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Solženicino "Gulago salynui" plečiantis 

JURGIS GLIAUDĄ 

Kertine parašte 
BE S£JOS NEBUS IR DERLIAUS 

Žvelgiant į mūsų išeivijos, kul-
tiįrmio gyvenimo laukus ir tikin
tis gero kūrybinio derliaus, ne
reikėtų vi ų pirma užmiršti tin
kamos ir laiku atliktos sėjos. Ži
noma, sėjos daugiau perkeltine ir 
vaizdine prasme, nesgi niekas 
rholcslo veikalų, poezijos ar pro
zos knygų, dailės paveikslų, spek
taklių, koncertų ar operų kur 
nors, kaip grūdų, nesėja, kad iš 
jų po metų išaugtų šimtai, dar 
geresnių, dar stambesnių. Gera 
sėja čia yra visa ta aplinka, ku
rioje turi bręsti kūrybinio dar
bo rezultatas. Visos visuomenės 
kasdieninis kultūrinis poreikis 
yra tas tikrasis grūdas, iš kurio 
krkŠtenasi kultūrinio derliaus re
zultatas. Būtini yra kultūros 
kongresai, mokslo ir kūrybos, Chicagoje, jau teko džiaugtis, kai 

*esxu%jų xa*ijj, po Kurios sektų 
vien tik primityvus lietuviško 
bruzdėjimo skurdumas. 

Gera kultūrinio daigo sėja bū
tų ir tai, jeigu mūsų įvairių pro
gų minėjimuos bei jubiliejuos 
trumpėtų tuščios kalbos geros 
kultūrinės programos sąskaitom 
Gražių pavyzdžių jau pasitaiko, 
kai viešosios iškilmės programon 
pasitelkiamas ne vien solistas, bet 
ir instrumentalistas, net kvarte
tas ar trio, neužmirštant greta ir 
grožinio žodžio — literatūros ir 
pan. 

Dailės paroda be jokios atida-
darymo programėlės, lyg gėlė, 
nuskinta ir numesta ant tako. 
Bet ne vieną kartą M. K. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo centre, 

simpoziumai, įvairūs festivaliai, 
masinės kultūrinių apraiškų 
šventės. Bet dar labiau geram 
kūrybiniam rezultatui reikalin
gas tas niekad nesibaigiantis, kas
dieninis ir nuolatinis kultūrinis 
poreikis ne vien tik iškilmių sa
lėse, bet ir privataus gyvenimo 
valandose. Ir geras kultūrinis 
derlius bręsta tada, kai sėjama 
ne vien tik šventišku mostu, bet 
ir kasdieniniu knygos paėmimu 
i. rankas", kasdieniniu muzikos 
pasiklausymu, rūpinantis nuola
tiniu mūsų kultūrinio gyvenimo 
{vairinimu ir laisvalaikio valan
dų palenkimu kultūriniam inte
resui. 

Daug čia gali kilti klausimų 
ir. daug įvairių atsakymų. Visas 
detales trumpam rašte net neį
manoma aptarti Todėl čia tik 
viena antra kultūrinės sėjos 
užuomina. 

Puikus mūsų jaunimas sa
vo grandioziniuos suvažiavimuos, 
bet ar jis lygiai puikus dėmesiu 
lietuviškai knygai, spektakliui, 
fcorjįcertui, savaitgalio kultūrinei 
vakaronei, net ten, kur jų bend
raamžiai kolegos atlieka progra
mą. Mintyje čia turima praėjusios 
savaitės Jaunimo dramos studijos 
kukurinė vakaronė Chicagoje. 
Bet yra ir teigiamų pavyzdžių. 
TOj; retų. Ir jie nėra mūsų jau
nimo kasdieninė duona. O jos 

dailės paroda atidaroma instru
mentalistų grojimu ar lieteratūri-
nio žodžio rečitaliu greta gerai i 
paruošto dailininko apibūdini
mo. Pastaruoju metu šitai ple
čiasi ir į kitas kolonijas. Taip 
dailės parodos bei galerijos buvo 
atidarytos ir Toronte, ir Nevv 
Yorke. Geru pavyzdžiu pasekime 
ir ji gyv4 palaikykime. Kai ir 
šios rūšies grūdas prigis, kultūri
nis derlius bus visu pločiu na
šesnis. 

Netrukus vėl ateis vasara su 
organizacijų stovyklomis ir lietu
viškų vasarviečių atostoginiu gy
venimu. Bet kiek visur ten bus 
ir kultūrinio poreikio, kiek bus 
ten tos kultūrinės sėjos, kuri ug
dytų kultūrinį derlių kiekvieno 
širdyje? Tur būt, tik vieni lietu
viai pranciškonai Kennebunk-
porte suorganizuoja visai vasa
rai ten atostogaujantiems lietu
viams kiekvieno savaitgalio kul
tūrinę programą: ar paskaitą, ar 
literatūros vakarą, ar koncertą, 
ar kurios nors srities kultūrinių 
temų pokalbius. O kodėl šito 
negalėtų būti ir netoli Chicagos 
lietuviškoje Union Pier vasarvie
tėje? Negi čikagiečiai tik kaiti-
nimuisi, tik restoranui, tik šo
kiams skiria ten savo atostogas? 
'Gintaro" rąstų namelis labai 
tiktų ir kameriniam koncertui, ir 

Kada anglų kalba pasirodė pir
moji Aleksandro Solženicino 
"Gulago salyno" dalis, knyga be
matant išstūmė visus kitus "best
selerius" Amerikoje iš knygų 
parduotuvių vitrinų. Knygynų 

. langai buvo kraute apkrauti pil-
kaspalvių viršelių ''gulagais1'. 
Viršelio piešinys buvo nesudėtin
gas ir šiurpus. Vienuolikos žmo
nių siluetai ir spygliuotos vielos 
tvora. Kodėl jų vienuolika? Ar 

• tai kokia simbolika? Gal būt, ir 
simboliška! Kad skaičiumi nebū
tų panašu į kito didelio revoliu
cijos bardo, į Aleksandro Bloko 
poemą "Dvylika". Pašėlęs Bloko 
tuzinas ten eina kelti maišto ir 
griauti gyvenimo, o Gulago vie
nuolika palengva, dėsningai ir 
klusniai virsta badmiriais Ivanais 
Denisovičiais... 

Mano sūnus, gal būt, vienas 
pirmųjų, pirko šią šiurpią knygą 
Honyvvoode, garsiame, knygų 
perkrautame Pickvvicko knygyne. 
Pirmiesiems pirkėjams knygynas 
teikė specialius metalinius žeto
nus. Platokas, apskritas žetonas, 
kurio piešinys yra knygos pieši
nys. Žetonas, sūnaus dovana, 
įsegtas sierton ties mano darbo 
stalu, kad vis primintų gulaginės 
imperijos (nebe salyno!) nepap-
rastybę. 

Nuostabu ir jautru, kad visad 
kartu prisimena mūsų martirolo-
ginės knygos, liudytojų ir kanki
nių parašytos. Tai mūsų gulagi
nių moterų siluetai. Juciūtė, Rū-
kienė, Armonienė, Tautvaišiene... 
Jos, kaip Aleksandras Solženici
nas, kaip daugis kitų, perėjusios 
pragaro labirintais, parnešė pa
sauliui liudijimus apie pragarą. 

Pirmoji "Gulago salyno" dalis 
amerikinei visuomenei padarė 
sprogusios bombos įspūdį. Ta 
bomba sprogo greta, čia pat, ant 
šaligatvio, gerbūviškame ameri
kiečio bute. Savo gerbūvio kiau
te tūnoję dešimtmečiais, asmens 
teisių pertekliuje tukę dekadų ir 
dekadų bėgyje, jautresnieji ame
rikiečiai buvo sukrėsti, parblokšti 
ir, pagaliau, įtikinti. Jie tiesiog 
negalėjo rasti logiško mąstymo 
talkos —kaip suprasti, kaip įsi
sąmoninti sodriai atsiskleidžian
čius gulaginio pragaro vaizdus. 
Lengva kambario tyloje skaityti 
Dantės "Inferno" puslapius. Pa
ranku galvoti: tai viduramžinio 
poeto fantazija. Betgi čia?! Čia 
faktūra, čia tikrovė. Gulagai ge
ografiškai netaip jau toli. Beveik 
už tvoros, beveik jau kieme... 

:\ 
"Gulago salyno" vaizdavimo 

galia, panoramos plotis, išgyve
nimo įtampa, besijungianti su 
ugniniu sarkazmu, su liepsninga 
pašaipa, su budelius niekinančia 
panieka, buvo skaitytojo pagavą 
triuškinąs, atsipeikėti neleidžiąs 
rašytojo - humanisto darbas. 
Keisčiausias žodis "gulag" staiga 
tapo dalimi amerikietiškojo skai
tytojo pasaulio. Gulagas buvo 
jau pažįsamas, familiariškas žo
dis. Spaudoje pradėjo rodytis 
sieksninės "gulagų" knygos re
cenzijos. Detalių ir esmės koor
dinatėse pasirodė epochinės kny
gos reikšmė. 

Savaime aišku, kad vertime 
anglų kalbon, kurį padarė Tho-
mas P. Whitney, daug kas pra
rasta. Traduttore - traditore (ver
tėjas - išdavikas) dėsnis galioja 
ne tiktai poezijos vertimams. Sol
ženicino kalba nepaprastai kom
plikuota dėl gulaginių zekų (ka
linių) žargono. Rašytojas nusa
ko tuo žargonu temos savybes. 
Bet juk neįmanoma, pavyzdžiui, 
išversti rusų kalbon ar lietuvių 
kalbon "Laukinių vakarų" kau
bojų žargono. Vertėjas. T. P. 
\Vhitney ieškojo atitikmenų; lek
sikos savybes jis aiškino gausiose 
išnašose. 

