
su čekiu į Putnamą, negu į Ro-

fNukefca į 4 gslį 
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ŽVELGIANT į MOTIEJŲ VALANČIU PO ŠIMTO METŲ 
VINCAS MACICNAS 

(Tęsinys i5 praėjusio Sestad.) j įsakymo vykinimas negalėjo nesukel 
Paklausė žmonės savo gerbiamo j t i nepasitenkinimo valstiečiuose' 

ir mylimo vyskupo, kuris 1869 m.) (p" 1 7 1 " 1 7 2 ) -
Tilžėje išspausdintoje knygelėje] Beje, už tą savo veikalą S. Ma-
"Katalikų Bažnyčios vargai Lietu- j tulaitis, kuris 1917 m. buvo priira-
voj ir Žemaičiuose" juos mokė: "Lie- tas komunistu partijon, gavo isto-
tuvos ir Žemaičių žmonės Lenkų j rijos mokslų daktaro laipsni u* bu-
valdžioje parbu\x> j tris šimtus me- vo išrinktas Gudų Mokslo akade-
tų, tačiau lenkiškai neišmoko, nes 
mylėjo savo kalbą, kuri yra graži. 
Šioje gadynėje maskoliai išsimanė 

mijos tikruoju nariu. Gimęs 1866 
m. (taigi Valančiui dar tebegyve
nant) ir vertęsis Lietuvoje gydytojo 

per nevalia mokinti jų vaikus mas- j praktika, o taip pat uoliai bendra-
koliškai, o tai dėl to. idant galėtų 
Lietuvos žemę vadinti Rossija. ar
ba Maskolija, paskui maskolines 
knygas jiems duoti, išakyti, kad baž-

darbiavęs "Varpe" (kuri laiką net į 
jį redagavęs), gerai pažino XIX amž. j 
pabaigos Lietuvos politinio ir visuo- • 
meninio gyvenimo sąlygas, tad 

nyčiose maskoliškai melstųsi ir ga- j anksčiau cituotieji jo žodžiai apie 
lop perversti i maskolių tikėjimą, j mokyklas yra ne tik istorinio tyri-
Todėl, katalikai nesiskubinkite iš- į nėjimo išvados, bet didele dalimi 
mokti maskoliškai; klausiantiems kaip ir liudytojo parodymas, 
maskoliškai, atsakykite: nesupran-j G a I i f f i e p , ^ ^ ^ ^ l a i k ų ^ 

žmogaus, kun. A. Burbos (1854-1 
1898), liudijimą: "Alviena tauta į 
pasaulėje turi savo mokslaines [...] 

, ir Lietuva jas turėjo, bet masko-
kai šnekėti, Dabar maskoliai, ateie ,. . . . . . . 

T . \ , , j hus įas visas panaikino, o j jų vie
tą užvedė savo maskoliškas dėl su-

inimo ir supravoslavini-

tu. Juk iei kurs iš jūsų nuvažiuo-j 
tų Į Maskolija, negalėtų reikalau
ti, idant maskoliai ten lietuviškai] 
atsakytu, bet reikėtų ten maskoliš-

j Lietuvos žemę, į svetimą kraštą, i 
kaip eal reikaluu, kad dėl jų tos , ,. x i- v . L r f . - , ,.x imaskob 
šalies žmones mokvtųsi maskolis- _ & 

7 mo mūsų tautos. Šiandien beveik 
kai? Tegul patvs išsimoko lietuvis- j , - . . . . ~ . „ _ 

X i i kozncr.e parapiioje vra užvestos pra-kai. tuokart galės ururuoti su lietu- ,. . , -. . . ,. . _ _ , 2. , _ .» t i. !dincs mokslaines, vadinamos viais^ (M. Valančius, Maskoliams. 
katalikus persekiojant. Surinko 
išleido J. Tumas. 1929. p. 82-83) 

na 

ir 
rodnyja učilisča'. Mokinausi ir aš 

Į riteris Algimantas, nelaimingoji Juo-
i zapota iš Biliūno "Liūdnos pasakos", 
s\ajingoji Šatrijos Raganos "senojo 

! dvaro" mamatė, gausūs Vaižganto 
\ kaimo žmonių "deimančiukai", 
v argingo gyvenimo ir žmonių tam
sumo palaužta Žemaites darbščioji 
Katrė (iš "Marčios"), neryžtingas, 
bei psichologiškai didžiai kompli
kuotais Mykolaičio-Putino Vasaris ir 
dar daugelis kitų, kurie tvirtai įsi
kūrė mūsų knygos mylėtojų dvasio
je ir daro jų pačių mintis, jausmus, 
išgyvenimus turtingesnius. 

4. Motiejus ir Simanas 

Nedaug stambių vardų turi mū
sų senoji literatūra. Ir stovi jie kaž
kaip vieniši, lyg kokie piliakalniai 
mūsų krašto plačiose lygumose. 
Toks yra Donelaitis, aukštai iškilęs 
virš įvairių šimelpenikių ar mil-
kų ir juos nustelbęs. Toks yra ir 
Baranauskas, lyg ištekinė Anykščių 
pušelė, išsišovusi savo žaliuojančia 
viršūne virš skurdžių medelių ir 
pažemiais išsikerojusių krūmų. 
Taip pat ir Strazdas kažkaip nepri
tampa prie gausokų jo meto že
maičių literatų. Betgi vos 

Daukantas, 1972, p. 132). Panašiai čiaus lietuvišką nusiteikimą, 
skundėsi ir Daukantas, 1845-V.27 
lenkiškame laiške Gintilai įmaišy
damas ir lietuviškus sakinius (ju 
rašybos čia netaisome): "... viskas 
apmirė, niekas taip giliai šito nejau
čia, kaip aš ir ponas Antanas [ty 

To
kiam Gintilai lietuviškieji dalykai 
jau iš seniau nebuvo svetimi. Arnai 
jis susirašinėjo su Kretingos vienuo
liu A. Pabrėža (žinomuoju mūsų 
botaniku), kurio laiškuose " buvo 
nuolat primaišoma lietuviškų žo-

Gabonskisį. Nebeturime pas ką j džių, o net ir ištisos pastraipoj bu
vo lietuviškai rašytos. Pvz. 1835.III. 
20 laiške taip užsiminė apie Dau
kantą (citatoje komplikuotoji Pab
rėžos rašyba sudabartinama): "Uld-
niks Daukants teišbočiį. ksd nega
lėjau visiems jo geiduli ims tižgana 
padaryti [...] Tuos išrašus, prijung
tus prie siuntinamųjų [siunčiamų
jų] kningų, teiksis Šviesiausias Jo-
milesta ataduoti bastam [?] ūkinin-

susirinkti ir paviešėti, pasitaboka-
vvusiu ir Tamistas svvekata pami-
navoiusiu eitau numyi tile. Paliko
me vieni du. Lendzevičius vedė ir 
tuo pačiu išstojo iš mūsų draugijos, 
o blogiausia, kad pasenome, neži
nia, ar parneszma savva kujbynas 
[kuibinos — tam tikras apavas, na
ginės] į Žiamajtius**. (Merkys, ten 
pat). 

Bendravimas su tuo petrapiliečių 
būreliu neabejotinai stiprino Valan- (Nukelta į 5 pusk) 

TeL PR 8-3229 
DR. ANNA BALIUNAS 

2858 We»i 63rd Street 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 

toje mokslainėje keletą metų, bet 
į nieko negalėjau išmokti, nesupras-

Tas rusifikacines anų laikų vai-1 damas maskoliškos kalbos, pakol tė-
džios mokyklų tendencijas ir lietu- v a s nepasamdė dėl manęs mokytą 

lietuvi. Todėl ir nedyvai, kad šian-vių pasipnesuiimą, netgi tų mo
kyklų boikotavimą, ryškiai nušvie
tė Stasys Matulaitis savo veikale 
"1863 metai Lietuvoje", kurį 1933 

m. Minske išleido "Baltarusijos 
Mokslų Akademija. Lietuvių sek
torius". Pateikiame ilgėlesnę ištrau
ką iš tos labai retos knygos: "Pe-
tersenas, komandiruotas Kauno gu-
bernijon dvarų ūkio tyrinėti 1859 
m., taipogi pabrėžia, kalbėdamas 
apie Rokiškio dvaro valstiečius, kad 
jie 'moko savo vaikus namie ar Ro
kiškio mokykloj'. Kauno gub. apra
šymo [Pamiatnaja knižka Kovens-
koj gubemiji za 1864 g.] sustary-
tojas, asmeniškai apvažiavęs. X re
vizijos laiku, rašo, kad valstiečiai 
noriau leidžia vaikus ne į valdžios, 
bet į parapijų mokyklas, kur ne
reikia mokėti mokytojui ir apskri-

dien tos mokslaines yra jau pus-
tuščios, nesą tėvai, aiškiai supras
dami nenaudingumą tų mokslai-
nių, kada yra prispiriami j tą moks-

Pieta Lietuvių liaudies sx_;p,.ūra (19 amž.) 

Valančiaus vardą, tuoj pat mintin 
ateina Simanas Daukantas. Jie mū
sų raštijoje lyg kokie dvyniai. Ta
čiau tai ne vadinamieji identiški 
dvyniai, dėl savo panašumo sunkiai 
atskirianti. Ne. Tai daugeliu atžvil
giu itin skirtingos asmenybės, ir jų 
lyginamoji charakteristika meta 
ryškios šviesos pluoštą ant abiejų. 

AktL^erlja Ir moM-ra ligoti 
Oui-'-kologimf Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Bnilding) TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pa^ai «uaitarima. 

ištarus ; j e i neatsiliepia, skambinti 874-8004 

TeL ofiso ir boto Olympk 3-4158 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA3 
1443 So. 50th Ave* Cicero 

Kaedien 1-8 vai. Ir 6-8 vaJL vak. 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 ir 4 vai. popiet 

DiR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqoette Medical Center 
6132 So. Kedzle Ave. 

VaL: pirmad., antrad. ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 

Šeštad. nuo 1 iki S vai. 
Pagal susitarimą 

Offlso telef. WA 5-2670 
Rezid. teL WAlbrook 5-3048 

TeL REHanoe 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTU* 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-» 
vai. vak. šeštad. 12-2 vai. popiet o 
trečiadieniais uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHJRURG8 
KCDiKir m VAJKT; L I G O S 

SPECIALISTE 
MEDICAJL BUILDDTG 

7156 South Western Arenate 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 
iki 1 vai. popiet. 

Offlso tek*. KE 7-1168 : 
Redd. telef. 239-2919. 

ryto naktis / Ar jiems besupran- eis: valstybes c:r ;• r sostai, ir mi-
tamos bus?" Žinoma, suprasti tai ir I lijonų kapitalai Ir ne tik mūsų 
vėliau gal nėra labai sunku, betgi ! kaulai, bet ir mūsų anūkų ir pro-
daug kas iš to, kas pirma buvo anūkų kaulai žemėje bus jau seniai 
brangu, kas jaudino, žavėjo, ar net 
erzino ii skatino kovon, ilgainiui 
darosi nebeaktualu. Drauge nebe-

lainę leisti savo vaikus, tai užmoka | d o m u n e t ^ ^ethnSL Užmarštis 
učiteliui [mokytojui] ant metų rub
li ir daugiau, idant vaikai būtų 
liuosi nuo kankinimo su maskoliška 
kalba" ("Maskolių barbarybės. Su
trauka kun. Burbos kalbų, laikytų 
Baltimorėje o d., Philadelphijoje 7 
d. gegužio, "Varpas. 1891, Nr. 7; 
imta iš Vienybės Lietuvininkų). 
Valančiaus politinės brošiūros bus 
paveikusios toki žmonių nusistaty
mą, prieš rusiškąsias mokyklas. 

3. Visuomenininko ir rašytojo dalia 

Metai bėga nesustabdomai, nesu
grąžinamai. Drauge nesulaikomai tai, anot jo, kad 'moko geriau ir. 

veltui'. Bet juodu kaipo valdžios a t . | ^ t a gyvenimo sąlygos, iškyla nau-
stovai nepažymi dar vieną priežas- i Tt:Kūul a t e i M " ^ ; J : " " r 

tį, kad valstiečiai vengia tų mo-į 
kyklų dar ir dėl" to; kad ten juos 
mokino rusų kalboje, kas jiems vi
siškai nebuvo reikalinga. Aišku, 
kad jie verčiau atiduodavo vaikus j 
bažnytines mokyklas, kur mokino 
lietuviškai, arb* samdėsi 'darakto
rių' ir mokino -vaikus namie. [...] 
žymus bažnytinių mokyklų augi
mas yra apsireiškimas reakcijos 
prieš priverstiną brukimą rasų kal
bos į mokyklas. [.'..} Caro valdžia 
Sūrėjo į liaudies mokyklų steigimą 
k" jų rusais mokytojais apsodinimą 
ne tiek kaipo į apšvietos platinimo, 
kiek i rusifikacijos jrankj. Šitai atvi
rai pasireiškė Vilniaus mokslo ap
skrities globėjo (popečitelia) rašte 
švietimo ministeriui (1861 m. 2.V/ 
DC kuriame šis Išdėsto, kas reikia 
tam reikalui daryt: 'Kad pagelbėti 
sustiprinti rusiškąjį elementą šiame 
krašte reikia, esą j atidaromas pa
rapijų mokyklas skirti mokytojus 
iŠ velikorusų [didžiarusių] guber
nijų. Dabartinius gi mokytojus čia
buvius reikalinga būtų palengva, 
pasiliuosuojant vakansijoms 
keisti rusais3. [...] Kad užkirtus ke
lią privačioms, o ypačiai bažnyti
nėms mokykloms, valdžia griebėsi 
slopinimo priemonių. Tų pačių 
1862 m. pabaigoj Vilniaus general
gubernatorius išleido cirkuliarą gu
bernatoriams, kuriame įsako: 1) pa
liepti (...) visas mokyklas, lig šiol 
atidarytas be švietimo vyresnybės 
leidimo, jeigtj tokios bus surastos, 
tnčtuojaa uždaryti [...] 2) neleisti 
atidaryti1 paviete jokių mokyklų 
be švietimo vyresnybės ie^iuco. &Uo 

kitomis pažiūromis, idėjomis, tiks
lais, su skirtingais veiklos būdais. 
Vyresniesiems nelengva susitaikyti 

ima pamažu dengti praeitį. Drauge 
pamirštami ir žmonės, aktyviai vei
kę, kovoję, net vadovavę visuome
nei. Tiesa, patvs žymieji vardai iš
lieka. Jie ir toliau pagarbiai mini
mi, apie juos rašoma, mokiniams 
jie pavyzdžiais nurodinėjami, jų 
portretai kabinami mokyklose ir įs
taigose, jų biustai statomi miestų 
aikštėse, jų vardais pavadinamos 
gatvės ar draugijos; kartkartė
mis surengiami iškilmingi ar ir ne 
tokie iškilmingi jų sukakčių minė
jimai, susikaupus ar net ir ne be 
tam tikro nuobodulio išklausomi 
paskaitininkų giriamieji žodžiai, — 
ir vėl grįžtama prie šios dienos rei
kalų ir rūpesčių, o praeities žyme
nybės ramiai paliekamos istorijai ir 
istorikams. Tokia jau yra neišven-

sutrūniję. Tačiau jei mūsų kūri
niuose yra nors vienintelis tikrojo 
meno grūdelis, tai jis liks gyventi 
per amžius amžin uosius". 

