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Kertine parašte 
ARTURAS MILLERIS UŽTARIA 

v Ą VENCLOw n 

Lietuvių Rašytojų draugija iš
eivijoje neseniai kreipėsi į daugelį 
pasaulinio garso autorių ir į P.E. 
N. kktbo skyrius, prašydama para
mos Tomui Venclovai. Ši akcija 
jau susilaukė vaisių. Žymusis ame
rikiečių dramaturgas Arturas Mil
leris parašė laišką Lietuvos ko
munistų partijos pirmajam sek
retoriui Petrui Griškevičiui Toma 
Venclovos emigracijos reikalu 
Kovo 22 d. išsiųstame laiške Mil
leris rašo: 

"Aš prašau jūsų daryti visa, kai 

šytojus diktatūrinėse valstybėse, 
ypač Rytų Europoje. 

Savo pažiūras apie žodžio lais
vę, tarptautinės įtampos mažini
mą, ir rašytojų vargus diktatūri
nėse santvarkose Arturas Milleris 
aptarė savo kalboje Jungtinių 
Amerikos Valstybių Senato Nuo
latinio tyrimo 'pakomisėje. Šiai 
pakomisei vadovauja senatorius 
Henris Jacksonas, dabar kandida
tuojantis į JAV prezidentus. 

' 'Nepaslaptis", kalbėjo Milleris, 
kad detante yra ne tiek politinė 

jums įmanoma, kad poetas Tomai j l i n i K k i e k s u ; i t a r i m a s t a r p m ū s u 
Venclova gautų leidimą išvykti is 
TSRS. Piliečio teisę išvykti iš sa
vo valstybės garantuoja Jungtinių 
Tautų charta ir Helsinkio susi
tarimas. Šiuo ypatingu atveju tie 
nepaprasti tarptautiniai doku
mentai ypač galioja — dabarti
nėje padėtyje minimajam poetui 
nebeįmanoma tęsti savo norma
laus literatūrinio darbo. Su Šiuo 
prašymu į jus kreipiasi ne tik pa-
srrašiusis, bet ir nesuskaitoma 
gausybė Jungtinių Amerikos Vals
tybių rašytojų, vyrų ir moterų. Aš 
tikiuosi, kad jūs mano laišką pri
imsite šioje dvasioje". 

Arturas Milleris yra labai ge
tai žinomas teatro mėgėjams ir 
skaitytojams Lietuvoje. Jo pjesės 
"Komivojažieriaus mirtis", "Vi-
si mano sūnūs" ir "Kaina" buvo 
su dideliu pasisekimu statomos 
Vimiaus, Kauno, Panevėžio ir ki
tuose teatruose. Lietuvos spaudoje 
Milleris paprastai būdavo prista
tomas, kaip "pažangus" rašytojas, 
ypač jautrus moralinėms ir visuo
meninėms problemoms. 

Savo karjeros pradžioje, ypač 
tarp Antrojo pasaulinio karo pa
baigos ir Stalino mirties, Arturas 
Milleris reiškėsi, kaip dažnas so
vietinės santvarkos gynėjas. Ta
čiau metų bėgyje jo nuomonė 
apie tą santvarką gerokai pasi
keitė. Jį ypač peve'kė antisemitiz 

ir Sovietų Sąjungos nekeisti esa
mosios padėties. Būtų puiku, jei 
tai būtų įmanoma. Bet tai tas pat, 
kaip įsakyti saulei nenusileisti, ar 
vasarai nepereiti į rudenį. Gyvent 
— reiškia keistis, ir savo vardo 
verta politika arba kreipia ateitį 
teisybės ir teisingumo linkme, ar
ba priešinga kryptimi; pagarbos 
asmeniui, arba paniekos jam 
kryptimi". 

Savo pareiškime Senato pako
misei Milleris kritikavo JAV vy
riausybės politiką Čilės ir Pietų 
Korėjos atžvilgiu ir minėjo rašy
tojų persekiojimą tose šalyse. Ta
čiau daugiausia dėmesio jisai pa
skyrė rašytojų ir intelektualų 
priespaudai Čekoslovakijoje. Pa
sak Millerio: 

'Daugeliui rašytojų Čekoslova
kijoje — šalyje su gausiomis ta
rybinės kariuomenės įgulomis — 
paneigta teisė spausdinti kūrinius 
Čekų ir slovakų kalbomis. Kai 
kurių rankraščiai buvo konfiskuo
ti jų namuose... Šių rašytojų pa
grindinė nuodėmė yra ta, kad jie 
pasisakė už tautinę, nepriklauso
mą Čekų kultūrą, išreiškiančią sa
vo liaudies dvasią, o ne Sovietų 
pareigūnų reikalavimus". 

Milleris pabrėžė, jog Helsinkio 
susitarimas įpareigoja Jungtines 
Amerikos Valstybes ir Sovietų Są
jungą užtikrinti, kad pagrindinės 

PRISIKELIA! 
V .BAGDANAV1ČIUSMIC 

1. Proga išeiti plačiau su 
tikėjimo tiesomis 

Didieji mūsų tikėjimo moky
tojai nė vienas neturėjo tokių 
plačių galimybių pažinti žmoni
ją, kokių mes turime. Jų tikėjimo 
mokymu mes naudojamės ir pri
valome jį branginti. Tačiau sa
vo ruožtu mes turime pareigą jį 
apvaisinti tame pasaulyje,, kuria-

; n e mes gyvename. Pirmiausia, 
mes turime jį padaryti vaisingu 

; mumyse pačiuose, kad jis nelik-
| tų svetimas toje dvasinėje situa-
| cijoje, kurioje mes gyvename. 
Mes turime suvesti jį ne tik į są
lytį, bet ir į sandermę su tais kul
tūriniais duomenimis, kuriuos 
mums teikia šie laikai. 

Kalbant kitiems apie krikščio
nišką tikėjimą, jį liudijant, gre
sia pavojus jį susiaurinti, padary
ti jį išimtine mūsų nuosavybe ir 
dėl to kitiems sunkiai prieinamu. 
Tam tikra prasme tikėjimas yra 
mūsų nuosavybė. Jis yra išimtinė 
privilegija tų, kurie tiki. Šita pras
me tikėjimo negalima praplatin
ti. Taip pat negalima sakyti, kad 
Kristaus vaidmuo nėra išimtinis 
pasaulyje ir kad kiekvienas dider 
lis pranašas yra tas pat kas Kris
tus. Būtų neteisingas tikėjimo 
praplatinimas, nesiskaitant su is
toriniais Jėzaus duomenimis. Is
torinis faktas, tiesa, yra kiekvie
nos idėjos susiaurinimas, bet kar
tu jis yra jos surealinimas ir, kal
bant apie Kristų, šitame realiz
me glūdi didžioji krikščionybės 
reikšmė. 

Tačiau šalia visokio neteisėto 
tikėjimo išplėtimo, yra ir teisėtas 
jo išplėtimas. Ir jis savyje talpina 
daug galimybių ir daug palaimos. 
Visų pirma tarptautinis ir tarp-
kultūrinis krikščionybės bruožas 
yra teisėta krikščionybės savybė. 
Ji yra gerai paliudyta ne tik nuo 
pat krikščionybės pradžios, bet ji 
vis labiau ir labiau atsidengia 
net ir moderniose Sen. Testamen
to studijose. 

Šalia to, krikščioniško tikėjimo 
tiesos savo turiniu ir gilia pras
me yra žmogiškos arba humanis
tinės. Nėra nei vienos krikščio
niško tikėjimo tiesos, kuri vieno
kioje ar kitokioje formoje, vieno
je ar kitoje .kultūroje, neturėtų 
liudijimo ar bent palikimo apie 
kadaise buvusį tokį liudijimą. Ar 
tai bus tiesa, kad žmogaus siela 
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Telesforas Valius Velykų rytas Lietuvoje (medžio raižinys) 

nemiršta, ar. pagaliau, mirusių 
prikėlimo tiesa, — visos jos yra 
sutinkamos žmonijos liudijimuo
se, jos padavimuose, jos svajonė
se, kurios negali būti visiškai be 
pagrindo, nes yra labai visuoti
nės. Svajonė gali būti be pagrin
do, jei ji yra tik vienos tau
tos nuosavybė ir plačiau nėra su
tinkama, arba, jei sutinkama pla
čiau, nesunku atsekti jos vienin
telį šaltinj. Pavyzdžiui — tikėji
mas į ciklinį žmogaus grįžimą 
gyventi žemėje kelis kartus. Tai 
yra vienos kultūros bruožas, ir 
kaip tokį mes turime jį vertinti. 

nybėje apaštalas Povilas Kristų 
supranta kaip antrąjį žmonijos 
pirmavaizdį — naują žmonijos 
protėvį ar prosūnį. 

Palikdami nuošaly visus gali
mus ' krikščioniškų tiesų atitik
menis įvairiose kultūrose, šia 
proga sustokime prie prisikėlimo 
minties liekanų dviejose Kalifor
nijos tautų tradicijose. 

Reikia sutikti su Georg Kraft, 
kad Amerikos, kaip h Australi
jos, žmogus nėra pats seniausias. 
Nei Amerika, nei Australija ne
turi senojo akmens amžiaus tra
dicijos: (Pal.Der Urmensch als 

Mes turime paimti iš jo. kas yra j Schoepfer, 1948 m. 111 psl.). 
visuotino, būtent: individualaus Tačiau Wintus ir Yanas tautos 

mas ir rašytojų bei menininkų žmogaus teisės nebūtų pažeidžia-
persekiojimas Sovietijoje ir Rytų m o s jų teritorijose. Jis reikalavo, 
Europoje apskritai. Per pastaruo- į kad Amerikos Kongresas ir vy-
sius dvidešimtį metu Milleris ak- riausybė belstųsi į Maskvos duris 
tttfąi gynė persekiojamuosius ra- i rašytoju persekiojimo klausimu. ! faus įeisiu gynimą. 

Užtardamas Venclovą. Arturas 
Milleris parodė JAV vyriausybei, 
kaip ji turėtų elgtis kultūrinės 
priespaudos akivaizdoje. Atsaky
damas į išeivijos rašytojų kreipi
mąsi, jis savaip išreiškė solidaru
mą su visai s varžomaisiais rašyto
jais Lietuvoje. 

P. S. Balandžio 7-ąją dieną 
Maskvos "Literaturnaja Gazieta" 
jau nukreipė savo didžiąsias pa
trankas į A. Millerį. Dar neseniai 
"iškiliuoju", "pažangiuoju" va
dintas dramaturgas tapo pasmerk
tas, kaip "šaltojo karo kurstyto
jas", besinaudojantis ''provokaci
niais antikomunistinės propa
gandos metodais". Taip Maskvos 
žodynas aptaria elementarių žmo-

zmegaus nemirtingumą ir jo pri
sikėlimą, bot palikti nuošaly 
technišką tų tiesų apipavidalini
mą, nors jis būtų ir labai rafi
nuotai išbaigtas. Reinkarnacija 
yra labai sudėtinga sistema, ta
čiau nuėiusi visiškai priešinga 
pirminei prisiusimo idėjai kryp
timi: vietoj atgimimo mačius 
žmogaus palaimą, ji į jį žiūri 
kaip į bausmę. 

Viena tiesa, gal būt, yra pe? 
daug savitai krikščioniška, ku
riai atitikmenų mes neturime ki
tur, tai būtent dievažmogiš-
koii Kristaus prigimtis, nes jis vir
šija žmogaus prc'enzijas. Bet ir ši 
tie«a įvairiose kreiptose ar pa
slėptose formose pasirodo tautų 
tradicijose. Ji p3 :̂rodo gal ne tiek 
įvairiuose atsitikimuose, kur kal
bama apie stebuklingus žmogaus 
gimimus (nes stebuklingai gim
ti galėtų ir naūralus žmogus), 

laikomos vienos seniausių tradi
cijų nešėjomis, ir jų prisikėlimo 
iš mirties liudijimas turi savo 
antropologinę vertę. 

2. Trojos Elenos motyvas 
Viena iš palaimų, kurias 

mums yra suteikusios modernios 
susižinojimo priemonės, yra ta, 
kad n.es pradedame matyti, jog 
žmonijos kultūra, nepaisant savo 
Įvairumo, turi labai giliai sie
kiančių bendrumų. Pirmieji kon
taktai su įvairiomis pasaulio tau
tomis Vakarų kultūros žmones 
stebino savo skirtingumais. O da
bar, kai tie kontaktai darosi gi
lesni ir platesnf, mus stebina 
žmonijos kultūros vienybės pėd
sakai ten, kur mes mažiausiai ti
kimės jų sutikti. 

Paimkime pvz. tokį motyvą, 

Štai Kalifornijos Wintus tautos 
tradicija pasakoja apie dieviškos 
giminystės moterį Norvan, ku
riai išėjus iš namų ir nebegrįŽ-
tant, kyla karas. (Pal. Creation 
Myths of primitive America, by 
Jeremia Curtin, Boston, 1889 m., 
86 psl.). Kovojančios šalys nau
dojasi kitų mistinių moterų pa
galba. Norvan pabėga iš savo 
naujos gyvenvietės ir gailisi (94 
psl.). Moteris vaizduojama kaip 
namų šeimininkė (71 psl.) ir 
kaip karo priežastis (96 psl.). 
Toje pačioje legendoje, galima 
sakyti, ta pati tema pavaizduo
jama kitu požiūriu, kai Sanihas 
pasiima gražuolę, dėl ko kyla vy
rų muštynės ir namų sunaikini
mas (102— i06 psl.). 

Norvan legenda pasakoja to
liau, kad, sugriovus namus ir 
juos sudeginus, jų šeimininkas 
pakilo iš žemės. Manyta, kad 
jis miręs (109 psl); ne jis buvo 
pradėjęs karą. Priešas mano, kad 
yra jį sudeginęs, bet jis yra gy
vas (113 psl.). 

Devintajame tarptautiniame 
antropologų ir etnologų kongre
se, įvykusiame Chicagoie 1973 
metais, buvo pateiktas išsamus 
William T. Divale referatas 

susijusi su žemdirbiška veikla; 
0 šios pastorosios pradžios tenka 
ieškoti moteriškoje veikloje. 
Kalbant apie karą, nėra reikalo 
manyti, kad išorinis plates
nio masto organizuotas karas yra 
buvusi visada žmonijoje sutinka
ma apraiška. Jau anksčiau mi
nėtas paleolito tyrinėtojas G. 
Kraft sako, kad senojo akmens 
amžiaus žmogus, nors praktikavo 
peštynes, bet nežinojo karo. Ka
ras atsirado tik naujajame ak
mens amžiuje (Pal. ten pat 212 
psl.). 

W.T. Divale mano, kad karas 
prasidėjo ryšium su moteriška 

į gyvenviete. Jis sako: "Moteriška 
gyvenvietė sugriauna broliškus 

1 grupinius santykius, kurie vedė į 
gentines kovas. Ji sugriovė vyrų 
ryšius, atsirėmusius tėviška gi-

Į minyste, sukurdama atskirus 
I miestelius, tokiu būdu pradėda
ma raidą, vedančią į išorinius 
karus" (11 psl.). 

Tuo ir pasitenkinkime apie 
! moterišką kultūrą. Pastebėki-
j rne tik, kad Homeras dievišką E-

ieną rrakėiė į vėlybus istorinkts 
santykius. Iš tikrųjų, ji savo kil-

• ne yra daug senesnė ir ne kartą 
į buvus sudievinta. Graikiškos 
kultūros pradmenų tyrinėtojas 

• švedas Martin Nilson turi 
į duomenų, kad Elena buvo deivė 
į priešgraikiškoje Mikėnų kultū-
į roję. (Pal. jo The Mycenean ori-
j gin of Greek Mythology, 1932, 
Į Univ. of Calif., 73 psl.). Home
ras, nukeldamas Iliados dievišką 
Eleną į istorinius santykius, ne
turėjo progos, nė'reikalo grįž
ti prie prisikėlimo iš mirties idė
jos, jeigu ji jam žinomoje legen
doje ir būtų buvusi. Juo la
biau, kad jo laikais, pasak Nil
son, Graikų kultūroje Elenos kul
tas jau buvo pasibaigęs ir jos vie
tą buvo užėmusi Korė (Ten pat 
76 psl.). 

3. Skraidančio žmogaus vizija 
Mes, ir kaip tikintieji ir kaip 

kultūringi žmonės, turime užda
vinį mokytis apimti žmoniją vie
nu bendru žvilgsniu. Tai yra ne
išvengiama daugeliu atžvilgių. 
Paliekant nuošaly įvairius hu
manistinius atžvilgius, mes turi
me prisipažinti, kad net teisin
gos Dievo sampratos mes negali
me susidaryti, neturėdami vie
ningos žmonijos sampratos. Jei
gu į savo tikėjimą mes neįimame 
visos žmonijos, Dievas tada pasi
daro tik vienas iš daugiau ar ma
žiau įtakingų personažų, bet ne 
visos žmonijos kūrėjas ir tėvas. 

Šitaip suprastame uždavinyje 
žmonijos proistorė ir jos isto
rija, legendos ir įvykiai sudaro 
bendrai studijuotiną visumą. Pa-* 
imkime štai sąryšį tarp legendos 
ir tikrovės žmogaus skraidy
mo galios išvystyme. Kas nežino 

, legendų apie skraidantį žmogų? 
(0608 nr.) apie "Migraciją, išo- pavyzdžiui, yra žinoma graikų 

kj* legenda apie Saulės ir Clymenės 
gyvenvietę." Referato uždavinys 
buvo atsekti ryšį, koks žmonijos 
proistoriįoje susidarė tarp pasto
vios žmonių gyvenvietės, kuri y-
ra moteriškos kilmės, ir didžiųjų 
karų, ty. tokių karų, kurie išei
na anapus gimininių peštynių. 

s. a 

kaip Trojos Elena, kuri yra sukė-
kiek tose tradicijose, kurios pir-.lusi karą ir įgavusi turtingas iš
mini žmogų vaizduojasi dieva-j raiškos formas Vakarų grožinė-! T o k s klausimo kilimas turi ant
žmogišku pobūdžiu. Tai paaiš- j je literatūroje Pasirodo, kad tas' ropologinės prasmės, nes pastovi 
kiru, kodėl pirminėje krikščio-' motyvas yra žinomas ir kitur, i žmonių gyvenvietė yra tampriai 

sūnų Fajetoną, važiuojantį į sau
lę ir Jupiterio sukliudytą. Dau
gelyje tautų įvairiuose žemės 
kampuose yra sutinkama skrai
dančių pusdievių ar žmonių Be 
abejo, tos legendos yra tik žmo
gaus dvasios apraiška. Tačiau 
mūsų generacija šiuo atžvilgiu y-
ra išimtinėje būklėje, nes mes 

(Nukelta i 2 p * ) 
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savo istorinėje tikrovėje išgyve
nome ne- ' . - % rietančio žmo
gaus atsiradimą, b<n ir tokį skri
dimą, kuris išeina anapus žemės 
atmosferos. Turini prieš akis šią 
mūsų istorine patirtį, kas gali! 
juoktis iŠ senu skridimo legendų? 
Ar jos nebuvo gilus ir dar kartą 
gilus žmogaus nujautimas, ar jo 
pranašystė, ar jam suteiktas ap
reiškimas, kad žmogui yra lemta 
būti skraidančiu? 

Mis patyrėme žmogaus skridi
mą, bet jo dai neišgyvenome; 
dar nepadarėme logiškos išvados 
apie plačiai žmonijoje pasklidu
sios idėjos ir žmogiškos tikrovės 
sąryšį. Mes dar neįstengiame ap
žvelgti tų abiejų faktų kartu: 
žmogaus vizijos ir jos įgyvendi
nimo. Jie dar tebestovi be sąry
šio vienas su kitu. Bet jeigu mes 
norime suprasti, kas yra žmonija, 
šis sąryšis yra būtinai reikalin
gas. Juo labiau šio sąr.šio supra
timas yra mums reikalingas, jei
gu mes norime suprasti krikščio
nybe. Ji yra didysis žmogaus vi
zijos įgyvendinimas. 

Skraidančio žmogaus viziją 
mes turime Wintus tautoje, Ka
lifornijoje. Bet kartu toje pačioje 
legendoje mes turime ir iš 
mirties prisikeliančio žmogaus, 
arba mirtį nugalinčio žmogaus 
viziją. 