Pirmoji "'Gulago salyno" dalis 
bematant tapo "bestseleriu". Se
kė milijoninė kišeninio formato 
laida. Tiražas atnaujintas. Da
bar nuolatos sunkiasi ir sunkiasi 
į skaitytojų rankas naujos, papil
domos laidos... 

Ir štai, 
I Julijonas Būtėnas (1915-1951) pokario metais Vakarų Vokietijoje, iš kur jis 

knygų rinką pas iekė grįžo tėvynėn įsijungt į ginkluotą lietuvių tautos kovą prieš okupantą ir žu-

prigytų kultūrinių vakarų atos
toginė tradicija, kaip palaimin
ta sėja būsimam derliui. 

Tai tik kelios užuominos. 
Kiekvienas, pagalvojęs, jų ir dau
giau atrasime. Mūsų gyvenimo 
trumpų dienų kasdiertybė nėra 
tokia nereikšminga, kad ji turė
tų būti vien pilka. Ji gali būti 
ir labai prasminga sėja, kuri nuo
latinio kultūrinio intereso troš
kuliu brandintų spalvingą visos literatūros vakarui, ir iliustraci-

coltėtų atsikąsti dažniau. kad ' nei dailės paskaitai, ir kultūri-! išeivijos kūrybinį derlių. 
derlius nesibfiisjtų. vy- nes temos pokalbiui. Tada ir čia. i k- brd. 

antroji, žadėto!;, "Gulago saly- vo toje kovoje. 
no" dalis. Knygos tematikoje tie 
patys pirmosios dalies 1918-1956 
metai. Tas pat intriguojąs ir su
dėtingai išverstinas titulas: An 
Esperime'rit in Literary Investi-
gation. Tas pat leidėjas: Harper 
and Row. 

Antroji knygos dalis, savaime 
aišku, privalėtu eiti pramintais 
pirmosios daliem takais. Juk ir 
šioje dalyje tas pat naujovės ir 
lektūrinės šviežienos spindėjimas. 
Tas pat ir skaiytojas. Juk mili
jonai, kurie tari savo knygynė
liuose pirmąją knygos dalį, pirks 
ir antrąją. 

Bet galimybių teorija matema
tikoje, sudėtinga ir kartu logiška, 
kurią išvystė lenialusis olandas 
Jakobas Bemou'.i, priklauso, deja, 
tyrajai matema" kai. Pritaikomoji 
matematika operuoja realiais 
skaičiais, ir matome: antroji 
"'Gulago salyno" dalis nė iš to
lo neprilygo savo pasirodymo 
efektu pirmajai daliai. Sutiktuvių 
apatija, recenzijų mažakraujystė, 
pardavimo entuziazmo stoka 
knygų parduotuvėse. Drastiškoji 
temos naujov» jau išgyventa, 
dramatizmas jau patirtas, siuže
tas jau paimtas. Detalių gausa 
neišplėšia siužeto iš bendros mo
notonijos. \elyginant, ši struktū
rinė paklaida panėši į mūsų gar
saus, per keturias dekadas s&vo 
pozicijų neišdavusio "bestselerio" 
"Altorių šešėly" paklaidą. Intri
gos dramatizmas privalo pereiti 
per knyga be kartojimosi, be pa-

Nuotrauka V. Maželio 

Gėlės Julijonui 
Išsekusių upių akmuo, 
krantai negyvi, 
kieta, ištroškusi žolė 
Kur aš, 
kur aš pririnksiu 
Gėlių Julijonui? 

Nenuplautas Stikso upėje, 
trapus ir sužeidžiamas, 
nežinodamas, kad mirtis 
nepaliečia poetų, — 
jis paliko žinią smėly, 
kraujo ženklą beržo kamiene, 
mirties ambasadorių vėją, 
šaukiantį dideliu 
balsu 

Kur aš, 
kur aš atrasiu jo kapą f 
Nerandu mirusiųjų namų, 
nepatyriau aklo jų žvilgsnio, 
kur aš, 
kur aš papuošiu Julijoną? 

Julija švabaiti 

ralelizmo. Pavyzdys: "Madame 
Bovary**. Paklaida: kunigas Va
saris eina per tris meilės aferas, 
iš kurių nei vienos nėra ryškios 
ir finalinės. Tad toks siužetinis 
paralelizmas ir ąr^unkino ent-

rąją 
bėra 

Gulago salyno" dalį. Ne
si užetinio slėpiningumo, 

kuo kiekviena knyga, jeigu ga
biai parašyta, tampa medumi ir 
skaitytojo širdin prasiveržiančia 
lW>sr!3 

Aleksandras Solženicinas rašė 
savo "Salynus" liudijimo dingsti
mi. Jis ir dedikavo darbą miru
siems. Jie liudijimo dienos nesu
laukė. Už juos liudija Solženici
nas. Tai knygos patosas. Autorius 
neprisiima advokato, teisėjo ro
lių. Jis sustoja tiesos skelbėjo po
zicijose. Leninistinis literatūros 
mokslas mėgsta kalbėti apie V. 
Lenino sukurtą "atspindėjimo te
oriją". Ant šios teorijos M. Gor
kis, reikia tarti, surentė savo "so
cialistinio realizmo" metodą. 
"Atspindėjimo teorija" reikalau
ja iš autoriaus "atspindėti" pa
tirties vaizdavimu bolševikinės 
pagavos spalvose. Ta pati ''at
spindėjimo teorija" juk gali at
spindėti gyvenimą ir ne bolševi
ko-akimis! A. Solženicinas at
spindėjo patirtį taip, kaip jis ją pa
žįsta, ir V. Leninas privalo ploti 
gulagų vaizduotojui. Tokie gali 
būti pokštai greta bolševikinio 
apetito monopolizuoti kūrybinio 
darbo metodus ir jo esmę 

Ir antroje dalyje gausu sarkaz
mo, ironijos, tačiau vis labiau su
skamba tas slėpiningas leitmoty
vas, kuris yra netgi būtinas di
džiųjų kūrėjų darbe. Autorius ak
centuoja savo lūžius gulago kli
mate. Blogio ir gėrio sandūra ]o 
prigimtyje autorių baido blogio 
eventualiu triumfu. Kalbėti apie 
blogį negalima, nerealizavus blo
gio buvimo savyje. Tai savotiškas 
moralinio mazochizmo skausmas. 
Tai dygi savęs revizija. Ši intro
spekcija neleidžia autoriui užimti 
biblinio pranašo rolės. Jis dekla
ruoja patyrimą, būdamas vienoje 
gretoje kartu su visais "zekais" 

j (kaliniais). Jis nori sustoti kuo 
atokiau nuo sprendimų. Jis pri-

I pažįsta, kad kalinimas turi nuo
stabų, mistišką poveikį į žmogaus 
dvasios Skaistėj imą. Todėl politi-

I kai realistai, jų tarpe daug rusų 
disidentų, su tikru nepasitikėjimu 
žiūrės į tokį doroviniai-antgamti-
nį patyrimą. 

Ak, kaip šie Solženicino pasa
žai atgrmdo mumyse Vydūno 
"Kalėjimas - laisvėjimas", dar 
Vokios sunkmetyje išleisto essay, 
pasažus! Solženicinas dėsto: "Ir 
vien tiktai tada, kai aš gulėjau 
ant supuvusių kalėjimirtio guolio 
šiaudų, aš sugavau savy pirmuo
sius gėrio pojūčius. Palaipsniui 
man aiškėjo, kad linija, skirianti 
gėrį ir blogi, eina ne per valsty
bes, nei tarp visuomenės klasių, 
nei tarp politinių partijų — bet 
tiesiai per kiekvieno žmogaus Šir
dį —per kiekvieno žmogaus šir-c 

Jis suranda atsakymą: "Be pil
nos tiesos nėra literatūros". 

Sie autoriaus teorizavimai, ku
riuose jis ieško grūdo tiesos, ir yra 
jo kūrybinė mokykla, mąstymo 
treningas, liudijimas vardu anų, 
kurie nužudyti. Vis dėlto, kaip 
kiekvienas stambus rusų rašytojas 
(ne tarybinis), jis mato literatū
roje kovos dėl etikos, moralės, gė
rio įrankį. Jis nėra literatūrai ne
utralus. Kovotojas iš prigimties, 
jis adoruoja savo ginklą ir negali 
be to ginklo egzistuoti. Jis nepa
jėgia vertinti meno ir literatūros 
kaip priemonės, vaizduojant tik
rovę per įvairiopas prizmes. Me
nas jam įrankis kovoti dėl aukš
tųjų, transcedentinių tikslų ap
reiškimo. Antroje, kaip ir pirmo
je, "Gulago salynas" dalyje jis 
stovi ties milijonų eksterminacija. 
Jo liudijimas ribotas, iki 1956 
metų. Tačiau žvilgsniai į vėlesnę 
dekadą rodo ir dabar nesi-

fNuh*» t 3 p*) 
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išeivijos parodą aplankius 
JONAS PUZINAS 

PRAGARO LIUDIJIMO PUSLAPIAI 
(Atkelta iš 1 pel.) 