Tą pačią mintį, tik ne tokiais 
skambiais žodžiais, yra išreiškęs ir 
mūsų Basanavičius, 1907 m. minė-

Neturime žinių, ar Valančius bu- į • * Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
vo susitikęs su Daukantu dar Vil
niuje, kur atvyko studijuoti 1824 m. 
rudeni, kai Daukantas dar ten te
bebuvo. Suartėjo juodu jau tik Pet
rapilyje, kai čia 1842 m. buvo per
kelta Vilniaus Dvasinė akademija,! 
kurioje Valančius profesoriavo, i 
Daukantas Petrapilyje valdininkavo 
jau nuo 1835 m., o po poros metų : 
pasistengė gauti vietelę senato 
(aukščiausio valstybės teismo ir 

damas Baranauską: "Vyskupo Ba- j priežiūros organo) archyve prie ten 
ranausko vardas, kaipo toksai, jau; sukrautos Lietuvos Metrikos, kad 
ir dabar užmirštin eina ir po tūlam c5a g a i ė t ų p r i e i t i p r i e svarbių is-

su ta nepaliaujama kaita laiko tėk-1 g^ama visuomenininko dalia. 
mėje. Jiems ne kartą pasirodo, kad : Kitaip esti su rašytojais. Žinoma, 
jie yra nepakankamai įvertinti, ne- daugelis antraeilių rašytojų pa— 
suprasti, net nebereikalingi. Kadaise mirštami ir nebent bibliografų bė-

laikui liks tik Seinų vyskupystės is 
tori joje ir (dulkių padengtas) archy
ve. Kaipo 'An;kščių šilelio' autorius 
Ant Baronas iiks lietuvių literatū
roje, iki ta literatūra bus literatūra 
vadinta ir iki Lie:uv/e neperstos 
skambėję mūsų kalbos balsai" (Ga
bija, 1907, p. 3). 

Jei reiktų kuo trumpiausiai api
būdinti Valančių, bent aš pasaky
čiau: Valančius — "Palangos Juzės" 
autorius. Tasai linksmas, žvalus, 
tikrai g v m (kaip sakytų pats Va
lančius), ką nors papasakoti nema
žiau dailiai ,kaip ir žemaitišką 
striupkę pasiūti, sugebąs Palangos 
siuvėjėlis iškopė iš Valančiaus kny-

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. pirm. ketv. 1 Iki 6 popiet 

antrad., penkta. 1-5, treč. Ir SeSt. tik 
susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TEL. GR S-2400 

Vai. pasai susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk
tad. 10—4, seštad. 16-8 vai. 

Ofe. teL 735-4471: Rez. PR 8-6960 
DR. L DECKYS 

GVDYTOJA ER CHIRLKG* 
Specialybė — Nervų ir 

Emocines Ligos 
CRA'VVFORD ME'OICAL BUILDINO 

6449 So. PalasU Road 
Valan<3o9 pa?al susitarimą 

Rezid. teL — Gi 8-6873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 

Ofbo H E 4-1818. Rez. P R ft-M«l 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

f 71-o* ir Campbell Ave.. kampas)' 
Vai.: pirmad., antrad., ketvfrt. te 

penkt Nuo Z iki 7 vaL p. * . 
Tik susitarus 

torinių dokumentu, nes Lietuvos 
istoriją buvo dar nuo studentavimo 
Vilniuje laiku pamėgęs ir jau 1822 
m. rašė savo pirmąjį istorijos vei
kalą "Darbus senovės lietuvių". 

Petrapilyje Valančius rado nedi
deli būrelį lietuvių, nenutraukusių 
ryšio su savo gimtuoju kraštu, be
sidominčių jo istorija ir kalba. Be 
Daukanto tam rateliui priklausė 
kun. J. K. Gintila, Ant. Gabonsk;>. AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
A. Lendzevičius ir, tur būt, dar Jd-! GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
ti, kurie kartkartėmis pas vieną ar j &182 S0- Kedae Ave* WA 5-2670 
kita susitikinėdavo. Rašvdamas Gin- i V ^ 5 * S J f * g y, '"! '"!!! J?L?*~ 

~* J atsiliepia, >Kambintj: VII 2-0O01. 
tilai, kuris buvo caro paskirtas Ze- _ _ 

M . 778-6565 
DR. VIDAS J. NEMICKAS 
ŠIRDIES B VIDAUS LIGOS 

2454 West 71st Stree**'* 
Valandos pagal susitarimą 

Telef. — 283-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHIRURCHJA 
Offaal; 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 

Valandos pagal susitarime 

maiSų vyskupijos administrato
rium (nors popiežiaus ir nepatvir-

nuogąstavo Maironis: "Jei po am- ra minimi. Betgi stambieji autoriai 
nų kada skaudūs pančiai nukr i s / : ir apskritai kūrėjai išlieka. Pasakė 
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs j kartą Levas Tolstojus dailininkui L. 
dangus,/Mūsų kovos ir kančios, be I Pasternakui: "Viskas pasaulyje pra-

gelės puslapių ir apsigyveno mūsuo-! tintas) ir 1844 m. rudeni išvažiavo 
se, panašiai kaip Donelaičio viežly-; iš Petrapilio, guodėsi 1845. V. 6 A. i 
bieji Krizas su Pričkura, Krėvės Gabonskis, kad Gintilos išvykimas 
niaurusis Šarūnas su gyvastinguoju 
kerdžium Lapinu, šaunusis Pietario 

ne vieną nuliūdinęs: "nebeturime 
kur susitikti" (V. Merkys, Simonas 

TeL — BK 3-5*93 
M . A. B. GLEYECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akiu Lig"-s 
3907 West 103rd StTeet 

Valandos pagal susitarimą 

Kertine parašte 
(Atkel ta iš 1 psl.) 

pavergiančios. Tačiau pavojų 
Grundlachas mato ir modernio
je demokratijoje. Demokrati
ja pasidaro pavojinga, kai ji 
griauna natūral inę hierarchinę 
žmonijos tvarką. Teisingos de

pą, mokratijos esminis bruožas yra 
' tas, kad valstybė turėtų imtis tik 
tų pareigų, kurių tikrai reikalau
ja bendra gerovė, visa kita pa
likdama kitoms struktūroms. Kai 
to nepaisoma, demokratijos Iš
virsta biurokratijomis, Jos, pasak 
Gundlach, pasisavina visas Die
vo privilegijas, išskyrus jo gai
lestingumą. 

Suprantama, kad subsidijinis 
princfpas gali gerai veikti tik to
kioje visuomenėje, kuri turi sa
vyje visą eilę visuomeninių jun-
pnta. "Cjuadragssirric arine" sub-

sidijinį principą vadina "Mažo
sios visuomenės dėsniu". Iš ki
tos pursės, jo nereikia suprasti 
tik neigiama prasme, tik kaip gy
nimąsi nuo to, kas ateina iš 
viršaus. Gundlach į jį žiūri, kaip 
į vieną giliausių žmonijos orga
nizavimosi principų. 

Kyla klausimas, kaip šis prin
cipas veikia pačioje Bažnyčioje 
ir ar jis čia iš viso yra pritai
komas. Gundlach, žinoma, ne
turi dėl to abejonės. Jis cituoja 
dvi Pijaus XII kalbas, kuriose jis 
pasisako už šio principo galioji
mą Bažnyčioje, žinoma nepa
kenkiant jos hierarchinei struktū
rai. Dogminė sritis, be abejo, yra 
mokomojo Bažnyčios autoriteto 
žinioje. Gundlach į parapiją žiū
ri, kaip į pirmaeilės reikšmės 
bažnytinės organizacijos vienetą. 

Žodis, kurį Gundlach labiau
siai mėgo ir į kurį vis grįždavo 
savo struktūriniuose mąstymuo
se, buvo: "žmogiškumas" (hu-
manum). Kristaus įsikūnijimo 
dėka tas "žmogiškumas" susilau
kė negirdėtai plačios apimties ir 
pasidarė mūsų gyvenimo norma. 
Dėl to, pasak Grundlach, krikš
čionybės mes neturime sudvasin
ti. Žmogiškumą jis vadina "Die
vo žeme", o ne kiekvieno atski
ra žeme. Tai yra žmogiškų struk
tūrų sritis, kurioje vienybė dau
gybėje ir vienas su kitų, kaip ir 
vienas su daugybe turi turėti ga
limybės reikštis. / 

Nėra įmanoma greitosiomis 
apžvelgti Gundlacho idėjų svorio 
ir gylio; nėra įmanoma pilnai 
apžvelgti ir šios knygos autoriaus 
Jono Schvvarte apibūdinimų ir 
analizavimų. Pažymėtina, kad 
Schvvarte nelaiko Gundlachą tos 
dvasios atstovu, kuri Vatikane 
atsirado su Jonu XXIIL Nors jo 
mintys buvo panaudotos encikli
kai ''Mater et magistrą", tačiau, 

pasak jo draugų, jau apgadintos. 
Pasak Schvvarte, Bažnyčia prieš 
Antrąjį Vatikano Susirinkimą su
prato save kaip "pasaulio" ir jo 
'"klaidų" teisėja, bet su Jonu 
XXIII ji pasinešė mokytis iš pa
saulio. "Ir, gal būt, epochinis pa
sikeitimas tarp Pijaus XII ir Jo- I 
no XXIII niekur nėra toks ryš- Į 
kus, kaip šioje srityje". 

Kai Gundlach mirė 1963 m., 
kancleris Adenaueris pasiuntė 
Vokiečių katalikų visuomeninin
kų centro pirmininkui užuojau
tos telegramą, kurią pradėjo Šiais 
žodžiais: "Tėvas Gundlarb, su 
kuriuo mane jungė ilgametė 
draugystė, turi nepamirštamų 
nuopelnų visuomeninių Bažny
čios uždavinių srityje, visuome
nės mokslų tyrinėjimo srityje ir 
valstybės filosofijos srityje". 

V.Bgrf. 

Johannes Schvvarte: Gusta v 
Gundlach, S.J. (1892 - 1963), 
1975 m. Muenchen, Ferdinand 
Schoening, leidykla, 663 psl 
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DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
S844 West 63rd Street 

Valandos pagal Husitaj-rną 

DR. FRANK PLE6KAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 
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Čigoniškai, bet baroniškai 
Mūsų teatro kritikos stiliai ir bobos kojos 

BRONYS RAILA 
* - • *-'mm~ -r. — . . — — • ii I M I — • mm -

Mūsų laikraštininkų draugijos 
išleistą "Žurnalistikos" aimana-! 
cha jau ne vienas dar didesnių1 

gabumų žurnalistas kritikavo iri 
stačiai išjuokė. Su tuo reikia su
tikti: daugumas ten paskelbtų ra-I 
žinių (įskaitant ir manąjį apie; 
straipsnius) turi labai daug trū-' 
kūmų ir nieko naudingo neduo- i 
da prityrusiem spaudos galiu-: 
nam. Bet ten yra vienas tikrai: 
geras rašinys, kupinas neabejoti
nos kompetencijos, sąmojo ir iš
minties. Tai Jurgio BlekaiČio su- \ 
gestijos, "Kaip aptarti draminį: 
vaidinimą", ir pridėčiau — kai 
kurios sugestijos ne tik dramos 
spektaklių aptarimam, bet ir vi
sokiem mūsų dabartinės išeivi-! 
jos "meniškiem pasirodymam*' 
koncertam, rečitaliam, "muzika-' 
lam", gal ir operetėm bei operom.; 

J. Blekaitis nurodo ir įrodo,: 
kad teatro kritikas turi būti pla-; 
čios erudicijos, išmanus tose spe
cialiose srityse, justi savo misijos 
atsakingumą teatrui ir tautai, 
'būti kietas, bekompromisiškas, 

Muzikos pamoka 

ar kitas renginys buvęs — trium-

Tapyba graikiškoje vazote apie 510 metus prieš Kristų 

visiškai tiesus savo pasipiktinime i fas, zenitas, vainikas, gelmė apo-
ir pasmerkime"... Ir tuo pat lai- į teozės ženkle! Arba vėl —kolo-
ku. jis, atsižvelgdamas į mūsų į ritas. be properšų, gyvastingumo 
čionykštes aplinkybes, turi nieko j garantija, emocijų ekstrava-
tikrai nevertinti, o labiau taikyti 
visai kitą "tautinės, socialinės, 
švietimo bei auklėjimo veiklos 
matą" ir respektuoti "to triūso j gaivus pragiedrulis 
utilitarinius tikslus" — kilnius kapriziškas pičikato, 
vakarėlių rengėjų užmojus, norą 
pavaidinti ar padainuoti lietu
viškai, jų pasiaukojantį darbą, 
pelną skautam, ar vietos litu
anistinei mokyklai, ar senelių 
namam. 

Tokie mano kolegos J. Blekai
Čio patarimai, čia glaustai atpa
sakoti maždaug jo paties žo
džiais. Jie yra realiai ir graudžiai 

gancija, kontrastuojanti stichija 
ir specifikos ataka... Neišsigąskit, 
tai nebuvo karo mūšis, o buvo — 

žaismingai 
individua

lybės atskardžiai ir "stakatų 
krioklys"! O tame kriokiyje buvo 
girdėti "puikiai išvystytas pia
nisto nykštys", kuris reiškėsi ab
soliučiu padėties valdymu ir to 

mos kelis mėnesius triūsė, išgy
veno ir virpėte virpėjo tų nepap
rastų spektaklių laukimu. Saky
tum, tai buvo pats didžiausias 
nuotykis po prieš keletą metų 
čia įvykusio žemės drebėjimo... 

Sis renginys, kaip ir lietuviško 
muzikinio lygio pakėlimas (nors 
ir dar nelietuviškom melodijom) 

išmintingi ir visiškai įtikinantys, preciziją, ir tuomet gavosi er 
kad mūsų saviveiklinės veiklos ir munterung, kadangi tradicmgu mūsų 
kūrybos sąlygom teatro kritikas 
negali ir neturi rašyti "kietos ir 
bekompromisiškos" spektaklių ar 
koncertų kritikos. Apskritai jis te
gu nerašo jokios tikros teatro 
kritikos, o tik daugiau ar mažiau 
rengėjam ir artistam palankias 
korespondencijas. 