Tai yra Kol Tibichi legenda. 
Apie jį sakoma, kad jis gimė dar 
prieš dieną. Kartais jis prapulda
vo, bet vėl atsirasdavo, miegoda
mas ar žaisdamas. Kartais jis bū-
dapo tuo pačiu metu dviejose 
vietose. Kartais, kai tėvai jo ieš
kodavo, jis būdavo upėje, po! 
vandeniu. Kartais jis kybodavo 
medyje žemyn galva. Vieną kar
tą jis panorėjo didelio paukščio 
plunksnų, ir paukštis nukrito 
prie jo kojų. Tibichi pasidarė di
deliu daktaru. Jis sugebėjo skris
ti. Tėvai slėpė jo plunksnas, bet 
ir vėl jam atidavė. Tas paukštis 
buvo vaivorykštė. Tibichi pradė
jo nevalgyti. 2mon.es norėjo jį 
išvaduot: nuo paukščio. Paukš
tis nori galvos raikščio ir prieša
kinės moters priejuostės. Vienas 
vsda« susirgo ir atėjo prasyti šio 
vaiko pagalbos. Mat, kitas 
paukštis norėjo nužudyti šį va
dą. Vaikas uždėjo rankas ant li
gonio krūtinės ir ps-ts pasidarė 
silpnas, bet ligonis pasveiko. Vai
kas užaugo. Kitas žymus dakta
ras 5oko su gyvate. Jis šoko ir su 
ugnimi, einančia iš burnos. Kai 
Tibichi sulaukė 100 metų, jo 
paukštis pranešė, kad jis turės 
mirti. Mirdamas jis liepė nede-į 
gini: kū>v>. Jam mirus, žmonės, 
vietoj jo kūno, ras akmens gaba
lą, ir kas jį paims, tas išgis. Jis 
liepė jo kūną įkelti į juodą ąžuo
lą, ir žmonės čra ateis, ieškodami 
vandens, kuris gydys. Bet ir su 
tuo žmonės nesutiko. Tada jis lie
pė palaidoti jį be nieko, tai ryto 
metą jie sulauks vaivorykštės. 
Vaivorykštė stovėjo dvi dienas, 
paskui nuėjo į upę, į lašišos bu
veinę, kur Tibichi mėgdavo bu
voti. O po to jis nuėjo į kalną. 
Paskui jie išgirdo kape bildesį ir 
triukšmą, ir iŠ kapo pakilo 
paukštis: pirmiau galva, paskiau 
visas kūnas. Tai įvyko saulei te
kant, ir jis nuskrido į medį, kur 
Tibichi mėgdavo kaboti žemyn 
galva. Ten jis buvo penkias minu
tes, paskui nuskrido į vaivorikš-
tę h* į kalną. 

4. Kultūros istorjos metodas 
Daug šio pasakojimo prasmės 

atidengtų jo analizė, padaryta 
kultūros istorijos metodu. Tada 
mes pamatytume, kokia kultūrų 
sąvarta yra liudijama-šioje trum
poje legendoje. Trumpai Iliustra
cijai atkreipkime dėmesį tik į 
šiuos dalykus. . 

Legenda liudija, kad kūno lai
dojimo ar deginimo klausimas 
buvo Čia žinomas ir kad tuo rei
kalu nebūta vienos nuomonės. 

Taip pat čia liudijama būdinga 
Amerikos indėnų tradicija laidot: 
medžiuose, kuri savo ruožtu už
mena klausimą: ar čia nebūta ti
kėjimo, kad žmogus yra kilęs iš 
medžio. Ryšys su medžiu čia yra 
stipriai išreikštas: Tibichi ne tik 

į mėgsta kai boti medyje, bet ir. 
prisikėlęs iŠ kapo, paukščio for
moje nuskrenda į medį. Šalia to, 
šioje legendoje yra senesnės 

[žmogaus pasaulėžiūros bruožą, 
būtent jo kilmės ryšio su vande
niu. Tibichi mėgdavo buvoti u-
pėje, po vandeniu, ir vanduo, 
kaip jo pomirtinio palikimas, tu
ri gydančios prasmės. Jaunesnia
jai kultūrinei pasaulėžiūrai šioje 
legendoje atstovauja paukštis, 
suteikianti* Tibiehi skraidymo 
galią. Prisikėlimas iš mirties, jei 
vaizduojamas paukščio formoje, 
sako kad šios moterišką kultūrą 
nugalėjusios ktrkūros laikais ti
kėjimas į prisikėlimą nebuvo 
prarastas. Čia taip pat susitinka
me su kaino religine simbolika, 
kuri dideM vaidmenį vaidina Me-
zopotamijos religijose. Labai su
prantama, kad gyvatė, šioje kul
tūrinėje sintezėje suvokiama 
kaip priešingybė, nes ji yra mo
teriškos pirminės žemdirbiškos 
kultūros religinis simbolis, o šios 
legendos kultūra yra jau užval
dyta moterišką kultūrą nugalė
jusio paukščio kultūros. Šią ap
žvalgą būtų galima baigti vai
vorykštės simbolio ryšiu su prisi
kėlimu. Vaivorykštė, kartu su 
Perkūnu, būdama vienu se
niausių religinių simbolių, taip 
pat liudija prisikėlimo idėją. 

Kultūros istorijos metodas turi 
priemonių skaityti legendų duo
menis, atsižvelgdamas ju istori
nės slinkties. (Jis seka žmonijos 
kultūrų slinktį ir pagal ją skaito 
pasakas. Niekas pvz. negali abe
joti, kad ūkininkystė yra vėles
nis kultūrinis klodas, negu auga
lų rinkimas maistui ar medžioji
mas. Dėl to pasakos, stovėdamos 
ant vieno ar kito ūkininkavimo 
pagrindo, išduoda savo kilmės 
laiką. Arba pvz. keliavimo srity
je: laivas yra senesnė susisiekimo 
priemonė negu vežimas. Ta ap
linkybė irgi sudaro priemonę iš-1 
skaityti pasakų laikmečiui. Tokia 
susisiekimo priemonė, kaip joji-i 

žai apiaia jvykius nuo 1659 m., ka-Įsandro Burbos darbai 1889-1898 ir 
da i Ameriką atvyko lietuvis bajo- j ki
ras prdf. Aleksandras Karolis Cur-
tius ar CVH-SLHS (Kuršius?), kuris 
New Yorke (tuomet New Amster-
dam, olandų kofc>nija), įkūrė pir
mąją lotynų mokyklą ir vertėsi gy
dytojo praktika, baigiant 1956 ma
tais, kada viena miesto dalis Mar-
quetie Parke Chicagos miesto tary
bos nutarimu buvo pavadinta 
"Lithuanian Plaza" vardu. Čia duo
dama A. Kurcijaus nuotrauka, Tado 
Kosciuškos laiškų kopijų ir kito
kios dokumentinės medžiagos, 1863 
m. sukilėlio Augusto Cinkelio (mi
ręs Chicagoje 1895 m.) antkapis 
Oak Weod kapinėse, po » -irtH»pai 
pavaizduojama Jono Šliūpo veikla 
Amerikoje 1884-1921 m., kun. Alek-

Žvilgsnis į XIX a. pabaigos 
periodiką 

Antrasis skyrius skirtas senajai 
Amerikos lietuvių spaudai pavaiz
duoti. Tai vienas iš pačių didžiau
sią skyrių, kur medžiaga sudėta 
net 46 rėmuose, o daugybes Laikraš
čių pavyzdžiai bei jų komplektai, 
atskirti leidyklų bei leidėją išleis
tos knygos sudėtos ant stalų. Čia 
pradedama pirmaisiais Amerikos 
lietuvių laikraščiais bei laikrašti
ninkais ir pereinama į atskirų di
džiųjų lietuvių telkinių spaudą, 
pavyzdžiui: Nevv Yorko, Pensilvani-

(Nukelta į 3 psL). 

Šitaip atrodė Sheaaadoab, P« ;!*,• .T.. U.dž.ojo Lietuvos kunigaikščio Alg:.Mo -._- ..ja. .siė-įiia ;dei* r.:. 

Senosios lietuvių išeivijos apžvalginę 
parodą aplankius 

Š. m. balandžio 2 - 4 d. "Draugo" 
dienraštis Jaunimą centro didžiojoje 
salėje, Chicagoje, buvo suruošęs 
JAV lietuvių senosios išeivijos isto
rijos, gyvenimo, veiklos ir darbų ap
žvalginę parodą. Ji skirta bent trims 
sukaktims paminėti: Jungtinių Ame
rikos Valstybių 200 metų jubilie
jui, lietuvių masinės emigracijos į 
šj kraštą šimtmečiui ir "Draugo" 
laikraščio, įsteigto 1909 metais, o 
nuo 1916 m. virtusio dienraš
čiu — 60 metų sukakčiai pažymėti. 
Pagrindinis šros parodos organizato
rius ir eksponatų teikėjas — 
"Draugo" redaktorius Bronius 
Kviklys. Parodą ruošiant ir telkiant 
eksponatus, jam padėjo visas būrys 
talkininkų, kurie sužymėti specia
liai parodos reikalui išleistame kata
loge. Žvilgterėkime bent prabėgo
mis j šią įspūdingą parodą, kokios 
mes ligi šiol nesame turėję. 

Emigracijos sūk.r 'uo^ 

Nerasime Euiropoje nė vienos 

TeL P B 8-SŽ39 

DR. ANNA BAUUNAS 
2858 West 63rd Street 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS PUZINAS 

tautos, kuri nebūtų paliesta emig
racijos. Įvairios priežastys vertė 
žmones palikti savo gimtąjį kraštą 
ir keltis kitur. Vieni emigruodavo 
savanoriškai, ieškodami geresnio 
gyvenimo, kiti buvo priversti išvyk
ti dėl vargo ir skurdo, politinių bei 
religinių persekiojimų ar dėl kitų 
priežasčių. DaUs išeivių po kurio 
laiko grįždavo atgal, tačiau nemaža 
jų dalis pasilikdavo gyventi naujai 
pasirinktame krašte, kur paprastai 
greičiau ar lėčiau ištirpdavo tos ša
lies gyventojų masėje. 

Neliko emigracijos nepaliesta ir 
Lietuva. Ir lietuvius veikė maždaug 
tos pačios emigracinės priežastys, 

jauni vyrai, norėdami išsisukti iš il
gos ir sunkios tarnybos rusų ka-' 
riuomenėje, dalis lietuvių turėjo 
pasitraukti iš savo krašto dėl poli
tinės veiklos prieš rusų valdžią ir 
t. t. 

Masinės lietuvių emigracijos pra
džia laikomi 1868 metai. Pačioje 
pradžioje daugumas lietuvių buvo 
susitelkę vidurinėje Pensilvanijoje, 
New Yorke, Philadelphijoje, Balti-
morėje, kiek vėliau Naujoje Angli
joje, Clevelande, Chicagoje ir kitur. 
Lietuviai spietėsi j Įvairias organi
zacijas, statėsi savas bažnyčias, klu
bus, leido laikraščius, rašė ir spaus
dino knygas. 

Parodos sandara 

Parodos organizatoriai, kiek bu
vo Įmanoma gauti autentiškos me-

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų Ilgos 
Ginekologine Chirurgija 

6449 So. Pufatsld Reed ( O a r f o r d 
Medkai Building). TeL I X 5-6446 
Priima ligoniu* pagal « u * » r t n » . 
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TeL ofiso ir bato OLvmpie 2-4158 

DR. P, KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1448 So. 5dth Ave., Oeero 
Kasdien 1-S vaL. ir 6-8 vai. vak. 

ičakyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

DR. Y L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medical Cente? 
6132 So. Kedzie Avenae 

Vai.: pirmad., antrad. ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą 
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TeL Ofiso H E 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet. 

Antrad., penktad. 1-8. treČ. ir šeštad. 
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(Lietuvis gydytojas) 

39*5 West 5Mh Street 
Vai. pirmad., antrad., ketvtrtad. ir 
penktad. nuo 12-4 yai. popiet ir 6-8 
vai. vak. defitad. 12-2 vai. popiet, o 
trečiadieniais uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 
K t D m n r I R TAiKr L I G O S 

SPECIALISTE 
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bet būta ir specifinių vietinių są-įdžiagos, stengėsi duoti kiek galima 
lygų, vertusių 'ietuvius išvykti iš pilnesnį senosios išeivijos plačiaša-
savo tėvynės: ieškojo Amerikoje 
prieglaudos nepavykusio 1863 m. su
kilimo dalyviai, sprukdavo čion ir 

anas turi gana tiksliai nustatytą I 
vietą kultūros istorijoje, dėl to y-
ra vertinga priemonė gana tiks-, 
liai kultūriniame laike loka-i 
lizuoti mūsų dainas apie žirge- j 
Mus. Arba mūsų mergelė, jaute-] 
lių ganytoja, ne tik ryškiai bet ir 
turtingai pavaizduoja pereina
mąjį laikotarpį iš moteriško dar-
žininkavimo j naujai ateinančią 
plataus masto gyvulininkystę, 
kuri sukūrė Europą). Šis metodas 
turi galimybės vienu žvilgsniu a-
pimti žmonijos gyvenimą nuo 
legendos iki istorinės tikrovės. 
Kultūros Istorijos metodas, suda
rydamas kritiškai patikimą gali
mybę skaityti legendas, berods, 
daugiau pasitarnaus žmonijos 
kultūrų istorijai negu senųjų raš
tų išskaitymai. 

5. Vertybių gradacijos metodas 

Pasitenkinę viena kita pastaba 
apie kultūros istorijos metodo 
vaidmenį, aiškinant žmonijos 
fenomeną, dabar atkreipkime 
dėmesį į vertybių gradacijos me
todiką, norėdami tinkamai įver
tinti legendose ir gyvenime su
tinkamas vertybes. Šio metodo 
kūrėjas yra Max Scheler, miręs 
1928 metais. Jo dorovės filosofija, 
išryškinusi žmogiškųjų vertybių 
mokslą, šiandien yra laikoma 
pati įdomiausia dorovinės galvo
senos apraiška šio šimtmečio 
pradžioje, M. Scheler, sudaręs 
pagrindą dorybių vertinimui, pa
deda mums pilniau suprasti ir į-
vertinti žmonijoje sutinkamą ti
kėjimo į prisikėlimą vertybę. 

Max Scheler yra išryškinęs 
penketą laipsnių nustatyti žmo
giškų vertybių aukštumo laips
niui. Trumpai išreikšti tie laips-

Pirmojo Amerikos Hetirv 
M. Tvarauska* wt MB| 

'aikraičio "Gazieta Liftirvi<. • - :' !<• .-•> -* 

kės veiklos vaizdą. Apžvalginio 
straipsnio ribose nėra galimy
bės kiek plačiau panagrinėti visuo
se skyriuose išdėstytą medžiagą, to
dėl čia stengsiuos kiek platėliau 
stabtelėti ties svarbesniais Ameriko
je ėjusiais laikraščiais bei žurnalais, 
knygų leidyklomis bei atskirais lei
dėjais, nes spauda buvo ir tebėra 
labai svarbus veiksnys išeivijos gy
venime. Kitus skyrius tepaliesiu 
trumpai. 

Parodos eksponatai suskirstyti 
net i 16 skyrių, kiekvienas skyrius 
— dar i daugeli poskyrių. Paroda 
pradedama pirmaisiais lietuvių 
emigrantu pėdsakais Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Pirmiausia 
bendrai orientacijai duodama plati 
lietuvių išeivijos žymesnių Įvykių 
chronologija, kurią paruošė Bronius 
Kviklys (tie chronologijos bruožai 
išspausdinti ir parodos kataloge, p. 

archyvo) ' 27-46). Chronologiškai — tie bruo-

Dr. Ant. Rudoko kabinetą peremS 

DR. EDMUMD E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 We»t 51st Str?et 
T r t G K 6-2400 

Vai. pa&al susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir p^nkt. 
10—4; SeStad. 10—3 vai. 
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niai yra šitokie: 1 Juo kuri verty
bė yra pastovesnė laike, tuo ji y-
ra aukštesnio laipsnio. 2. Tos 
vertybės, kurios sunkiau yra 
'perdirbamos ir yra nedali
namos, yra aukštesnės. 3. Tos 
vertybės yra aukštesnės, kurios 
yra mažiau pagrįstos kitomis 
vertybėmis. 4. Vertybės, kurios 
teikia gilesnio pasitenkinimo, y-
ra aukštesnės, kurios yra mažiau 
priklausomos nuo vieno ar Idto 
jausminio jų nešėjo (Pal. Alfons 
Deeken, Max Scheler's moral 
Philosophy, Paulist Press, N.Y., 
1974 m. 52 psl.). 

Jeigu su šiais mastais mes 
grįžtume į prisikėlimo vertybę, 
sutinkamą žmonijoje, mes pa
matytume, kad ji atitinka kone 
visiems penkiems Schelerio 
pirmenybių laipsniams. Dėl to .ją 
tenka laikyti viena aukščiausių 
ir dėl to vertingiausių žmonijos 
vertybių. 

1. Laiko atžvilgiu ši vertybė 
yra labai pastovi, nes ji sutinka

ma seniausiuose žmonijos klo
duose, kaip ir dauguinos moder
nių žmonių galvosenoje. 

2. Prisikėlimo vertybė sunkiai 
duodasi perdirbama ar padalina
ma. Išimtį sudaro tik Indijos ir 
Budizmo kultūros, kurios iš pri
sikėlimo padarė perėjimą iš vie
no asmens į kitą arba į gyvulį. 
Šios pasaulėžiūros į prisikėlimą 
žiūri jokiu būdu ne kaip į palai
mą, bet kaip į bausmę. 

S. Sunku būtų rasti kitą žmo
gišką vertybę, kuri būtų mažiau 
atsirėmusi kitomis vertybėmis, 
kaip tikėjimas j prisikėlimą. Ne
gana to, net visa pozityvinė 
žmonijos patirtis yra šiam tikė
jimui priešinga. Tikėjimas į pri
sikėlimą yra nutinkamas skirtin
giausiose kultūrose. Tai reiškia, 
kad jis yra nepriklausomas nuo 
kitų, toje kultūroje praktikuoja
mų, vertybių. 

4. Tačiau, iš kitos pusės, var-

prisikėlimo tikėjimas. 
5. Tai pastebėjus, gali kilti 

priekaištas, kad ši vertybė yra 
psichologinio žmogaus polėkio 
padaras ir kad ji yra neša
ma žmogaus jausmo. Bet taip 
dažniausiai nėra. Net didžiau
siuose psichologiniuose nuosmu
kiuose tikėjimas prisikėlimu 
žmoguje išlieka. 

Šį mąstymą galime baigti 
bendro pobūdžio Schelerio išva
da, kad tik žmogaus mokslai pa
laipsniui keičiasi, bet žmogaus 
širdies tvarka yra nekintama ir 
amžina (Ten pat 38 psl.). 

Su krikščioniškomis vertybė
mis, iš tikrųjų, mes neturime rei
kalo slapstytis. Jų vertingumą 
mes galime leisti patikrinti visa
me žmonijos gyvenimo plote. 
"Kristus tada pasirodo, kaip at
sakymas į visos žmonijos lūkes
čius ir maldas", sako Avery Dul-
les, buv. Valst. .sekr., sūnus, jė 
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Muzikinis savaitgalis Chicagoje 

Andriaus Kuprevičiaus 
?>, iiono rečitalis J 

V I A D A S JAKLBL.NAS 

Mūsų žinomas pianistas And- tais, judėjimo sūkuryje įterptais, 
nus Kuprevičius vertas yra ypa-. meiodijo-, epiaodais, „ur.uu 
tingOj ^.agarbos dėl savo. tvirto j Kuprevičius ' eiek.ingai užbaigė 
pasiryžimu pasilikti koncertuo- pirmąją konceno dalį. 
jančlu pianinu, nepaisant jo pa- : A . m r o j ; k i ) i l c v r U , d a l h p r a ė j o 
siseącimo pedagoginėje srityje ir ž v m i a i d i d e l i u g ^ umu. solistui 
apalčrovimo darbu. A. Kuprevi-į l y g - p . į ^ ė j u , " 'dvasiu prie 
cius yra piano departamento va- klausytojų. Buvo pateikta: virtuo-
dovas dviejose Cievelando muz , - : 2 i š k a i 5 elegantiškai atliktas Fr. 
kos mokslo institucijose: M u s i c a l : c h o p i n o g e n i a l a u s l ė k i o t r e _ 
Settlement, kur jis buvo dirbęs j č i a s i s ^.herZQ o p 39% k u r ; a m e 

nuo pat atvykimo į JAV, o da- energingi, šviesiai virtuoziškai ir 
bar ir Clevelando Universiteto 
muzikos konservatorijoje. .Nepai
sant to, jis randa laiko ir ener
gijos pasirodyti koncertuose, kar
tais su visai nauja, įdomia prog
rama, kaip pvz. neseniai su vien 
prancūzų žymiam modernistui 
Raveliui pašvęsi a programa. 

Chicagos Jaunimo centre š.m. 
balandžio 10 d. atlikta progra
ma buvo mišraus pobūdžio: kla
siškai romantiška ir moderniš
ka. "Pradžioje buvo pateikta W. 
A. Mozarto Fantazija D minor 
K.V.397 j r garsioji L.v.Beethove-
no 'Mėnesienos" — Sonata qua-
si ona fantasia_op.27 No. 2. 
Šie abu numeriai buvo atlikti 
rafinuotu užgavimu, tobula tech
nika, iš viso itin aukštu pianis-
tišfeu'rr stilistinio įsijautimo ly
giu, bet nuskambėjo kažkaip iš 
tolo^įyg pro kažkokią romantiš
kai miglotą skraistę. Beethoveno 
sonatos audringame f-inale me
lancholija viršijo gaivalingumą. 