DRAL 
2£" 

{Tęsinys :s praėjusio ftftcad.) 

Amerikos Herų vi a spaudos 
draugija 

Jono M. Tanane.ičiaus iniciaty
va, 1910 m. V-'.v Yorke buvo su
šauktas pirmasis lietuvių laikraš
čių leidėjų ir redaktorių suvažia-

•» vimas. kuriame buvo Įsteigta Ame
rikos lietuviu spaudos draugija. 

. Draugijos tikslas buvo: sudaryti pa
kenčiamus santykius tarp laikrašti
ninkų, sušvelninti aštrų ginčų to-

* ną spaudoje, apsisaugoti nuo mela
gingu korespondentų, sukeliančių 

4 nesusipratimus ir kt. Pradžioje drau
gijos pirmininku buvo J. M. Tana-
nevičius, nuo 1915 m. — V. Dauk-
šys. Draugija buvo sušaukusi 5 su
važiavimus, kuriuose buvo svarsto-

" mi labai ivairūs klausimai: mokslo 
* ir technologijos terminijos nustaty

mo reikalas, "stebuklingų" gydy
tojų skelbimai, laikraščių ir leidyk
lų pasikeitimas leidiniais, net švie
timo reikalai, fvairių draugijų 
centralizacija ir t t Parodoje išsta
tyta reta Lietuvių spaudos biuro 
New Yorke nuotrauka. 

Didesnės leidyklos ir svarbesni 
leidėjai 

Ani stalų išdėstyta dalis Įvairių 
ieidyklų išleistų knygų (B. Kvik
lys savo atidaromoje kalboje pažy
mėjo, kad tegalėjęs išstatyti iš savo 
rinkinio tik trečdalį senųjų kny
gų). Meskime žvilgsni j didesnes 
leidyklas bei svarbesnius leidėjus. 

Mykolo Tvarausko leidykla 

Pagal turimus duomenis, pirmoji 
lietuviška knyga Amerikoje išspaus
dinta Mykolo Tvarausko Shamoki-

;"- tie. Pa. rj875 merais. Štai tos kny
gos pavadinimas: "Tlumoezius arba 
Slownikas Angielckaj - Lietuwisz-
kas ir Lietuwiszkaj - Angielckas dėl 
greito ir Iangwo iszmokimo sznekos 
angielckos. Su uwogomis ir apraszi-
mu kozno zodzio kajp rejk isztart 
nudėtas per Mikola Twaraucka (Isz-

• dawymas pyrmas) Shamokin 1875 
Kasztu ir Spaustuwe Mikolo Twa-
raucko'". Šios knygos B. Kviklio rin
kinyje nėra, nes tuo tarpu vienin
telis žinomas egzempliorius apie 
1930 m. pateko j Lietuvos Univer-

- siteto biblioteką Kaune. Tiek tos 
c knygos, tiek ir kitų leidinių kalba 

TJUVO pilna svetimybių. M. Tva-
rauskas yra išleidęs 11 knygų, iš 

T kurių paminėtinos šios: "Praract-
wos Michaldos Karalenes isz Sab-
bos" (JftSO), susilaukusi daugelio 

'. leidimų; "Istorija AH Babos ir Ke-
turesdic^zimczio Razbajniku" 
(1883): "Morfeuszaš ižguldytoias 

* sapnu eua abeceias suraszytas su 
pridurimu planetų ir punktawo gra-
jąus det zobowos ir palinksminimo 
besiedu" (1883); "Pakalne Juozapa-

. to arba sudas paskutinis. Parasze 
kun. Feliksas Gondek. Del pažytko 
ir zaboyyos dwasiszkos kataliku Lie
tuviuku, ant Iiėtuwiszkos kalbos 

- piardejo ir padaugino Mikolas 
- Twarauckąs New Yorkie 1884". 
f Knygos, kaip matyti "3 čia duotų 

antraščių, buvo šktftos "liaudžiai". 

Jono Šliūpo leidiniai 

J. Šliūpas. 1884 m. atvykęs Ame
rikon, tuojau gyvai įsijungė j lietu
viškąjį darbą: leido laikraščius, tel
kė lietuvius į organizacijas, bet ne 
trukus įkūrė Lietuvių laisvamanių 
susivienijimą. Jis daug dirbo Lietu
vos laisvės reikalui. 1886 m. pradėjo 
leisti daugiausia paties parašytas 
knygas. Spausdino jo knygas ir kiti 
leidėjai. Tokių J. Šliupo knygų ir 
brošiūrų iki 1919 m., kada jis grį
žo Lietuvon, išspausdinta apie 30. 
Ir šioje parodoje išstatyta nemaža 

LŠliūpo Amerikoje išspausdintų 
m-
Juozų PaukSčių spaustuvė 

ir leidykla 

1886 m. Juozas £ąulcĮtys Ply-
moutbe, Pa- įkūrė didelę ypaustu-

niku" ir knygas. Ligi 1897 m. jis 
išleido ar išspausdino 39 knygas. 
Cia be pranciškonų vienuolio Au
gustino Zeytzo religinio turinio 
knygų ("Užsystanavyyk ant to ge-
raj arba Apmysliimaj apie keturis 
dajkrus paskutinius... Kasztu ir dru-
ku Juozapo Paukszczio. 1886"; His-
torije apie grąže Magelona, dukte-
ry Karalaus isz Neapolio ir apie 
Petrą Karejvvi grafa. Wisoki atsiti-
kimaj, smutkaj ir patiekos gilukaj ir 
nelajmes prie atmajnu ant to swie-
to", 1886; Historyje gražios Kat-
riukos ir jos vvysoki atsitikimaj", 
1886), išleista ir lituanistinių kny
gų: M. Valančiaus "Pasakojimas 
Antano Tretininko" (1881); Sima-
no Daukanto "Budas Senovės Lie
tuviu Kalnėnu ir Žemaičiu' '(II lei
dimas, 1892); kun. A. Burbos 
"Trumpa peržvalga lietuvystes dar
bu Amerikoje 1892 metuose"; "Lie-
tuviszkos dainos isz visur surinktos 
(H leidimas, 1893, 496 psl.) ir kt. 
1897 m. spaustuvę perėmė jo gi
minaitis, taip pat Juozas Paukštys, 
kuris išleido 65 knygas. Parodoje 
buvo išstatyta 12 knygų. 

Domininko Tomo Bačkausko 
leidykla 

Pradžioje D. T. Bačkauskas reda
gavo J. Paukščio leidžiamą "Wieni-
bę Lietuwniku". Pasitraukęs iš re
daktoriaus pareigų, išvyko į Ma-

'F* 
^-ANOisPADVO^ 

uzdeia 23d. Sausio Asu na 
Ą • 

baigiančią žmonių eksterminaca-
ją. Sugaunamos atsargios pastan
gos matyti fragmentų masėje tra
pias gėrio prošvaistes. Čia auto
rius suartėja su Levo Tolstojaus 
"Prisikėlimu". Didysis rusų" lite
ratūros grafas ir sovietinio gula
go buvusis zekas suranda bend
rus vedamuosius motyvus. 

. , . » . . neprižada 

D„^,._.-c »,: <-.._ . . - i u į j v . ' ^ prekybų Lr panagių i n s t k u c i ; ų * 
i_» Ch.cuį'j(C ..' -—<>c ;-tr.»,'..5JVV«: kūiunii&se. Čia n u i u m č v 
s i o s C h i c a g o s . < Bromą u i 

idaise b u v o į s te ig -
eną tokių iš s e n a 
is, t ~^_,.;, t̂reri v • <IJ» i 

jų vyrų biografijų (Petro Kriau
čiūno, vysk. M. Valančiaus, knyg
nešio kun. M. Sederavičiaus, kun. 
Kazimiero Jauniaus, kun. Adomo 
Grinevičiaus, kun. S. Gimžausko, 
arkivysk. J. Matulevičiaus, dr. J. 
Basanavičiaus), paskelbė vertingos 
medžiagos spaudos draudimo laiko
tarpiui pažinti, parašė ir išleido eilę 

hanoy Citv. Pa., įsirengė didele 
iooo\rrTO'7 j - - į darbų Amerikos lietuvių istorijai. 

spaustuvę ir 1888.VII.27 pradėjo L . , , „ , . , , v , . J.^ 
^ į - J ; jis kun. A. Miluko rastų, skirtų iš

eivijos veiklai pažinti, iškeltini šie: 
Pirmieji Amerikos lietuvių profe-
sonalai ir kronika (1929); Spaudos 
laisvės ir Amerikos lietuvių orga-
nizuotės sukaktuvės, II leidimas 
(1930); Amerikos lietuvių kronika 
1868-1893 (1931); Amerikos lietu
viai XTX šimtmetyje (1938 ir 1942) 
ir k t Be to, kun. A. Milukas iš
leido nemaža mūsų rašytojų raštų 
(Kristijono Donelaičio, kun. A. 
Strazdo, kun. A. Burbos, Šatrijos 
Raganos, V. Pietario, kun. J. Bal-
vočiaus-Geručio, Ks. Sakalausko-
Vanagėlio, Prano Vaičaičio ir kt.). 
Ir šioje parodoje bent keli stalai 
skirti kun. A. Miluko, "Žvaigždės" 
ir Lietuvių katalikų spaudos bend
rijos leidiniams eksponuoti. 