Mes daugumas taip ir darom. 
Man dėl to kai kada liūdna ir gai
la, kadangi iš tų gerų norų būna 
tiek pat naudos, kiek ir žalos. 
Bet kitaip šiais laikais jau nebe-

ginių dabar neįstengiama pateik
ti, tai vis tiek Los Angeles galės 
girtis, kad su šiuo spektakliu iš
kopė į antrą pajėgumo vie
tą, tuojau pat po Chicagos. 

Šis ambicingas egzaminas lai
kytas "autarkiškai", naudojantis 
išimtinai vietinėm pajėgom, įdė
jus per pusmetį itin kruopštaus 
darbo. Turėjo būti suorganizuo
tas naujas, nedidelis, bet balsin
gas ir gerai pralavintas choras. yra> svarbiausia, dviejų asmenų 
Pasiteiktas Burbank-San Feman nuopelnas. Tai buvusios čikagie-
jaunų studentų 30 muzikantų or- tės muzikės Onos Mofrikienės, 
kestrėlis, gabaus prof. Th. Os- j k"ri rūpestingai paruošė chorą ir 

bula klaviatūros leksika, iš kurios I born0 diriguojamas (aišku, gro- Į atliko solistų prirengimo priė
jęs ne be stambesnių trūkumų, į žiūrą, ir ypač spektaklio režisie-
bet viską laužte laužęs savo pa-! "a"* bei viso pastatymo organi-
kilia nuotaika ir jaunatvišku en-1 zacijos ašies —* aktoriaus Algi 
tuziazmu...). Labai šioje opere- Į manto Žemaitaičio, 
tėję dėkingos solo partijos, skam- Po dramaturgijos, režisūros ir 
bios. populiarios, tikrai "'štrau-Į vaidybos studijų Connecticut u-
siškos", kai kuriem solistam dar j niversitete, A. Žemaitaitis keletą 

atsiskleidė "transcendentinės ka
tastrofos išganingumo sampra
ta"... O paskui toje emocijų sti
chijoje dar kartą emocija atakavo 

mas kontrakcionavo novatoriš
kumą entscheidungo ženkle!... 

Savaime aišku, kad tokio mas
to kūrybiniai įvykiai sukuria 
"eksportines žvaigždes" ir eks
portines prekes. Pavyzdžiui, jei
gu iš Montrealio ką nors tokio 
būtų galima eksportuoti į Balti-
morę, ar iš Los Angeles į Chica-
ga-

Tiksliausiai pavaizduodamas 
šį autentišką kai kurių mūsų te
atrinių bei muzikinių kritikų žo-

galima. jei vadinamijei kritikai! dyną ir minties gelmes, nieko čia 
elgtųsi kitaip ir, saugok Viešpa- į pats neprasimaniau. Tik pa

kėlė sunkumų ir, stingant ilges
nės patirties tokio pobūdžio spek
takliuose, suprantamų vaidy
binių nesklandumų ar duobių. 

Vis dėlto solistai — tenoras A. 
Pavasaris, bosas R. Dabšys, sop
ranas B. Dabšienė, mezospranas 
J. Čekanauskienė ir jauna baleto 
šokėja Ramoną Alseikaitė, nau
joviškai sakant, šį kartą kvalifi-
kavosi, kaip pajėgūs ir vertingi 
būsimų mūsų operetės ansamb
lio pastatymų menininkai. Kiti 
mažesniuose, daugiau žodiniuo
se vaidmenyse (kaip J. Petronis, 

tie; paleistų/savo "pasipiktinimų I jutau, kad taip rašyt jau nieką- I A- * f i k a ^ \ Tumienė...) taip 
ir pasmerkimų" vadžias, tai jie į da negalėsiu ir nebeišmoksiu. | g ? dengėsi nepaskęsti ir siekėsi 
labai greit būtų iškeldinti ne tik | O kartais dar norėtųsi, ypač ' * • * * » * didvyrišku 
iš spektaklių bendruomenės, betj jeigu kur pamatai, anot kolegos 
pasišalinti ir iš padoriosios vi- Blekaičio, tikrą norą pavaidinti 
suomenės. Kas gi šiandien dar lietuviškai, įdėtą didelį triūsą ir 
ir tose srityse palaikys ramybės nuoširdų darbą, kilnų tautinį 

mastą ar gerus utilitarinius tiks
lus. Pavyzdžiui, kad ir dabar, kai 
nuskambėjo gražios korespon
dencijos (atsiprašau — kriti
kos...) apie Los Angeles lietuvių 
operetės ansamblio parodytą 
mūsų salos tautiečiam Johanno 
Strausso ''Čigonų baroną". 

Be abejo, Chicagoje tai gal 
būtų visiškai eilinis nuotykis, kai 

kartu pretenduoja būti tartum j ten stambesnio masto muzikinių 
be galo kompetentinga ir "be- į lietuviškų renginių ir operečių operetėm įprasto puošnumo, ele-
kompromisiškai kieta" kritika, j pastatymų būna kone kas mė- I gancijos, žėrėjimo. Bet... t 
dabar įgyjanti savitą stilių ir į-į nuo, o tikrų operos spektaklių 
veisianti pernelyg aukštų, super- j bent trejetą kartų kasmet. Ta-
intelektualių, beveik savo moks- j Čiau pas mus pilnos klasikinės 
lingumu spiegiančių gaidų žody- operetės pastatymas (su solis

tais, choru, orkestru), jei per 
daug neklystu. įvyko pirmą kar
tą. Anksčiau būta tik riboto mas
to folklorinių, chorinių ar šiaip 
muzikinių įvairumų, nors koky
biškai ir neprastesnių. Kadangi 
kitose Amerikos lietuvių salose 
tokios apimties muzikinių ren-

drumstėją, tautinio darbo nie
kintoją, vienybės ardytoją? 

Užtat dabar mūsų laikraščiuo
se vis dažniau galima pastebėti 
tikrai gražių korespondencijų a-
pie mūsų meninės kūrybos ap
raiškas scenoje ir rampos švieso
se — draminius vadinimus, kon
certus, didesnius muzikinių vie
netų pasirodymus. He aprašai 

ną 
Apie mūsų aktorių, muzikų, 

vokalistų bei genialiu interpreta
torių pasirodymus pastaraisiais 
laikais spaudoje esu pastebėjęs 
tikrai įdomaus stiliaus naujoviš
kų ir, gal būt. gilios prasmės atsi
liepimų. Pavyzdžiui, kad vienai 

ryžtingumu. Puikiai pasirodė ir 
tuzinas gerokai pamankštintų 
jaunesnių aktorių — vaikų. 

Deja, kai kuriem vaidmenim 
stokoja vokalo (todėl buvo ne
maža išleidimų), šnekamieji 
dialogai naudojosi originalo 
šiaudų likučiais (vietoje dar ne
turim humoristų, kurie parūpin
tų modernesnio maisto, daugiau 
pramogos ir vietinių aktualijų, 
kaip operečių pastatymuose leis
tina ir įprasta), o bendram išori
niam pastatymo lygmeniui, aiš
ku, negalėjo nestigti klasikinėm 

uošnu: 
Bet... 

šventvagiškam užmojui produk
cijos išlaidos būtų buvusios ne
pakeliamos ir, be to, čia neuž
tenka vieno entuziazmo. 

Visa tai pamirštant ir trum
pai tariant, dviejų dienų "Čigo
nų barono" spektakliai (1976.1. 
31 II. 1) sutraukė per tūkstantį 
palankių žiūrovų ir praūžė su di
deliu, nepamiršimu pasisekimu. 
Dešimtys scenos dalyvių ir uolių 
talkininkų bei jų draugai ir šei- į 

metų dirbo Nevv Yorke ir apylin
kėse su amerikiečių ir protarpiais 
su lietuvių teatro trupėm. Vėliau 
pastoviam apsigyvenimui persi
kėlęs į Los Angeles, jis daugiau
sia dėmesio skyrė vad. lengves
nio žanro muzikiniam spektak
liam paruošti lietuviškam žiūro
vui. Prieš keletą metų ypač pui
kiai jam pasisekė pastatyti 
grakščių melodijų ir jo paties pa-
grakščių melodijų ir jo petias pa
rinktų lietuvių poezijos atlaužų 
sceninę pynę "Kartą gintaro pa
krantėje". Kiek patiriam, kai ką 
panašaus šiedu menininkai keti
na mum vėl parūpinti netolimo
je ateityje. 

Apskritai, operetes ansambliui 
su "Čigonų baronu'' šį kartą pa
vyko sudominti gan plačią lietu
vių visuomenę, pačiam kūrybiš
kai nusiteikti ir įgyti pasitikėji
mo. Ši pakili nuotaika sustiprino 
ryžtą nesustoti ir nesiskirstyti. 
Tegu ir nereikėtų keltis puiky
bių padangėn ar apsalti iliu
zijom, bet pakilusios nuotaikos 
energiją visada verta sunaudoti 
naujam brendimui ir, svarbiau
sia — nebijoti sunkumų, nesėk
mės kančių ir žaizdų. 

Mano tolimos jaunystės buvęs 
pažįstamas Juozas Miltinis, kurio 
trupės spektaklius turėjau laimės 
stebėti anais baisiaisiais nacių 
laikais, tada ir dabar Lietuvoje 
labai įžymaus Panevėžio teatro 
režisierius ir meno vadovas, pra
ėjusių metų kauniškio "Nemuno" 
žurnale (12 nr.) pateikė labai 
įmantrų, gal net kiek per išgud-
rautą intervievv. Pasikalbėjimo 
bėgyje Miltinis dėsto vieną dide-

(Nukelta : o pusi.) 

Eilėraščiai iš pavergtos Lietuvos 

GRANDINĖMIS ŽVANGANČIOS DAINOS 
Si poezija gimė grieztėjancio režimo sovietų tau

tų kalėjime sąlygomis. Ji atsakas naujam totaliniam 
puolimui prieš lietuvių tautinę kultūrą, akompanuo
jant suėmimams, kratoms, šantažui, parsidavėlių de
magogijai. Ji — suspaustos širdies šauksmas, pro
testo balsas, tarsi šešėlis spaudos draudimo kovos, o 
ne besieliai estetizavimai, naujų srovių ieškojimai. Tai 
bus galima, jei lietuvių tautos nepassartdins viena, 
visas kultūros apraiškas gramzdinanti, sovietiškųjų 
kolonizatorių srovė. Todėl kiek galima būkite at
laidūs šių eilėraščių literatūriniams trūkumams. 

A u t o r i u s 

KANKINAMIEMS BROLIAMS 

Lietuviško sielvarto vienišas dainiau, 
Kas liūdesį tavo bekraštį išreikš: 
Kodėl įkvėpimas šviesus neateina, 
Kuris lyg balzamas nuskaustus paveiks. 

Tau skamba vis gaidos sulaužytų kanklių, 
Joms pritaria skausmo sugniaužtos krūtinės 
Sukaustytų brolių gelmėj Sclikamsko, 
Kur nubloškė kančiai žiaurusis likimas. 

Vėl ašarom sesių skruostus išvagojo, 
Bežadėse lūpose dainą užčiaupė, 
Apjakę anūkai baisaus Muravjovo 
Judošiškam darbui bailius prisitraukę. 

Bet neis į sveikatą nuo budelių stalo 
Gėdingai suryti puotų trupiniai. 
Drebėsit, iš siaubo sapnuose pabalę, 
Kad kelias iš kapo aukų milžinai. 

Bailumo menkystės juodoji minutė 
Į amžiną panieką veikiai pavirs. 
Garbės jūsų, suteptos gėdos degutu, 
Sunkumą prakeiktą vaikai jūs patirs. 

1973 

BANGUOJANČIOS MINTYS 

O mintys tai kyla, tai vėlei užgęsta, 
Kad dar subanguotų lyg jūros audra, 
Kai, vėl prisiminus senovę prarastą, 
Aistra spinduliuoja suspausta siela. 

į nežinios gelmę nugrimzdo tos kovos, 
Kur prabočiai kreipė likimo kelius. 
Tik ainiai sumenkę painiai bespėlioja, 
Ar vėjas kada nors mums laisvas papūs. 

Ir niekas nežino ką girios sapnuoja, 
Belaukdamos piūklo lemtingo danties, 
Paguostos stebuklo žilosios senovės — 
Galiūnų, išvengusių dar lyražūties. 

Štai kužda didingai Stelmužės galiūnas 
Tūkstantmečių sluoksnių kiauryme pūna. 
Ar kas suskaičiuotų, kiek vėtrų Perkūnas 
Išbandė, reumatu išklaipęs šakas. 

Jam pritaria dusliai Baublys Žemaitijos, 
Tautos atgimimą stebėjęs arti, 
Už tai dėkingumą senatvėj patyręs 
Kad jos šventenybes priglaudęs širdy. 

Taip šneka mūs girioms, laukams ir upeliams 
Piliakalnių paslaptys, medžiai seni, 
O kad išskaityt jas mokėtų žmogeliai 
Pažadintų viltis skausmingoj Širdy. 

Ne veltui ši žemė tiek kaulų paslėpus — 
Ji Vytautą naują mums dar pagimdys, 
Dar šauks mus į kovą palinkusios liepos, 
Ir Lietuvą naują vaikai išugdys. 

1973 

TROŠKIMAS 

O kaip v/yrėčiau gimtą žemę apdainuoti, 
Kurioj pažįstu tūkstančius takų; 
Bet taip liūd,nai dainelė mano skamba, 
Ir aš nesurandu linksmų gaidų. 

Man sieloj verkia daug prisiminimą 
Apie apleistus brolių kapelius, 
Kuriuos mirtis išplėšė iŠ Tėvynės, 
Aptemdžius lietuvaičių veidelius. 

Ir nesvetinga žemė tolimos Kolymos, 
Krantai lediniai Lenos atšiaurios, 
Net akmenys kalnuose Sachalino 
Byloja man aidais liteuviškos kančios. 

O kiek bevardžių jau supuvo kryžių, 
Kur ilsis partizanai Lietuvos; 
Ir kas galėtų, kartą pasiryžęs, 
Apginti vardą jų skaudžios kovos. 

Kad ir ne kartą sunkiai klydo. 
Bet kario kirvį atnešė ne jie. 

Tai pasakykim vienąkart teisybę 
Kaip prakeikimą atėjūnams svetimiems. 

Išeikit pagaliau iŠ Baltijos padangės, 
Grąžinkit laisvę nuskriaustoms tautoms. 
Tada ir neapykantos paliausis bangos, 
Kur atilsio neduoda mūs sieloms. 

Tiesos ištroškzis, rauda mūsų žemė 
Nuo pamario lig Ašmenos kalvų. 
Ir neša ašaras į žilą Nemuną 
Upelės Tėviškes sudužusių vilčių. 

197$. I-II. 

SVEČIUI IŠ UŽ OKEANO 

Brangusis tolimas svety, 
Atskridęs tarsi išsipildęs sapnas, 
Tu vėl į toli išeini, 
Lemties kur veda begalinis takas... 