M-arrrice Ravel'io (gim. 1875 
m. netoli Ispanijos sienos, bas-
kų^kilmės. bet augę, :r miręs 
Paryžiuje 1937 m.) kūrinių gru
pė buvo atlikta irgi 9tHingąi, su 
rafinuotu technišku ir dinamiš
ku užbaigtumu. Poetinga "Undi
nė",' 'nepaisant tikrai tobulo at
likimo, būtų galėjusi vis dėlto 
palikti stipresnio, jaudinančiai 
melodiško, o vietomis dramatiš
ko įspūdžio. Trijuose numeriuose 
iš siurtos "Le tombeau de Cou-
perin" solistas vfc daugiau išsi
judino, "miglota -kraistė" lyg 
pradėjo išsisklaidyti. Si siuita sa
vo pavadinimu ir turiniu sudaro 
lyg Fr. Couperin (1668-1733) ~±-
barokinio laikotarpio garsiam 
klavėsinistui, skirtą antkapį.' Jos 
atskiros dalys išlaikytos ano lai
kotarpio moderniška.; nuspalvin
tame stiliuje, kartu gi dedikuo
tos 1 pasauliniame kare žuvusių 

kompozitoriaus draugų atminimui. 
Iš šešių dalių siuitos buvo atfik-
to-š: "Prelude". rafinuotų harmo
nijų ir Raveliui charakteringo 
melodingumo "Menuetas" ir 
siuitos užbaiga — greito judėji
mo '"Toccata", virtuozinio sun
kumo, įdomios piano technikos 
kūrinys su gražiai solisto parody-

niūriai svajingi elementai jun
giasi į vieną darnią visumą. Im-
promtu As Dur op 29 nustebi
no gal kiek per greitu pradiniu 
tempu, kompensuotu toliau me
todiškai poetinga vidurine dali
mi. Stiprų numerį sudarė ir stam
besnis, įvairiaiytis Impromtu op. 
36 Fis Dur (F sharp major), 
kur buvo progos parodyti tech
nikos, gražaus tono ir minties 
užbaigtumo, atliekant šį kiek 
improvizuoto pobūdžio veiklą. 

Paskutiniu numeriu ėjo įdomi 
naujenybė: argentiniečio kompo
zitoriaus, daugiausia žinomo sa
vo operomis, Alberto Ginastera 
(gim. 1916 m.), pilna, keturių 
dalių sonata. Šis veikalas gal ne
priklauso prie monumentalių, 
pasaulinio garso sonatų, bet turi 
daug įdomumų. Jis jungia savyje 
įvairius stilistinius elementus: 
ekspresionistinius, kai kur dvyli-
katoninius, kartu gi jame yra ir 
nemažai diatonizmo. surišto su, 
kaip atrodo, argentinišku folklo
ru. Šie nacionaliniai bruožai pa
sirodo gracingai lyrine nuotaika 
pirmos dalies antroje temoje, o 
kiek brutaliai dinamiškame pa
vidale — paskutinėje dalyje. Vei
kalas teikia geros progos pia
nistui parodyti tiek savo techni
ką, tiek mokėjimą -logiškai išdės
tyti kombinuotas ir modernias 
mintis. Reikia pripažinti, kad A. 
Kuprevičiui tai gerai pavyko, ir 
Ginasteros sonata padarė efek
tingo ir gan vieningo įspūdžio. 

Publikos išreikalauti "bisaf" 
sudarė stipriausius programos 
numerius: čia solistas lyg išsiva
davo iš visų vidujinių varžtu ir 
pasirodė pilname savo talento 
pajėgume. Buvo tai populiarusis. 
pomirtinis Fr. Chopino "Im-
promptu-Phantasie" Cis mole 
(Sharp minor) ir paskutiniu 
numeriu, dideliu pakilimu ir at
likimo detalių įvairumu paskam
bintas garsusis Polonezas As Dur 
(A flat major). 

Pripiidžiu-i Jaunimo centro 
salę, publika negailėjo ovacijų 
mūsų užsitarnavusiam solistui. 
Koncertą surengė Dariaus-Girė
no lit. mokyklos tėvų komitetas. 

išeivijos parodą aplankius 
(Atkelta is 2 p s D • m. senoviška rašyba su lenkiškais 

w, sz, cz rašmenimis, labai netai-os, Chicaifoš. Bostono. Cleveiando 
. * . D . . .. Al inga kalba. 1908 m. "Saulė" tu-

r kitu vieiovm .Be to. skvruim is-' ' statvta ir jaunimo 
paro-
pasi-

I rėjo net 8000 prenumeratorių. 1892 
m. susilaukta jau literatūros ir kul
tūros žurnalo "Apszvleta". leidžia-

' mo Lietuvių mokslo draugystės 

humoristiniai 
likraščiai. Beskubant ruošti 
a. vietomis susiduriama su 

kartojimais bei tam tikru nemrosek 
,, , . , , .Amerikon.-, s m a l a s , redaguojama-

lumu. Kad susidarvnime bent>. . . . . . * , , • , ., . . , , , . ;J. Šliupo, buvo laisvamaniškas, kažkiek pilnesnį vaizdą, pabandysiu! . . . 
bent trumpai chronologine eile api 

i krypties 

k. JT . 

Nuotrauka K G. 

1892-1893 m. iš Vi 
[so išėjo 15 numeriu. I892.X.13 -budinu bent svarbesnius laikraščius , „ _ „ , ' . ^, „, 

. - , i - i IS9J.VHI.31 Toma- Astramskas 
bei /.tirnalus ir kai kurias knygų i , 
, . , , , , . . . . . . , [bnenanaoaa. Pa. leido Garsą , ku-
leidvklas bei leideius. nes spauda 1 . 7T\ , 

, , _,., ,'. -i • • i- in atpirko kun. Antanas Milukas su 
tureio labai dideles reikšmes lie-1 r . 

. . . , , . . > j . Ramanausku ;r nrsdėjo leist; 
tuviu organizaciniame v kuhun-!. ,_ . , ' 

D ,. . VTV- ' Garsą Amenkos Lietuviu su sa
usame gv^emmc. Pradėsiu nuo XIX' 

• . . . . . . . , iniu priedu Lietuviška*: Knin-
a. pabaigos laikraščiu, kuriu ma- >• _ \ » , 

. , , . l n r k n įgvnas . Vienas is reikšmingiausiu 
no -įtrinktomis žiniomis iki 1900 m. , • 

, , «, . ano meto tautinės krypties laikras-
įseto ner >!. Vieni i- ui buvot.. , "*"J J _ J V r .ZZi^Tr 

. . . . , . . . . . . . . ., !čiu buvo I892.XII.6 - J920.Y.8 
trumpalaikiai, km paiege issilaiky-' , *~~ „ , ., . 
. . . i • i -i-i i Chicagoje etusi Lietuva . Laikraš

ti keienus metus, o kai kūne įsuko PT • 
., . >. ,. tis. redaguojamas Jono Griniaus. 

net iki siu dienų. Ar- i f A J 
Į Amano Olšausko. Juozo Adomaičio 

Pirmasis lietuviu laikraštis, leis-Į ( S e r n o ) ^ Broniaus K. Balučio ir ki-
tas Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
buvo 
Rasztas 

Ką bandai padegti savo žydėjimu! ? 

DANGUOLĖ SADŪNAITĖ 

švelnus 
ir minkštas 

žydi 
pavasario medis; 

šalia bedugnės 
mano slogavimo 

o saule, 
ko man reikia — 
šiandien! 

tai daugiau, 
daugiau 
tavo dinamito 

* 

jaunoj 
pavasario žolėj, 
medžiai rašo 
ilgus — 
ir graudžius 
meilės eilėraščius, 
vėl iš naujo 

rašo 

kad upė būčiau — 
ir tu, tas neramus 
nuolatinis 
lietaus beldimasis 

į ją... 

pasakydamas man tai, 
ką tavo lūpos pasakyti 

negali 

taip nuostabiai — 
ir iš lėto, 
apsemia tave 
nauja šiluma, 

mano medi f 

kaip mus amžinybė 

SKAUSMO VAINIKAS 

"Gazieta Lietuvviszka. 
paszwęstas dėl Lietuwniku 

Amerikoje" Ta laikrašti 1879.VIII. 
16-1880 m. leido New Yorke My
kolas Tvarauskas. talkinamas re
formatų pranciškonų broliuko Au
gustino Zeytzo (1828-1914). "Ga-
zietos Lietuvviszkos" teišėjo 16 nu
merių. Tai laikraštis, ėjęs dar prieš 
pasirodant "Aušrai". Sustojus "Ga-
zietai Lietuwiszkai", tas pats M. 
Tvarauskas 1884.X26 - 1885 m. 
New Yorke leido "Liniją", kurią 
rinko ir redagavo Jonas Šliūpas, 
prieš 5 mėnesius atvykęs Amerikon. 
Po to jau atsirado pastovesnių ir 
gražiai redaguotų laikraščių. Čia 
suminėsiu svarbesnius chronologine 
eile. 1885.VII.2 - 1889.11.26. J. Šliū
pas New Yorke. o nuo 1888 m. She-

įsimylėjęs į dangų, 
žydi medis 

\r staiga prisimenu: 
sieloje rūdija 
kas tave ir mane 

vakar rišo 

; tu. turėjo didelės reikšmės lietuvy
bei, lietuvių kultūrinimui ir tauti
nės sąmonės stiprinimui. Atskiruo
se rėmuose dar skyrium iškeliami 
nuotraukomis ir dokumentais svar
bieji "Lietuvos" šulai: A. Olšaus
kas. J. Adomaitis (Šernas), Juozas 
Bačiūnas. 1894.123 - 1896.VI.2 
Mount Carmelyje, Pa. J. Šliūpas. 
Domininkas Kaleininkas (pasivadi
nęs Juozu Laukiu) ir Homolickls 
(pasivadinęs Stasiu Maiiausku) re
dagavo "Naują Gadynę", kurios iš
ėjo 89 numeriai. Prie kitų anksty
vųjų periodikos leidinių tenka pri
skirti kun. A. Burbos Plymouthe, 
Pa. 1894.IV. - 1895.TV24 redaguo
tą grynai tikybini žurnalą "Viltį", 
kurios išėjo 56 numeriai. 1896.1.1 
Plymouthe, Pa. pradėtas leisti Lie
tuvių susivienijimo Amerikoje or
ganas 'Tėvynė", kuri New Yorke nandoah. Pa., leido "Lietuwiszkąjj 

Balsą", kurio išėjo 96 numeriai. T a i j ^ ^ l i g i ' § i o L ' N e a t s i l i k o i r rytį. 
jau buvo pakankamai aukšto l y g i o j j A V pakraštys. Pavyzdžiui. Bos-
laikraštis, nes jame bendradarbiavo ftomN Mass_ ]895.XI.l - XII.27 trum-
buvę aušrininkai ir dalis varpinin-! p a j ~Q ^u^m§ Lietuviszkas Laik-
ku. 1886.11.10 pradėjo eiti "Wie- j tmBjSfj k u r i I e k b M , Morkūnas ir 
nibe Lietmvrūku", kuri 1921 m. iš- U Zdanavičius, o redagavo kun. 

" P Juozas Žebris. Sustojus laikraščiui, 
kun. J. Žebris atpirko iš leidėjų 

tavo draugystė: 
tai nerūpestingas 
žvaigždės švilpiniavimai 
į mano lango paslaptį 

kai už sienos, naktį — 
kažkas tyliai nusijuokia 

ir ar nėra žmogaus, 
kuriam šį vainiką 

atiduoti galėčiau'. 

o, medi! 
atsargiai, 
atsargiai — 
ką gi bandai padegti, 

mamyje — 
»į vakarą savo žydėjimu? 

šiol. 1886 m. ir čikagiškiai susilau
kė savo pirmojo mėnesinio laikraš
čio —tai "Želmuo", kurio tepasi
rodė 4 numeriai. Jj leido ir reda
gavo Jonas Grinius, dr. K. Griniaus 
tėvo brolis. 1888.VII - 1959.VI.26 
Mahanoy City. Pa. angliakasiams 
leistas laikraštis "Saulė" su humo
ro skyriumi "Taradaika". Leido ir 
redagavo Domininkas Baekauskas. 
o jam mirus — sūnus V. L. Bae
kauskas. Tai buvo savotiškas laik
raštis, spausdinamas iki pat 1959 

spaustuvę, ją perkėlė i Waterbury. 
Conn. ir čia leido tą paų" laikrašti 
pakeistu vardu: "Rytas". szeimi-
niszkai-draugiszkai ukiszkas nedeli-
nis lietuwiszkas laikrasztis". Tas 
laikraštis ėjo daugiau kaip trejus 
metus (1896.1127*- I898.XL23), o 
jam sustojus, kun. Petras Saurusai-
tis vietoj jo toliau leido "Tarną 
Bažnyčios", vėliau — "Bažnyčios 

(Nukelta į 7 pusi.) 

fantazija jungė savyje išraiškos į Evangelijos palyginimai "Sėjė-
šokio ir klasikinio baleto ele- j j a s " ir "Atmesk, žmogau" buvo 
mentus ir buvo lydima ypač Įdo-1 įdomiai surežisuoti i r Jaunimo 
mios, žiauriai dramatinės mo- Į centro dramos studijos sklan-
dernios Belą Bartoko muzikos. 

Dalykas neįprastas — du sop
ranai viename koncerte, bet. 

džiai suvaidinti. Jų meninės i r 
religinės nuotaikos sudarymo 
klausima tesprendžia šios srities 

kaip pasirodė, visiškai galimas, j specialistą 
dviem dainininkėms pakankamai 
kontrastuojant . Buvo t ikras ma
lonumas išgirsti Daną Stankai-
tytę, a t l iekant Verdžio "Ave Ma
ria iš "Otelio" ir gražiausią iš 
trijų Leonorų arijų — i š / 'L ik i -

Religines kūrybos popiete 
VLADAS JAKUBĖNAS 

Religinės kūrybos popietė, su
ruošta Jaunimo centro Chicago
je Verbų sekmadienį, atnešė 

rio po to sekęs "Mirties niekas , l istas. Ansamblis skambėjo šva-jcijas "Vįltenio" pseudonimu. F. 
negali nugalė t i" iš kantatos IV. Į riai ir intonuotai. Strolia turi gerą klasiškai — ro-
vis dėlto išsyk išsiskyrė muzikos i Birmoje dalyje anamblis atli- į mantinės harmonijos rutiną: jo 
įdomumu ir gilumu. Toliau g i r - i ko tr is paties P. Mieliulio kuri-; kūriniai sklandžios strolinės \ mo S a l l 0 s 

; dėjome šviesiai tyrą W. A. Mo- I nius. Autorius turi rimtų nrvuzi-1 struktūros, daugiausia gan gyvo 
zar to "Ave verum". kiek dfama- j kinių minčių, gerai valdo klasi- i ritmo. Iš šįvakar girdėtų — 

! tiškesnį žinomo amerikiečių r o - i k i n ę harmoniją ir sklandžiai or-į "Giesmė į Šiluvos Mariją (zo- ! r a m * b a i 8 ė 'Dainavos" ansamb-
mant iko vokalinio kompozito-i kestruoja stygininkų kvintetui, i džiai — šių dienų Lietuvos j į vadovaujamas savo naujo di-
r i aus Richard Hagemano "Kris-j Gaila, kad jo kiek ištęsti veika-;liaudies kūryba) buvo šiek tiek jngento Aloyzo Jurgucio. "Malda 
tus ėjo link kalvų", solo giedant 
Aušra i Baronai tytei . Jėzuitų 
koplyčios ansamblį pageidautu
me išgirsti dažniau ir ne vien 
religinėje muzikoje. 

sas, y r a būtinybė ir galėjo būt i i A n t r a n a u j e n y b ė : s t y g i n i u a n . 
susiorganizavęs jau daug anks- ^ ^ . . T r i n t a s " , vadovauja

mas Povilo Mieliulio. Jį sudarė čiau. Keliolikos giesmininkų 

Ne visai įprasta girdėti i r du 
chorus viename koncerte. Prog-

, dievams' 

daug naujenybių savo įvairialy- ; mišrus ansamblis pasirodė gra- : ?TKygraLmoje pažymėti Povilas t ^ ^ ^ ^ p P3^*0^0 žinomą G 

lai buvo visi lėto tempo, be kon- i gimininga valso ritmui, antroj i : | « « v « ™ iš neseniai girdėtos 
t ras tų : jų būtų užtekę dviejų.!"O didis Dieve. Visagali" t r u - ' " P a m a n o pasakos" buvo t ikrai 
kiekvienu atveju palikus "Tėve pūtį panešėjo į maršą. Tata i nė- ' Jspmhnga. " A l e l i u j " is Beetho-
mūsu" su B. Pakšto saksofono ra priekaištas: nėra būtina l a i - ! v e n f oratori jos "Kristus alyvų 
solo. Antroje programos dalyje j kytis nusistovėjusių šablonų; ta- į daržely , šiaip svariai atliKta, ^ 
nuotaikingai nuskambėjo gedu- 'č iau , kūriniams mažai t a rp ga. j bendru skambesiu kiek panešėjo | fca metų rengiamas Verbų sek 
• „ T o DO.V,^ - K — 1 „ . . v ę s kontrastuojant, neatsargu į i m^r^- š l o ra ton ja buvo "Dai- , m a d i e n i a i s J. Lampsačmi va

juos dėti programon greta. n a v o s pas ta ty ta itin seniai, dar į d o v a u j a n t § į k a r t ą t e n b u v o ^ 
Solistė Praurimė Ragienė u i - ! S t - Sodeikos laikais; 8»1 «<* | k a r t o t i n a i atlikta VL Jakubėno 

Popietės programa buvo Įdo
mi ir nenuobodi, nors neabejo
t inai per ilga. Buvo kun. Algi
manto Kezio graži vitražų skaid
rių ir filmų jungiamoji palyda 
su rekorduota vargonų muzika, 
bet, matyt , trūko generalinio 
programos tvarkdario; atrodo, 
t rūko ir reklamos. Bet... tokios 
religinio meno popietės privalo 
pasidaryti tradicija: jos vertos 
surinkti didesnį kiekį publikos, 
negu šįkart. 

Tą pačią valandą 'Tėviškės"' 
evangelikų liuteronų lietuvių 
bažnyčioje. Chicagoje. vyko ta ip
gi Giesmių vakaras, jau kelioli-

l ingas J. S. Bacho choralas ir 
juo paremta preliudija. P. Ma 

tėję ir ilgoje programoje. Ypač, žiai, išlygintu ir niuansuotu 
buvo įdomu išgirsti lietuvių jė- skambesiu, giedojo švelniai. 
zuitų koplyčios giesmininkų an-; kaip ir pridera religinei muzikai. 
samblį, vadovaujamą mūsų žino- laikydamasis siauro, amerikie-
mo pianisto ir jėzuitų koplyčios čių panašiems chorams įprasto 
vargonininko Manigirdo Mote-; mezza voce. Buvo atlikta "Ken-
kaičio. Galime drąsiai ta r t i , kad tėjai panieką" G. Ph. Telemanno, j ir Zaluba - - kontrabasas . Prog-
toks ansamblis tokiame lietuvy- J. S. Bacho bendralaikio. prira- ramoje nepažymėti — viena iš 
bes centre, kaip jėzuitų vienuo- šiusio aibę kūrinių ir daugiau i "Vyčiu" choro narių pirmuose 

Matiukas. dr. med. Leonidas Ra
gas . Faus tas Strolia ir Vida Kaz
lauskaitė — smuikai, Balys 
Pakš ta s — viola ir saksafonu 
solo; Vilija Slivinskaitė — čello 

F . Handelio "Largo", parodęs! tikrintai ir muzikaliai drauge 
gražų profesinio skambumo to- su "Vyčių" choru pagiedojo "O 
ną ir... neįprastą kuklumą: solo jūs, žmonės" iš Th. Dubois ora-
partiją būtų galėjęs groti atsi- tori jos "Septyni Kr is taus žo-
stojęs. Fortepijonu palydėjo » džiai" ir žinomą religinę koncer-
anksčiau smuiku grojusi V. Kaz- j tinę giesmę "Maria Mater Gra-
lauskaitė. t i ae" muz. Guide. Subtiliai for-

Pasirodė net du chorai. "Vy-1 tepi jonu palydėjo M. Motekaitis. 

muzikos dvasia ne visai at i t iko j 
dabartinio vadovo nuotaiką. 

. . . , ' ta Chicagoje ir per 
1* nemuzikinių programos da- įm, . :. -^ A _._ 

tų gražu, kad mūsų abu ryškūs 

kanta ta "Pranaše Didte", giedo
siu metų 

« u C , u ^ i v . u l t i ^ * a u . « , ^ * [Nepriklausomybės minėiimą. Bu
lių paminėtina nuotaikingos Ele- . ^ , . . . . 
nos Blandytės deklamacijos (jų 
viena sujungta su Balio Pakšto 
solo rageliu liaudies raudos mo
tyvais) . J i čia recitavo lietuvai
čių sibirinės maldaknygės teks-

čių" choras, vadovaujamas F "Sutemų aleliuja" — Viole- ' tus i r Leonardo Andriekaus po-
lyno ir Jaunimo centro komplek- išgarsėjusio už J. S. Bachą, ku- smuikuose ir vienas svečias vio- ' Strolios, atliko dvi j o kompozi- ; tos Karosaitės choreografinė > eziją. Živilės Numgaudaitėsi ceriuose. 

religiniai muzikinio veikimo cent
rai galėtų ateičiai susitarti ir 
Verbų sekmadienio programą su
tvarkyt i ta ip , kad norintieji ga
lėtų atsilankyti abiejuose kon-
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Kovoje dėl lietuvių kalbos ir knygos 
Dr. Joną Šlapelį prisimenant 

-
.. 