leisti "Saulę" bei spausdinti kny
gas. Jtraukęs į spaudos darbą savo 
sūnų Praną, spaustuvę pavadino 
"Bačkausko ir sūnaus" vardu. Nuo 
1890 m. kasmet išleisdavo "Saulės" 
kalendorių. "Saulėje", jos prieduose 
("Linksmi Wakarąi", "Linksma 
Walanda") ir kalendoriuose spaus
dino įvairių paties parašytų ar 
verstinių "pasakojimų", kuriuos 
atmušdavo ūr atskiromis knygorJris. 
Tokių knygų išspausdino apie 100. 
Pati stambiausia knyga buvo 
"Tūkstantis Naktų ir Viena" Ara-
biszkos istorijos" (1893, V leidimas 
—1915) ir J. B. Smelstoriaus vers

ta Henriko Sienkievičiaus trilogija 
"Kryžeiwiai" (penki tomai, 1902). 
Iš kitų jo darbų tenka* paminėti 
elementorių vaikams ir suau
gusiems "Abėcėle" (1893); "Siera-
ta (puikus apraszimas)", išsp. 1896; 
"Lietuviszkas Pasakorius" (1898); 
"Mušu Paiakc.*" (1898); "Lietu-
wiszkas Dainorius" (1902); "Wai-
delota". Apisaka isz pirmutines pu
ses trilikto szimtmeczio, iszimta isz 
Lietuvviszku užlieku. Surinko ir pa
rasze D. T. Boczkauskas, 1907. 
Spausdinta drukameje D- T. Bocz-
kausko, Mahanoy City, Pa", ir kt. 
Parodoje buvo išstatyta 33 leidi-
l i l cu* 

naviČiaus "Iš gyvenimo vėlių bei 
velnių" (1903); "Lietuviškos pa
sakos yvairios", 4 tomai (1903-
1905 ;. A. La.l; "Lietuviškos ir ang
liškos kalbų žodynas' '(1903, net 
keturi leidimai); A. Olšausko "Is
torija Chicagos lietuvių, jų parapi
jų ir kn. Kraučiuno prova su laik
raščiu 'Lietuva'" (1900); daugelis 
Šėmo darbų (Apie Žemę, Hygiena, 
Geografija, Biologija, Etimologija, 
Rašto istorija ir kt.); J. Šliūpo "Lie
tuvių protėviai Mažojoje Azijoje" 
(1899), Gadynė šlėktos viešpata
vimo Lietuvoje 1569-1795" (1909), 
kur duotas ir lietuviškas Lietuvos 
statuto vertimas. 

Tėvynės mylėtojų draugijos 
knygų leidyba 

Antano Olšausko knygų 
leidykla "Lietuva" 

Kun. Antano Miluko ir 
"Žvaigždės" leidiniai 

Vienas iš pačių stambiausių 
knygų leidėjų buvo kun. Antanas 
Milukas, nuo 1893 iki 1943 m. iš
leidęs per 180 knygų! Jam ypačiai 
rūpėjo lietuvių švietimas, jų kul
tūrinimas, todėl leido daug knygų, 
susijusių su lietuvių kalba, lietu
vių literatūra, istorija, Amerikos 
lietuvių (ypačiai rytinio pakraščio) 

Antanas Olšauskas 1895 m. Jstei-
gė Chicagoje pirmą knygų leidyklą 
"Lietuva". Jis jau 1894 m. išleido 
pirmą paties parašytą mokslo popu-
liarizacijos knygą "Aktywi apsi-
reiszkimai swieto, į kuriuos žmonės 
žiūri, bet jų gerai nesupranta 
1895 m. išspausdino "kasztu ir 
spausnrvvia 'Lietuva'" tuo metu di
džiausio tiražo (20.000 egz.) paties 
sudarytą knygą — "Naujausias lie-
uiszkas sapninykas su 310 aiszkiu 
abrozelu. Surinktas isz daugel swe-
timtautiszku sapninyku ir surėdytas 
pagal tikra persiszkai-egiptiszka sap-
ninyka. Geriausei iszguldo wisokius 
sapnus, koki tik žmonėms prisisap-
nuot gali. Su apraszymu planetų ir 
paslapcriu, kokias senowes žmones 
wartojo del nuspėjimo ateities" 
(205 psl). Iki 1922 m A. Olšaus
kas yra išleidęs net 134 knygas. Jos 

.buvo labai įvairaus turinio (daug istorija u* k t Jo leidimų tarpe ne- , , ,. . , , 
W ^ * ™ ™; _ * ^ l ™ „ ~ m o k s I ° POpulianzacijos knygų), berandame nei sapnininkų, net 
"orakulų" ar kitokių menko turi
nio knygelių. Kun. M. Miluko lei
džiamos knygos buvo skiriamos jau 
apsišvietusiems skaitytojams tiek 
čia Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
tiek ir pačioje Lietuvoje. Kny
gų kalba jau buvo kaip reikiant ap
dorota. Knygų leidimui išleista per 
100.000 dolerių (3«.000 savų ir 
70.000 surinktų iš kitų). 1904 m. 
jis buvo Įkūręs Lietuvių katalikų 
spaudos bendriją, kuri telkė pini
gus susidarantiems nuostoliams iš
lyginti. Čia neįmanoma suminėti 
visu reikšmingesnių leidinių. Te
priminsiu, kad kun. A. Milukas iš
leido Lietuvišką chrestomatiją 

ve, pradėjo leisti ' įVTie»% Lietuw-'( 1961), Sspausdlno mūsų ifldliu.-

knygų tiražas vidutiniškai siekdavo 
nuo 1000 iki 2000 egz. Daugelio 
knygų išėjo net keli leidimai, kar
tais net keturi. Originalių veikalų 
išleista 48, vertimų ar sulietuvintų 
vertimų ir pagal kitus autorius pa
rašytų knygų — 86. Pagal turinį 
išleista: beletristikos — 28 leidiniai, 
teatro veikalėlių — 31, poezijos — 
6, gamtos mokslų (daugiausia J. 
Adomaičio - Šėmo) — 19, istorijos, 
etnologijos, kultūros istorijos — 16, 
ekonomikos ir politikos — 8, higie
nos ir medicinos —6, vadovėlių 
bei žodynų —9, pamokymų ir 
patarimų — 4, sapnininkų, magi
jos ir juokų tik 4. Išskirtinės reikš
mės knygos yra buvusios: J. Basa-

1896 m. įsisteigusi Tėvynės my
lėtojų draugija išleido 37 knygas, 
iš kurių paminėtinos šios: V. Ku
dirkos išverstas A. Asnyko "Kęstu
tis" (1897) ir V. Šilerio "Orleano 
mergelė", Prano Vaičaičio "Eilės" 
(1903), A. Janulaičio "Kaimiečių 
kova su ponais" (1906) ir "Bau
džiava Lietuvoje" (1907). Pats 
reikšmingiausias leidinys — J. Gab
rio 1909 m. Tilžėje skoningai išleis
ti 6 tomai "Vinco Kudirkos Raštai". 
Iš vėliausiai išleistų knygų pažy
mėtina plati V. Sruogienės "Lietu
vos istorija" (1956). 

"Kataliko" leidykla 

"Kataliko" spaustuvę ir knygų 
leidyklą 1900 m. Chicagoje įkūrė 
kun. Matas Kraučiūnas, o nuo 1901 
m. ją perėmė Mykolas Tananevi-
čius. Leidykla siekė atsverti A. Ol
šausko leidyklos įtaką. Leidykla vei
kė iki 1917 m. Ji be religinio tu
rinio knygų, tarp kurių reikšmin
ga yra buvusi M. Valančiaus "Šven
ta istorija senojo ir naujojo įstaty
mo" (III leidimas, 1906), išspaus
dinta ir literatūrinių kūrinių, pvz. 
J. Kvietkovskio apysaka "Lietuvai
tė" (1906). Išleista ir pora lietuvių 
kalbos vadovėlių: P. Branduko 
(Petro Tumasonio) "Nauja chres
tomatija del lietuviškų mokslainių 
Amerikoje", 3 dalys (1904, 1906, 
1907) ir S. P. Tananevičiaus 
"Trumpa lietuvių kalbos gramati
ka dėl lietuviškų mokyklų šiauri
nėje Amerikoje" (1909). Ir "Katali
ko" leidinių buvo išstatyta parodo
je. 

Be to, knygas leido J. V. Staga
ras, Mykolas Valaskas, Petras Kai-
tis (Martinkaitis), Jonas Ilgaudas, 
"Naujienos", Juozas Bačiūnas ir ki
ti. 

Parodoje skyrium išstatyti įvairūs 
Amerikos lietuvių kalendoriai 
("Saulės", "Žvaigždės", J. Paukš
čio, Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje, Lietuvių laisvamanių, "Mar
gučio" ir k t ) . Įspūdingas skyrelis 
vadovėlių, iš kurių JAV lietuviai 
mokėsi skaityti ir rašyti ("kalba-

(Nukeka.J3psl.) 

Solienicifia .-
j duoti pilnas "gula . . . „ūr.^.\i-

mos. Abu didžiuliai tomai tėra 
tiktai panoramos fragmentas. 

i Tačiau tai yea reiškinio prasmės 
ir esmės ekstraktas. Detalizacijos 
hipertrofijoje vis garsiau dunda 
savaip mistiška, gal būt transce-

Į dentine, tiesiog fantastiška žmo-
(nių ekster;::.r.cK-::^ pnsasmi. Šia 
prasme, be Solženicino makab-
rizmo, Vydūnas ir rado taikų po
sakį: ''Kalėjimas - laasvėjimas". 
Ar tai nėra "linijos per žmogaus 
širdį" metafora? 