Nežinom nieks, ar jis dar atsisuks 
Į mūsų graudžią Lietuvos padangę, 
Ar susitikę akys ašarom paplūs, 
Kad pasimatėm, negandas peržengę. 

Akimirkos, draugėj pralėkę, 
Atstct privalo atskirties metus, 
Jų atminimas toks šviesus palieka, 
Jau neišdils ligi prieisime kapus. 

Džiugu be galo, kad mūs širdys plake 
Vienu ritmu kitapus Žemės, 
įveikę klaidų ūkanotą taką 
Per kalnus, prarajas ir plotį okeano. 

1974 

-

BROLIUI POETU! UŽ VANDENYNO 

Kodėl, poete, su daina išeini 
Į tremtį nesugrįžtamu keliu f 
Tikėjimui, kančioms ir meilei 
Nėra juk nesugrįžtamų takų. 

Štai parnešė Tave lydėjusi daina 
Mums Tavo pokalbių su Valdovu žodžius, 
Ir palengvėjo priespaudos našta, 
Drauge su broliais, kurią nešame abu. 

"Keleliu sugrįšiu, laistytu krauju, — 
Skamba posmai nukankintų partizanų, 
Nes Tave, Tėvyne, aš karštai myliu". 
Taip sugrįžo jie į gimtą žemę. 

Tikėt ir laukt mums liepia Lietuva, 
Kentėt ir kautis ligi Pergalės Šventės. 
Jos likimu neabejoti niekada; 
Tėvynės labui dirbt be paliovos. 

• 

Du tūkstančius tikėję metų, 
Į pažadėtą žemę žydai grįžo, 
O airiai su galingu britų liūtu 
Kovot septynis šimtus metų ryžos.* 

Taip mes negalim priespaudai paklust, 
Kovosim iki paskutinio kraujo lašo, 
Ne veltui toks tikėjimas gilus, 
Kurį Perlojos dzūkai Vytautui įrašė. 

Atlaikęs negandus visus, 
Paminklas šitas Tiesą turi: 
<eVytaute Didysai, gyvas būsi, 
Kol gyvas bus nors viens lietuvis". 

Tikėjimas, kadaise mūsų bodų patiktas, 
Sugrįžo mums su genijum Čiurlionio, 
Giesmė, kuria gedėjo "Anykščių šilelis", 
Sugrįžo eilėmis Maironio. 

1975. VII. 16 

MAIRONIO KELIU 

Maironio šešėlis per Lietuvą eina, 
Primindamas garbę tautos pavergtos, 
Jį graudžiai malonios lydėdamos dainos 
Vėl suskamba aidu senovės žilos. 

Man lauką kūrybos praplėsti poeto, 
Kurio atminimas nemirštamas bus, 
Apeiti Tėvynę tą jo numylėtą 
Pateko likimas garbingai sunkus. 

Mane abejodams ne vienas paklausia: 
Kodėl per tėvynę šešėliu eini? 
Gal būt, pašaukimas kitoks tavęs laukia, 
Ar atskiro kelio tu nesurandi? 

Bet mane užbūrė Jo žodžiai Tėvynei 
"Jau niekas Tavęs taip giliai nemylės" — 
Tik eidams keliu, kur Maironis pramynė, 
Patirt tokią meilę turiu aš vilties. 

1975. VUJ.6 
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Jaunimo choro problemos 
ir koncertas 
VLADAS JAKUBĖNAS 

"Laiškai lietuviams" žurna
las Chicagoje turi gražią tradici
ją skelbti 'įvairių temų rašto kon
kursus ir laimėtų premijų rezul
tatus surišti su koncertu. 

Dėmesio centre šį kartą (vasa
rio 22 d.) stovėjo Jaunimo centro 
choras. Galvojant apie dabarti
ni mūsų jaunimą, gimsta visokių 
minčių, kurių dalis tėra fantazi
ja, dalis gi remiasi tikrove. Sva
jonių pasaulyje galėtume įsivaiz
duoti mūsų dabartinio jaunimo 
grupę, kur dauguma yra pasimo
kę fortepijono ar kokio kito inst
rumento ir pažįsta gaidas kurių 
nebaido dalykai, būdavę taip 
sunkūs praeityje mūsų mėgėjų 
chorams, kaip sinkopuoti ritmai 
ar chromatinės moduliacijos. 
Toks jaunimas, susibūręs į aukš
to lygio chorinę grupę, sudarytų 
koncertuojanti vienetą, galintį at
likti komplikuot esnius mūsų 
kompozitorių ar ir pasaulinės li
teratūros veikalus. 

Deja, tai tėra tik fantazija. Mū
sų jaunimas mažai tedalyvauja 
choruose, jo. beveik nematome 
jau seniai egzistuojančiuose sam
būriuose. Jaunimo centras Chi
cagoje šiaip yra pasidaręs tašku, 
kur susiburia didelis kiekis įvai
raus jaunimo, mokyklinio ir stu

dentinio amžiaus. Esamose sąly
gose Jaunimo centro choras yra 
džiugus tuo, kad iš viso egzistuo
ja; pilnas Jo sąstatas šįmet pra
šokęs šimtą žmonių; deja, jų tar
pe tik dalis esanti pastoviai repe
ticijas lankančių. Koncerte daly
vavo daugiau kaip šešiasdešimt 
Užtat suprantama, kad choro 
vadovas Faustas Strolia susidu
ria su daugeliu problemų, nelei
džiančių įąm išeiti iš gana primi
tyvaus repertuaro ribų, verčiant 
jj pirmon eįlėn kreipti dėmesį į 
sklandų ir intonuotą atliekamųjų 
veikaliukų sulipdymą. Reikia pri
pažinti: ši jo aktyvumo pusė pa
vyksta. 16 chorinių numerių — 
daugiausia liaudies dainos (jų 
septyni Vfitepio pseudonimu pa
ties dirigento kūrybos) buvo at
liktos gyvai, tiksliu ritmu, beveik 
visur intonuotai ir net gana niu
ansuotai. Mergaičių skaičius ir 
balsai kiek persveria vyrus, kurių 
tarpe yra pora neblogų balsų; 
mergaičių dalyje yra vienas kitas 
nepastatytas, išsiskiriąs balsas. 
Tempai buvo kone perdėm grei
ti, tiek pagal dainų charakterį, 
tiek ir pagal jų interpretaciją. 
Ypač tai jautėsi žinomoje J. Nau
jalio dainoje "Lietuva brangi", 
kurios dėi greito tempo trūksta-

Turtas, kuris nenyksta 

Vytautas \ .."k_U 

mą lyrinį charakterį kiek patai
sė dirigento įvestas, Naujalio ne
numatytas efektas — viename 
posme teksto melodeklamacija, 
chorui tyliai "mormorando" 
(ant raidės "m") palydint Po
puliari St. Šimkaus "Eikime, bro
liukai, namo" irgi jaučiamai sku
bėjo namų link. Pripažindami di
rigento baiminimąsi dėl choris
tų kvapo trūkumo ir iš to galin
čio kilti intonacinio pažeminimo 
ir taip pat, priešingai, vengimą 
forsavimo, laikantis '"mezzą vo-
ee", vis dėlto linkėtume jam ne
užmiršti ir visai neišjungti lyrinio 
elemento. Nebūtų gerai, jei sam
būrio vadovas pasidarytų visišku 
aplinkybių vergu. Šiaipgi Faus
tas Strolia užima atsakingą po
ziciją ir sąžiningai atlieka »au-
dingą kultūrinį darbą nelengvo
se sąlygose. 

Iš pasirodžiusių dviejų tauti
nių šokių grupių V. Stankuvienės 
ir Anicetos Mažeikienės vedamas 
"Žilvitis" pasirodė su keturiais 
kuklesnės, folkloriškesnės kon
strukcijos šokiais; gaila, kad kai 

kur trūko ritminio susirepetavi-
ma Jaunimo centro studentų 
tautinių šokių ansamblis (vadovė 
— Leokadija Braždienė) pasiro
dė su įdomiu žaidimu '"Kai aš ma
žas buvau" su maža rečityvinio 
dainavimo partija. Prie tikslaus, 
gyvo efekto prisidėjo ir precizi
nis, dinamiškai diferencijuotas 
Arūno Kaminsko akompanavimas 
akordeonu. 

Koncerto pradžioje, premijas 
įteikiant, ypač gražia lietuvių kal
ba trumpą žodį tarė viena iš me
cenačių Jolita Kraučeliūnaitė. 

"Laiškų Lietuviams" redakto 
rius kun. J. Yaišnys, SJ, ir jo žur
nalo skelbiamos rašto premijos 
palaiko jaunųjų plunksnos dar
buotojų dvasią, stiprindamos jau
nimo ryšius su lietuvių kalba. Tik 
šis kultūrinis darbas galėtų susi
laukti, gausesnio įvertinimo, pasi
reiškiančio gausesniu publikos 
atsilankymu. Deja, salėje nesima
tė net daugelio choristų tėvų. 
Mes skundžiamės jaunimo neda
lyvavimu lietuviškuose parengi
muose. Jaunimo šį kartą buvo 
daug, bet kur buvo senimas? 

• AIDAI, 1976 m. sausio mėn. 
Nr. 1. Mėnesinis kultūros žurna
las. Redaguoja dr. Juozas Girnius, 
27 Juliette St., Boston, Mass. 
02122. Literatūros apžvalgų ir 
techninis redaktorius Leonardas 
Andrickus, O. F. M., Kermebunk-
port, Maine 04046. Administruoja 
Benvenutas Ramanauskas, O. F. 
M., 341 Highland Blvd., Brook-
Lyn, N. Y. 11207. Metinė žurnalo 
prenumerata 12 dol. 

Numeris pradedamas dabarties 
aktualija —Broniaus Nemicko 
straipsniu "Helsinkio susitarimų 

Nauji leidiniai 
moninimas, kad mes esame imi-Į lų ar skulptūrų, tai ar ne geriau 

būtų retkarčiais puslapius pa
puošti, akiratį plečiant, ir pasau
liniais meno šedevrais negu ten-

200 metų, bet joje praeitis jungia I kintis vien savųjų pasitaikančiais 

grantai, vienas nuo kito skirtin
gi, viena kitą toleruojanti tauta. 
Mūsų bendra istorija siekia tik 

teisinė prigimtis". Žvelgiant į R a m o n a s < 0 Vacius Prižgintas' 

mus turtingais išgyvenimais. Ji 
palaiko mus taikoje ir kare, ne
laimėse ir garbėje". 

Apie praėjusiais metais mirusį 
kun. dr. Andrių Baltinį rašo Z. 

menkaverčiais, 
bais. 

mėgėjiškais dar-

praėjusius 1975 metus, akylai pa 
ruošti du apžvalginiai straipsniai. 
Pirmasis, atrodo, parengtas pa
čios redakcijos, registruoja ir ver
tina visą daugiašakę lietuviškąją 
praėjusių metų veiklą. Tad 
straipsnis "1975 metai" skirsto
mas į tokius skyrius: "Valančiaus 
ir Čiurlionio metai", "Knygo? 
laisvajame pasauly", "Teatro 
saulėleidy", "Muzikinis gyveni
mas", "Dailės sraute", "Organi
zacinė veikla", "Jaunimo bare", 
"Kuriuos palydėjome". Antrasis, 
grynai politinio pobūdžio apžval
ginis straipsnis Vytauto Vaitiekū
no "Politika 1975 metais". Ci» 
nagrinėjama ne vien lietuviškie
ji politiniai reikalai, bet apimti ir 
visi 1975 metų pasaulinės politi
kos poslinkiai. 

Grožinei literatūrai šį kartą at
stovauja dvi jaunesnės poetės — 
Marija Saulaitytė ir Mirga 
Gimiuvienė, kiekviena duodama 
po puslapį naujausių savo eilė
raščių. 

Grynai apžvalginiuose žurna
lo puslapiuose dviejų šimtų me
tų Amerikos nepriklausomybės 
proga vertime duodama Tautinės 
katalikų konferencijos sekreto
riaus vyskupo J. Rausch kalba, 
pasakyta Amerikos katalikų etni
nių grupių reikalams konferenci
joje 1975 m. spalio 30 d. New 
Yorke. Kalboje pabrėžiamas kata
likų įnašas į Jungtinių Amerikos 
Valstybių dviejų šimtų metų isto
rija. Ta proga kalboje taipgi ak
centuojama etninis ir daugiaspal
vis Amerikos portreto bruožas: 
"Šis dviejų šimtų metų Amerikos 
jubiliejus teikia progos atkurti 
Amerikos atvaizdą šios šalies gy
ventojuose. Pagrindinis elemen
tas tame atvaizde turi būti įsisą-

greta duoda velionio raštų sąra- • 
šą. Daug neištirtų istorinių pa-1 
slapčių užsimena Pranas Pūro-1 
nas, rašydamas apie Gilės pilį Į 
prie Mituvos. A Radžius apžvel-Į 
gia ir vertina amerikiečių ir ru-1 
sų astronautų susitikimą erdvėje.; 
Naujų knygų skyriuje L. Žitke
vičius recenzuoja Aleksandro Ra-
džiaus poezijos rinkinį "Baltas 
mėnulio miestas", Dalia Kučėnie-
nė aptaria Birutės Ciplijauskai-
tės Madride, Ispanijoj, išleistą is
panų kalba knygą — studiją apie 
ispanų rašytojo Pio Barojos rank
raščius "Baroja, Un Estilo" ir Pr. 
Visvydas vertina Vilniuje išleis
tą 1975 metų (jau vienuoliktąjį) 
poezijos almanachą ''Poezijos 
pavasaris". 

^isai "Aidų" žurnalo numeric 

iliustruotas mūsų moterų daili
ninkių darbais. Aplamai "Aidai" 
beveik visada yra puošiami kone 
vien mūsų •"- lietuvių dailininkų 
darbais. Ribojantis vien jais, kar
tais pasitaiko ir gana abejotinos 
vertės. Griežtesnė atranka čia ne
pakenktų, o tik kilstelėtų paties 
leidinio, kaip kultūros žurnalo, 
vertę. Jeigu kada ir pritrūktų lie
tuvių dailininkų geresnių paveiks-

#<**. 

Vytautas O. Virkaa Ex libris 

• ATEITIS, 1976 m. sausio 
mėn. Nr. I. Ateitininkų federaci
jos leidžiamas katalikiškas - lietu-
tuviškos orientacijos mėnesinis 
žurnalas. Vyr. redaktorius— kun. 
dr. Kęstutis Trimakas, 850 Des-
Plaines Ave., Apt. 409, Forest 
Park, IL. 60230. Administruoja 
Juozas Polikaitis, 7235 S. Sacra-
mento Ave., Chiscago, IL. 60629. 
Metinė prenumerata 7.00 dol., 
garbės prenumerata 15.00 dol., su
sipažinimui 5.00 dol., visur kitur 
5.00 dol. 