V. RIMŠELIS, MIC 

Siu metų balandžio 18 d. su
kanka 100 metų nuo dr. Jurgio 
Šlapelio gimimo. Jis gimė 1876 m. 
vadinamų karališkųjų valstiečių 
šeimoje, prie Ukmergės, Galšiškių 
kaime, Šimonių valsčiuje. Jurgis 
dviejų brolių ir trijų seserų šeimo
je buvo jauniausias. Tėvai anks
ti mirė: tėvas — 1884 m., o mo
tina — 1890. Iš pat mažens Jur-
giukui reikėjo sunkiai grumtis su I lėtojai. O Marija Piaseckaitė nė 
gyvenimu. Broliai ir seserys matė, lietuvių kalbos nemokėjo. Bet ji 

Veikla lietuviškam knygyne 

Šios sutuoktuvės tiek reikšmin
gos lietuvių visuomenei, kad su 
jomis prasidėjo organizuotas lie
tuviškų knygų platinimas. Neži
nia, kas daugiau, ar Marija ar 
Jurgis, .čia. viens kitą labiau 
skatino. Abudu buvo lietuvių 
kalbos ir lietuviškos knygos my-

kad jų jauniausias brolis yra ga
na gabus vaikas. Todėl vyresnia
jam broliui Jonui labai rūpėjo, 
kad vaikas imtųsi mokslo. 

pateko į anų laikų lietuviškos 
dvasios srautą, sužinojo, kad jos 
tėvai yra tik sulenkėję lietuviai. 

Baigęs i Todėl uoliai ėmėsi mokytis lie-
pradžios mokyklą Šimonyse ir tuvių kalbos ir 1902 metais, kaip 
šiek tiek -pasimokęs privačiai,; ji pati savo atsiminimuose rašo, 
Jurgis įstojo į Mintaujos gimna- j (Bibliotekininkystės ir bibliogra-
zijos 2-rąją klasę 1891 m., būda- fijos klausimai, IV, Liet. TSR 

Aukštųjų mokyklų mokslo dar
bai, Vilnius. 1965 m., psl. 138) 
pramoko ne tik laisvai kalbėti, 
bet jau ir rašė korespondencijas 
iš Vilniaus j Tilžėje ėjusias 
"Naujienas". 

mas jau 15 metų vaikinas. 

Po vestuvių, pusei metu nepra
ėjus, Jurgis ir Marija Šlapeliai 
drauge su Elena Brazaityte įstei
gė lyg ir bendrovę — knygyną, 
knvgų leidvklą. Kai 1907 m. J 
Sla 

meninė veikla vyko prie knygy
no, kuris visiems buvo žinomas 
daugiau Marijos Šlapelienės var
du. 

Knygų katalogų sudarytojas 

Jurgi-, Šlapelis labai atidžiai 
sudarydavo' katalogus. Šiandien 
gal mums mažai ką sako "lietu
viškų knygų katalogas". Anuo
met betgi tie katalogai atstoda
vo mūsų laikų bibliotekų karto
tekas ir spaudos registracija. Tai 
buvo lietuviškų knygų ne tik pa
sirinkimo šaltinis, bet taip pat ir 
platinimo priemonė. Marija Šla
pelienė rašo: "Jau 1906 m. iš
spausdinome nedidelį tuo laiku 
jau esamų knygyne knygų kata
logą. Jis buvo pavadintas M. Pia-
seckaitės-Šlapehenės ir E. Brazai-
tytės Lietuvių knygyno katalogu. 
Katalogai savo bibliografiniu 'po
būdžiu atstojo ano laiko spaudos 
registraciją, — davė 1906, 1910 
ir 1913 m. knygų, periodikos, gai
dų, paveikslų, albumų, atvirukų 
ir kt. sąrašus" (ibd. psl. 140). 

1910 m. Kataloge, kurį kruopš
čiai Jurgis Šlapelis sudarė ir iš
leido, atrandame net 1546 lietu-

pelis baigė Maskvos universi- j viskas knygas, įskaitant didesnes 
%, tai, galutinai sugrįžęs j Vii-! brošiūras ir lietuviškuosius laik-tetą, 

nių, apie medicinos praktiką nėrašč ius . Yra ir "Draugas jregis-
galvoti nenorėjo. Jam iš viso gy-! truotas, tada savait 
dytojo darbas širdies per daug 
netraukė. Jis visa prigimtimi lin-

kurio kaina buvo 2 dol. arba 4 
rubliai. Vartant tą katalogą, nu-

ko prie lietuvių kalbos, lietuvis- stembi,kad jau tada spauda buvo 
kos knygos ir aplamai prie visuo
meninio darbo. Dar studen
tu būdamas, kai 1904 m. Vilniu
je pradėjo eiti pirmasis P. Vilei
šio suorganizuotas lietuviškas 
dienraštis "Vilniaus 2inios", jis 
su J. Jablonskiu buvo vienas iš 
jo redaktorių. Redaktoriaus parei
gų betgi greitai atsisakė, drauge 
su J. Vaitiekūnu ir J. Grigaičiu, 
dėl idėjinių nesutarimų. 

Jurgio Šlapelio lietuviško žo
džio, lietuviškos knygos plati
nimas ir visa kultūrinė bei visuo-

įsibėgėjusi labai toli. Ir ko tame 
kataloge nerasi! Suregistruota 
apysakų bei -pasakų 3-13 knygų, 
98 teatro veikalai, 92 poezijos lei
diniai, taipgi randi šiame kata
loge įvairiausių knygelių su pa
tarimais kaip sapnus aiškinti ir 
kaip arklius pirkti. Iš katalogo 
knygų rinkinių gali matyti, kaip 
tada lietuviai gyveno. Daug iš
leista dainų knygelių, kurių tar
pe ir Liepuko iš 1907 m. įregis
truota "Kantiškos apie peklos 
kančias". 1910 m. įregistruota 14 
kalendorių, kurių vienas yra a-
pie žuvų neršimą ir jų gaudymą. 
Jurgis Šlapelis labai rūpinosi lie
tuvių kalbos grynumu, todėl ir to 
reikalo kataloge nepamiršo. Su
rinko 23 taisyklingiausia kalba 
parašytas knygas ir jas skelbė 

Marija Pfascckaitė-Slapelienė ir Jurgis 
Šlapelis 1905 metais. 

Knygų leidėjas ir platintojas 

Šlapelienės knygynas leisdavo 
kasmet pilną naujų knygų kata
logą. Knygynas leido taip pat 
mokykloms vadovėlius ir šiaip 

I lietuviams labai reikalingas kny-
I gas. Visas redakcinis' darbas, ži

noma, atiteko J. Šlapeliui. Kristi-
• jono Donelaičio raštų leidinyje 

1914 m., 200 metų autoriaus gi
mimo sukaktuvėms paminėti, 

j skelbiama, kad galima gauti 12 
Į knygyno išleistų knygų ir kad 

trys yra spaudoje. Tais metais 
buvo spausdinamas J. Šlapelio 
lietuviškai rusiškas žodynas ir 
"Dėdės Tomo trobelės" vertimas. 

Nuo mažens kovoje ui lietuvių 
kafbą 

Tai buvo laikai, kai Mažojoj 
Lietuvoj buvo įsisteigusi lietuvių 
kalbos ir kultūros liekanoms iš
saugoti draugija. "Litauische Li-
terarische Gesellschaft" moksli
niu — filologiniu tikslu rinko e-
samus lietuviškus raštus ir užra
šinėjo būdingesnius lietuviškus 
posakius, nes tai draugijai atrodė, 
kad lietuviai yra tikrai mirštan
ti tauta, kurios kalba išnyks taip, 
kaip išnyko gimininga jai prūsų 
kalba. Kai šitaip laukta lietuvių 
tautos išnykimo, pačios tautos 
viduje jau kilo tautinis atgi
mimas. Už kalbą ir lietuvišką 
raštą pradėjo kovoti tie, kuriuos 
ienkai vadino "chlopais" ir lai
kė nevertais jų "šlėktiškos" kal
bos. Tautos pavergėjai rusai taip 
pat nepramatė, kad už caro mil
žinišką jėgą yra didesnė jė
ga motinos, kuri vaiką prie rate
lio mokė lietuviškai skaityti ir 
poterius kalbėti. Valančius ir 
"Aušros" laikai yra tautinio at
gimimo ir kovos laikai. O kol 
tauta kovoja, ji yra gyva. 

Mintaujos gimnazijoje tuo 
metu dėstė J. Jablonskis, kurio 
bute buvo apgyvendintas ir Jur
gis Šlapelis. Čia jis susipažino su 
J. Krikščiukaičiu—Aišbe, Lands
bergiu—Žemkalniu, Pr. Mašiotu, 
A. Smetona, J. Tūbelių, V. Mi
ronu, A. Rymu ir kitais. J. Jab
lonskis lietuviams mokiniams tu
rėjo labai didelės įtakos, o lietu
vių mokinių gimnazijoje buvo ne
mažas skaičius. Lietuviai mokiniai 
buvo jau taip susipratę, kad ru
siškai prieš pamokas melstis ne
norėjo. Gal būt, kaip didžiausią 
maištininką prieš rusišką mal
dą. J. Tūbelj vyriausybė buvo jau 
beišmetanti iš gimnazijos. Tada j 
iš solidarumo daugiau kaip šim- • 
tas gimnazijos mokinių, drauge; 
ir J. Šlapelis, užtardami J. Tūbelį,; 
su savo parašais pasiuntė švieti
mo ministeriui prašymą. 

Paaiškinę, kad "Dievas sutvė
rė tautas, davė joms įvairias kal
ba-; ir liepė garbinti save tose 
kalbose" (Vienybė Lietuvninku, 
1896, Nr.48, psl. 570). mokiniai 
prašyme priminė, kad ir Lietu
vos kunigaikščiai "'leido masko
liams garbinti Dievą maskoliš
koje kalboje" (ibd.) ir, remda
miesi paties caro autoritetu, pra
šė J. Tūbelį palikti gimnazijoje. 
Iš gimnazijos betgi pašalino ne 
tik J. Tūbelj. bet ir jo užtarėjus: 
J. Kubilių. A. Smetoną, V. Miro
ną, A. Rymą ir J. Šlapelį, tada 
jau 8 klasės mokinį. Ir tik po 
dvejų metų (1898 m.) J. Šlape-
lis Maskvoje išlaikė eksternu 
brandos atestato egzaminus ir į-
stojo j medicinos fakultetą. IŠ 
Maskvos dažnai jis važinėjo į Vil
nių, kur organizavo spaudos pla-, 

, A A C i • j Marijos ir Jurgio Šlapelių knygynas Vilniuje, įsteigtas 1906 m. vasario 6 d. 
• Domininkonu gatvėje, nr. 13. Nuotrauka daryta 1931 metais. Is kaires į dešinę: 

d a m a s paskut in io kurso StU-, Marija Šlapelienė, dr. Jurgis Šlapelis, sūnus Skaistutis ir knygyno talkininke 
derrtas, vedė Mariją Piaseckaitę. į Adelė Kl&yte, -

kad lenkų kalba labai biauri ir 
kad jų dainos negražios. 

Kovoje už lietuvybę 

Lietuvių kalbininkų pasitarimas Seinuose 1909 metų vasara. Sėdi dr. J. 
pelis (kairėje) ir J. Jablonskis. Stovi K. Būga (kairėje) ir J. Balčikonis. 

Sla-

Turint minty anų laikų saly-. Už kiekvieną kamblį, vis tietc a* 
?,as, atrodo, knygų buvo gana su lapais ar be lapų, buvo pabau-

Kai kam gal trodys, kad kny-
' gų platin 'mas nebuvo toks jau 
i didelis kultūrinis darbas. Taip 
j sakys greičiau jau Lietuvos lais-

- paragavęs kultūrininkas, bet 
ne. vilnietis. Vilniaus krašte ir po 

; karo tęsėsi knygnešių dvasia. 
į Lietuvis knygos plainima's 
1 ėjo drauge su vi-o krašto k 
• dėl lietuviško žodžio ir apskritai 
i dėl savo lietuviškosios buities iš-
į la ikymo. Visi už ka!bą kovojo 
; kultūriškai ir nekultūriškai. 

Niekas mokiniams to nesakė ir 
; nemokė, bet jie visi žinojo, kad 

talbančius lietuviškai r e tik 
! galima, bet ir reikia muš i - . 

Prieš įteikiant Lietuvai ulti-
I matumą, lenkai nutarė lietuvius 
: paspausti. Lenkų vyriausybė, a*-

rodo, norėjo likviduoti visą Vil
niaus krašto lietuvių kultūrinę 

j veiklą. Laikraščiai pa;kelbė. kad 
į Šlapelių knygyne yra daug prieš-
i valstybinės literatūros. Todėl į-
J vairūs pareigūnai pradėjo daryti 

kratas, sekLai per v:są nunesį sė
dėjo knygyne, kelis sunkvežimius 
Įvairios literatūros "konfiskavo ir 
išvežė. To negalėjo pakelti Jur-
gis Šlapelis. Jo nervai neaia ikė . . 
ir jį ištik:> sunku-, priepuol's. Jau i 
nebeturėdamas sveikaro;, jis dar; 
išleido 193S m. lietuviškai len-' 
V;'-;ą žodyną. Tautos didieji su
krėtimai visai pakirto jo sveikatą, 
ir 1941 m. kovo 17 d. n r r ė ir bu
vo palaidotas Vilniuje, Rasų ka
puose. 

— rusišką — lenkišką žodyną". 
Paskui suredagavo A. Juškos J512 
m. išleistą Lalio "Lenkų. — 
lietuvių kalbų žodyną". J. srlpe-
lis J. jablosnkiui padėjo paruoš
ti lietuvių kalbos gramatiką. Su J. 
Jablonskiu. K. Būga. J. Ba&ko-
niu ir J. Laukaičiu jis dalyvavo 
"Šaltinio'" sukviestame kalbinin
kų pirmame suvažiavime Seinuo
se, kur per du mėnesiu, bu v'> 

' svarstomi kalbom klausima^, J. 

daug. Tik reikėjo jas mokėti gerai 
išplatinti. Marija Šlapelienė ši
taip rašo apie knygų platinimą: 
'J . Šlapelis sumaniai įvairino 
knygų platinimą. Susitaręs su 
Juozu Tumu — apsukriu knygų 
platintoju (jį tik ir prisimenu), 
— duodavo jam Įvairios literatū
ros transportus, vežioti po įvai
rias. Lietuvos vietas, ją pardavi
nėti kuo pigiausia kaina, rinkti 
iš knygynų, Bibliotekų ir skai
tyklų užsakymus. Tuos užsaky
mus jis. mums siųsdavo, o 

da 7 zlotai. Tų kambliu ka :p tyCiž 
vis atrasdavo. Tada kaimiečiai 
Lenkiją dar labiau keikdavo. 
Moterys, kad ežias išmindžiojo ir 
tokią pabaudą užrašė, seniai, kad 
išrovė tabaką, kurį jie pavasarį 
slapta pasėdavo. Vaikai išgirsda
vome tokiomis progomis šnektas, 

Kalbininkas 

Šlapelis, dar būdamas Min--J 
tau jos gimnazjos mokiniu, pra
dėjo rinkti medžiagą būsimiems 
žodynams, kurių užbaigti bu
vo tik du. J. Šlapelis 1907 m. re-! parko koncertuose. ChicaĮseje. 
dagavo drauge su J. Jablonskiu į Koncertai prasidės birž. 26 d: ir 
ir K. Būga j . Juškos "'Lietuvišką baigsis rugp. 29 d. 

Šlapelis kalbos mokslo klausimai^ 
domėjosi visą gyvenimą. Ji> s 
rinko ir kartotekoje surašė ..labai 
jaug kirčiuotų žodžių su.pa.vy/-
dž'a:s. IŠ jo paliktos karte, 
dabar Lietuvos Mosklo akademi
ja perėmė apie 8003 kortelių .lie
tuviu kalbos ruošiamam., žody
nui. Šiandien Lietuvoje J. Šlape
li, dėl lituanistinio įnašo yra la
bai vertinamas. Lituanistė D. 
Stunaitė yra parašiusi 1965 
m. diplomini darbą: "Kalbinin
ko Jurgio šlapelio rankrašinis 
-alikimss". 

J. Šlapelio šimtmetinę gimimo 
sukaktj minėdami, šiandien mes 
jį prisimename kaip kovotoją už 
lietuvišką žodį, lietuvišką knygą 
ir už lietuviškos buities išlaiky-
m ą -

ČIURLIONIO MIRTJ 
PRISIMENANT 

Mūsų tapybos jr muzikos-':ge
nijus M.K. Čiurlionis mirė 1911 
m. kovo 28 d., (nauju kalėnd. 
— balandžio mėn. 10 d.'),;- te
turėdamas 35 m. amžiaus, o 
palikęs didelius kūrybos lobynus. 
Šiemet sueina 65 metai nuo jo 
mirties. Mirė Ptrteln'ko sanato
rijoje prie Varšuvos. Palaidotas 
Rasų kapinėse. Vilniuje. 

GRAND PARKO KONCERTAI 
Net devyni svečiai dirigentai 

pakviesti dalyvauti šiemet Gtttnd 

mes skubiai juos išpildydavome. 
Siuntėme paštu, geležkeliais, kur 
kas buvo užsakyta. Tokių platin
tojų buvo ir daugiau", (ibd. psl. 
143). 

Vilniuje ir visame Vilniaus 
krašte jau nuo Horodlės aktų 
(1413 m.) nebuvo ir dabar nėra 
lietuviams kultūrinės laisvės. 
Prieš pirmąjį didįjį karą, jau 
spaudos laisvę atgavus, vis tiek 
?aro žandarai lankėsi Šlapelienės 
knygyne ir darė kratas. O po ka
ro, kai Lietuva atsikovojo sau 
nepriklausomybę, tai mūsų lais
voji šalis buvo ir vilniečių visų 
vilčių ir džiaugsmo šalis, ji buvo 
taip arti, kad, rodos, buvo ra~ka 
pasiekiama, bei tenai nenueisi ir 
nesugrįsi laisvai. Laisvasis kraš
tas visas s-pauda apsipylė, kai Vil
niuje to nebuvo. O reikėjo, ir va
dovėlių ir kitokios literatūros y-
pač jaunimui, einančiam moksl
ius gimnazijoje it pradžios mo
kykloje. Jursiui Šlapeliui 1923 m. 
pasisekė šiaip taip gauti leidimą 
pereiti į Lietuvą pro Širvintas į 
savo giminių vestuves. Ta proga 
pasisekė jam užmegzti ryšius su 
knygų leidėjais, pirkėjais bei par
davėjais. Kaune. J. Šlapelis suor
ganizavo pirmąjį knygų slaptą 
transportą. Vėliau buvo gautas 
leidimas knygas gabentis iš Lie
tuvos per Vievi, nors tai len
kams labai nepatiko. Cenzūra 
daug knygų iš viso nepraleisda-

r><-aleistų vėliau daug 
Kuodavo. Tada Šlapeliai 

knygas'iš Lietuvos pradėjo ga-
- per I>atviją ir Vokietiją. 

Per Latvija Lietuvos cukrus ei
davo i Vilniaus kraštą, o Lenkijos 
druska i Lietuvą. Visi tai žinojo. 
K Lietuvos knygų Vilniaus 
te buvo gana daug. , bet kas jas 
<urinks! Jos dingdavo tarp žmo
nių kaip druska ir cukrus. O ir 

: policija visokių priekabių 
ieškodavo. Policininkai ateidavo 

į kaimą ir pasiversdavo kai kada 
ir po knygų lentynėlę Tik jie vis 
dėlto daugiausia in: M ta
bako kamblių ieškojimu darže. 
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Or Wi th co r\nn 
«J>£- « \J W v-f 

And your mon«y grovvs to $2,283 08 m 4 
Years. 

Or Wi th $5,000 
A n d your money grovvs to $5.558 48 m 
2'A years. 

And your money grovvs to $10.691 09 »n 
V / J years. 

^n nr)Q 

O r V V r t h ^ l U ^ f J I j y 
»Y grow$ ti 

Or VVrth $ ^ 0 5 C 

And vour money qrows to 
1.024 81 in 1 year. 

M E S K A L B A M E 

Enjoy Your T 

Vr>u can h«v« *hr. 19 «CA XL-1O0 
CCLOB TV wrth oo Control 
and your money grows to $1.696 54 tn 72 

months 

OrW,th $ 2 , 0 0 0 
And vour money grovvs to $2.112.23 m 4 
years. 