Vis dėlto Solroakšnas nenu
slėpė kertinio savo gyvenamo^. M 
filosofijos akmens: "rnąriju yra 
kontradikcija melui". Menas yra 
Įaijngįa priemonė naikinti melą. 

Į Menas yra instrumentas taikos, 
prieštara globalinio masto tero
rui, nedorybėms, blogiui. Ši me
no adoracija, toki* ekscentriškai 
keista gyvenimo realybių. y/« 
Solženicino gyvenamosios tilojo-
fijos alfa ir omega. Ta.. S tolo ir 
apribota prasme, primaną A. Go
golio juoko adoraciją. Go&olis ti
kėjo satyra, ironija. ĮTĮĮar1'^ 
"Nėra pasaulyje blogio", tvirti
no "Mirusiųjų sielų" autorius, 
"kurio nesutriuškintų pašaipa ir 
juokas". Gal būt, Gogeliui, gal 
būt, ir Solienicinui įtakos turėjo 
aštuonioliktojo šimtmečio anglų 
•poeto ir satyriko Aleksandro Po
pe satyrinės poemos? Taip suar
tėja šių geografiškai tolimų, lai
ko skirties neartimų, bet dvasi
niai, estetiniai Pope giminingų 
rusų pažiūros. 

Reikia žinoti, kad ir antroji 
"Gulago salyno" daiis parašyta 
Sovietų Rusijoje, kuri Aleksand
rui Solženicinui buvo griežta, 
reikli, pikta pamotė. 

tu aptiekiškai - precizišką apta
rimą: An Experimeat in LiįJrary 

i Investigation. Ar Solženidįiai 
gyventa. Baltųjų rūmų paskelbtas1

 n e o a n a ė čia sumaišyti nesumai-
boikotas, ajrodp, dabar liečia ant- k>mm elementus: realybę ir .mer 
rosios ''Qtilagp salyno" dalies 
"bestseleriškumo" klausimą. Ne-
žinifc kaip su knyga nutiks ry
toj, šiandiena Ji neužverčia kny
gynų vitrinų. Ir žetono, ją pirkus, 
pardavėjas neįteikia... 

Laiko bėgyje pirmosios ir ant
rosios dalių knygos sueis į vieną. 
Bus viena "Gulago salynas" kny
ga. Masyvi, sukrečianti, sunki, 
kaip akmuo ant širdies, gaivi sau
lės vizija' dvasioje. 

Niekas iki šiol ilčių neįsmeigė 
į to veikalo nesuprantamą, o kar-

sre'.a savo humanistiniai -
Okea

ną, žvėriškumą ir deizmą, "jlfcp-
maudą ir viltį? "Gulago sa ly
nas' 
utilitarinio poveikio, yra 
las, kuriame siužeto šiurpulingu
mas yra įrankis regėti platesnes 
tolumas, vydūniškąjį "'kalėjimą -
laisvėjimą". 

"Aš atsigrįžtu į savuosius, galė
jimo metus", rašo autorius^ gula
gų bardas Solženicinas, " ir t£jriu, 
nors kai kas dėl to nustemba,.*bū-
ki palaimintas, kalėjime!' ' 
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Antroji, aptariamoji čia dalis, 
pasiekė skaitytojus amerikiečius 
lemtingos visokių įtampų atlai
dos (detente) laikais. Autorius 
jau gyvena laisvame krašte. Jis 
nebeturi narsaus kovotojo su 
di d valstybės režimu aureolės. 
Dar daugiau, kaip tiktai Ameri
koje jis sulaukė tam tikros defa-
macijos! Detentės šalininkų pa
stangomis, kur, be precedento 
istorijoje, pirmuoju smuiku grojo 
pats valstybės sekretorius, Solže-
nicinas nukeltas iŠ didžiojo me
nininko moralisto padėties į 
smulkaus politinio propagandisto 
rangą. Gulagų siaubo bardas bu
vo pavadintas... karo kurstytoju! 
Solženicinas, girdi, nenaudingas 
tokios atšylančioms JAV ir SSSR 
visuotinės santalkos nuotaikoms. 
Negilus politikierius, fanatiškas 
savo fiksuotos idėjos vergas, su 
lengva ranka sukišo Ą savo defi
nicijų bučių metafizines, psicho-
nerotines, moralines, dorinan
čias, netgi deistines Solženicino 
kūrybos temas. Karikatūristai pa
gavo padėties komitragizmą. 
Maskva ir Washingtonas sutarti
nai tildo Solženiciną! Maskva ir 
Washingtonas, abu kartu, apsi
sprendė gyventi melu. Nuo ab
soliutaus dorinio, etinio ir globa
liniu mastu baisaus pralaimėji
mo Ameriką išgelbėjo CIO unijų 
suvažiavimas ir senas, apdairus 
Meany. Tame suvažiavime Solže-
nicinas kalbėjo apie mūsų civili
zacijos gelbėjimą per tiesą ir me
ną. Ar tai buvo žodžiai, dėl ku
rių Baltieji rūmai barikadavo sa
vo duris. 

Sis konfliktas atėjo ir praėjo, 
bet šmeižto purvai ilgai laikosi 
bent prie puspadžių. Primestoji 
Solženicinui defamacija, "karo 
šalisinkaj", dar nėra v ič iku 3 -
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Jono Žuko vargonų 
muzikos rečitalis 
VLADAS JAKUBĖNAS 

New Yorko apylinkėse gyve-1 Laimei, bažnyčioje buvo pora 
nančio virtuozo Jono Žuko kon
certas Marąuette Parko lietuvių 
parapijos bažnyčioje, Chicagoje, 
gegužės 2 d. praėjo šiam solis
tui įprasto akademizmo ir tech
niško bei meniško subrendimo, 
kartu gi ir su tam tikro rezer
vuotumo ženklu, su persvara 
švelnių ir šviesių tonų registre, 
rečiau pavartojant bombastiškai 
galingą vargonų pusę. Turint 
minty J. Žuko svarbiąją studijų 
vietą — pas garsų vargonų vir
tuozą, kompozitorių ir pedagogą 
Marcei Duprė Paryžiuje — žy-
mią dalį užėmė turtinga roman
tinė, o taip pat ir naujoviškes-
nė prancūzų vargonų literatūra. 

Pirmas numeris, barokinio kla
siko.— milžino J. S. Bacho (1685-
1750) preliudiją ir fuga D-dur 
(D Major) priklauso prie 
džiaugsmingai šviesių šio kūrė
jo veikalų. Jo puikų atlikimą ir 
ypač miklią pedalų techniką 
neprityrusiai ausiai kiek trukdė 
pajusti nepilnos bažnyčios per 
aidi akustika, neleidusi aiškiai 
nuskambėti brilijantiškai atlik
tiems pasažams (juose gal buvo 
galima panaudoti daugiau ašt
resnių aukštųjų dvejinimų). 
Stambaus vargonų simfonisto 
Ch. M. Widor (1844-1937) "An
dante Cantabile" (iš IV simfo
nijos) reikiamą efektą — "can
tabile" — dainuojant — kiek su
trukdė pasirinktųjų solistinių 
švelniųjų registrų nepakankamas 
reliatyvus stiprumas, kuris gali 
solistui išryškėti tik praktikos kę

s t o s vargonus gerai pažįstan
čių žmonių, kurie, solistui nu
stačius gaidos tapatybę ir loka
ciją, defektą tuoj sutaisė. 

Sekantis programos numeris 
buvo ypač įdomus: prancūzų 
naujesnio kompozitoriaus Louis 
Vierne (1870-1937) "Carillon de 
VVestminster", kur žinomi Lon
done VVestminsterio varpų moty
vai buvo apgaubiami spindinčių, 
naujoviškų harmonijų .puokšte, 
sudarant daug kur spalvingų ir 
harmoniškai skambančių, mo
derniškai politonalmių efektų. 
Paskutiniame veikale — *'Hym-
ne d'Action de Grace — Te 
Deum" šių dienų kompozito
riaus Jean Langiais buvo kiek 
panašaus struktūrinio principo: 
gregorijoniško himno "Te De
um'' tonai ėjo paraleliai su gyvai 
judančiomis naujoviškomis, daž
nai disonuojančiomis, o vis dėlto 
visumoje darniomis harmonijo
mis. 

Šį kūrinį bebaigiant, vėl buvo 
pasireiškęs nelemtos gaidos "bau
bimas'". Bet solistas ir gabūs pa-
gelbininkai defektą vėl greit su
rado ir pašalino. Po to solis
tas dar kartą pakartojo šį ne
ilgą, bet efektingą ir brilijantiš-
ką veikalą, suteikdamas puikią 
užbaigą rimtam rečitaliui. 