Numeris pradedamas, kaip pa
prastai, redaktoriaus vvlamosio-
mis mintimis, pavadintomis bend
ruoju vardu "Antai". Tai lietuviš
kųjų ir aplamai faktais paremtų 
bendrųjų aktualijų pristatymai ir 
jų komentarai. Dažnu atveju čia 
nepamirštama ir ateitininkiškoji 
dalis. Pavyzdžiui, šįkart primena
ma, kad 1976 metais sueina 65 
metai nuo pačios "Ateities" pasi
rodymo, komentuojamas moks
leivių ateitininkų 1975-1976 me
tų veiklos planas ir k t 

įvairių šakų apimtimi labai 
įdomus Lilės Gražulienės vado
vautas simpoziumas tema "Kūry
bingas jaunuolis dviejų ku-'tūrų 
sankryžoje". Simpoziume apie 

Ez Hbrtojaunuolį dailioje kūryboje pasisa

ko Elena Bradūnaitė, apie jaunuo
lį technikinėje kūryboje — Al-
mis Kuolas, apie perspektyvas iš
auginti kūrybingą ateitininką 
kalba Kęstutis Sušinskas, idealą 
ir tikrovę liečia Antanas Damb-
riūnas, o apie ateitininko parei
gas, skatinant kūrybą, atsiliepia 
Emilija Pakštaitė. Tautinės kul
tūros vertę savo dviejų puslapių 
straipsnyje liečia Linas Sidrys. 
Baigiamas ilgesnis dr. Vytauto 
Vardžio straipsnis "Sovietinio lie
tuvio paveikslas". 

Žurnalas patrauklus ir visa ki
ta savo medžiaga: knygų aptari
mais, grožinės literatūros pusla-

| piais, susipažinimais su centrų 
valdybomis ir kitokia, plačiai 
pasiskleidusia ateitirmkiško jau-

j ninao veikla. 
Technikinis žurnalo sutvarky-
s, iliustracijų ir teksto pusla-

; pinės kompozicijos jau yra pasie
kusios gana aukštą lygį. 

• LIETUVIU DIENOS, 1975 
m. gruodžio mėn., Nr. 10. Reda
guoja Redakcinė kolegija. Atsa
kingasis redaktorius, leidėjas ir 
administratorius A. F. Skirius. 
Adresas: 4364 Sunset Blvd., Hol-
lywood, Calif. 90029. Metinė 
prenumerata 12.00 dol., garbės 
prenumerata 20.00 dol. 

Pirmieji žurnalo puslapiai ski
riam? Lietuvos pasiuntinybės 
Washingtone patarėjo dr. S. A. 
Bačkio ir Vliko pirm. dr. K Va
liūno žodžiams, pasakytiems Vli
ko seime Tekstu ir nuotraukomis 
nemažai vietos skiriama rašytojui | 
Vytautui Alantui; spausdinama 
ir jo novelė "Padangių karuselė". 
Apie tautinę lietuvių simboliką 
(Vytį, Gedimino stulpus, dvigu
bą kryžių Vytauto laikų piniguo
se) rašo Stasys Yla. Nuotrauko
mis ir aprašymais pabrėžta lite
ratūrinė atgaiva su poetu Bem. 
Brazdžioniu Los Angeles mieste 
ir kompoz. Vlado Jakubėno kū
rybos vakaras New Yorke. 

• Vytautas Janavičius, NEVY
KĖLIO U2RAŠAL Iliustravo Eva 
Kubbos. Apipavidalino ir išleido 
Henrikas Šalkauskas 1975 me
tais Sydnėjuje, Australijoj. Spau
sdino "Mintis" 417 Bunvood Rd., 
Belmore, N. S. W. 2192, Austra-
lia. Tiražas 300 egz. Kaina nepa
žymėta. 

(Nukelta ] 5 pual.i 

(Atkelta iš 1 pal.) 

mą. Akademijos iždininkas Juo
zas Vembrė, nepriklausomos Lie-

I turvos laikais yra buvęs teisė-
Įju Raseiniuose ir Kaune. Savo 
paa-eigas jis eina be atlyginimo. 

Palikimų klausimas 

Lietuviai tremtiniai, atsidūrę 
svetur be cento kišenėje, savo 
darbštumo bei sumanumo dėka 
greit atsistojo ant kojų, pasivijo 
vietinius gyventojus ekonominiu 
atžvilgiu, o daugelyje atvejų juos 
ir pralenkė. Nūdien tremtinių 
didžioji dauguma gyvena pasi
turinčiai, dosniai remia savo bro
lius ir seseris Lietuvoje, o kai ku
rie iš jų net susikrovė ir didesnį 
ar mažesnį kapitalą. 

Bet, nepaisant kaip žmogus 
bebūtų turtingas, kiekvienam at
sistoja prieš akis tas įkyrus klau
simas, ką daryti su palikimu, kai 
teks pasitraukti iš šio pasaulio. 
Daugeliui tai nesudaro jokios 
problemos — jie viską paliks vai
kams. Bet yra ir tokių, kurie ne
turi vaikų, arba jų vaikai yra taip 
gerai finansiškai apsirūpinę, kad 
jie atvirai pasako tėvams: "Tėve
liai, nesirūpinkit mumis. Mums 
jūsų palikimas aeręikąliBgas". 

Tąčiaų ŠaUa anų esama ir jaut
resnių, patriotiškiau nusiteiku
sių asmenų, kuriems atrodo, kad 
nepalikti bent dalies savo turto 
bendriems Lietuvos kultūros bei 
laisvinimo reikalams būtų dide
lis nusikaltimas. Ir jie yra teisūs. 

Kad lietuviai Lietuvoje ir a-
merikiečiai Amerikoje palieka 
savo turtus vaikams bei artimie
siems, yra visai natūralus daly
kas. Tačiau reikia atminti, kad 

tremtinių padėtis yra visiškai ki
tokia. Jie išsivežė iš Lietuvos sa
vo gyvybę ir lietuvišką dvasią. 
Lietuva suformavo jų charakterį, 
Lietuva juos užaugino ir išmoki
no, tad jie skolingi savo gimta
jam kraštui, ir labai daug. Vien 
tik užauginti darbingą žmogų 
kainuoja apie 40 — 50 tūks
tančių dolerių. Todėl jie privalo 
savo skolą apmokėti. Redde quod 
debes — atiduok, ką privalai, 
buvo parašyta ant Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklo Vytau
to Didžiojo muziejaus sodnelyje. 
Tėvynė yra mums tarsi motina, 
ir mes šiandien labai tai jaučia
me, jos netekę. Kiekvienam trem
tiniui pats maloniausias žodis, 
kurį jis ištars prieš užmerkda
mas akis, bus: Sudiev, Lietuvai 

Išnešęs savo gyvybę nuo besi
artinančio priešo, ne vienas 
tremtinys iš džiaugsmo kalbėjo: 
"Dėl Lietuvos man nebus gaila 
nė paskutinių kelnių". Tokia di
delė auka tikrai nereikalinga, bet 
šiandieną kiekvienas pagal savo 
išgalę, jau galėtų be sunkumų 
paaukoti 100, 1000 ar net 100.000 
dolerių, kaip anas senosios kartos 
emigrantas Kriukonis. O pinigų 
labai trūksta visoms mūsų orga 
aizaejįoms, visiems laisvinimo 
veiksniams ir visiems fondams. 

Akademijos fondas 

Kaip matėme, Akademija yra 
užsimojusi atlikti daug didelių 
darbų. Ji galėtų juos išplėsti, jei 
būtų lėšų. Apie dešimtis mokslo 
veikalų jau paruošta spaudai. 
Pirmoj eilėj būtinas reikalas pa
samdyti žmogų techniškiems rei
kalams atlikti. Visiems šiems 

veikalams išleisti reikia dideUo 
pinigo. Kun. Simonas Mo*kūnas 
iš Sioux City, Iowa, iškėlė svei
ką mintį įsteigti Akademijos fon
dą knygoms leisti ir jame sutelk
ti kiek galima daugiau lėšų, bent 
200.000 dolerių. Ta ffliati i k « 
konkrečiai parėmė, pasiųsdamas 
4 tą fondą 1000 dolerių. Šiuo gra
žiu pavyzdžiu pasekė dr. An
tanas Čerškus įr kun. dr. Paulius 
Ragažkiskas, atsiųsdami po 500 
dolerių ir šių eilučių autorius — 
2000 dolerių. 

Taigi, pradžia padaryta. Reikia 
tikėtis, kad fondas susikurs ir taps 
tikrove. Mūsų išeivijos tarpe jis 
galėtų būti populiariai vadina
mas Akademijos fondų ir veikti, 
tik Lithuanian Catholic Ącadė-
my of Sciences Inc. rėmuose. 
Siunčiami fondui čekiai turi 
būti išrašomi šios oficialiai in
korporuotos opganizaciįos vąrrjų. 
Šitokis reikalo sutvarkymas turi 
tą didelį pranašumą, kad bet 
kurio dydžio susidariusi šioje or
ganizacijoje suma gali nešti pro
centus, ji niekad nėra įšaldyta ir, 
reikalui esant, bet kada gali būti 
pervesta pvz., į laisvąją Lietuvą 
ir panaudota jos atstatymo dar
bui moklso srityje. 

Dabar bereikia tik visų geros 
valios žmonių talkos šiame fcLU 
niame Lietuvos mokslo bei 
kultūros bare. Mūsų tautiečiams 
niekad netrūko jautrumo, ryžto 
ir dosnumo reikalui, kuris jiems 
atrodė realus ir Lietuvai naudin
gas. Reikia tikėtis, kad nebus joks 
stebuklas, jei visų pastangomis 
netrukus išaugtų šis naujas Aka
demijos fondas Lietuvos moks
lui bei kultūrai remti. 

*̂- v 

7 Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful 

COLORTVSETS 
V/HILE YOU EARN 67*% fo 73/4%™ . 

•IN OUR SPECiAi. ACCOCN? 

ntcn 

Diagonal COLOR 

™* $1,500 
You ean have this 17" RCA XL-100 
COLOR TV.. .and your money grovvs to 
$1.897 ia 72 months. 

OrWhh $ 2 , 0 0 0 
And your money grovvs to $2.283.06 tn 4 
yoars. 

OrVVith $5,000 
And your money grows to 95.55M8 in 
2"A yoars. 
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Wrth 

And your money grovvs to $10.691.09 tn 
1% yoars. 

o* *** $10,000 
r money grows to s 10 6 

OrVVh* $ 2 0 , 0 0 0 
And your money grows to 

(C* 81 in 1 'year. 

Diagonal COLOR 
Remote-Control 

$1.500 
You can nava this 19" RCA X1100 
COLOR TV. . ,wKh Re mote Controt. . 
.and your monay grows to 51.696.54 in 72 
months. 

OrVVith $ 2 , 0 0 0 
And your money grows to $2.11223 in 4 
yoars. 

OrVVith $ 5 , 0 0 0 
And your money grovvs to $5.406.98 in 
2% vears. 

: 

And your money grows to 410.551! 
in 1V4 yoars. 

OrVVith $10,000 
noney grows to $1 
s, 

OrVVith $ 2 0 , 0 0 0 
And your money grovvs 
$20.89022inl year 

» 

M E S K A L B A M E L I E T U V I Š K A I 

Enjoy Your TV NOW PLŪS 

EARN INTEREST 
*Fm*i«tMr*mam«tH«ipwMlauMrtfc»«vi*o<c«*f<ta«. Fiom y«* * P W * . <tm daduc « • eoat oi * e ««m, M »>• inUMM yoa M m M S 
tar «. pkn gre*» *ou an ĮOMaja o*" <* • * * to 7 * % oo yo\* fui 4spoM. Feder* T>gul»tons <*»u*« tubttantial ntMan oanafty fo» M * 

-

R*aa 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
t06S OAKTON STREET 
DĖS PUUNES HUNO* a m t 
T£I.EPHONE.?9?-0I» 

AlMW>0*nCfc 

CHICAGO !U:NO«S tOttT 
TELEMONC-. «W-3tt» 

S3R 
MitN 0FHCE; 6245 SOUTH W£STEtN MCHUE, CrlICefiO, tltlNOIS S0636 ?ELE»H0W:47S-757S 
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Naujileidfmm 
( A t k e l t a i£ 4 pusi.) 

Ta i antroj i V y t a u t o J a n s \ i -
č iaus knyga, jau d e b i u t i n i u savo 
r o m a n u "Pakel iu i į Atėnus*", iš
leistu 1962 metais, l a imė jus iu 
pr ipažinimą. Todėl n e v i e n o l i
teratūros bičiulio d a b a r išėjusieji 
"Nevykėl io užrašai" bus g r ieb ia 
m i skaityti su dideliu s m a l s u m e 
ir šu d idelėmis v ih imis . 

"Pakel iu i į A tėnus" , jei pr i s i 
m e n a m e , skaitytojas buvo n u k e l 
tas- Į an t ik inę Graikijos senovę , 
vaizduojant j aunuol io Tezė jo 
nuotykius ir gilesnę jų p r a s m ę . 

"Nevykėl io užrašai" y r a ta ipgi j a u 
n ų žmonių knyga. T i k jos h e r c i a : 
n ė r a anie , legendiniai g r a i k a i , 
o visai rea lus l ietuviai s tuder. : : . : 
Vi lniuje vokieeų okupaci jos drie-
nomis . A n t r o pasau l in io ka ro 
meta is . Nuotyk io ir gi lesnės po 
tekstės ne t rūks ta ir šioje knygoje . 
I r knyga b ū t ų visai gražiai ps 
skai toma ir į s imenama , je igu ne 
t a nelemtoj i ka lbinė p r o b l e m a . Ir 
pirmosios V. Janavič iaus knygos 
skaitytojai priekaištavo a u t o r i u i 
d ė l pasitaikančio ka lb in ių d a l y k ų 
nepa i symo a r nežinoj imo. O a n t 
rojoje knygoje kalbos " d u o b i ų " 
n e tik nesumažėjo, be t jų a t s i r a 
d o puslapiuose riek, jog a t r o d o , 
k a d autoriui nei l ietuvių ka lbos 
rašyba, ne i sintaksė, nei g r a m ą i-
ka , nei ap l ama i l ie tuvių k a l b o s 
sakinių konstrukci ja beveik n e e g 
zistuoja. N e vienu atveju visos 
to s ..klaidos rieda t i k ru r a š y b i n i u 
i r - - k a l b i n i u a k m e n y n u . Ž i n o 
m a , pač iam autor iu i p r ieka iš ta i 
iš karto sumažėja, ka i kn>gos ga
l e r a n d a m e pastabą, jog ka lbą 
peržvelgė V. Kazokas. 

Čigoniškai, bet 
baroniškai 

( A t k e l t a Iš 3 j rasL) 

l ę tiesą, kur i kartu y r a ir s k a m b a , 
k a i p paradoksas. 