*"w $5,000 
And your money grovvs to $5 *08 95 m 
2'A years 

Or Witr» $ 1 0 , 0 0 0 
And your money grovvs to $10.551 
in 1'A years 

o***- $20,000 
And your monev grovvs to 
$20.890.22 in 1 year 

m 

% 

v 
L I E T U V I Š K A I 

PLŪS NOW 

EARNiNTEREST 
»or *. pfcis <r~* you a* ttUStmm* g w i o* 6 * % to 7 » * on v«u> h * 1spo«« fvfS -*ou«««x» '•amt v,twi«it* l « • tmnmy •<* Mrtv 

http://su.pa.vy/-
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Lietuviškoji Pupa amerikietiškoj žvakių 
v _ • šviesoj 

Tai pirmutinis toks įvykis Chi-
cagos lietuvių kultūriniame gy
venime, kada Lietuviškoji Pupa 
(amerikietiškai pasivadinusi Li-
mabean Puppets) — Laima Ras
tenytė - Lapinskienė, parengusi 
lėlių teatro spektaklius lietuviš
kai visuomenei Jaunimo centre, 
Chicagoje, išvedė savo lėles į 
amerikiečių profesinę sceną 
Candlelight's Forum teatre. Ke
turis balandžio šeštadienius ten 
vaidinamos šios pasakos: Lieps-
nabarzdis, Dailidė, Perkūnas ir 
velnias, Raudonkepuraitė, Pet
riukas ir vilkas. 

Sėdime Forumo pritemdytoje 
salėje, vaikučiai aplink sukinėja
si, šnekasi. Ir štai, išeina žalsva 
pasakotoja: "Fm a Limabean"... 
Girdime "Kalvelio" melodiją, ku
ri lyg ir kitaip nuskamba, kai 
jos klausosi amerikoniukai. Atsi
daro miniatiūrinės užuolaidos, ir 
pasakos prasideda. 

Kiekviena pasaka trumpai 
apibūdinama žaliosios Lima
bean. Užmezgamas tiesioginis 
kontaktas su mažąja publika, 
paklausiant jų: "Ar jūs žinote? 
Ar taip galėjo būti?" Ir vyresnie
ji žiūrovai giliai įsijaučia į pa
sakų charakterius ir kartu su jais 
juokiasi, nuogąstauja ir ploja 

Visos tos pasakos yra mums 
taip gerai žinomos, o tautinių šo
kių muzika, pilaitė su trispalve ir 
piemenėlio sujuosimas tautine 
juostele viską taip sulietuvina, 
kad net nuostabu, kai veikėjai 
kalba angliškai. Ir lyg norisi su
barti: "Nagi, kalbėkite lietuviš
kai..." 

Daug spalvingų charakterių 
nuostabiai atlieka pati lėlių kū
rėja Laima Rastenytė - .Lapins
kienė. Tai raganiškai besikvato
janti, besidžiaugianti, kad jau 
apgavo velnią ir Perkūną, tai 
vaikiškai šokinėjanti ir dainuo
janti Raudonkepuraitė. Net nu-
šiurpuliuoji nuo juoko. Žvilgte
riu j mažuosius: tamsoje blizga 
akutės, net neatluptas saldainis 'senelę, nors vis pro tas pačias eg-
rankoje tebesąs, bet baimės nesi-1 iutes prašokant, 
mato — — —Arba senelė 

Atgarsiai 

KATEDRA, PAVIRTUSI SOBORU 

Įgulos bažnyčią kauniečiai j kių posakių "Katedroje" esama. 

poetiškiausiam lietuviškos istori
jos asmeniui! 

Soboru", pasakos nieko nesuvo-
m skaitytojui apie šlykštų kian 

Dabar ta "Katedra", pavirtusi istorinį blefą. Jurgis Gliaudą 

kartais vadino Soboru. Ta ip va
dinti įpratino nesena istorija ir 
buvusios Kauno tvirtovės leksika. 
Dabargi literatūriniai reporteriai 
Vilniuje kalbą apie naują Sobo
rą. Tai poeto Justino Marcinke
vičiaus istorinės poemos "Kated
ra" pasirodymas rusų kalbos ver
time. "Sobor" išleictas dideliu ti
ražu — 200.000 egz. Tai turėtų 
kutenti mūsų savimylą: lietuvio 
poeto laimėjimas! 

Bet džiaugtis netenka. Nuliūs
ti "parankiau. Istorinės tikrovės 
klastojimas, iki šiol dar vis 'pri
laikytas Lietuvos ribose, dabar 
lyg viesulo išblokštas, paplito pc 
šalis plačiausias. "Sodybų tuštėji
mo metas", sudarkęs nūdienę tik
rovę, ta ip pat ;au daugtiražinė 
laida rusų kalba. "Katedra-Sobo-
ras" darko istorinę Lietuvos ir jo; 
istorinių asmenų tikrovę. 

Apie "Katedros" ideolog :nius 
"keis tumus" seniai rašė dr. J. 
Grinius. Tos temos netenka im
tis lakoniškose Atgarsių skiltyse. 

, Kalbame tik apie tai, kas 
Laimos Rastenytės-Lapinskienės lėlių teairo Caicagoje personažai. Cia pora m u m s g r a s o tieriog vėzdu, SUS1-

(Lietuvių foto archyvas) iš pasakos "Dailidė, Perkūnas ir velnias. 

'•-

tikus su "Soboru". 

Inscenizuotos •'Katedros" ieka net po kelias skirtingas ro- Įima vaiką įvesti muzikos pašau-! 
les, vaidina ir keletas mūsų jau- lin patraukiančiai ir nepriversti- j plokštelių albumas neseniai pa-
nuoliik, jau ir anksčiau pamė- i nai, tuo ugdant jo muzikinį sko- j siekė ir Ameriką. Atgabentas 
gūsių sceną. Tai Rasa Kamins- i nį. Muzika pritaikyta kiekvie- j a lbumas su tikru vargu per mui-
kaitė ir Audrius Viktorą. Tik duo- > nam charakteriui, ir muzikinė :• t [ n e s s u tikru 
darni jaunimui progos pasirodyti, nuotaika sujungia pasaką į dar- į L , _.]iimml ^ ^ 
padirbėti, galime tikėtis reikiamo nią visumą. Pavyzdžiui Rau-
prieauglio tiek teatro scenoje, donkepuraitės pasaka baigiama 

Beethoveno muzika, nes viskas tiek ir kitose mūsų visuomeninio 
veikimo šakose. Jie kruopščiai iš- į baigiasi laimingai, vilkas tikrai 
mokę savo roles, giliai įsijautę į Į daugiau nebeateis, aplink ramu 
vaizduojamą charakterį, o jų di-įir gera. 
riguojama lėlė ir šoka, ir dainuo
ja, ir gyvuliukų balseliais kalba, ir 
paukšteliu čiulba. 

Dekoracijos — tik tiek, kiek 

pietizmu poezijos 
kūriniui. Mes vis linkę pajusti 
kažin ką miela "tarp eilučių". 
Mus svaigina žodžiai "laisvė", 
" tėvynė" "mirtis t ironams". To-

Tiek maži, tiek dideli esame j mentavo vaidinimo metu ir juo-
tikrai labai dėkingi Lietuviškajai j ' c e s ' ' juokėsi 
Pupai už šią nuostabiai puikią i Paskutiniai Limabean lėKų te-
dovaną mažiesiems: ir l i e t uv iu - ! a t r o spektakliai Candlehght-Fo-

reikia bet viskas aišku, lengva, I ̂ ^ amlrikomukams.Ttebime ! ^ ^ o W t r e 5620 So. Harlem 
neperkrauta, viską puikiai ma- Į m a ž u o s i u S j n e s g i j i e č ia svarbie-
tai ir įsivaizduoji. Aet ir milzi-j 
ną, už kalno užlindusi ir besiar
tinantį, jautį, įsivaizduoji vilko ir 
Raudonkepuraitės ilgą kelią pas 

susirūpinusi savo sveikatėle. Pri
simena čia mūsų mielos močiu
tės, panašiai bedejuojančios: 
"Oh dear, oh dear — ką gi da
bar daryti, kas gi čia dabar at
sitiko, kas gi dabar bus, Oh dear, 
oh dear — " 

Juokiamės iš vilko šokinėjimo 
(amerikietis aktorius Ron The-
lo) ir jo dainos, pramatome jo 
gudrumą, bet vis tiek džiaugia
mės, kad viskas gerai ir laimin
gai baigiasi. 

Be šių dviejų profesionalų ak 

Ave. bus š. m .balandžio 17 ir 24 
ji žiūrovai ir kritikai. Susijaudi-Įd- 1 vai. P°P i fct- Pasistenkime, 
nę ginčijasi, kad vilkas turėjo ! k a d k u o didesnis tiek lietuvių, 
praryti Raudonkepuraitę — — t i e k m ū s U amerikiečių draugų 
kad 'milžino veidas buvo labai skaičius pamatytų šias nuostabias 
didelis ir akys nejudėjo Į pasakėles, kurių svarbiausiai ir 

Bet toje medžioklėje " tarp eilu
čių" nejuntame, kas taip reljefiš
kai pūpso "virš eilučių". Q pūp
so pagarbos istorijai neturintys, 
visaip sudarkyti, sulaužyti, pri
galvoti triukai, vaizduojant isto
rinius asmenis. Kada beletristiko
je vaizduojamas i:torinis asmuo, 
galima visaip eksperimentuoti su 
jo psichės veiksmais, bet negali
ma į jo gyvenimą prirašyti ne
būtų faktų. Levas Tolstojus giliai 
įsiskverbė į Napolenono psichę 
bet neklastojo istorinio personaž 
gyvenimo faktų. Tolstojus, pa
vyzdžiui, nepriskyrė Napoleonui 
jo pavainikio nužudymo kaltė-. 

-O Justinas Marcinkevičius tokį 
'"faktą" prirašė Vilniaus vysku 
pui Ignacui Masalskiui! Ant to 
"fakto" poetas ir pastalė visą 
'Katedrą".Poetas surado vysku 

pui meilužę, padirbdino lopšį, 
nužudė meilužę ir vaiką ir savo 
literatūrinio nonsenso kalte ap-

[ kaltino vyskupą Masalski- Ka 
žin ar yra kitas toks pavyzdys ku
rioje nors, ne sovietinėje - aišku 
literatūroje? 

Architektas Stuoka gi pristato 
mas čia kažin kokiu šizofrenišku 
vaikėzu. O buvo jis tada garsus 
ir pasiturįs architektas. Vyskupas 
ieškojo Stuokos prielankumo. 
Tokių nonsensų knibždėte knibž
da. Jie visi turėjo iliustruoti iš 
anksto {rodytiną veikalo tenden
ciją. Prisiminkime dar, kad vys
kupas 1. Masalskis buvo griežtas 
Lietuvos atsiskyrimo nuo lenkų 
veikėjas... Tad tikras poeto Justi-
nio Marcinkevičiaus katedros du
rų raktas — tendencija sudergti 
Lietuvos savarankumo veikėją, 
dar prieš porą šimtų metų galvo
jusį apie Lietuvos valstybės suve
renumą. Toks gi kerštingumas 
tarybinio lietuvio poeto vienam 

A U T O R E P A i R 
įįįįįy Motor tune-up, motoro, stabdžių, vairo 

ir automatinių transmisijų remontas. 
Starteriams ir altenatoriams duodame ilgalaikes 

garantijas. TEXACO gazolinas. 

IGNAS DUBAUSKAS ir PETRAS PIŠNYS 
5759 South Western Avenue — Telef. 737-39 38 

skaičiavo, kiek liko morkų vieninteliai artistai — lėlės. 
Pačios lėlės — puikios savo j Viską jie matė, sekė, garsiai ko - 1 / . M. 

išvaizda, ypatingomis charakte-
rio puošmenomis padabintos.j u iillllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllllllllllllll!llll1lllllli!illlUUlllilllllllllllll'£ 
Bet įdomiausi tai lėlių veidai — £ 
pagauni tą svarbiausią charakte- = Lietuviai kviečiami 
rio savybę: senelė — lyg ir pasi-JE 
metusi, lyg ir kiek apsipešiojusi, | r 
net akiniai nusisukę į šoną. H 

Milžinas — didžiulis, bejaus- S 
mis. Raudonkepuraitė —jaunat 
viška, nerūpestinga. 

ADMAVE'S CHICAGO CAMP 
Perrauli Fails. Ontarlo, Canada 

pr ie LAC S U E L ežero 
L I E T U V I A I S A V I N I N K A I 
PUIKI ŽVEJYBA — PUIKI GAMTA 

. . . . i • ^ J - • Išnuomojami namukai — "cabinsw 4 — 5 asmenims. Visi moder- 5 
Klasikines muzikos Įvedimas = ^ ^ patogume, elektra, virimui pečius, šaldytuvas, tualetas. | 

pasakose (Prokovjev, Grieg, Gil- j p "shower*\ Pageidaujant, valgis gaminamas. Išramrsojami laiveliai. s 
bert ir Sullivan, Beethoven) ste- j S "~ 

torių, kurie vienoje pasakoje a t - 'b ina žiūrovą ir parodo, kad ga-| = 

I 

ĮSIGYKITE PATVARIA IR EKONOMIŠKĄ 
SUSISIEKIMUI PRIEMONĘ 

Mes stengiamės dnoti lietuviams geriausią patarnavimą 
ir geriausias pirkimo sąlygas 

I 

A t v y k i t e pamaty t i 
n a u j ą m a ž a C h r y s l e r 

ekonomiška iki 22 mylių galionu 

Cordoba 2-Door Hardtop 

Sutaupysit Iki $2,300.00 pirkdami 1973 metą Chrysler ar Ptymouth. 

Turime jaunuoliams mašinų: Cadillac, Buick, Pontlac, OMsmobifc Ir 
Mtu, taipgi impirryo^; [vairių kainų. Pradedam ima RNUtl H k | § M l 
v6JM prityrė mechanikai pataisys karoseriją (Body), sparnus (Fenders) ir 
sureguliuos motorą 

# 

BAIZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515 

Dėl daugiau informacijų kreiptis į £ 

B e r n i c e U k s o ! 
2489 W. 46th S t r e e t , Chicago. TJL 60632 § 

TeL — LA 8-0690 f 
tfiniiiiiiiiiiiiiiiiimtiHiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiHiiiiHiniiiiitiiiiiuimiiiit" 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAM? 

IR MĖGĖJAMS 

GREIČIAIS '5 TIESIOGINIS KELIAS į LIETUVĄ 
1976 metų Ekskursijos į Lietuvą 

VIENOS SAVAITeS EKSKURSIJOS j LIETUVA 
6 naktys Vilniuje, 1 diena Kaune. 1 nak-.is Frankforte 

Bal. 30—geg. 8 SI79 Rūgs. 16—24 S779 
Rūgs. 30—spal. 8 $779 Spal. 14—spal. 22 $779 

DVEJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJA Į LIETUVĄ. AUSTRIJĄ 
BAVARU A IR VOKIETIJĄ 

6 naktys Vilniuje, 3 naktys Viennoįe, 4 naktys Muniche 
Liep. 15—liep. 29 . . $1099 Rugp. 19—nigs. 2 . . $1099 

Ekskursijos kainos yra iš Bostono, New Yorko. Montrealio via 
Lufthansa linijomis. 
Dėl daugiau informacijos apie lietuvių ekskursiias prašom kreiptis į: 
ALGIRDAS MITKUS GALAXY TOURS & TRAVE1 
8 White Oak Road „ b a 141 linden Street 
Newton, Mass. 02168 VVellesle.v. Mass. 02181 
TeL: 617—969-1190 TeL: 617—237 5502 

Chicagos apylinkėje kreiptis: 
MARIUS KTELA, 6551 S. Tatman Ave., Chicago, lU. 60629 

Tel.: 812—434-9655 

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus be; 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa 
togiu planu atidedant pasirink 
tua reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai 

3314 West 63rd Street 
TeL PRospect B-8998 

Chicago, Illinois, 80629 

VNESHPOS VLTOBG 

4 

Seniausia« sutniaobtlf iss viri 50 metų. 

PER ANNUM 

PASSBOOK 
ACCOUNTS 

5%* HIGH RATES f 
PAID QUARTERLY AT 

BRIGHTON 
FEDERAL 

SAVINGS AND LOAN ASSOCIMiON 

HIGHEST RESERVES 

PER ANNUM 
eertifkates 

$6600 or more 
4 year mm. 

A J ^ 

VsVsNV 

b%% 
PER ANNUM 
fortOO ne mnrm 

minimut̂ i 
30 months 

4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632 

TEL: LA 3-8248 
( W E S I OF CAUFOENTA AVE.) 

6 i/Jo 11 
PER ANNUM 

IS.̂ OO of mort 
I vimt «i.';i 

COSMOS P A B U S EXPRESS j 
C O R P 

Licensed by 

Gerai pažįstama firma, kuri. per daugelį metų 
skubiai ir tiksliai patarnauja 

savo skaitlingą kiljenfurą, siunčiant 

DOVAMAS-SIUNTINIUS i LiETUVft, LATVIJĄ, 
ESTOMIJA. UKRAINUĄ ir I, t. 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KUJENTU PATENKINTI 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTL 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS. 

Visuose mūsų skyriuose rasite dideli kieki įvairių aukštos 
kokybes prekių prieinamomis kainomis. 
Informacijų ir nemokamų katalogų prasykit mūsų vyriausioje <$ 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose 

COSMOS P4RCELS EXPRESS 
C O R P , 

4 8 8 M A D I SON A V E N U E 
(tarp 51 ir 52 gatves) FLOOB Zlst 

NEW YORK, N. Y. 10022 
TeL: (212) 758 1150/1 

S K Y R I A I : " 
APPLE-VALLEY, Mum. 55124 — 7707 147 St 
NEW YORK, N. Y. 10003, *5 Secoml Avenue 
VEW YORK, N. Y. I00II. 185 W I4th Street 
SO. BOSTON, Masą 02127, S89 West Broadway 
BUFFALO, N. Y. 14204, 532 Fillmore Avenue 
CHICAGO, 111. «0622, 2222 West Chicago Avenue 
CHICAGO, H «0«2«, 2501 West 59 St. 
CLEVELA.NO, Ohio 44134, 5879 State Road 
FORT WAYNE, Ind. 46808, 1807 Beimeke Rd. 
IRVINGTON, N. J. 071 M, 7f?2 Springfield Avenue 
GRAVD RAPIOS, Mich 495<M. S36-38 Bridge SL N. 
HARTFORD, Conn. 0610*. 518 Park St. 
LAKEWOOD. N J. 08701. 241 Fourth St 
LOS ANGELES, CalJ 90022, 960 S. Atlantic Blvd 
NEW HAVEN, Conn. 06511. 1329 Boulevard 
NEWARK. N. J. 07106, 698 Sanford Avenue 
PASSAIC N. J„ 176 Markei Street 
PATERSON. N. J. 07505 — 60 Broadw»y 
°HILADtL?HlA Pa. 19122, 1214 N 5th Su 
PH1LADELPHLA, Pa 1914! - 4925 Old York Rd 
PrrTSBVRGH. Pa, 15203. 1307 E Carsor Street 
SAM FRANCISCO. Calit. 14115. 1*26 Divisadere St 
TRENTON, N. J. 08620 — 4 Quay Court 
WATERBURY, Cotuu, 90S Bank Street 
WOODHAVEN, N. Y. 11421, 9408 Jamalca Ave 
WORCESTFR Mass. 0I61O, 144 Millburv Slreei 
FRVINGTON. N. J. 07111. 1082 SpriottfteW Av 
VOC.NG: TÔ VN Očio 44503. 309 VV. FederaJ Street 

* 

Tel.: 612-432-7083 
Tel.: AL 4-345SS 

CH 3-2583 
268-6068 

TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

TeL 432-5402 
ES 2-4685 
GL 8-2256 

246-<M?3 
FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
GR 2-6387 

Tel 345-2S28 
Tel PO 3-4818 
Tel GL 5-9586 

HU 1-2750 
Fl V1S71 

j S09-.V«-4A67 
PL 6-«766 

Tel 441-4712 
SW 8-2866 

374-6446 
B.| J )̂440 

T^l 
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Kultūrine kronika 
LIETUVIŲ POEZIJOS DIENOS 
CHICAGOJ 

Pamečiui jau trečią ka* ų pa
vasarį Chicagoji? lietuvių poezijai 
rodomas ypatingas dėmesys. Bent 
dvi dienos čia, Jaunimo centre, 
yra skiriamos rnū u poezija1. Tai 
graži ir palaikytina tradicija. Š'e-
met Poez.'j>)> dienos Chicagnjo 
ivyks gegužės mėn. 21 (penkta
dienį) ir 22 (š:š:adicnį) Jaunimo 
centre. Jas šiemet rengia pats 
Jaun'mo centras. 