Marąuette Parko parapijos 
bažnyčios vargonai neseniai baig
ti pagrindinai remontuoti. Jie 
turi turtingą, daugiaspalvį, savy
je užbaigtą skambesį, visiškai 
tinkamą koncertams. Įvykis su 

PASKIRTOS REIKŠMINGOSIOS 
AMERIKIEČIŲ PREMIJOS 

Kultūrinį gyvenimą skatinan-j Šių metų Pulitzerio literatūrinė 
čių ir jį remiančių premijų yra i grožinės prozos premija teko Stal 

t kiekviename pasaulio k rašte J Bei low už romaną "Hurab !;:> 
kiekvienoje tautinėje bendruome- Giit". S. Bellow yra žinc" as 
nėję. Neatsiliekam čia ir lietuviai. Į amerikiečių rašytojas, pernai vos 
Vienos tų premijų skiriamos vi- | negavęs Nobelio premijos. Poezi-
su pasauliniu pločiu, pvz. garsio-', jos premija paskirta John Law-
ii Nobelio premija Švedijoje. Ki- rence Ashbery už knygą "Self-
tos skiriamos tik saviškiams, tik Portrait in a Convex Mirror". 
vienos tautos ar valstybės ribose. į Kitų sričių premijos: už muziki-
Bet ir jos turi pasaulinį garsą, į nį pas*atymą Michael Bennett; 
nes visam pasauliui įdomu žino- j už istorijos veikalą Paul Horgan 
ti, kas geriausio yra tais ar ki- j "Lamy of Santa Fe"; už bicgra-
tais metais parašyta ar kitokia • finį veikalą R. YV. B. Lewis 
forma sukurta, sakysim, Prancū- "Edith VVharton: A Biography 
zijoje ar Amerikoje. 
Amerikiečių kultūriniam gyveni

me bene pačios reikšmingiausios 
yra vadinamos Pulitzer ir Book 
Award premijos. Pinigine pras
me jos nedidelės, tik po 1000 do-

muzikos premija teko kompozi
toriui Ned Rorem už "Air Mū-
sic". Skiriamos Pulitzerio premi
jos ir už laikraštinę publicistiką 
ir už įvairias žurnalistikos šakas 
žurnalistams ir laikraščiams. Čia 

lerių. Ir tai turtingiausi ame pa-; laureatų irgi visas būrys. Jų tar« 
Pokario metais Vokietiioi*. 
Julijono B&teno, • en 

iš kaires j dešinę: prof. Zeno nas Ivinskis, Julijonas Butėnas ir prof. A. Maceina. Minint S a u l i ° k r a Š t e Amerikoje! Kai tuo 
viesiausių nepriklausomos Lie tuvos užsiaugintų žurnalistų, pasiaukojančios mirties 25 tarpu nedidutė Švedija N o b e l i o 

metų sukaktį Chicagoje rytoj (sekmadienį, gegužės 9 d.) 3 vai, popiet lietuvių jėzuitų koplyčioje bus atnašaujamos j palikimu kiekvieneriais metais 
šv JVDšios už žuvusįjį o 4 vai popiet Jaunimo ©entro di džiojoje salėje rengiama Julijonui Būtėnui pagerbti bei prisi- apdovanoja ne vien tik saviškius, 
minti akademija. Visi kviečiami. Nuotr. V. Maželio 

Valandos su Julijonu Butėnu 
Keli prisiminimai iš laisvojo Kaimo ir "XX Amžiaus" dieny 

Iro, -muzikaliems klausytojams "* "baubiančia" gaida pasitaiko var-
. /epeticijų besiklausant 

Žymaus prancūzų vėlyvo im
presionisto Cezario Franko 
"Grande piece symphonique" op. 
17 (1822-1890)'sudarė kapitališ-
kiausią visos programos numerį; 
jis prasideda susilaikančia me
lancholija ir palaipsniui kyla iki 
triumfalinio finalo. Vokiečių im
presionisto S. Karg-Elert'o "Le
genda" yra mistinės nuotaikos 
ir rafinuoto registro reikalingas 
kūrinys, gerai atatikęs solisto in
dividualybę. 

Deja, šiam veikalui besibai
giant, pradėjo reikštis bene ne
maloniausias solistą vargoninin
ką galįs ištikti "akcidentas" — 
neužsidarymas vieno grojančio 
vamzdžio vožtuvo, paliekant 
nuolat skambėti vieną gaidą. 

gonuose itin retai; ypač nepa
geidaujamas jis yra, supranta
ma, vargonų rečitalio metu. Šių 
vargonų remontuotojams reikėtų 
savo darbo tikslumą nuodugniai 
patikrinti. Malonu, kad vis dėl
to tai nesutrukdė bendro įspū
džio solisto virtuozo Jono Žuko 
koncerto, kuris neabejotinai pri
klausys prie ypač vertingų mū
sų muzikinio gyvenimo įvykių. 
Lankytojų skaičius bažnyčioje bu
vo nemažas, bet, žiūrint koncer
to vertės, galėtų būti daug dau
giau. 

Po koncerto vienos iš akty
viausių koncerto rengėjų — Ali
cijos Rūgytės bute buvo solistui, 
menininkams ir svečiams suruoš
tas priėmimas. Koncertą rengė 
Švėkšniškių draugija. 

Atgarsiai 

KUKUTIS BUČIUOJA RANKĄ 
DONELAIČIUI 

Nelengva kalbėti apie anų die
nų bičiulį, švystelėjusį kiek gra-
žesnėm spalvom ir nuėjusį amži
nybėn. Iš šviesaus Julijono Būtė
no atminimo lik© atminty du 
bruožai, kurie jį išskyrė iš kitų 
kolegų: didelis džentelmenas; sau, 
savo pašaukime, profesijoje sta
tęs aukščiausius moralės reikala
vimus. 

Susitikom, tais pačiais metais 
pradėję studijas, nors ir skirtin
gas Šakas, kituose universiteto 
rūmuose. Susitikom VDU studen
tų ateitininkų chore repeticijų, 
koncertų metu ir Kauno studen
tų bažnyčioje, kur giedojom sek
madieniais. Išlikęs atminty Juli
jono vaizdas, kaip labai tvarkin
gos išvaizdos, dailaus, visada su 
lengvu humoru, labai manda
gaus studento. Dar pirmaisiais 
studijų metais, 1934 pavasarį, 
mūsų choras koncertavo Rygos 
universitete. Ten vieno priėmi
mo metu Julijonas buvo parink
tas pasakyti kalbą abiem pusėm, 
svečiams ir šeimininkams, geriau
siai suprantama kalba. Jis labai 
laisvai, be rašto ir neieškodamas 
žodžių, latvius pasveikino vokie
čių kalba. Vėliau žinojau, kad jis 
kalboms buvo gabus ir daug dir
bo. Jei ko mokydavosi, į reikalą 
žiūrėjo rimtai. 

Arčiau mus sujungė 1939 metų 
vasarą XX Amžiaus redakcijoj. 
Julijonas ten dirbo nuo to vieno 
geriausių, koks kada ėjo lietu
vių kalba, laikraščio įsisteigi-

mo pradžios, 1936 m. Nepilnus i kartais paskambindavome kam 

Balandžio pirmąją okup. Lietu-. los faktas: poetas atmeta dekora-
voje rašančiam poetui Marcelijui tyvmras parnasinius patepimus. 
Martinaičiui suėjo keturiasde- • Jis tebeišlieka socialistinio rea

lizmo diktato nesunaikintas indi
vidualistas. Jis nenori bėgti į an
tikos mitus, tautosakos stilizaci
ją, į pompastinę istorinio mater
ializmo adoraciją. Jis yra savotiš
kas "žmogelis - šarpus kožnam 
darbe", jis yra savotiškas tenykš
tėse sąlygose "žodžio sakytojas". 
Aktyvus literatūrinių pašneke
sių tribūnos priedas, labiau kaip 
poetas, žinomas pašnekovas. 
"Vemuno" literatūrinis konsul
tantas. Mes gerai suprantame, 
kad tas jo aktyvumas, kaip spal
vingas paveikslas, įdėtas į kietus, 
nepajudinamus rėmus. . . 

Poetas įdomus savo siuže-
tija. Tai jau ten tikras ekvili
bristikos menas. Jo lyrika keista, 
tvirtina apžvalgininkai (Dona
tas Sauka). Jo atsisukimas į 
Strazdą mums atrodo liguistas 
anachronizmas. Bet ten tas reiš-

tns mėnesius per atostogas teko 
pavaduoti Prancūzijon studijų 
tikslais išvažiavusį Antaną Pau
li ukonį, vieną iš keturių redak
torių. Buvo tai puiki proga prak
tiškai pažinti laikraštininko dar
bą. Redakcijoj Julijonas buvo ma
no nuoširdus patarėjas. Jis tvar
kė užsienio skyrių, sekė vokie
čių, anglų, prancūzų, rusų, 
lenkų spaudą, klaupė radijo pra
nešimus. Ir to neužteko: tuo me
tu redakcija išraše ir švedų kal
ba laikrašti, ir jis taipgi mokėsi 
tos nelengvos kalbos ir ją įveikė. 

Redakcijos darbo valandos bū
davo ilgos, bet niekas į laikrodį 
nežiūrėjo. Kas antrą savaitę pa
kaitom reikėdavo ir vakare atei
ti, būti iki po vidurnakčio ar net 
iki ryto, visokiais kanalais priimti 
žinias, pora kartų šiltą, gražią 
vasaros naktį Donelaičio gatve 
nueiti iki L'žsienio reikalų mi
nisterijos ir iš ten parsinešti 
naujausius biuletenius, parink
ti, kas reikia atiduoti naktiniam 
rinkėjui. Labai dažnai redakcijoj 
būdavau ne vienas. Dar kas nors 
nespėdavo pesr dieną paruošti sa
vo reportažu ir sėdėdavo taipgi 
iki išnakčių. Dažniausiai tai bū
davo Julijonas. Gerdavome ka
vą ir juokaudavom. Kad nebūtų 
nuobodu ir miegas neimtų, pra
simanydavom ir nekaltų pokš
tų: skambinam kokiam nors atos
togaujančia- bičiuliui, prikeliam 
iš miego ir palinkim jam labai 
geros naktie ar sveikatos. Dar 

nors ir paklausdavom "kas 
girdėti?", palinkėdavom gyveni
me ir mok.->le pasisekimo. Tomis 
naktimis parinkdavome medžia
gos ir savaitiniam juokų skyriui 
"M' ;a marga". 