Girdi , *'... kūrybos n e r i m a s 
vengia pa togumų, gerų č iuž in ių . 
Kūrėjas t u r i visą laiką lyg n u o 
skardžio basom k o j o m leistis. 

P a k u l i n i ų i i e m c s malonume fantazija čiuožykloje rbos 

Kultūrine kronika 
L i F . T U Y I l ' P O E Z I J O S 
D l L N ' O S Č H I C \ C O ! E 

Dviejų d i e n ų l ie tuvių poezijos 
š v e n t ė š i eme t įvyks gegužės m ė n . 
2 1 - 2 2 d. J a u n i m o cen t r e , C h i c a -
goje . P e n k t a d i e n i o v a k a r a s (gegu
žės 21 d.) b u s sk i r tas poetui Ais
č iu i ir jo k ū r y b a i . T a proga L ie 
t u v i ų foto a rchyvą* užbaigs j au 
k u r i s la ikas s u k a m ą filmą " J o n a s 
Ais t i s" , ir gegužės 2 1 d . bus t o fil
m o p remje ra . Šeštadienį ( gegu 
žės 22 d . ) b u s poezijos vaka ra s , 
k u r i a m e didžiąją p r o g r a m o s da
lį a t l iks v i e n a s kur i s , iš to l imes 
n i ų koloni jų pakvies tas , ryškusis 
š ių dienų m ū s ų poe tas . Šias " P o 
ezijos d i e n a s " Ch icago je š i emet 
r eng i a J a u n i m o c e n t r a s . 

B I O G R A F I N I S R A Š Y T O J U 
Ž O D Y N A S , B E T B E T O M O 

V E N C L O V O S 

" V a g o s " le idykla Vi ln iu je iš
l e ido knygą , p a v a d i n t ą " T a r y b ų 
Lie tuvos rašytojai — biografinis 

R A U S I . \ I X K U I LEONARDUI 
D A M B R I Ū N U I 70 M E T Ų 

(1966) . Išeivijoje leistos " G i m t o 
sios Kalbos" redaktorium buvo 
nuo 1961 iki 1968 m. Sukakt ies 
proga art imiausioje ateityje ka l 
bininką D a m b r i ū n ą i r jo d a r b u s 
" D r a u g o " ku l tū r in i ame pr iede 
plačiau prisiminsime Stasio Barz-
duko s t raipsniu. 

VYSK. V A L A N Č I A U S V A R D O 
P R E M I J O S 

I Lietuvių rašytojų draugijos 
paskelbtą vysk. Motiejaus V a l a n 
čiaus konkurso jury komisiją įei
na dr . Juozas Gi rn ius , H e n r i k a s 
Kačinskas, Al ina Staknienė , V y -

į tautas Volerta-s, Leonardas Žit
kevičius. Premijos skir iamos už 
romaną (1000 d o l . ) , d r a m ą 
(500 dol . ) i r novelę (250 dol . ) 
iš vysk. Va lanč iaus gyvenimo. 
Mecenatas — dr. Jonas Lenk ta i -
tis. Rankraščia i s iunčiami iki šių 
metų kovo 31 šiuo adresu: Vysk. 

Į Valančiaus konkursas , c / o Kul tū 
ros Židinys, 361 Higf i land Blvd., 

| B r o o k l y n , N . Y . 11207. 

K A R N A V A L U G A R S A M S 
N U T I L U S 

denciniu b ū d u išrinko vedėju 
trejiems m e t a m s dr. Stasį Goš
tautą, Wllesley Col lege prie 
Bostono profesorių. Iki šiol vedė
jo pareigas ėjo dail. A n t a n a s T a 
mošaitis. Skyrius turi devynis 
narius, iš kur ių šeši dėsto Ame
rikos a r Kanados universitetuose. 
Vyriausias skyriaus narys yra 
Lietuvių muzikologijos archyvo 
vedėjas kompoz. Juozas Žilevi
čius. 

VVAGNER and SONS 
TYPEWRITERS, 

ADDENG MACHINES 
AND CHECKWRITEKS 

NAUJOS — NAUDOTOS 
Nuomoja. Parduoda, Taiso 

Virš 60 metų patikimas jums 
patarnavimas 

5610 S. Pulaski Rd., Chicago 
Phone — 581-4111 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MfiGfiJAMS 

Kartais ir už dagio n u s i t v e r t i , ka i i ž o d y n a s " . Le id inys 190 psl . A l -
koja slysta. Štai kokia t u r i bū t i f abe to t v a r k a k n y g o n sudėt i ga 
d ramatu rg i j a ! Reikia , k a d k ū r y 
b a būtų h o b i ( ! ) . D e j a , k ū r y b a pe r 
d a u g pasidarė profesija, p r a g y v e 
n i m o ša l t in i s " — apga i l e s t avo ta 
proga nusipelnęs visos T a r y b ų Są
jungos aktor ius . 

Na , m a t o t M u m A m e r i k o j e 
š iuo atveju dar n ė r a p a v o j a u s , ir 
viskas ka ip tik an t pačių ge r i aus -
sių bėgių. Mes v ing iuo j an t laisvi 
pabariais , čigoniškai, be t b a r o 
niškai. M u m tea t r inė ir k i tok ia 
m e n o kū ryba kaip t ik y r a t o sa l 
daus laisvalaikio pomėg i s ( a n o t 
Mil t in io , hobi , Ly. h o b b y ) , l aba i 
retai k a m profesija ir d a r n i e 
k a m pragyvenimo ša l t in i s . 

I r čia basom ko jom k o p i a n t i 
skardžio skiauterę — o! k a d tik 
būtų Juozo Mi l t in io tiesa.. . 

n a s m u l k ū s tenykščių rašytojų a p 
r a ša i , m i n i n t b iograf inius d u o 
m e n i s , iš leis tus raš tus , v e r t i m u s i 
k i t a s k a l b a s ir kt . N e v i e n u at
veju tai l a b a i p a r a n k i n ė k n y g a 
Ž i n o m a , n e t ir ši ta sausoji statis
t i ka n e v i s i ems v i enoda i . Saky
s im , par t i jos d idž iūnu i A n t a n u i 
Venc lova i d a r b ų p r i r ink ta ne t 
puske tv i r to pus lap io , kai t u o ta r 
p u Vincu i Mykola ič iu i - P u t i n u i 
p a k a k o i r dviejų. O šal ia tėvo 
A n t a n o V e n c l o v o s visai d ingo 
s ū n u s T o m a s Venc lova , v i e n a s iš 
p i r m a u j a n č i ų jaunosios ka r tos po
e t ų okupuo to j e Lie tuvoje . K a i p 
ž i n o m e , j i sa i nesen ia i ir V a k a r u s 
pas iekus iu savo p a r e i š k i m u atsi
ribojo n u o rašytoją varžanč ios 
s a n t v a r k o s , p r a š y d a m a s leisti j a m 

išvykti iš Sovietijos. Po šito To
m a s Venclova iš tenykščių rašy
tojų bet kokių sąrašų jau išbrauk
tas , jo j au " n ė r a " . 

B O O K S A B R O A D — 
N E U S T A D T PREMIJA 

P A S K I R T A AMERIKIETEI 

Žymioji Books Abroad - Neus-
t ad t l i tera tūros premija (10.000 
d o l ) , sk i r iama kas antr i metai, 
vasar io 20 d. t a rp t au t inės litera
tų jury komisijos buvo paskirta 
amerikietei poetei Elizabeth Bi-
shop. Ši p remi ja duodama jau 
ketvirtą kartą. Ji įsteigta Oklaho-
mos univers i te to leidžiamo, tarp
taut in į garsą įgijusio literatūros 
žu rna lo Books A b r o a d redakto
riaus Ivar Ivask (esto) rūpesčiu, 
pinigine p r a sme premijos ateitį 
už t ik r inan t mecena t ine i Neus-
t ad t šeimai . Š iemet in iu sprendi
m u , premiją pask i r i an t amerikie
tei, lyg ir buvo padarytas gražus 
mostas Amer ika i , švenčiant jai sa
vo nepr ik lausomybės 200 metų 
sukaktį. 

Poetė El izabe th Bishop yra gi
musi 1911 m. VVorcestery, Mass. 
Jos knygos jau anksčiau yra lai
mėjusios š i ame kraš te žinomąsias 
H o u g h t o n Mifflin, Pulitzer ir 
Na t iona l Book premijas. Yra 
taipgi gera ver tė ja , nemažai ang
lų ka lbon yra išvertusi Pietų Ame
rikos poetų iš i spanų ir portugalų 
kalbų. 

M I R Ė H U M O R I S T A S 
Amerikiečių humoris tas H . 

Al len Smirh , dauge l io knygų au
torius, mi rė S a n Francisco mies
te , su laukęs 68 m . amžiaus. 

Ž y m i a m mūsų kalbininkui 
Leonardu i Dambr iūnu i š. m. va
sar io 5 d. suėjo 70 metų. Sukak
tuv in inkas periodinėje lietuvių 
spaudoje ir tarptautiniuos kalbo
tyros žurnaluos yra nemažai 
prirašęs mokslinėmis lietuvių kal
bos temomis. Atskiromis knygo
mis išleidęs "'Lietuvių kalbos sin
t aksę" (1946) , "Lietuvių kalbos 
veiksmažodžių aspektus" (1960), 
k a r t u su A. Klimu ir W. R. 
Schmalst iegu parengė "Introduc-
t ion to Modem Li thuan ian" 

Tokia ant raš tė skirta J a u n i m o 
centro kavinės Chicagoje a te i 
nančios savaitės kul tūr inei v a k a 
ronei penktadienį (kovo m ė n . 5 
d.) 7 va i . 30 min . vak. Vaka ronės 
programą at l iks Dar iaus L a p i n s 
ko muzikos studija, g rodama, šok
dama, da inuodama ir v a i d i n d a 
ma. 

D R . S. G O Š T A U T A S — 
M E N O T Y R O S SKYRIAUS 

V E D Ė J A S 

Li tuanis t ikos inst i tuto M e n o 
tyros skyriaus nar ia i korespon-

Daug sutaupysite pirkdami čia 
{vairių firmų foto a p a r a t u i bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu at idedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. At idaryta pirmad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai 

3314 West 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998 

Cbicago, Illinois, 60629 

Stratfordo teatruose 1976 metų vasarą 
t* 
Kanados Stratfordo festivalis 

prasidės birželio pirmoje pusėje. 
Kovo mėnesį jau bus paskelbtos 
tikslios datos, kiekvieno vaidini
m o spektaklių skaičius ir kita 
smulk i informacija. Kovo mėne
sį atisidarys ir bilietų pardavimo 
kasos, tiek laiškais, t iek ir tele
fonais pasiekiamos. 

T u o tarpu turiu tik pačią ru
piausia informaciją apie dramą 
dviejuose pagrindiniuose teatruo
se: Festivalio teatre (Festival 
T h e a t r e ) ir Avon teatre. 

Jeigu Wi l i i am Shakespeare ir 
anksč iau repertuare didelę rolę 
lošdavo, tai šįmet :š dešimties bus 
s ta tomi šeši jo veik " : : Festiva
lio teatre — "The Merchant of 
Venice" , "Antony a n d Cleopat-
r a " , "A Midsummer Night 's 
D r e a m " ir '"Measure for Measu-
r e " ; Avon teatre — " H a m l e t " ir 
" T h e Tempest" . "Measure for 
M e a s u r e " , režisuojamas Robin 

I Phi l l ips , dėl nepaprasto pasiseki

mo 1975-jų vasarą, g r ą ž i n a m a s 
toks, kokį perna i ma tėme . Visi ki
ti Shakespeare 'o veikalai b u s 
"nau j i " , nes , stalyti prieš keletą 
metų kitų režisierių, vaidint i ki
tų aktorių, j ie dabar bus visai k i 
tokie, negu esame matę . Iš k i tų 
keturių d r a m ų tik W i l l i a m C o n -
greve's " T h e W a y of the W o r l d " 
statomas Festivalio t e a t r e A v o n 
teatre regėsime Oscar W i l d e ' s 
" T h e Impor tance of Being E a r -
nest" (irgi scenoje paliktą iš pe
reito sezono) , Larry F ineberg 'o 
' T h e Book of E v e " ir Čechovo 
' T h r e e Sisters". Per puspenk to 
mėnesio, gal iu spėti, bus suvai 
dinta gerokai per 2000 spektaklių. 

T u o t a rpu neminėsiu nė pa 
grindinių aktorių, nes, sakau , 
gauta informacija dar gerokai 
skylėta. Už kelių savaičių infor
muosiu tiksliau. O dabar , t ea t ro 
mėgėjai, tik planuokite po keletą 
dienų ar ben t vieną savai tgal i 
praleisti On ta r io Stratforde. 

Alfonsas N a k a s 

ŽVELGIANT Į MOTIEJŲ VALANČIŲ 
PO ŠIMTO METŲ 

( A t k e l t a i š 2 p u s i . , 

kui Petersburgo Daukan tu i . Tesu-
leid nian tą kaltybę, jog taip ji vadi
nu) taip, nes pats jis nor is vadi-
narns, ir kitaip ji p raminan t , reik
tu pasiduoti ant lojonės" (Mūsų 
Senovė, II, nr. 3, 1938, p . 496-497) . 

Gerai žinomas buvo Pabrėžai ir 
Valančius. Gintilai, ket inusiam 
naujai išleisti vysk. J. A. Giedrai
čio Nau jqo Testamento vertimą, 
Pabrėža 1838.X.9 d. laiške vertimo 
taisytoju siūlė Kražių gimnazijos 
kapelioną Valančių, už kurį tam 
reikalui gabesnio nematęs j a m žino
mų kunigų tarpe; be to, jis esąs 
žemaitis; ne toks, kurį vad iname gu
du ar prūsoku (Mūsų Senovė, II, 
Nnjį , 1939, p. 662). 

lCek vėliau Pabrėža nus iun tė Va-
lanŽrui savo parašytą veikaliuką 
"Mokslas, rodąs ko reik, no r in t ge
ru smerčiu numirt i" ir labai dėkojo 
(iUSX3) už «utikim4 peržiūrėti ir 
patauytL Mat, Valančius n e tik pat* 

geriau už jj sugebąs; be to, "turis 
aplink save buri žemaičių kunigų, 
kurie prigimtame dialekte, menu, 
turi būti žymiai išsitobulinę [~] 
Kitaip šitas dialektas nepasieks pri
gulinčios tobulybės, ko tai visi se
niai jau t rokštam" (J. T u m o verti
mas iš lenku kalbos, paskelbtas Ži-
nyčioje, N r . 2, 1902, p . 73-74). 