Penkradienį 8 vai. vak. bus iš
eivijoje neseniai miru-io poeto 
Jono Aisčio prisiminimas ir pa
gerbimas — bus Lietuvių foto ar
chyvo susukto filmo "Jonas Ais
tis" premjera. Filmas spalvotas, 
garsinis, dokumentinis, kuriame 
savo kūrybą skaitys ir kūrybos 
problemomis kalbės pats Jonas 
Aistis. Matysime daug jo gyveni
mo nuotraukų ir nufilmuotų 
spalvingų momentų iš gyvo po
eto lankymosi literatūros vakarų 
proga Chicagoje ir kitur. 

Šeštadienį (gegužės 22 d.) 5 
vai. vak. Jaunimo centro kavinė
je tautosakininke Elena Bradū-
naitė kalbės apie pirmapradę po

eziją — liaudies dainas. Savo žo
dį iliustruos autentiškai- d a n ų 
įrašais, jos pačios darytais seno
siose lietuvių kolonijoje Prnnsyl 
vanijoje ir kitur. Tos pačios die
nos (šeštadienio) vakare. 8 vai. 
ten pa', Jaunimo cen'ro kav'nėio 
bu" - ^z i j o s va'oras, kuriame " 
vo kūrybą skaitys gyvieji m i r ų 
rx*»tai. Sirimt kaV ':'< sv'~-
metai, kai 1951 metais buvo iš 
leista tach jaunerios mirų -"—•' 
jos kartos manife tacinė antolo 
gija "Žemė", palikusi mūsų lite
ratūriniam žodyne "žemininkų'" 
sąvoką. T a proga Poezijos dieni" 
literatūros vakaran kviečiamas ir 
svečias iš toliau. Tai Montrealyjr 
(Kanadoje) gyvenantis vienas iš 
"Žemės" antologijos dalyvių po
etas Henrikas Nagys. Jis Poezijos 
dienų Chicagoje finaliniame va
kare skaitys savo kūrybą, ir šis 
vakaras didžiąja dalimi bus skir
tas Henriko Nagio poezijai T a 
čiau netrūks ir savo kūrybą skai
tančių čikagiečių. Mūsų litera, ū-
ros, o ypač poezijos, bičiuliai Jau
nimo centro yra kviečiami ateiti 
į visas Poezijos dienų programas. 

LIETUVIU RAŠYTOJU DRAU
GIJOS PREMIJAI SKIRTI 

KOMISIJA 

Šiai reikšmingiausiai išeivijoje 
literatūrinei premijai komisija Ra-
žytojų draugijos valdybos šįkart 
yra Sudaryta iš Washingtone ir 
Baltimorėje gyvenančiųjų. Komi-
sijon įeina: Jurgis Blekaitis, Gra
žina Krivickienė, Alfonsas Nyka -
Miliūnas, Antanas Vaičiulaitis ir 
d r. V. Vengris. Komisija vertins 
1975 metų grožinės literatūros 
nepremijuotas knygas. Premijos 
mecenatas — Lietuvių fondas. 

M. KATILIŠKIO KŪRYBOS 
LITERATŪRINĖ POPIETĖ 

Žymiajam išeivijos prozaikui 
Mariui Katiliškiui neseniai suka
ko 6H mptų amžiaus ir taipgi iš

ėjo nauja jo knyga, novelių rinki
nys "Apsakymai". T a proga ba
landžio 2 5 d. (Atvelykio sekma
dienį) 3 vai. popiet Jaunimo 
centro kavinėje, Chieagoj, ren
giama j am skirtoji 'popietė. Apie 
rašytoją ir jo kūrybą paskaitą 
skaitys dr . Kastas Ostrauskas, o 
rašytojo knygų puslapius rečituos 
aktoriai: Vaigailė Kavaliūnaitė, 
Jūratė Jakštytė, Eugenijus Būtė
nas ir Romas Stakauskas. Popietę 
rengia ir visus kviečia Santara-
Šviesa. 

Ar sugebės Teresė Pautieniūtė 1 um of American^ Art patai pi em 
\ j \ v Yorke, gegužės 30 d. taipgj 
bus rodomi kelių ir keliolikos n»* 

-ast: laiko ir galios poetiniam 
"augimui, brendimui", parodys 
ateitis. Jau dabar gimusioje kny
goje matome jos lyrą meilę lie
tuviškam žedžiui — t a m stebuk
lui, kuris dar- vis nuskaid
rina mūsų gyvenimą egzilyje. 

JONO MEKO FILMAI 
AMERIKIEČIU INSTITUCI

JOSE 

Avangardinių filmų pasaulyje 
'Tcra; žinomo Jono Meko filmai 
iaiks nuo laiko yra parodomi 

ui t-imose amerikiečių 
.c'jose. Balandžio 15 d. A.1-

br:ght-Knox Art Gallery patal
pose. Baffalo, N.Y., mieste buvo 
rodoma 1-19 min. programa — J. 
Meko susukti filmai: Diaries, No
tės and Sketcfaes. Whitney Muse-

nučių du trumpieji Jono MČAO 

filmai: Cassis *r sVetes on thė 
Circus. Šie ir kid Jono Meko fH-1 

mai paprastai yra įtraukiami į ki
rų panašių filra4 gamintojų seri
jinius demonstravimus, festivalius 
ir pn. 
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i VVAOHER and SONS i 

I 
TYPEWRITERS, 
ADMNG MACHINS 

AND CHECKIKTUTKRS 
Nuomoja. Parduoda, Taiso 

I 
Virš 50 metų pat ik imas j u m s 

patarnavimas . 

5610 S. Pulaski Rd-, Chicago | 
Pfaone — 5814111 't 

f 
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Lietuviai dailininkai šiuo matu Chicagoje ;V_.-:-.-: 
konio parodoje. Iš kairės i dešinę: Br. Murini- t 
nis, M. Ambrozaitiene, V. Vaitiekūnas, J. >:.•.-_. 

ailes galerijoje, 321 a W. 63rd at.) vykstančioje Antano Petri-
tupas, A. Lipskis, A. Marčiulionis, Ė. Marčiulionienė, A. Petriko-
ir V. Vijeikis. Nuotrauka V. Noreikos 

** 

yaoar gimusi poezija 
PR. VISVYDAS 

LAŽYBOS 
Du škota i sukirto lažybas, ku

ris jų ilgiausiai išsilaikys po 
vandeniu. 

— Na, ir kuris jų laimėjo? 
— Nei vienas. Abu nuskendo. 

2vejoianri katytė Nuotrauka Algirdo J. Ramono 
(Iš šiuo metu Chicagoje (Public Library, 6120-24 S. Kedzie Ave.) vykstančios 
A. Ramono nuotraukų parodos) 

f EKSKURSUOS I LIETUVA 
— iŠ — 

Bostono. Montrealio Ir Nevr Torko 
Dar yra vietų šiose grupėse: 

liepos 14 — $1045.00 rugsėjo 1 — $925.00 
liepos 28 — $1045.00 rugsėjo 16 — $725.00 

gruodžio 22 — $875.00 
Dvi naujos grupės su Varšuva (4), Krokuva (2). Vilnium (5), 

Druskininkais (2) 
Birželio 20 ir rugpiūčio 8 — Kaina $1136.80 

Prie šių grupių galima jungtis iŠ kitų miestų, su papildomu mokės-
, New Yorke. 
REGISTRUOKITĖS IS ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j 

TRANS-ATLANTIC TRAV'EL SERVICE 
393 Mest Broadway, P,0, Box H6 

So. Boston, Mass. 02127 
Tei. (617) 2S8-87S4 

Savininkė: ALDONA ADOMONIENE 
• Air F&rea Subjcct to Cbangea and *overaa:eat approval. 
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Teresė Pautieniūtė, LYG NEBŪ
TU RYTOJAUS. Eilėrai&ai. Bieido 
"Ateitis" Chicagoje 1975 m. Spaus
dino "Draugo" spaustuvė. 75 psl. 
Kaina 2.50 dol. Gaunama "Drauge". 

Retai nauja poezijos knyga iš 
karto pagauna jausmus. Aną
dien, v-artydamas Teresės Pautie-
niūtės debiutinį rinkinį "Lyg ne
būtų rytojaus", kai kuriuos eilė
raščius apkaišiau grėsmingais 
klaustukais. Šiandien, pakarto
tinai įsiskaitęs, dalį klaustukų nu
tryniau. Vadinasi, mano imlu
mas jos poezijai padidėjo, — 
abejotinų eilėraščių melodija pa
sidarė suprantamesnė. 

T. Pautieniūtės rinkinys, su
darytas iš šešių skyrių, rodo jos 
dvasinių polėkių įvairumą. Yra 
čia daug ko, nors ne viskas vie
nodai sekasi. Knygą persmelkia 
elegiškas susimąstymas. Poetė vie
nur su nekaltu naivumu klausia: 
"Ar sodas žino, / kad jis buvo / 
vyšnia?" Kitur sofistiškai: "Jei 
žinotum, / kad nėra pabaigos, / 
ar pradėtum?" Dar kitur su re
zignacija pranašauja: "Ateis, 
ateis / praeivis laikas / ir išgrers / 
tavo taurę / lig dugno". Pikto žo
džio nepagaili daugelio poetų ne
mėgiamai kasdienybei: "Prakei
kiu kasdienybę, / kuri laiko sura
kinus mano kūną". 

Kaip mūsų laikmečio huma
nistė, ji gyvai reaguoja į neža
botos pramoninės civilizacijos 
daromas skriaudas gamtai ir 
žmonijai. Eilėraštyje "Beždžio
nė" jautriai užstoja kankinamą 
gyvulį. Gamtos grožio paveikta, 
sukuria tikrai skaidrų besi
baigiančios žiemos vaizdą: '"Ber
žai džiaugiasi / žiemos baltumu". 
Šis eilėraštis "Metai" pasibaigia 
reta optimistine gaida: 

Atidarykite langus 
nakčiai. 
Ten lekia vėjas, 
nešdamas 
pavasari 
delnuos. (35) 

N'uotaikų ir tematikos platu
mas nėra yda. Tačiau, mano 
manymu, iŠ visos knygoje palies
tos medžiagos būdingiausias ir 
labiausiai vykęs ciklas yra "Ne
noriu būti viena". Tie trumpi ei
lėraščiai "Leisk", "Imk mane", 
''N'aktis" gal dar ne viską at
skleidžia, bet tiesioginiu papras
tumu, sakyčiau, išraiškos nuogu

mu, lieka įtaigūs. Jie sudomina 
ne išmintimi, ne ekologiniu pa
tosu, ne grauduliu, bet moters 
jausmo atvirumu. Kitame sky
riuje panašiomis nuotaikomis pa
rašytas gražus eilėraštis "Ruduo" 
(70). 

Cikle "Drobiniai žiedai" Pau
tieniūtė bando skambinti liau
dies raudų stygomis. Nenušvinta 
ypatingu originalumu, betgi iš
laiko tradicinį liaudies dainin
gumą. Gerai pavyksta eilėraščiai 
apie savo tėvus. Apie motiną ra
šo šitaip: " T u pasėjai dainą / ma
rio vaikystėj, tu pasėjai žodį / ma-
-le jaunystėj". 

Polinkis j trumpą verlibrirų 
pasisakymą yra mošų dinamiško 
laikmečio aistra, atėjusi iŠ "ima-
žinistu" (VVilliams C. Wi l -
liams, H. D.. E. Pound...) sro
vės. Šis eiliarvimo būdas ypač mė
giamas dabarties poečių tarpe 
tiek Europoje, tiek Amerikoje. Jų 
"laisvos" miniatiūros tvaska tar

ne tada ir ne ten, kur turėjusi 
gimti — tėvų krašte, Lietuvoje. 

Taip aiškiai išryškinti išeivių 
jaunosios kartos dvasinę padėtį 
gali tik poetas. Egzodo vaikai nė
ra gimę ten, kur turėjo gimti. Jų 
tautinė egzistencija yra be ryto
jaus. Čia ataidi A. Maceinos iš
keltos mintys. Antra vertus, iro
niškai gudraujant, bet rytojaus 
padėties tragiką yra ir poetiško 
įkvėpimo parankus šaltinis. Aks
tinas kurti. Mes žinome savo siel
vartą, ir jis mus taurina. Galime 
Nykos - Niliūno balsu prisipa
žinti: "Esame ir būsime legen
da". 

: ziszsaBifliaiiaiuiiii^ 
L I E T U V A ! IR P A V E R G T A ! • 

L I E T U V I Ų T A U T A I G E L B Ė T • 
Aukas prašoma siųsti, užpildant pridedamą atkarpą, jį 
Čekius rašyt Lilhnatai Hational Foundation vardu. \K 

LITHUANIAN N A T I O N A L FOUNDATION, INC. 
64 • 14 56th Road 
Maspeth, N. Y. 11378 

Aukoju $ i i i * i 
I Vardas ir pavardė J 
I Pilnas adresas i 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • H * 
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O Draugo RIMTIES VALANDĖLE* 
p&rinkti pamokslai, 

atspausdinti knycoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS!! 
A. a. kun. Kazimieras Barauskas 

parašė kelis šimtus pamokslų po 
puliariam "Draugo" skyriui. Jo at 
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua 
liuosius. V. Bagdanavičius. laido 
jant velionį, sakS, kad "jokie 
straipsnio rašymas velionio taip ne 

si deimanto žiedo akutės. Mažoje. domino kaip religinio. Jis juos ra 
erdvėje sutelpa ir jausmas, ir] šydavo labai atsidėję* ir giliai su 
įvaizdis, ir, žinoma, visa išmintis, I »ikaupę»''. 
dažniausiai slypinti eilėraščio Knygos išleidimas sutampa su j< 
branduolyje. { 70 m gimimo Ir 45 m. kunigystė* 

sukaktimi 
Kaina $4.00. Gaunama "Drauge' 

N G 
T t D N 

S A V 
A N O L O A N A S SO S f A 

B. B. P1ETKIEWICZ, Pre*. 

2555 Wesi 47th Street Tel. LA 3-1083 
PLENTY OF PREE PARETNG 3PACE 

SI 

s VALANDOS 

7%% 6 Va* 
T. Pautieniūtės juvelyriko-

je, be abejo, yra ir hermetiškos 
minties ir asmeniško išgyvenimo. 
Tačiau daug kur stinga forminio 
užbaigtumo. Vietomis sušlubuoja 
ritmas. 2odž:ų atranka ir sudės
tymas nepasižymi aštria preci
zija. Žiūrėk, įsibrauna kerėpliš
kas prozaizmas. Pavyzdžiui: "Aš 
mylėjau visus medžius — / gal 
per daug / , gal daugiau negu 
žmones, / kurie nepastovūs ir ap
gaulingi". (30 p.) . Tokių "su
klupimų" ir dirbtinių palygini
mų ypač gausu neirgame skyriu
je "Pušyne". Rinkinys nei kiek 
nenukentėtų, jei eilėraštukai 
"Medžiai", "Žvirbliai", "Žie
ma" ir dar keli būtų likę juod
raščiuose. 

Kaip minėjau, Pautieniūtės 
knygos svoris glūdi autobiografi
niuose eilėraščiuose. Matyt, sub
jektyvaus braižo poetei geresnei 
poezijai sukurti reikia jaudinan
čios, konkrečios atramos. Palie
tusi ftrvo likimą ( "Ne tada gi
miau"), Pautieniūtė tuo pačiu 
atvožia užburtą poezijos skryne
lę. Ir skaitytojas paklūsta. Ji pri
sipažįsta: "Nespėju matyt, / k a d 
ne ak muo, / tik žemė / neša vai
sius". Tas praeities akmuo, prie 
kurio glaudėsi bėglė motina, yra 
bevaisis. Poetė gailisi, jog gimė 

4545 W. 63 St^ Chicago, m. 60629 
(Persiuntimas 25 centai, ir Illinoi* 
gyventojai prideda 20 cento mo 
*ew*iu) 

9E«TAI>. 9 v. r. 1*1 1? v. d. — Tre«lad. a i d a m * 
/OTTRAD Ir PENKTAD. — t T. ryto 1*1 I v. va* 
PIRMJLD. Ir RETVTRTAD. — * T. r. 1M 8 r T 

bivestavtmo 
Ifokasnad a i 

nąskaitMi 
PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

m. Mokama* a i 1 
certiflkatm. 

JDnunūns 11,000 
m. Mokama* ož 8 

eertifikaras. 
Minimam $1,000 
PTNTGAT [NESTI IKI 15 D 

Dividendai mokami kas 3 mėnesiai 

! 

' cį* T* itmiMiiimti i l f l l l l l l l l l ! t i ; t l l t l l i lHI IHII IHI I IMII I t lHI IHII !MHi l l t lH!ninr 

1976 M. EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 
# 

it 
# 

# 
# 
# 

2 Gegužes 10 — iki gegužes 19 
3 Gegužės 16 iki gegužes 24 
4 Gegužės 31 iki birželio 15 
5 Birželio M iki birželio 29 
6 Birželio 28 iki iiepos 12 
7 Liepos 5 iki liepos 19 
8 Liepos 12 iki liepos 26 
9 Liepos 19 ik] rugpiūčio 2 

#10 Rugpiūčio 9 iki rugpiūčio 23 
it 11 Rugpiūčio 16 iki rugpiūčio 30 
# 12 Rugpiūčio 23 iki rugsėjo 7 
# 13 Rugsėjo 3© iki rugsėjo 28 
# 14 Spalio 4 iki spalio 18 
#15 Spalio 11 iki spalio 19 
# 16 Lapkričio 1 iki lapkričio 9 
it 17 Gruodžio 7 iki gruodžio 15 
# 18 Gruodžio 20 iki sausio 4 

Maskva, Vilnius (viena savaitė) $ 760.00 
Maskva, Vilnius (viena savaite) 790.00 
Maskva, Vilnius, Ryga 931.00 
Maskva, Vilnius, Roma 1180.00 
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 19S1 SO 
Maskva. Vilnius, Roma 1160 on 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 1206.00 
Maskva, Vilnim, Ryga, Leningradas 1051.00 
Maskva, Vilnius, Roma 1160 0Q 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 1206.60 
Maskva, Vilnius, Ryga 1851.00 
Maskva, Vilnius (viena savaite) 76# no 
Maskva, Vilnius, Ryga 931.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) M 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 677.09 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 877.88 

878-66 Maskva, Vilnius, Ryga 
KAINOS PADUOTOS YRA NUO NEW YG£30 ARBA BOSTONO — NUO CHBCAGOš R£TKM DAR 

PRlDETi $119.00 
VTSAS GRUPES LYDĖS PATYRC VADOVAI. VISOS GRUPBS BUS 1 DIENA VE2AMOS ] KAUNA, TAIP 
PAT IR l TRAKUS \Ą DIENOS 

Lietuvių ekskursija Meksika — 7 dienos — tik $300 rpo du { kambarf). 
Išvyksta gegužės 1, 1976 

imcago. 

SKUBeiOTE REGISTRUOTIS - VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BURLAU 
9727 South Western Avenue 

Illinois 60643 Tel. (312) 238-9787 
Air fares .su'ujcct to change and/or government approvaL 

Taip pat darome dokumentus giminių iškvietimui į Amerika, pasisvečiuoti 
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še&a&eniB, 19T8 m. b e l a n d l i o men . 17 d. 
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D R A U G A S —i M O K S L A S , M W f A S T.rTFRATT'R A 
_ _ 

N r 92 (16) — psl. 7 

Nauji leidiniai 
• AIDAI , 1976 m. kovo m ė n . 

N r . 3 . Mėnesia is kultūros žurna
las. Leidžia lietuviai pranciško
na i . Redaguoja dr. Juozas Gi r 
n ius , 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122. Literatūros, ap
žvalgų Lr techninis redaktorius 
— Leona rdas Andriekus O F M . 
Adminis t ruoja Benvenutas Ra
manauskas , O F M , 361 H i g h l a n d 
Blvd., Brooklyn, N . Y. 11207. 
Žu rna lo met inė p renumera ta 12 
dol. 

P i rmuo ju šiame numeryje eina 
Juozo L. Navicko straipsnis 
"Mei lės filosofas Max Scheler 
(1874-1928)" . Iliustruotu, ap
žvalginiu raštu minima Lietuvos 
bale to 50 metų sukaktis. Straips
nis parašy tas Jurgio Zaikausko. 
D a u g vietos skiriama 1975 m e 
tų Nobe l io literatūros premijos 
laurea tu i , k a l ų poetui Eugenio 
Monta le . Jo kūrybą nagr inė ja 
Birutė Giplijauskaitė, o d u pus
lapius eilėraščių lietuvių ka lbon 
išvertė P . Gaučys ir S. Žilys. B . 
Cipli jauskaitės lietuvių ka lbon iš
verstas paties Eug. Monta le pa
sisakymas apie poeziją,. O t ikras 
l i tera tūr inis skanėstas yra An ta 
n o Vaičiulaičio apsakymas 
" T a r p š ieno pradalgių". 

Apžvalginėje žurnalo dalyje į 
rašoma apie ' 'LKB Kroniką" (dr. 
J. L a b u t i s ) , vert inama H . J. 
Žrnuidzinienės tarnybos paroda j 
( T . Va l ius ) žvelgiama į C h i c a 
gos muzik in į gyvenimą (Algis 
Šimkris) , recenzuojama A n t a n o 
Maceinos knyga "Krikščionis pa
saulyje" (A. LiUlevičienė). 