Ju..kavom, nors ir jautėm, 
ypač jautri Julijono intuicija ne
melavo, kad esame naujo pasauli
nio karo išvakarėse. Kai kilo ka
ras ir Hitleris užpuolė Lenkiją, 

pe ir "Chicago Tribūne". 
Book Avvard šių metų premi

jos paskirtos: uŽ grožinę prozą 
i VVilliam Gaddis už knvgą "JR"; bet ir kitų tautų kūrybinguosius, . .. . t, , • , ' ,: 

, . , . , , . j kategorijoje arts and letters 
kiekvienam duodama daugiau °.. ' ' , _, ., „ (i~ 
i • įnnrvnn J I • x/f-i»- premija Paul Fussell uz ^re.:: 
kaip po 100.000 dolerių. Milzi- „ , ' , . , , , , ,, 

..f , , . n \ War and Modem Memory ; po
niškas kontrastas, lvginant su Pu- i .. .. _. • ' r

T ... • • t> i * J .-i . »- ezijos premija tam pačiam I. L. litzerio ir Book Award tūkstanti- . , , , . , . .'-
; Ashbery, kuriam paskirta (uz tą 
! pačią knygą) ir Pulitzerio premi-

Michael Arlen už "Plunge l 

ne. 

Ararat"; David Brion D*vi 

Tačiau amerikietiškų jų premi- Į 
jų vertė tiesiog paradoksiškai glū- • 
di ne piniguose, o tų premijų; 
vardo prestiže. Žinoma, minėto- j "The Probmlem of Slavery in tfce 
mis premijomis apdovanotam ir \ge of Revolution: 1770-1823"; 
jo knygų tiražai po to didėja, « t - |* j istorinį ir biografinį m&Uą 
nešdami ir autoriui pelno, ir šiaip 
plačiau visur atsidaro durys į 
aukštesnes savo pašaukimo pako
pas. 

vaikų literatūros kategorijoje 
VValter D. Edmonds rkrv. 
Breen's Barn". kz. 

negalinti pragyventi ir visokių 
sąskaitų apmokėti (be kita ko, 
ji gyvena Romoje). Dėl to bu-

kaip tik tą paskutinę rugpiūčio I vo nutarusi iš varžytynių parduo-
savaitę buvo tekusi mudviem nak- į ti savo velionio vyro meilės laiš-į Thomas tvirtina, kari ji ir ver.ą 
tinė tarnyba. Tada ir Julijonas j kus jai, tikėdamasi paimti už juos j ir kitą kartą girta pasirašius: 
per naktį, kai geriausiai girdimos j bent 10.000 svarų (a>pie 20.000 kažkokius dokumentus, daoz 

mas palikimo reikalus tvaro pa
tikėtiniai. Pusė visų su r€ r. .< 2 rr. u -
jų sumų eina našlei, o kita rrj-
sė trims vaikams. Bet Caitlin 

stotys, klausydavo trumpomis ra
dijo bangomis pranešimų ir da
rė išvadas. Rugpiūčio 31 naktį, 
kai parsinešiau kiek storesnį El
tos biuletenį ir abu ėmėm skaity
ti Vokietijos ultimatumą Lenki
jai, buvo aišku, kas bus rytoj. Ki
tą rytą išgirdome karo pradžią, 
vos tik pramerkę akis. 

Apie iš mūsų amžinybėn išė
jusius žmones paprastai kalba
ma tik gražiai, kartais iškeliavu
sius paverčiant beveik šventaisi-
siais. Bet, kalbant apie a. a. bi
čiulį Julijoną, trūksta žodžių. Ir 
geriausiai parinkti žodžiai nega
lės išsakyti jo bekraščio idealizmo, 
jo pasiruošimo padėti savam kraš
tui iki visiško savęs išsižadėjimo, 
iki beviltiškoj situacijoj, legenda 
virstančio pasiaukojimo susinai
kinti. Todėl ir reikia pasakyti, kad 
ta tauta nemirs, kai yra, kas už ją 
miršta. 

Česlovas Grincevičius 

dolerių). Tačiau tebuvo įsiūlyta 
tik 2.200 sv., ir laiškai liko nepar
duoti. 

Caitlin Thomas pragyvena iš 
savo velionio vyro honorarų, 
bet skundžiasi, kad ji per maža 
tegaunanti pinigų ir negalinti 
išsiversti. Piniginius Dylan Tho- ' tenkanti labai apvali suma) 

• 3 . 

niekas neparodąs, kiek tų hono
rarų suplaukia į patikėtinių ran
kas, ir jeigu laiškai būtų buvę 
parduoti, tai ji, sako, būtų pa
tikėtiniams kėlusi bylą. Ji tegau
nanti mėnesiui 600 dolerių (pa
tikėtiniai sako, kad per metus jai 

• 

ROBIN HOODO PAVEIKSLAS 
K savo laikraščių žinome, Į bus varžytynėse, ir draugija stėn-

kad Prancūzijoje yra Oskaro VIa- Į gėsi parodomis ir kitais būdais 
sislovo Milašiaus draugija, kuri | sudaryti pinigų (be kita ko, pa-
ne tik tam tikromis progomis i rodoje buvo išstatyti batai, Jou-
pamini tą prancūzų kalba ra- riuos Robin Hoodas dėvėjęs, ir 
šiusį ir Lietuvai diplomatinėje į gertuvė, kuria jis naudojęsis), 
tarnyboje dirbusį mūsų poetą,l Tačiau surinkta tik 1.585 svarai, 

Martinaitį 
strofa: 

puošia jo parašyta 

surtt metų. Sukaktis, metų kie
kiu, kukloka. Apie tą sukaktį ten, 
juo labiau čia. niekas ir nešne
ka. Tačiau, tokio amžiaus poetas 
paprastai laikomas jau pasakęs 
daug ką, bemaž viską, susikūręs 
savo kūrybinį veidą. Taip, atro
do, ten ir žiūri į M. Martinai
tį. Jis — literatūrinio aktyvumo 
entuziastas. Jis kartu ir poetas! 
Čia. pas mus, dažnas naivuolis 
prirašo Martinaitį prie slaptų 
kūrybinių, siužetinių, disiden
tų- Mat, Kukučio baladės, sa
votiškas atskambis į tarybinį Ta
mošių Bekepurį. talkina lipdy-
dyti disidentizmo" mitą. Faktas, 
kad Kukutis praeina pro cerberi-
nius skryningus, įrodo, jog Ku
kutis ir nėra įtartinas žmogelis. 
o tik sugroteskintas, tvankiai bui
čiai atšviežinti reikalingas pada
ras 

Mus žavi palaimingas Marceli
jaus Martinaičio kūrybinės veik-1 kiajs jau atiduoda aauįove. M 

Gal vėl — pabučiuot 
Donelaičiui į ranką 

šventą dieną tėvai išvarys? 

Posakis suponuoja dabartinio 
ten kūrybinio gyvenimo tragedi
ją ir groteską. Bučiuoti nemirtin
gojo bardo ranką nesunku, at
skleidus jo veikalus. Bet, Štai, 
Kukutis turi pavydėti Tamošiui 
Bekepuriui jo turėtos laisvės ir 
posakio drąsos. M. Martinaitis 
pasiėmė sunkų barą šienauti 
Jis turi duomenų tapti naujo že
mės ūkio "darbuotojo" nuotai
kų vaizduotojų. Senas kaimas 
jau pranyko, bet meilė žemei, 
mistiška ir slaptinga, buv. ūki
ninkų ainių dvasioje dar ro
mantiškai gaji. Ji laukia prisikė
limo. 

M. Martinaičio ''siužetijV at
šokusi nuo bendro ten poetinio 
kamieno. Ji savita — ir tai yra 

ofisui 
DYLAN THOMAS MEILES 

LAIŠKAI ŽMONAI 
1953 m. miręs vališkos kilmės 

anglų poetas Dylan Thomas bu
vo staiga išV.usi ir greit perde
gusi literatu r: nė žvaigždė — vi
sas kultūringasis pasaulis jį žino. 
Alkoholizmai jį jauną nuvarė į 
kaspus, bet jis buvo toks populia
rus, kad JAV būdavo priimamas 
išskėstom rankom, ruošiami jo 
poezijos revitaliai. Tvirtinama, 
kad vien tik JAV plokštelių su 
jo paties įkalbėtos poezijos įra-

prikiša "anemiją", "keistumą" 
ir "išmoningumą". Bučiuoti Do
nelaičio ranką ten nėra lengva 

Kukučio baladžių druska ir pi-1 ir paprasta. 
girai Martinaičio lyrikai kritikai Jurgi* Gliaada 

šais parduota apie 5 milijonai. 
Po jo mirties tuojau paskubom 
buvo parašytos net kelios kny
gos ir, deja, ne apie jo poeziją, 
bet apie visokius daugiau tragiš
kus jo gyvenimo nuotykius. Di
delės garbės ir garso pasiekusiam 
ir nuolat, ypač kelionėse, žmo-

bet dar išleidžia ir jo gyvenimo 
ir kūrybos tam tikriems faktams 
skelbti biuletenius. Britai taip 
pat turi draugijų, susijusių su 
žymiaisiais rašytojais, ir žurna
lų, kuriuose spausdinami jų kū
rybos nagrinėjimai, surandamie
ji dar niekur neskelbti laiškai ir 
panaši medžiaga. 