1845. X I . 30 kun. Gintyla pavedė 
Valančiui, tada jau Varnių semi
narijos rektoriui, kreiptis j Petrapi
lio dvasinės akademijos rektorių Ig. 
Holovmškj, iSsiurttiriejusi seminari
jose dėstytirm dalykų programą, 
kad jis padarytų programoje pa
keitimą, būtent, kad Žemaičių se
minarijos klierikai pamokslus savo 
koplyčioje ir valgykloje rašytų ir 
skaitytų n e lenkiškai, bet lietuviš
kai, kadangi tai y ra vyskupijos gy
ventojų kalba. Holovinskis pažadė
jo atsiųsti atitinkamą pataisymą 
(A. Alekna, 2em. Vysk. Motiejus 
Valančius 1922, p . 11 ) . 

I 

1976 M. EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 
# 2 Gegužes 10 — iki gegužės 19 
# 3 Gegužes 16 iki gegužės 24 
# 4 Gegužfis 31 iki birželio 15 
# 5 Birželio 14 iki birželio 29 
# 6 Birželio 28 iki liepos 12 
# 7 Liepos 5 iki liepos 19 
ss 8 Liepos 12 iki liepos 28 
# 9 Liepos 19 iki rugpiūčio 2 
# 1 0 Rugpiūčio 9 iki rugpiūčio 23 
# 11 Rugpiūčio 16 iki rugpjūčio 30 
# 12 Rugpiūčio 23 iki rugsėjo 7 
# 13 Rugsėjo 20 iki rugsėjo 28 
# 14 Soaiio 4 iki spalio 18 
# 1 5 Spalio 11 iki spalio 19 
# 1 6 Lapkričio 1 iki lapkričio 9 
# 1 7 Gruodžio 7 iki gruodžio 15 
# 18 Gruodžio 20 iki sausio 4 

Maskva, Vilnius (viena savaitė) $ 760.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 760.00 
Maskva, Vilnius, Ryga 931.00 
Maskva, Vilnius, Roma 1180.00 
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 1051.60 
Maskva, Vilnius, Roma 1160.0© 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 1206.00 
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 1051.00 
Maskva, Vilnius, Roma 1160.00 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 1206.00 
Maskva, Vilnius, Ryga M6J.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 760.00 
Maskva, Vilnius. Ryga 931.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 760.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 677.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 677.00 
Maskva, Vilnius, Ryga 876.00 

KAINOS PADUOTOS YRA NUO NEW YORKO ARBA BOSTONO — NUO CHICAGOS REIKIA DAR 
PRIDĖTI $119.00 

VISAS GRUPES LYDĖS PATYRC VADOVAL VISOS GRUPES BUS 1 DIENĄ VEŽAMOS \ KAUNĄ, TAIP 
PAT IR I TRAKUS l/2 DIENOS 

Lietuviu ekskursija į Meksika — 7 dienos — tft 5300 (po du į kambarį). 
Išvyksta gegužės 1, 1976 

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 

AMERICAN TRAYEL SERVICE BUREAU 
9727 Sotrth Westent Avenue 

Chicago, Illinois 60643 Tel. (312) 238-1787 
Air fares subject to change and/or government approvaL 

Taip pat darome dokumentus giminiu iškvietimai į Ameriką pasisveČi^otL 

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas h* ta isymas 
2646 W. 69th Street TeL R E 7-1841 

L I E T U V I Š K A I P U O Š T I P R O D U K T A I 

* • 

TAUTIŠKAI SPAUSDINTI MARŠKINIAI (T-Shirts) 
su "Lietuva" ( ) "Lithuanla" ( ) be ( ) 

Jaunuolių: 6( ) 8( ) 10( ) 12( ) 14( ) 16( ) 18( ) 
Vyrų: smulkus ( ) vidutinis ( ) didelis ( ) 

labai didelis ( ) 
I—$5.95 C ) S—515.00 ( .) 12—$48.00 ( .) 

L I E T U V O S V A L S T Y B I N I S H E R B A S 

graži kambario sienos dekoracija 

spausdinta aliejo dažais tiesiog ant % medžio 

7*4 "x9 W Kaina $14.85 C ) 

ELEGANTIŠKAI PAPUOŠTOS STIKLINES 
(herbas raudonas — vytis permatoma) 

Patarnavimas Patarnavimas Patarnavimas 
keturiem (16 stk.) aštuoniem (32 stk.) dvylikai (48 stk.) 

$16.50 ( ) $29.25 ( ) S43.50 ( ) 

ALAUS STIKLINES DEGTINES STIKLIUKAI 
(mugs) (whiskey glasses) 

4—$7.75( ) 8—$12.95( ) 4—$5.00( ) 8—$7.75( ) 
12—$16.00 ( ) 12—$10.00 ( . ) 

AUTOMOBILIO ŽENKLIUKAI 
spausdinti žibančiom spalvom ant plastikos 

su "Lietuva" ( ) "Lithuania" ( ) ir be ( ) 
1—$2.00 C ) S—$5.00 ( ) 10—$10.00 ( ) 

New Jersey rezidentai pridekite h% taxams. Užsakymus žymėkite tiesiog 
a n t skelbimo ir jei reikalinga paaiškinkite atskirai , l ietuviškai a r b a 
angliškai. Pridekite čekį arba "money o rde r ' . Pers iunt imo i&l&id&a 
apmoka kompani ja Palaukti reikės o«o dviejų iki trijų savaičių. 

ATCO GRAPHIC ARTS 
Corner Fi f th a n d R a r i t a n Ave., A t c o , N e w J e r s e y 08004 

Pavarde 
Ir 

Adresas « 

Jiiniiiii!ii!iiiitiiuiiutinuiHii!iiiiiiiiiiiit!n<;r!HiiiiiitiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiniii|i& 

N E S A V I N G 
L O A N A S S O C I A T I 0 N 

| B. R. PIETK1EWICZ, Pras . 

| 2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083 
= PLENTY OF F R E E PARKLNG SPACE 

I ~ . „ . . ~ ~ ~ ftESTAD. 9 ». r. 1*1 IT *. d. — Trečlad tUdaryta 
* V A L A N D O S ANTRAD Ir PENKTA D — » T. ryto Otl S y. rak 
= PIRMAD ir KETVTRTAJD - I T. r. iki I T. f 

1 7** 6l/2% 5%% 
E Mokamas ni 6 m. Mokamas už l m, faivestavuna 
= eertifik&to*. certiilkatti*. Mokama* o i 
E Minimam $1.000 Minimam $14)00 **skaJtM 
| PINTGAJ INESTI IKI 15 D. PELNO NUOSmCTUS NUO 1 D 
E Dividendai mokami kas 3 mėnesiai 
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REDAGUOJA ST. SEMĖNIENĖ, 6507 S. TROY ST., CHICAGO, ILL., 60628. TELEF. 925-5988 

SESERĮ MEILES METAI 
JUOZAS PRUNSKIS 

Jei reikėtų surasti, kuriame są
jūdžių išeivijoje reiškiasi dau
giausia meilės lietuviui, tarp pir
mųjų reikėtų išvardinti Lietuvos 
dukteris su jų centru Chicagoje. 
Jos daug nuoširdžios meilės rodo 
visų pirma tiems, kurie yra ap
leisti, nemylimi, vargo ir skurdo 
prislėgti. Šešerius metus šiam są
jūdžiui vadovavo Emilija Kielie-
nė, atlikdama intensyvios meilės 
stažą, draugijai bepirmininkau-
dama. 

Lietuvoje padarytas įžadas 

Pradžioje buvo beišnyicstą ban
ketai, bet Emilija su gera valdy
bos ir kitu narių talka įsiūbavo 
ir tą reikalą, kad baliuje gauna
ma per 4,000 dol. pelno. 

Vietoj gėlių — doleriai 
Daugelis per laido'uves vieton 

gėlių jau skiria auką Lietuvos 
dukterims lietuviams varguo
liams globoti. Kiti ir šiaip geram 
norėdami auką skirti, nukreipia 
ją Lietuvos dukterims. 

• 
be tėvų našlaičiams, padėti nu 
skurdusiems pensininkams; ka 
kuriems net tenka nuolatinę, kas 
mėnesį kad ir kuklią params 
siųsti. 

O kiek netenkančių darbo, c 
kiek kenčiančių motinų, kurių 
vaikas narkotikų nuodijamas 
m. Kinai išvykus iškrausto ką ge
resnio iŠ namų. Yra ir susenusių 
intelektualų, kuriems reikia nuo
lat kas mėnesj po kelias dešim
kes siųsti. Reikia kartais samdyti 
moterį, kad kasdien kurį globotų. 

Meilės fondas 

žmonių. Tik tiek draugiuos, kadi 
labai buvo miela dirbti su val
dybos nariais, susilaukėme nuo
širdžios talkos iš kirų narių. Net 
nesinaudojau ta teise — iki 100 
dol. pašalpą duoti savo sprendi- Į 
mu. Vis pasitardavau. Kažkaip 
per visus šešerius metus tarpi 
mūsų buvo nuoširdi meilė, norsi 
pirmininkės pareigose teko pasi-1 
likti tris kadencijas. Ypač didelė i 
talkininkė buvo pirmoji vicepir- į 
minkė ir Metalinio skyriaus pir
mininkė H. Žitkienė. parodžiusi i 
daug iniciatyvas ir pasišventimo. 
Dr. Ringienė daug prisidėjo prie Į 
namų nupirkimo. Skatino išdrįs-j 
ti ir pati paaukojo 4000 dol., 
kun. Gureckas, Tamošiūnienė, 
ir aš pati po tūkstantį sumetėrhe. j 
Gera patarėja buvo A. Dumbrie- Į 
nė, taikli savo patarimais, nuo-j 
širdi paguoda. Uoliai talkino I 
Masilionienė, ypač kai reikėjo! 
išsiųsti biuletenį 900 narių. Aps
kritai, daug lietuvių moterų išei
vijoje yra jautrios padėti var
guoliui nelaimėje ir nėra prara
dusios širdies. 
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Aušros Marijos ir Jono Jurašų sutikime Chicagoje š. m. 
Nakienė, Balfo pirm. Marija Rudienė, Aušra Marija Juras-
Stasė Semėnienė 

vasario men. I i. Iš kairės j dešinę: Emilija Kielienė, Ona 
nė, lietovoa geaeralaiė konsule Juzė Daužvardienė ir 

Nuotr. A. Gulbinsko 

Ją čia atvedė dar Lietuvoje pa
darytas įžadas. Mat, ji tris kartus 
pabėgo nuo išvežimo į 
Okupantų buvo priversta blaš
kytis iš vietos į vietą. Patyrusi, 
kaip jos vyras, karo išblokštas į 
Ameriką, daro pastangų ją par
sikviesti, dažnai pasiklupdydavo 
drauge su savimi mažą sūnelį ir 
karštai, karštai melsdavosi, kad 

ievas ikveptų dvasios tiems par-' , „ , , T 
« j e . , . . . Z~ moka uz butą. i\ 

Per metus 7000 telefono 
pasikalbėjimų 

Bet reikėjo ir padirbėti, telefo-
Sibirą., 

'ninių pasaukiamų kasdien būda 
vo apie 20. taip gal 7000 per me
tus. Globojamųjų skaičius išaugo 
iki nuolat per metus turimų 100 
asmenų. Tai paraiyžuotam ski-

Dabar Lietuvos dukterys jau 
tiek išaugo, kad per metus šel
piamiems išleidžia 10,000 dol. 
Nors tai ne milijoninis fondas, 
bet neišsemiamos meilės fondas. 
Būna tokių, kurie, gavę šalpą, ei
na į barą. Tokiems nebeduoda
ma i rankas pinigų, 
restorane už jų valgį. 

Paskutinis pasitraukiančios žodis 
Nenuostabu, kad vadovaujant 

ną pinigu neturtingiems pensi- 9 0 0 mdų d r a u g i j a i i r t u r i n t t (> 
ninkams 

tiečiams, kurie svarstys jos išvy-; 

S ! ! , U g > T . , n a ^ U O S e 1 S " l k i * Z*™* globojamųjų šeimą. kas laikraščius, s u - i d a r b o į t a m p a ž m o g a u s | ė g a s iš_ 
eseniai buvo pa-

kimo nyią. Is savo puses pasiza-;.. vojus, k?d iš buto išm^s sergan- semia. 

cią motiną ir • • : > / . -duKten del dėjo — jei dangus leis vel sei- . , ... T ». . , , i- - , • . i Isimokejimo. Joms Liet. d u.< te rys mai draugėn sueiti laisvėje, JI < , .. ~ A • • > . j .. • sumoKL'jo nuomą uz 4 menes:us. stengsis daryti ką nors gero ne- , , . , - . . . , . . . . ° Viena seimą gabiai mergaitei laimingiesiems. .. . . . . , , , . . T Į neturėjo 'esu į mokslą leisti, L. 
Ir pasisekė. Vieną dieną rau- j dukterys ją 

donųjų pareigūnas jai privačiai 

— Reikia pakeitimų, reikia per
mainos, — dabar kalba Emilija. 

Ž. GIMBUTAITE DĖSTYS 
TEATRO ISTORIJA 

California State University, 
Northridge, pakvietė Živilę Gim-
butaitę dėstyti teatro istoriją ir 
dramos literatūrą nuo vasario 
mėn. 6 d. asistentės titulu po du 
kartus savaitėje. Živilė yra gavu
si magistrės laipsnį už tezę apie 
graikų teatro chorą, renesanso 
kaukes ir ritualo elementus 20-to 
amžiaus teatre. Ji yra Akademi
nio skautų sąjūdžio filisterė, da
lyvavo lietuvių šokių šventėje 

o užmoka! Chicagoje 1966 metais su Los 
Angeles grupe. 

MOTERYS AMBASADORĖS 
Šiuo metu yra 6 JAV moterys 

ambasadorių postuose: Anne 
Armstrong — D. Britanijoje, 
Ruth Farkas — Luxembur-
ge, Shirley Temple Black — 
Ghanoje, Jean Wilkowski — 
Zambijoje, Nancy Ra\vls — Toge, 
Mary Olmsted — Papuoj ir Nau-

MŪSU m u iX r\ i, n 
UAfti 

— Nauja vadovė įtrauks naujų j jojoj Gvinėjoj. 

iŠlt 

pasakė: posėdy svarstė jos likimą. 
Rado, kad jos neįmanoma laimė
ti savo ideologijai, ji vaiką vis ve
da \ bažnyčią, į komjaunuolius 
jis nestoja. Geriau tegu tokia ne-
simaižo... Ją išleis. 

Vėl įsimylėjo po-15 metų 
• Buvo begalinis džiaugsmas, kai 

galėjo Chicagoje vėl prisijungti 
prie vyro, kurio jau nebuvo ma
čiusi 15 metų.Po vestuvių tegalė
jo su juo gyventi tik 8 mėnesius, 
ir jam reikėjo bėgti nuo okupan
tų. Po tokios pertraukos, anks
čiau jauniems vedus, o dabar a-
biems gerokai suaugus, reikėjo 
vėj vienas kitą surasti ir vėl įsi
mylėti, bet tai jau nebebuvo 
problema. 