N u m e r i s iliustruotas C . Bran -
cuse, V . Petravičiaus, H . J. Žmui -
dzinienės , P. Aleksandravi
čiaus dai lės darbų nuot raukomis . 
Viršelyje lietuvių liaudies m e n o 
P i e t £ 

• LAIŠKAI L I E T U V I A M S , 
1976 ra. kovo mėn. , N r : 3 . 
Religinės ir tautinės ku l tū ros 
žurna las . Leidžia lietuviai jėzui
tai. Redaguoja Juozas Vaišnys , 
S. J. Administruoja Aleksandra 
Likander ienė. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: 2345 W . 56-
th S t , Chicago, III. 60636. M e 
tinė prenumera ta $ 6.00. 

Apie mūsų veiksnius rašo pa t s 
redaktorius. Gražus puslapis 
Danguo lės Sadūnaitės eilėraščių. 
Su tiek mažai žodžių tiek d a u g 
pasakyti ir taip paralcytl gali tik 
išskirtinis talentas. Pavyzdžiu t e 
b ū n a nors tos trumpos ketur ios 
eilutės: 

T a v o pėdoje 
apsigyvensiu — 

(mažoje oazėje) 
paukščio teisėmis. 

Lietuvos bažnytinės provinci-

džioje. Apie mint į d ia lekt in iam 
žaisme savo svarstymus tęsia Fe
liksas Jucevičius. J. Venckus , S. 
J. skaitytoją supažindina su H e n 
ri Bergsonu (1839 — 1941). D . 
Bindokienė kelia klausimą:- tei
sės ar savanaudiškumas? D a u g 
apžvalginės medžiagos. N . Jan
kutė recenzuoja naujausią M. 
Katiliškio knygą "Apsakymus" . 

• L I E T U V I U T A U T O S IR 
VALSTYBĖS ISTORIJA. Trečioji j 
dalis. Istorijos vadovėlis l i tuanis
tinių mokyklų XI skyriui arba 
VII klasei. Redagavo Vincentas 
Liulevičius. Išleido JAV Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo ta ryba 
1975 m. Chicagoje. Leidimą pa
rėmė Lietuvių fondas. Vadovėlis 
didesnio formato, kietais virše
liais, i l iustruotas, 208 psl., ka i 
na 5.00 dol, gaunamas ir ' ' D r a u -
ge". 

Vadovėlis suskirstomas į šias 
pagridines da l i s : Lietuvių santy
kiai su rusais, Lietuvių santykiai 
su lenkais, Lietuvių santykiai su 
vokiečiais, Lietuvių santykiai su 
švedais, kitos tautos Lietuvos 
valstvbės seinose. 

resą. O visa tai d a r papildo mūsų ' p l a n u s pai?ikia V. Gutauskas , 

Dailininko Vdoifo Valeikos dekoracijiĮ eskizas Jeronimo K. činsko operai "Juouas laivas", kuriai libreu* paraše Algir
das Landsbergis, si opera simbolizuoja Simo Kudirkos šuclį j laisvę. "Juodą laivą" ir kitas dvi operas stato Chicagos 

lietuvių opera šių metų gegužes mėn. 8, 9, 15 ir 16 dienomis Chicagoje. 

Žemaitijos 
^snu 

nistruoja A. O r e n t a s , 6642 S. 
C a m p b e l l Ave. , Ch icago , 111. 
60629. Me t inė p r e n u m e r a t a 5.00 
dol. 

Be skau t ams būd ingos veiklos 
t e m ų ir tos konkrečios veiklos a p 
rašymų, šį kar tą n e m a ž a vietos 
tekstu ir n u o t r a u k o m i s skirta 
Vasar io 16-tosios sus ikaupimui i r 
ryžtui . 

• Kun . Ladas Budreckas, 
SVEIKA MARIJA I R K A L X D U 
N A K T I E S B E R N E L I U GIESMĖ. 

į "Sveika M a r i j a " — miš r iam c h o 
r a i " a eape l l a" , a r b a su vargom; 
pa lyda . "Ka lėdų n a k t i e s be rne
lių g iesmė" — m i š r i a m chorui 
" a cape l l a" (žodžiai k u n . Stasio 
Ž i l io ) . 

Šių giesmių išleidimą finansa
vo prela tas Juozas Karal ius . G a i 
das spausd in imui paruošė Juozas 
S tankūnas . Spaudė lietuvių 
pranc iškonų spaus tuvė Brookly-
ne , N . Y., 1975 m . Tiražas 600 
egz. Kaina 50 centų . Leidinį pla
t ina "Muzikos Žinios" , 6 Oak S t , 
C k r k , N.J . 07066. 

Aleksandras Pakalniškis, daguoja Lore t t a I. Stukas, 1467 

• Aleksandras Ten isonas , ŽE
MAITIJOS G I R I Ų TAKAIS. Miš
kininko ats iminimai . Lietuvos 
Miškininkų sąjungos išeivijoje 
miškų literatūrai leisti fondo lei
dinys Nr. 5. Tech. redaktor ius | r į a ] 

Vincas Žemaitis. Spaudė Myko
lo Morkūno spaustuvė Ch icago
je. Tiražas 500 egz. Knyga iliust
ruota nuotraukomis, 368 psl., 
kaina 6.00 dol., g a u n a m a ir 
' 'Drauge". 

vaizdžiai 

• P A S A U L I O L I E T U V I S , 1976 
m . kovo m ė n . , N r . 2 1 . Leidinys 
Bendruomenės minč ia i ir gyve
n imu i . Redaguoja redakcinė ko
legija, 6804 S. Maplewood Ave.. 
Chicago, 111. 60629, telef. (312) 

(776-4028. T e c h n i k i n i a i redakto-
Stasys Dž iugas ir Praną-

Razminas . Administraci jos adre

sas: 7240 S. Mozar t St., Chicago, 

111. 60629. Met inė prenumerata 

3.00 dol. 

M E T A I PRAEITYJ. Pris imini
mai. Išleido dr. Stasys Jankus. 
Spaudė M . Morkūno spaustuvė 
Chicagoje 1976 me:ais. Knyga 
296 psl . , kaina 5.00 dol., gauna
ma ir " D r a u g e " . 

T a i asmeniškieji atsiminimai, 
bet parašyt i su l i teratūr iniu šar
mu, su visa bui t ine ir e tnogra
fine gyvenamojo laikmečio spal
va. O įvykiai ir visos gyvenimo 
dekoracijos vykusiai keičiamos 
nuo pradžios mokyklos dienų iki 
pokar in io Kempteno stovyklos. 
Kai šios rūšies mūsiškė atsimi
n imų l i teratūra b ū n a dažnai tie
siog pergrūsta cukrinės nostalgi
jos a r b a nuogi faktai virai bū
na neįvi lkt i į l iteratūrinį drabužį, 
tai Aleksandro Pakalniškio 
p lunksna mūsuose yra t ikrai re
ta iš imtis . Jis savo knygose ir 
savo etnografiniuos aprašuos 
"Aiduose" moka išlaikyti palai
mingą aukso vidurį , n iekur ne-
persūdydamas. Aprašomą tikro
vę jisai sugeba įvilkti į kažkokį 
jaukų, žmogiškai tikrą, be t kartu 
ir l i tera tūr ini rūbą. Tokią kny
gą skai ta i ir gailiesi, kad pasi-

Force Dr ive , Mounta ins ide , N.J . 
07091 . Administraci jos adresas : 
Vyt is , 2524 W . 4 5 t h St., C h i c a 
go, 111. 60632. 

• M Ū S Ų VYTIS , 1975 m . N r . 
3 — 4.Skautiškos min t ies j a u n i 
m o ir vadovų žu rna la s . Leidžia 
Akademin is skautų sąjūdis. R e 
daguola L iū t a s G r i n i u s , 168 M o r - i ministraci jos adresas : 5620 

U<3 i 

T a i ne tik parašyti 
asmeniškieji a ts iminimai , bet ir 
gamtine, geografine, is torine k 
etnografine prasme vert ingi pus
lapiai. Minėtų sričių mėgėjams 
knyga bus tikras pasigardžiavi
mas. 

Leidinio n a u j a m e numeryje dar 
nemažai raš tų ir nuo t raukų , lie
čiančių Trečiąjį pasaul io lietuvių 
j a u n i m o kongresą. Taipgi labiau 
įs idėmėtinos šios t emos : Komu
n izmas skaičiuose ir gyvenime; 
Aukos la isv in imo reikalams (są-
skai tybinis Bendruomenės ir Al-• S K A U T U AIDAS, 1976 m. 

jos sukakt ies prisiliečia Br. Kris- vasario mėn. . Lietuvių skautų są-
tanavič ius , S. J., rašydamas a p i e ; jungos organas. Redaguoja Sof. Į t o s P 3 5 1 * " ^ sugre t in imas) . Plat i 
Katalikų Bažnyčios padėt į L ie - į Jelionienė, 6111 S. Calrfornia ' b e n d r u o m e n i n ė s veiklos pasaulinė 
tuvoje nepriklausomybės ' . p r a - | A v e . , Chicago, 111. 60620. Admi - kronika. 

M M M f l Į M I I ^ M •iiiiMiM M M I — 

• VYTIS, 1976 m. kovo mėn. 
N r . 3 . Lietuvos Vyčių mėnesinis 

n i n g C o u r t , Wi l l i amsvi l le , N . Y 
14221. Admin i s t ruo j a Alfreda: 
Kleinaitis, 11044 W . 84 P lace , 
W i l l o w Springs, 111. 60480. M e 
t inė p r e n u m e r a t a Šiaurės A m e 
rikoje $ 6 .00 , k i tur — $ 3.00. 

Naują š io š imtmečio be r t a in į 
pas i t inkant , rašo redaktor ius 
Liudas G r i n i u s , apžve lgdamas 
aktual iąsias l ietuviškos veiklos 
sritis. R i m t i D a n u t ė s Bruškytės 
l i te ra tūr in io nagr inė j imo pus la 
pia i : "Žemin inka i : Kėkštas ir N a -
gys". Apie mi tus ir t ikrovę ka lba 
Juozas Tol iuš is . Žmogaus fo rma
vimą spaudos puslapiuose ap t a 
ria Bronius Juodelis . Moterų ko
vas dėl teisių liečia A u d r a P a 
kalniškytė, o ties Čiur l ion io , T a 
mošaičio ir Stančikai tės m e n u 
stabtelėja D a n u t ė Sigutė S tu lgy

t ė , {vairūs apžvalginia i ir skau
tiškos veiklos pus lap ia i . Ž u r n a 
las i l iustruotas n u o t r a u k o m i s . 

• E G L U T Ė , 1976 m. kovo 
mėn . Mėnesinis l ietuviškas laik
raštėlis v a i k a m s išeivijoje. Lei
džia ir admin is t ruo ja seselės put-

: namietės. Redaguoja ses. O n a Mi-
kailaitė, E lena Juknevič ienė ir 

: Danguo lė Sadūnai tė . Redakcijos 
ir administraci jos adresas: Eg lu tė , 

; I m m a c u l a t e Concep t ion C o n -
i vent , P u t n a m , C o n n . 06260. Pre 

n u m e r a t a m e t a m s 7.00 dol. 

Mažieji skaitytojai šį kar tą ras 
Ritonės Jotvingytės eilėraščių ir 
nuo tyk ingų bei įdomių pas i ikai -
tymų: Julijos Švabaitės — G y l i e 
nės "Pas bur t in inką" , susipažins 
su Ri tonės Jotvingytės žirafos 
"Fi fu tės" ipergyvenimais, a t ida
rys Elenos Valiuškytės " P a s l a p -

dai l in inkių D. Gelažiūtės -Kiz-
lauskienės, A. Sruogienės, \ . Pa-
lubinskienės , Z. Sodeikienės, A. 
S u t k m i e n ė s ir V. Ras.sor.ytes 
piešiniai. 

• AKIRAČIAI, 1976 m. ko
vo mėn. N r . 3 . Atvi ro žodžio 
mėnraš is. Leidžia Viewpoint 
Press, Inc. Redaguoja kolektyvas. 
Met inė p r e n u m e r a t a 6 dol. Redak 
eijos ir administraci jos adresas: 
6821 S. M a p l e w o o d Ave., Chi 
cago, 111. 60629. 

Leidinio puslapiuose daugiau
sia v i suomenin io ir politinio 
' " m a n d r a p y r k i a v i m o " . Kultūri
n i a m klodui ats tovauja: pašne
kesys su d a i l i n i n k e Zita Sodei-
k iene , žvilgsnis į Lietuvių kata
l ikų mokslo akademijos leidinius 
bei d a r b u s ir d a r viena kita 
s m u l k m e n a . 

• M Ū S Ų Ž I N I O S , 1976 m . 
ba landž io m ė n . 11 d., N r . 7 ( 9 1 ) . 
Lietuvių jėzuitų i r Jaun imo cent
ro Chicagoje biuletenis . Reda
guoja A l g i m a n t a s Kezys, S]. Ad
minis t ruoja Pe t ras Kleinotas, SJ. 
S iunč ian t b iu le ten į 'paštu, bent 
5 dol. m e t a m s . Redakcijos ir ad-

S. 

111. 

SJ. aprašoma " D r a u g o " dvide-
- : m t penktojo r o m a n o šventė, iš
o r inė išeivijos pa roda ir kt. 

C l a r e m o n t Ave., Chicago, 
60636. 

Šis tas iš t u r i n i o : amžinojo žy

do legendą su t ikrove gražiai su-

XX amžiaus madona (paveikslas > 
apdovanotas aukščiausia premija 

tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
ku profesinėje sąjungoje New Yor-
ke^ Tai puošni dail. POVILO PUZI-
NO monografija, ku r i y ra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu i r XX amžiaus 
Madona. Kaina 25 dol. Puiki dova
na ir tinka bent kuriomis progo
mis įteikti bent k a m : svetimtau
čiui ar lietuviui 
Gaunama DRAUGE. 4545 West 
63rd St., Chicago, IL. 606G9. Už
sakant pridėti 50 centų už persian-

moka timą. Illinojaus gyventojai 
jungia A. Tamoša i t i s , SJ; Jauni- : 5 proc. mokesčių. 
m o cen t ro statistiką ir naujus; mmmmmmmmmBBBBKMSMB* 

{dainavę A. 
1. Ispanų valsas 
2. Sapnas — tango 
3. Gyvenimas — fokstrotas 
4. Tik tu man priklausai — fokstrotas 
5. Liūdna man be tavęs — tango 
8. Daina padės gyventi — fokstrotas 

ŠIOS PLOKŠTELES DAUGELIUI DAR NEŽINOMOS 
Šokio muzikos rinkinys XXV 

7. Bučkis — valsas 
0. Skraido garsai — fokstrotas 

12. Turiu dvi merginas — fokstr. 
8. Širdie — tango 

10. Skrenda naktys — fokstrotas 
11, Paskutinis sekmad. — tango 

Šokių rinkinys "Svajonių sūkurys*' 
1. Kur lankos žaliuoja — tango 7. Žibuokles — valsas 
2. Amour-Beguine 8. Balti žiedai — manbo 
3. Laukiu, sugrįžk — valsas 9. Svajonė — tango 
4. Nuostabus berniukai — Cho Cbo 10. Kengūrų samba — samba 
5. Klajojančios rožės — lėtas fokstrotasll. Sudie — anglų valsas 
6. Ilgesys — tango 12. Gal būt, gal būt — bolero 

įdainavo A, fiahasianskaa Sofcm muzikos rinkinys XXVI 
7. Jaunystės meilė — tango 
8. Ta naktis — anglų valsas 

9. Nakties serenada — tango 
10. Aldona — tango 
11. Kodėl neatėjai — fokstrotas 
12. Ei tu, mergyte — fokstrotą* 

{dainavo Birutė TaraotiOmene.. "O 
Granada — Isp. fantazija 

C^t**'ntame rojuje — anglų valsas 
2. Mūsų susitikimas — tango 
3. Sutemų daina — tango 
4. Liūdna — tango 
5. Marytė mėlynakė — fokstrotas 
6. Tik tau. Rio Rita — fokstrotas 

Pavasaris už lango — tango 
Su tavim kartu — cha cha 
O Ramunėle, pasakyk — 
Tavo akys — rumba 
žavingos naktys — fokstrotas 

žu rna las . Medžiaga spausdinama j tmgąją skrynią" ir n u : k r i s su 
tai l ietuvių, tai anglų ka lba . Re-Į Pupučių tiesiog į J a u n i m o kong-

-
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Savaitraščio "Lietuva", ėjusio Chicagoje 1892-1920 m„ titulinio poslapio antraštė. (Iš Br. Kviklio archyvo) 

: S E : ™ C - »DA APLAN 
( A t k e l t a ifi 3 pusL) 

Tarną". Prieš "Tarną Bažnyčios' ' ir 
kitus katalikiškos krypties laikraš
čius stojo kovon laisvamaniškas 
"Kardas", 1896.IV.1 - 1 8 9 8 X 5 V. 
Karaliaus ir J. Laukio redaguotas 
Baltinaorėje. Ta laikraščio savaran
kišku priedu 1898 m. buvo leidžia
mas žurnalas "Galybė". Giminin
gos krypties buvo lr A. Lalio 1898-
1899 m. Baltiroorėje redaguota 

raštį redagavo Petras Tumasonis ir 
Pranas Gudas. 1898-1906 m. She-
nandoah. Pa. kun. A. Milukas lei
do "Dirvą", vertingiausią ano me
to žurnalą. 1903 m. "Dirva" su
jungta su Tilžėje ėjusia "Žinyčia". 
Lietuvai skiriama "Dirva" nuo 1900 
m. leista "Dirvos-Žtnyno", o Ame
rikai — "Dirvos" vardu. Nemažai 
"Dirvos" numerių ėjo atskiromis 
knygomis. Iš jų pažymėtinos: dr. 

•'Nauja Gadynė". 1899.1.5 kur.. Mo- j J . Basanavičiaus "Lietuviškai tra-
tiejus Kraufiūnas Chicagoje prade- j kiškos studijos" (1898), "Medega 
jo leisti "YmiU" kusi* ) 914.VIIL j mmų uuv&*L vaisuninkystei" 
t-vb»-«4&r^.-~ UftoHUl .a^.į(1898) 1 "Lietuviška pasaka"; 

(1899-1902), "Ožkabalių dienos" 
(1902); M. Davainio-Silvestra
vičiaus "Medega S. Daukanto bio
grafijai" (1898); kun . A. Pabrėžos 
"Botanika arba taislius auguminis" 
(1900); kun. A. Miluko "Rankve-
dis senoviškos istorijos" (1898-
1899) ir kt. 

Taigi, XLX a. pabaigoje buvo pa
dėtas tvirtas pa grindas Amerikos 
lietuvių periodikai. Išryškėjo trys 
pagrindinės ideologinės kryptys: ka
talikų, socialistų bei laisvamanių 
ir tautininkų. Dažnokai laikraš
čiuose užvirdavo lr karšta polemika. 

1914 M e t ų 
Midland Savings aptar 

nauja raupynto ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko 
jame Jums už mums 

parodytą pasitikėjimą. 

Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje. 

Sąskaitos apdraustos Bd 

FRANK ZOGAS 
President 

"ii 

1. Faustas 
{dainavo V. Grigaitienė 

2. Cavalleria Rusticana 
Jdainato V. Grigaitienė 

3. Kai mes augom du broliukai 
Liaudies daina 

4. Vai nekukuok 
Liaudies daina 
{dainavo S. Graužinis 

5. Gražinos arija 
6. Gražinos arijos tąsa 

{dainavo E. SauleviČiOte 

pasakyk", tokių muzika 
7. Senam sode — tango 
8. Niekad sekmadieni — cha cha 

11. Pavydas — tango 
9 Jauna kai buvau — beguine 

10. šią nakt — cha cha 
12. Kaip ir a5 — rock 

1. Mano gimtinė 
{dainavo A Kutkauskas 

2. Užginta daina 
Įdainavo A. Kutkauskas 

3. Prapuoliau, motule 
{dainavo K. Petrauskas 

4. Du broliukai kunigai 
{dainavo K. Petrauskas 

5. Sudiev, kary 
{dainavo K. Orantaa 

6. Ispaniška meilė 
{dainavo K. Orantas 

rinkinys VU 

D R A 
tik po 16.00. Gaunamos: 

U G A S 
, Chicago. III. 60629 
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I S-Dienų kelionės lydimos mūsų palydovu 
Į L I E T U V Ą 

Persėdimai • Jzymybių pamatymas 
Vartavoje * Krokuvoje 

J 
AD tecaunts con> 

dailv -
Savinp 

pak4 •jMrterry. 

& LOAN ASSOCLATION 
4040 Archer Aveoue 

Chicago, OUnois 60632 
PhoiKr. 254-4470 

fr $929 So. Harlem Ave^ 
Bridgevievv, Illinois 00455 

Tol VlK-940f 

7%% 
4 T e a n Sav tap 

Certifk-atea 
Hinimam {5,091. 

i 
i 
M 
1 

Visas maistas 
Vlaaiaja* 

Išvykstama li Chicago* per New Yorką 
Geg. 30 d. Liepos 4 d. Ragp. 8 d. Rūgs. 19 d. 
Birt. 20 d. Liepos 18 d. Rags.5d, 

Air fares subfect to Government changes 

Nuo $1102.60 iki 51240^0 
Pasiteiraukite apie keliones i Havajus • Meksiką. 

Laivais * Autobusais * Traukiniais 

Jokių patarmvitr.o mokesčiu 

DISCuVEIiY TRAiftL AGENCV 
023 S. La Granfe 
La Graag*. Bl *0525 
(312)4824615 1 J409\«w Street 

Hoe bland. DL 90406 
Č312) 597^ 

i ^ ^ į ^ J - j . ^ : I 
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IED. EMILIJA PAKŠTAJTfc, 2801 W. 38TH ST., CH1CAGO, ILL. 60632. TeL (312) 927-3090 

UŽMOJAI, PLANAI IR DARBAI 
Grįžus iš Pasaulio lietuvių jau- LJS tarybos paitu. Pirmininkas: 

n m o trečiojo kong eso Pietų Jurgis Valaitis, vicepirmininkas: 
Amerikoje, Kanados atstovams Cęstutis Vilis, sekre orės: Rita 
teko pareiga surasti naują Pa- Vilienė ir Nijolė Gverzdytė, iž-
saulio lietuvių jaunimo sąjungos dininkas: Saulius Dragūnevičius, 
valdybą. Vasario mėnesio pra- ryšininkas: Algis Jusys, nariai 
džioje pradėta kalbinti įvairius Lidija Dragūnevič enė, Irena ir džio grynai PLJS reikalais besi-
asmenis ir sutarta sušaukti pasi- Arūnas Čerškai. rūpinančios valdybos; kun. Sau 

POSĖDŽIAVO 
JAUNIMO 
TARYBA 

JAV Lietuvių jaunimo sąjun
gos tarybos narių sesija įvyko ba
landžio 10, 11 d. d. Washing-į 
tone. Tai pirmasis Tarybos narių 
susitikimas po Jaunimo kongre- į 
so, skirtas III PLJK nutarimų 
vykdymo nagrinėjimui. Tarybos 
narius sveikno ir pranešimus pa
darė Romas Kasparas — Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vicepir
mininkas jaunimo reikalams. 
Gabija Juozapavičiūtė —Pašau- j 
lio lietuvių jaunimo sąjungos1 

vardu ir Milda Kupcikevičiūtė! 
Šiaurės Amerikos Lietuvių stu-i 

tuanistiniams reikalams Kristina !<*entų sąjungos pirmininkė. 
Pa/eštytė ir vicepirmininkė Pa-' Akademinė dalis prasidėjo 
šaulio lietuvių jaunimo ketvirto-j simpoziumu JAV LJS skyrių stei-
jo kongreso reikalams JŪTa.Šeš- S i m o rajah, kurį moderavo 
kutė. - - į Petras Kis:elius. Simpoziume da-

Valdybai yra duodamas sun- tyvavo Linas Kojelis iš Los An-
kus darbas; sunkus ne tiek "savo ? e , £ s R a s a 5oliūna:tė iš temon-
p'ačia apimtimi, kiek tuo, kad t o ' B i r u t e Zdanytė iš Hartfordo 

2%;-

neturima prieš save jokio pavyz-

tarimą Toronte gyvenančių, ku
rie tuo reikalu domisi. Prieš šį 
pasitarimą Kanados atstovams 
teko susitikti kovo mėn pradžio
je Montrealyje. Montrealio Jau
nimo kongreso atstovės ruošė 
Jaunimo kongreso pristatymą vi
suomenei ir tuo pačiu buvo pa
kvietusios visus Kanados atsto-

Kovo viduryje buvo sudarytas laičic vadovaujama valdyba tu-
PLJS Valdybos sąstatas pagal III rėjo rūpintis III PLJK reikalais. 
PLJ kongrese padarytus nutari-1 Dabar tas darbas atiteks Vokie-
mus ir nurodytas darbo sritis. I tijoje sudarytame kongreso komi-
Šios valdybos tikslas yra įgyven-! tetui. Valdybos sudėtis, apimtis 
dinti kongreso nutarimus, todėl 
pareigų paskirstyme naudotos 

ir Pranas Pranckevičius i" Chi-
cagos. 

Pastebėta, kad JAV reikalin-
as veiklos aparatas, kuris galė-
ų vykdyti III PLJK nutarimus. 
AV LJS gali tapti aktyvi ir di-
įamiška per skyrius. 

Sesijos metu Linas Kojelis, stu-

kongrese nurodytos darbo sritys. 
Kadangi darbo daug, ir ši val-

vus, kurių dalyvavo visi, išsky-' dyba pasiryžusi būti aktyvi, kiek-
rus du. Panaudojome progą su- Į vienoje srityje sudaromos darbo 
sitikti pasitarimui. Sutarta, kad į komisijos, už kurias atsakingas 
PLJS valdyba turėtų būti suda- vicepirmininkas tiems reikalams 
ryta Toronte. IŠ ankstyvesnių pa- ir tik jis yra pilnateisis PLJS 
sikalbėjimų buvo aišku, kad dau- valdybos narys, o jo komisijos 
gumas susidomėjusių buvo Kana- j nariai —talkininkai. Sąstatas, 
dos Lietuvių jaunimo sąjungos j kuris bus pristatytas III PLJK 
valdybos nariai. Jaunimo kongre-į atstovams visuose kraštuose jų 
sas Pietų Amerikoje buvo nuro- į patvirtinimui paštu, yra: pirmi-
dęs, kad PLJS valdyba turi bū- ninkė Gabija Juozapavičiūtė, sė
ti sudaryta iki kovo mėnesio ga- < kretorė Rima Lasienė, iždininkas 
lo. Reikėjo skubiai ieškoti nau-jVytas Čeponis, vicepirmininkas 
jos Kanados LJS valdybos, nes informacijos reikalams Almis 

ir veiksmingumas priklauso nuo centas ateitininkas iš Santa Mo-
mūsų pačių ir turės įtakos atei- J icos, LB vicepirmininkas jauni
nančioms PLSS valdyboms, mo reikalams, istorijos ir ekono-
Mes šią didelę atsakomybę PLJS niįos studentas UCLA universi-

Pavasaris Nuotrauka V. Maželio 

abi pareigas eiti neįmanoma. 
Jurgis Valaitis, III PLJK atsto
vas iŠ Londono, sudarė naują 
Kanados LJS valdybos sąstatą. 

Kuolas, vicepirmininkė bendra
darbiavimo reikalams Dainora 
Juozapavičiūtė, vicepirmininkas 
politinės veiklos reikalams Algi-

ateiciai jaučiame ir esame pasi
ryžę PLJS valdybą padaryti tik
rai veiksmingą pasauliniu mastu. 
Visose srityse labiausiai dėmesio 
kreipsime į bendradarbiavimą ir 
jtaigosim kraštų valdybas kartu 
su mumis rūpintis šia sritimi. 
Šiuo metu ruošiamas PLJS valdy
bos ateinančių metų veiklos pla
nas. PLJS valdyba pastoviai po
sėdžiaus kiekvieno mėnesio pa
skutinį pirmadienį. Tai skelbia
ma, kad visi kraštai žinotų, kada 
ir kur galima kreiptis bei iškel
ti rūpimus klausimus mūsų nag-

kuris buvo patvirtintas Kanados į mantas Čepas, vicepirmininkė li-

tete, buvo patvirtintas JAV LJS 
'aldybos politinės veiklos koor-
inatoriumi. Savo pranešime nu
ode savo veiklos tikslus ir sie-
ius. 
Vėliau po pietų rinkosi infor-

nacijos, bendradarbiavimo, lie-
uviškai nekalbančio jaunimo, li-
uanistikos ir politinės veiklos 
arbo komisijos, kurios siūlė 
utarimus JAV LJS veiklai page-
inti. Vakare. Romo Kasparo 
palvingos skaidrės nukėlė žiūro-
us į šiltąją Pietų Ameriką. 

Dalyvis 

LITUANISTINIU STUDIJŲ STOVYKLA 
Pasaulio lietuvių jaunimo są- ka rašyti, skaityti ir kalbėti lie-

ungos Ryšių centras ir šią vasa- tuviškai. 
ą ruošia lituanistinių studijų i Stovyklos kaina: 100 dol. 

Dėl platesnių informaci
jų kreipkitės: 

PLJS Ryšių centras 

I 

rinėjimui. Be to, darbo komisi 
jos posėdžiauja pagal savo nuo- Aukštesniosios lituanistinės 
v:iurą ir reikalą. Mūsų veiklos: 

pianas bus aptartas ir priimtas 
šio mėnesio paskutinį pirmadie
nį ir skelbiamas spaudoje. Tiki
mės, kad jis ir jūsų nuomonę at
spindės ir III PLJK siekius ir susi-

mo-
kyklos penktoje ir šeštoje klasėje 

RASA SOLIONAITĖ — 20. 

tovyklą netoli Kent State uni-
ersiteto, Ohio valstijoje, rugpiū-

čio 15-27 d. d. Kalbos, istorijos 
r literatūros kursus sutiko dės-
yti kun. Juozas Vaišnys, mokyt. 

Stasys Barzdukas, dr. Antanas 
Klimas, dr. Benediktas MaČiuika, 
>rof. Ilona Maziliauskienė, dr. 

Rimvydas Šilba;oris. Iš kitų kvie-
iamų dėstytojų laukiama atsa

kymo. 
Kent State universitetas už pa-

2422 West Marąuette Road 
Chicago. IL 60629 
tel.: (312) 476-0601 
Lietuvių kalbos nemokan-

iems, Kent State universitetas 
uoŠia 10 savaičių kursą šią vasa
rą. Galima įsigyti 12 (ųuarter) 
alandų universitetinių užskaitų, 
e: pažįs'ate jaunimą, kuris tuo 

TREČIOJO 
KONGRESO 
NUTARIMAI 

(Tęsinys) 

8 
Jaunimo kongresas, didžiai ver

tindamas kun. Antano Saulaičio 
vaidmenį tautinio sąmoningu
mo puoselėjime Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimo tarpe, prašo lie
tuvių jėzuitų vadovybę sudaryti 
jam sąlygas pasilikti Brazilijoje 
ir tęsti saro pradėtąjį darbą. 

Jaunimo informacijos reikalu 
9 

Jaunimo kongresas teigia, kad 
lietuvių jaunimui trūksta žinių 
a:ie lietuvių išeivijos ir Lietuvos 
gyvenimą. Kongresas skatina iš
eivijos lietuvių jaunimą skirti 
daugrau dėmesio Lietuvai, susi-

:; su jos padėtim: ir užrnegz-
i skus ryšius su jor žmo

nėmis, ypač jaunimu. 

10. 
PLJS oficialūs leidiniai yra 

PLJS Ryšių centro žinioje. Šiuo 
metu vienintelis oficialus leidi
nys yra "Pasaulio lietuvių jauni
mas", kuris yra PLB leidžiamo 
"Pasaulio lietuvio" skyrius. Jau- ' 
nimo kongresas ragina kongreso 
atstovus prenumeruoti "Pasaulio 
lietuvį" ir prašo administraciją 
jį siuntinėti veltui tiems, kurie 
pareiškia, kad nepajėgia prenu
meratos užsimokėti. "Pasaulio 
lietuvio" administracija taipgi 
prašoma vieną numerį siuntinė
ti veltui visiems, kurie nėra jo 
užsiprenumeravę. Gavėjų sąrašą 
pristatys PLJS Ryšių centras. 

II 
•Nepaprastais atvejais, kai neį

manoma lietuvių jaunimo per 
"Pasaulio lietuvių jaunimą" in
formuoti, PLJS Ryšių centras y-
ra įpareigotas teikti žinias lietu
vių jaunimui kitomis priemonė
mis. 

pildomą mokestį siūlo universi- lomisi, painformuokite juos. Dėl 

hmks jūsų vieningo bendradar-! m o k y k l ą i r P e d a g o g i n | l i t u a n i s . 
biavimo, nes Maironio žodžiais: t i k o $ i n s t i t u t ą 5 Lemonto m o k s I e i . 

Nors mūsų broliai nedaugei | ^ a t e i t i n i n k u g l o b ė j a ) ^ ^ 
_ „. . . . . .» y r a ' šokių grupių "Sūkurio" ir "Svy-
Taciau tvirti mes, je, m t u r i o » a k o r d e o n i s t ė > Lemonto 

vienybe. [ Maironio lituanistinės mokyk-
Kanados III PLJK atstovai I los šešto skyriaus, tikybos ir dai-

Sravimo mokytoja, Lemonto LB 

m., studentė ateitininkė, trečius j e t i " i u s u ž s k a i t u s ("P*** d i v i s i o n 

metus studijuoja muziką ir che- |CrecJl '• 
miją Levvis universitete, baigė! Lituanistinėje stovykloje kvie-
Lemonto Maironio lituanistinę jčiamas dalyvauti visas studenti-

įio amžiaus jaunimas, kuris mo-

>latesnių informacijų kreiptis: 
Critical Languages Program 
119 Bovvman Hali 
Kent State University 
Kent, Ohio 44242 ' 

DAIVA VATTKEVICIOTĖ —'30 m., ateitininkė baigė kalbas 

Jau ir tada lietuviai studentai Amerikoje leido savo žurnalą. Cia matome "Stu
dentų zodžto" 1942 metų birželio men. Nr. 6 titulinio puslapio antraštę. 

(B Br. Kviklio archyvo) 

A NINKIMRFNDPii "U ik! C 
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Lietuvių Bendruomenė yraigoginį lituanistikos institutą. 
1 • ! _ _ _ . * _ • . • • ' < tT7 • 11 f v « • • svarbus veiksnys, jungiantis visus 

išeivijos lietuvius. Bendruomenė
je vietos gali rasti įvairių įsitiki
nimų ir pažiūrų iietuviai. Bend
ruomenės talka Jaunimo kongre
sams ir jaunimo veiklai rodo, 
kad ji ir jaunimui gali daug 
pasitarnauti. 

JAV LB veiklos gaires sudaro 
LB taryba. VIII tarybos rinkimai 
įvyks balandžio mėn. 24-25 d. d. 
Raginame visą lietuvišką jauni
mą susidomėti rinkimais ir bal
suoti savo apylinkėse už pasi
rinktus kandidatus. 

Jaunimas susidomėjo Lietuvių 
Bendruomenės veikla kaip nie
kad anksčiau. I VIII tarybą R 
Vidurvakarių apygardos kandi
datuoja net devyni asmenys, jau
nesni nei 30 m. amžiaus: 

DANUTE BRU5KYTE —23 

kų Federacijos valdybos proto
kolų sekretorė, Moksleivių ateiti
ninkų sąjungos archyvininkė, 
Marąuette Parko valdybos narė 
jaunimo reikalams. 

EMILIJA PAKSTAITĖ — 21 
m. studentė ateitininkė, šį pava
sarį baigia muzikos pedagogikos 
ir iškalbos studijas, kanklių bū
relio vadovė, įvairių chorų vado
vė bei akomponiatorė, "Margu-
č:o" bendradarbė, Lietuvių žur
nalistų sąjungos Centro valdy
bos "i>'-pirmininkė jaunimo rei
kalams, viena III PLJK organiza
torių, JAV LJS valdybos ir tary
bos narė, PLJS Ryšių centro ve
dėjo pavaduotoja. 

ALGIS SIDRYS —20 m., bai-

26 m., neo-lituanė, "Margučio" 
bendradarbė, dabartinės LB Ta
rybos narė JAV Lietuvių jauni-

'?-ldybos narė, JAV LJS valdy-jmo sąjungos valdybos pirminin-
bos sekretorė ir tarybos narė, Lie- kė, 1975 liepos - 1976 vasario 
tuvių Bendruomenės buvo nu-! mėn. Pietų Amerikoje talkino III 
siųsta į Pietų Ameriką talkinti j Pasaulio lietuvių jaunimo kong-
III PLJK ruošai pereitos vasaros resui, IIIPLJK atstovė, 
metu. ALDONA ZAILSKAITE 

Illinois universitete, baigė Cice
ro Aukštesniąją lituanistinę mo- mo 
kyklą, Chicagos ateitininkų sen
draugių pirmininkė, mergaičių 
vadovė II PLJK stovykloje, II 
PLJK atstovė, mokytojavo Cice
ro Aukštesniojoje lituanistinėje 
mokykloje, "Ateities" redakcijos 
narė, reiškiasi spaudoje 

Kernavės" skaučių tunto vadi 
jos narė, "Grandies" tautinių šo
kių grupės narė, "Mūsų Žinių" 
jaunimo skyriaus redaktorė, ket
virtus metus mokytojauja Chica
gos Aukštesniojoje lituanistinėje 
mokykloje. 

RIMANTAS GENČIUS — 21 
m., dabartinės LB tarybos narys, 
studijuoja žurnalistiką'ir "publiclfė Lemonto Maironio Ikuanisti-
relations", bendradarbiauja j n e mokyklą, studijuoja paruošia-
"Laisvojoje Lietuvoje", Lietuvių I muosius medicinos mokslus ir 
žurnalistų sąjungos narys, **Mar- Wok>gifc Notre Dame universi-
gučio" bendradarbis, Lietuvių: tėte, priklauso Jaunimo centro 
studentų klubo Northern univer-i t a u t inių šokių grupei, dalyvavo 
sitete steigėjas ir pirmininkas. III UI PLJK, dalyvavo archeologi-
PLJK informacijos tarnybos jniuos tyrinėjimuose Guatemalo-
bendradarbi^ ir JAV Lietuviu ie-

*«*. i, m. 7 -

Lietuviškasis jaunimas ir tada buvo gyvas. Čia matome laikraščio "Jaunimas" 
linio puslapio antraštę. Laikraštis buvo leidžiamas Chkagoje, 

i 

1936 metų gruodžio 25 dienos titu 
dš Br. Kviklio archyvo) 

jaunimo sąjungos narvs. 
DAINA KOJELYTE — 23 m 

(iš Los Angeles, Kaliforni-

DOVAS ŠAULYS — 21 m. 
studentas ateitininkas, studijuo
ta chemiją, literatūrą ir ispanu 
kalbą Illinois universitete, baigė 
Chicagos Aukštesniąją lituanisti-

jos) studentė ateitininkė, biblio-
m., skautė, baigusi psichologiją, tekininkė, turinti magistro laios-
mokytojauja Montessori mokyk- j nį; lankė Rochesterio ir Kent nę mokyklą ir Pedagoginį litu-
loje, baigė Chicagos Aukšt^nią- State universitetus ir Illinois ^nistikn's institutą, trečius metus! 

Trečiojo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso dalyviai po pamaldų 
ją lituanistinę mokyklą ir Pėda- 'Technologijos Institutą. Ateitinin- j dėsto Lietuvos istoriją Chicagos' kaudro* Brazilijoje 

12 
Jaunimo kongresas, rūpinda

masis žinių apie jaunimo veiklą 
ir gyvenimą skleidimu, steigia 
informacijos teikėjų tinklą. Veik
damas savo krašto ar vietovės 
ribose, informacijos teikėjas 

a. kas mėnesį "Pasaulio lietu
vių jaunimo" redakcijai siunčia 
krašto ar vietovės jaunimo veik
los apžvalgą, o kas tris mėnesius 
pristato platesnės apimties me
džiagą; informacijos teikėjas yra 
įpareigotas kas mėnesį palaikyti 
ryšį su "Pasaulio lietuvių jauni-

redakciją; b. jeigu yra į-
manoma, ten, kur veikia LJS, yra 
LJS valdybos narys, ten, kur nė
ra LJS, krašto ar vietovės Jauni
mo kongreso atstovai rūpinasi jį 
surasti; jis pareigas eina ketve
rius metus arba susiranda sau pa
kaitalą. 

c. rūpinasi savo veiklos finan
siniais šaltiniais; 

d. informuoja vietinę spaudą, 
radiją bei televiziją apie LJS veik
lą; • 

e. rūpinasi vietovės lietuvių 
jaunimo kartoteka ir artimiausiu 
laiku ją persiunčia PLJS Ryšių 
centrui. 

13 
Jaunimo kongresas vertina 

PLJS Ryšių centro pastangas 
ruošti III PLJK vadovą ir ragina 
jį sudaryti naują vadovo laidą, 
kurioje būtų 

a. santraukos atrinktų lietuvių 
periodikos straipsnių, knygų bei 
kitų spaudinių, 

b. nurodyti šaltiniai ir jų įsi
gijimo sąlygos, 

c. lietuvių periodikos trumpi 
aprašymai su adretsais ir prenu
meratų sąlygomis ir 

d. lietm :Škų leidyklų adresai, 
jų išleistų knygų sąrašai. 

PLJS Ryšių centras prašomas 
Vadovą siųsti krašto informaci
jos teikėjui, kuris jį padalina su
interesuotiems asmenims. 

u i t l d n i A u U v r*ORliS iSfMTlil IS S&O PSUUO 
Nuotr. A. SeJtoko (Bus daugiau) 