Nauja pradžia šermenyje 

Kartą nuvažiavus į laidotuves 
vieno labai vargingo lietuvio, ku
ris buvo jau atiduotas i Oak Fo-
rest prieglaudą ir ten mirė vie
numoj. Kun. Gureckas šermeny
se papasakojo, kad čia yra tokia 
draugija, kuri padeda vargo pris
paustiems lietuviams, juos lanko, 
globoja... Ji pajuto, kad čia gali 
būti jos įžado išpildymas — da
ryti gera, ir įsijungė. Kuo tolyn, 
tuo gilyn. Nuo pirmųjų posėdžių 
buvo įvesta į valdybą, porą metų 
net sekretoriavo, o jau 1970 m. 
buvo išrinkta pirmininke 

Namai ir 20,000 grynais 

do į Vasario 16 
gimnaziją. Vieną berniuką net 
iš Kolumbijos leido į lietuvišką 
mokyklą. 

Nenusiminė, praradus 
laisvalaikši-s 

E. Kielienė tebeturi susirašiusi 
dvi storas knygas akmenų, ku
riems reikėjo pagalbos. Vienus 
aklus vežiojo pas gydytoją, prie 
kitų sergančių teko ir budėti. Vi
sos narės noriai jungėsi į darbą, 
o pirmininkei Kieiienei reikėjo 
visą laisva'aikį tam pašvęsti, bet 

Į buvo gilus vidinis pasitenkini
mas, matant dėkingus veidus, 
stebint nuoširdų nirių bendra
darbiavimą, jaučiant rūpestingą 
kapelionio kun. F. Gurecko glo
bą. 

Meilės darbų litanija 

Pirmininkei teko organizuoti 
protiniai susirgusiam mažame
čiui vaikui paramą, aprūpin
ti drabužiais neturinčius kuo 
rengtis, nugabenti patalynės il
gai globoti sergančius vėžiu, pa
dėti išėjusiems dar silpniems iš 
ligoninės, pagelbėti kraujo išsi
liejimo parblokštiems senukams, 
apmokėti neturtingiems už ligo
ninę ir vaistus, padėti išlygint 
nesumokėtą skolą, nuvežti mais
to alkaniems, nugabenti ligoni
nėn rastą be sąmonės, palaidoti 
vienišą mirusį, priglausti atsi
radusį be pastogės ir be maisto, 
gelbėti kelionėje susirgusį, sku
bėti pagalbon šeimoms mirties 

Populiariausia daržovė Lietu
voje buvo kopūstai. Juos valgy
davome šviežius, bet labiausiai 
mėgdavome raugintus. Tad ne
nuostabu, kad ir čia kiekvieno pa
rengimo metu virtuvėje pasklin
da kopūstų kvapas. Mat, tai jau 
ilgų amžių pamėgta daržovė. Ji 
į Prūsiją atkeliavo su kryžiuočių 
ordinu. Tada, žinoma, senieji 
prūsai stebėjosi, kaip kryžiuočiai 
minta žole. Lietuvoje kopūstus 
pradėjo auginti keletą šimtmečių 
vėliau, būtent — 15 amžiuje. Ko
pūstai mūsų krašte greit prigijo ir 
paplito po visą kraštą. Kadangi 
žiemą juos negalėdavo šviežius iš
laikyti, tai laimingu būdu sugal
vojo juos įraugti. Taip konser
vuoti jie išsilaikydavo iki vasa
ros vidurio. 

Šiame krašte rauginti kopūstai 
ilgai buvo nežinomi. Toks kon
servavimo būdas į č:a atkeliavo 
iš Vokietijos. Užtat paliktas ir ori
ginalus pavadinimas "Sauer 
Kraut". Nors lietuvių čia jau ga
na seniai gyvenama, tačiau gai
la, kad jiems nepasisekė ameri
kiečius su rūgščiais kccūstais su
pažindinti. Tuo tarpu mū.sų rau-
ginimo procesas yra originalu" 
natūralus ir sveikas. 

STEFANIJA STASIENĖ 

gražią spalvą 
baigiant virti 

ir atrodo riebi, jei 
įtarkuojama (bul

vių trintu/e) porą žalių morkų. 

Kopūstų gydomoji galia 

Miltus su sviestu keptuvėje pa
kepinti nuolat maišant. Sudėti 
supiaustytus be sėklų pomidorus 
ir uždengus patroškinti. Jei dar
žovių sultinio neturim, tai įpi-
lam puoduką virinto vandens. 
Išmaišius perkošiam. Druskos .pa
gal skonį. Norint, galima įdėti 
truputį rūgščios grietinės. Išmai-
šyt, pakaitint, bet neužvirinti. 

Emilija Kielienė 

pritrenktoms, pamatyti paraly-
Jos vadovaujama Lietuvos duk- ž u o t u S j kuriems" net sunku butą 

gauti, judantiems vežiojamoj kė
dėj, kuri nudaužo kartais durų 
kraštus ir sienas. Kitiems tenka 

terų draugija ii 320 narių išaugo 
iki 900. Pradžioje nebuvo nei 
vieno skyriaus ir nedaug globo
jamųjų, o jos kadencijos pabaigo
je jau atsirado 5 skyriai, įgyti sa
vi Simo Kudirkos namai, išmo
kant visą 40,000 dol. skolą. Ir 
perduodama draugiją naujai val-

parūpinti Šaldytuvą, skalbimo 
mašiną, paremti sužeistą auto
mobilio nelaimėje. 

Auka ir globa 

O kiek reikėjo organizuoti lan-
č^biit gallkft 20,000 dol gr/~&i&. kv îu, iigcci^ėse, globa, iikusieas. a&s Švedas. 

ALDONOS STEMPUŽIENĖS 
— ŠVEDIENĖS KONCERTAS 

BOSTONE 
Lietuvių radijo valanda "Lais

vės varpas" balandžio 25 d. Bos
tone rengia solistės Aldonos 
Stempužienės-Švedienės koncertą. 
Jame bus atlikta: monologas iš 
naujos Jono Švedo lietuviškos o-
peros, arijos iš operų — B. Dva
riono "Dalios", K.V. Banaičio 
"Jūratės ir Kastyčio, G. Rossinio 
"LaCenverentola" ir P.J. Čaikovs
kio iš "'Orlenao Mergelės". Taip
gi bus padainuoti dainų ciklai: B. 
Kutavičiaus "Avinuko pėdos", R. 
Schumanno "Poeto meilė". J. 
Švedo "Trys posmai iš K. Bradū-
no poemos Maras" ir H. Villa -
Lobos "Bachianas Brasileiras". 
Akompanuos kompozitorius Jo-

MOTERŲ TEMOMIS 

St. Xavier kolegija, 3700 W. 
103 St.. C'niagoje, organizuoja 
paskaitų seriją tema: "Moteris 
Bažnyčioje". Paskaitos vyks kas 
antra savai:, kovo ir balandžio 
mėnesiais. Kovo 2 d. — apžval
ga moters padėties JAV katalikų 
Bažnyčioje, v>vo 16 d. — Mo
teris dvasinėje tarnyboje, kovo 30 
— Galimybės susilaukti moterų 
šventinimo į kunigus, bal. 13 d. 
— Religija; įsišventusių moterų 
dekada, bal. 27 d.~— Patirtis 
liuteronės. K.-entintos dvasinin
ke. Paskaitas laikys aukštųjų mo
kyklų profcv.rės, moterų sąjū
džiuose pa-vrnėjusios veikėjos, 
įėjimas nerr <amas. Daugiau in-
fanacąfr **. narna tai. 779-3300 

Nenori .senti — valgyk kopūstus 

Mūsų kaimas kopūstus dažna" 
net gydymui naudodavo. Ma*. 
kopūstų su!:yse yra organinių sie
ros junginių, kurie turi didelę 
/infekuojančią £,'a!:ą. Kopūsto la
po tvarstis dažnai buvo naudoja
mas kompresams bei odos ligoms 
gydyti. Kopūstų sultys turi ;r sie
ringo eterinio aliejaus, kuris gydo 
net skilvio ir dvylikpirštės žarnos 
žaizdeles. Be to, kopūstai turi 
daug vitamino C. Taipgi rūgštūs 
kopūstai turi ir daug kolageno. 
Tai svarbi medžiaga, apspren
džianti senėjimo problemą. Šios 
medžiagos trūkumas sukelia vei
de raukšles bei kitas organizmo 
senėjimo žymes. Na, o didelis kie
kis natūralios pieno rūgšties sau
goja mus nuo arterijų sukalkėji-
mo, reumatizmo, artricio ir kitų 
ligU-

Todėl nenuostabu, kad šių die
nų mitybos žinovai kreipia tiek 
daug dėmesio į šią mums gerai 
žinomą daržovę ir pataria bent 
vieną kartą savaitėje valgyti rau
gintus kopūstus. Žinoma, norint 
išgauti pilną jų verte, reikia valgy
ti tik žalius, nevirtus. 

Verdant kopūstų sriubą. nie
kad nereikia per ilgai virti, nes 
rauginti kopūstai, ilgai virti, nu
stoja daug savo reikšmingų dalių. 
Verdant minėtą sriubą su mėsa, 
reikia mėsą pirma beveik išvirti, 
o tik tada sudėti raugintus kopūs-

Visi atmename, kad tėvynėje 
ypač vaikai mėgdavo graužti ko
pūstų kotus. Šie labai gerai ma
sažuodavo dantų smegenis, o ko
pūstų aliejus dezinfekuodavo vi
są burnos ertmę. Todėl nenuosta
bu, kad kaimo vaikai turėdavo 
mažai sugedusių dantų ir žmonės 
dažnai sulaukdavo gilios senat
vės, nepažinę dantų gydytojo. 
Taigi, kopūstus būtų galima net 
vaistažole vadinti, arba kai kas 
sako, net visa vaistine. Net keista, 
kad šiai daržovei tiek daug gy
domosios galios teko. 

Švieži žali kopūstai prie Įvai
rių duočių yra gardumynas ir svei
kata. Pavyzdžiui, kad ir šis prie
das, tinkantis prie įvairių žuvų, 
sūrių patiekalų, sumuštinių ir 1.1. 

Kopūstų priedas prie patiekalų 
Kopūsto vidutinę galvelę nu-

/alyti, perpiauti pusiau, išplauti 
kietąją dalį ir peiliu ar specialiu 
įrankiu plonai supiaustyti. Tru-
3B į oabarstyti druska ir mediniu 
ŠaukŠ'u truputį sutrinti. Paimti 3 
valg. šaukštus rūgščios grietinės, 1 
arbat. šaukšt. paruoštų garsvyčių, 
citrinos sunkos ir cukraus pagal 
deonj. Viską įmaišius, užpilti ant 
utrintų kopūstų. Išmaišyti. 

Gražiai atrodo šie kopūstai, jei 
stambia burokų trintuve įtarkuo
jama šiek tiek žalio pipiro ir tru
putį morkų. Morkas sutrinti bul
vių trintuve. 

Šviežių kopūstų apkepas 

Paruošti kopūstų galvelę, kaip 
buvo anksčiau minėta. Tačiau 
kopūstą piaustyti ne pailgais ruo
želiais, bet smulkiai sukapoti. Iš
trinti pusantros lazdelės svieto ar 
margarino. Kai jau bus gerai iš
sukta, protarpiais sudėti 4 kiau
šinių trynius ir vėl gerai išsukti. 
Palengva supilti % puoduko 
drungno pieno, 1 puod. pyrago 
džiūvėsių, sukapotus kopūstus, 
druskos, pipirų pagal skonį ir, pa
galiau, sudėti išplaktų kiaušinių 
baltymus. Atsargiai išmaišyti ir 
supilti į karščio nebijantį stiklą 
7x10 colių. Formą ištepti marga
rinu ir išbarstyti pyrago džiūvė
siais. Kepti prie 350 laps. 55 min. 

I stalą patiekti su visu indu. 
Tinka pomidorų ipadažas. 

Pomidorų padažas 

Imti: 3 pomidorus, 1 valg. 
šaukšt. margarino, 1 valg. šaukšt. 
be kaupo miltų, 1 puod. daržovių 
sultinio ar virinto vandens, tru-

PASAULĖŽIŪRINIAI 
PAGRINDAI 

Prie Notre Dame universiteto 
veikia Fides Publishers leidykla, 
kuri vis duoda parinktų veikalų. 
Neseniai išleido jėzuito T. Hor-
vath knygą "Faith under Scruti-
ny" (1975 m., 343 psl., kaina 
5.95 dol.) Autorius — gilaus iš
simokslinimo vengras, studijavęs 
Innsbrucke, Romoje, Granadoje, 
Chicagoje, profesoriaująs Toron
te. Veikalas apologetinis, įrodąs 
Kristaus Dievybę. Autorius gerai 
pažįsta priešininkų pažiūras ir jas 
suglaustai išdėsto, atskleidžia jų 
klaidas ir, remdamasis užsiliku
siais kitais senovės liudij:mais, o 
ypač evangelijomis ir apaštalų 
laiškas, įrodo Kris:ų buvus Die
vu. Labai smulkmeningai nagri
nėjamas kiekvienas klausimas. 
Autorius parodo g:lų Šv. Rašto 
bei senobinių kalbų ir tekstų ži
nojimą. Veikalas išsamus, bet ei
liniam skaitytojui per sunkiai ap
krautas visokiais duomenfrms. 
Knyga skirta daugiau apologeti
koje besispecializuojantiems. 

BAŽNYTINIŲ TEISIŲ 
DAKTARĖS 

Pirmą kartą JAV-se dvi vie
nuolės gavo bažnytinių teisių 
daktarės laipsnius Katalikų 
universitete Washingtone. Jos 
dirbs bažnytiniuose tribunoluo
se, svarstant moterystės bylas: 
dr. Judita Ona Barnhister, ur-
Sulietė, dirbs Toledo vyskupijo
je, o dr. Liucija Vaaąuez, domi
ninkone, darbuosis Detroite. 

PRIMINIMAS TĖVAMS 

Vaikas, kurį išmokė Dievo įsa
kymų, neturės jokio vargo gerbti 
žmonių įstatymus! 

PERSPĖJIMAS VAIKAMS 

Dantų specialistas sako, kad 
gumos kramtymas gali sukelti 
galvos skausmus. 

ALKOHOLIKĖS 
JAV-se yra apie 9 milijonus 

alkoholikų. Iš jų apie 2 mfl. mo
terų. Per paskutinius penkerius 
metus moterų procentas Alcoho-
lics Anonymous sąjūdy pašoko 
iš 25 į 40 proc 

tus. R&u^::^ kep/^ttį sriubt turi • puti d a r f l 

— Jei vyras atidarinėja žmo
nai automobilio duris, tai juodu 
gyvena "medaus mėnesį", arba 
automobilis yra visai naujas. 

— Vyras žmonai, kuri šviesiai 
nusidažė kaštoninius plaukus, 
nustebęs pasakė: "Žiūrėk, vie-
a& kautą išsiplovei csiv$". 

• 
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