Bet britai turi ir Šerloko Holm
so draugiją, kuri taip pat leidžia 

o paveikslas parduotas už 6.500 
sv., ir jį nupirko Londono Ma-
dame Tussaud muziejus (tas, ku
riame yra išstatytos vaškinės 
pasaulio įžymybių figūros). 

Patys britai stebisi, kad Robin 
Hoodo draugijai taip nepasise
kė. Sako, juk čia pat, Notting-
hamo mieste, yra Robin Hoodo 
garažas ir kavinė, Robin Hoodo 
šoferių mokykla, Robin Hoodo 

žurnalą, Serlokas Holmsas, kaip vaikų darželis, keli jo vardo vieš-
žinia, yra Conan Doyle detek
tyvinių apsakymų herojus. 

Dar labiau natūralu, kad Bri
tanijos Shenvood Forest ir Not-
tinghamo miesto piliečiai turi 
Robin Hoodo draugiją. Rob'n 
Hoodas — angliškas Tadas Blin
da. Pagal legendas, jis su savo 
plėšikais prisilaikydavo Sher-
woodo girioje prie Nottinghamo 
miesto, užpuldinėdavo turtin
guosius ir grobiu dalindavosi su 
nuskriaustaisiais. Jo kultas yra 
plačiai paplitęs, ir apie tai ne 

bučiai ir barai Matyt, visų jo 
vardą nešiojančių institucijų 
tikslas yra pinigus irrrti, o ne 
duoti. B. Kazimieraitis 

IŠEIVIIOS 
PARODA 

APLANKIUS 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

moksliai", abėcėlės, eleraentoriai, 
chrestomatijos, katekizmai, uždavi-

sunku susidaryti vaizdą iš jį po- 1 "y"3'- Lietuvos geografijos ir feto-
nių apsuptam alkoholikui aiš-1 p u l i a r i n a n č i ų - f H m ų į t e ^ - i rijos vadovėliai). Be to, parodyto, 

istorijos įvairių parapijų, kongre
gacijų, jstaigų. 

Tai ir yra patys svarbiausi mūsų 

ku, nuotykių netrūko. 
našlė Caitlin Thomas taip pat' JOS

T?e. 'ų 

x. , , -T Deja, nors Robin Hoodo le-parase knvgą. Kurioje nepagailė
jo ir ji juodų dažų savo gar 
si a ja m velioniui vyrui. 

gendos nepaprastai populiarios, j 
bet jo vardo draugija yra tikra \ senosios išeivijos spaudos darbai. 
vargšė. Kai dabar buvo iš var-; Kad ir tuo metu būta, palyginti, 

Caitlin Thomas yra taip patjžytynių parduodamas Robin, nedaug inteligentų, bet atlikta mil-
alkohnlikė. Kai poetas būdavo \ Hoodą ir jo plėštkų būrį vaiz-! Žiniski darbai. Tenka tik stebėtis 
namie, jie abu gerdavo, plūsda- j duojąs .paveikslas, draugija ne- ' ^ « ' « išeiviu nepaprastu darbs-
vosi ir mušdavosi. Cct ji makosi j pajėgė jo pv imti. IŠ anksto bu-
iabar .labegerianti, tik siekais |vo F ^ kad tas paveikslas 

tumu, pasiaukojimu ir energija. 
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Romas Viesulai nt vario vartų (3o' nt 

Nauji leidiniai 

VILKU IE 
• Juozas Kralikauskas, MAR

TYNAS MAŽVYDAS VILNIUJE 
Premijuotas romanas Išleido 
Lietuviškos knygos klubas, Chi-
cagoje 1976 m. Aplankas dail. 
Telesforo Valiaus. Knyga 308 
psl., kaina 5.00 dbL* gaunama 
"Drauge". 

Tai "Draugo" dvidešimt penk
tąjį konkursą laimėjęs romanas. 
''Martynas Mažvydas Vilniuje" 
yra įspūdinga lietuvių tautos is
torijos iškarpa. Čia susiduria lo
to šimtmečio pradžios skirtingos 
jėgos, norėjusios ne tik gyventi, 
bet ir savo idėjomis veikti tuome
tinėje valstybėje. Čia susiduria 
lietuvių tautos, lenkų įtakps. 
prūsų poveikio, religinių kovų p 
ir tautinių troškimų skirtybe 
kurios atkurtos vieno laikotarpio;j" 
vaizdu, didingu paveikslu, atsis-;^ 
pindinčiu premijuotame kūriny- į"į 

Pagrindinis veikėjas MartynasĮ§ 
Mažvydas šiame romane parodo-. 
mas tik vieno savo laikotarpio ap
linkoje — gyvenime Vilniuje, 
nors tikroji jo veikla ir literatūri
nis palikimas su didele įtaka tau
tos ateičiai pasireiškė Prūsijoje. 
Bet Vilnius buvo ta scena, kurio
je susidūrė priešingybės — lenkiš
ka ir lietuviška, katalikiška ir 
protestantiška, tautinė ir antitau-
tinė-
"Martynas Mažvydas Vilniuje" 

senosios lietuviu tautos atkūri
mu, stilingu vaizdu, sodriu žo
džiu ir ryškiu romano veikėjų 
parodymu pagauna skaitytoją, 
veda praeities istorijon, parodo 
kelius į dabartį. 

Naujasis kūrinys — tai gyvy
be pulsuojantis audringo Lietu 

Littauer" vardu. Bet kadangi jos 
turinys sukasi apie Lietuvos ka
raliaus krikštą, tai vertime ji taip 
ir pavadinta. Kaip viduriniais 
amžiais buvo įprasta, poemos tu
rinyje yra daug fantastiškų ir iš
galvotų dalykų. Bet tokios lietu
viškosios temos kūrinio atsiradi-' 
mas ano meto Vakarų Europos 
literatūroje mums vis dėlto liu- į 
dija tikrą faktą, kad Lietuva dau-; 

giau kaip prieš 600 metų ne vien 
tik kariams kryžiuočiams, bet ir 
Vakarų Europos poetams buvo 
juos dominanti realybė. Poema 
tad ir pradedama visai tikrovinės 
istorijos užuomina: 

Legendą vieną aš menu 
Iš jau nutolusių dienų, 
Kada stebėtini dalykai, 
Kaip žmonės pasakoja, vyko. 
Ką jie girdėjo, užrašyta 
Ir knygose, kur pasakytc, 
Kaip Prūsų žemėje kariavo 
Kryžiuočiai, kaip ne kartą gavo 
Dėl pergalės kovot kietai, 
Dar daug kas kalba apie tai, 
Kaip sunkiai varginami buvę 
Dar nepakrikštyti lietuviai, 
Jog jų karalius vienąsyk..."ir t. t. 
Tiek istorikui, tiek literatui šios 
poemėlės išleidimas lietuvių kal
ba bus tikrai malonus jų dėme
sio paįvairinimas. 

i ne Green .unaen , *UBP seit^-. 
Kteo i-utnuaman roiKtaies , kai 
tuo tarpu antalogija yra ne pasa
kų, bet liaudies dainų "Folk-
sougs". O tų pačių redaktorių 
parengta ir *The Green Lindęn" 
dvynė "The Greea Oak" (Seiec-

Uied Lithuanian Poestry) biblio-
: grafijoj visai nesuminėta. 

Knygos kaina 6.50 dol. Leidjk-
! los adresas : Oceana Publications. 
i Inc., Dobbs Ferry, New York. Tel. 
' 914-693-5944. 

• ATEITIS, 1976 m. Nr. 2. 
Ateitininkų Federacijos leidžia
mas katalikiškos-lietuviškos ori- į 
entacijos mėnesinis žurnalas. 
Vyr. redaktorius: kun. dr. Kęstu-
ris Trimakas, 850 Des Plaines; 
Ave., Api. 409, Porest Park, II. į 
60130. Redaktoriai: dr. Algis i 
Norvilas ir Aldona Zailskaitė.' 
Redakcijai talkina gausus jauni
mo kolektyvas. Adr/iirustruoja 
Juozas Polikaitis, 7235 S. Saera-
mento Ave., Chicago, IL 60629. 
Metinė prenumerata 7 dol., gar- ] 
bės prenumerata 15 dol. . 

Naujas žurnalo numeris yra į 
skirtas "Ateities" 65 metų jubi- i 
liejui. Ta proga vyr. redaktorius I 
rašo: "Šių metų vasario mėn. mes] 
šventėme "Ateities" žurnalo su- ; Dailininkas Adolfas Valeika, šio sezono lvt UvVUV lDKjQlį UP*?**f 

Dail. Romas Viesulas ruošia plokštę didelio forma to uarDui Ant vano vartų". 
Jo darbų parodos atidarymas M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre. Chi-
cagoje, bus ateinantį penktadienį (gegužės 14 d.) 7 vaL 30 min. vak. Po paro
dos atidarymo — kultūrine vakaronė — pokalbis su dailininku Jaunimo centro 
kavinėje. Paroda galerijoje tęsis iki gegužės 23 d. Nuotr. Nicolelli 

kaktį. Prieš šešiasdešimt penke
rius metus 1911 nt pasirodė pir
masis "Ateities" numeris. Jame 
buvo atspausdintas ateitininkų 
sąjūdžio mąnislestasr 'Trys pama
tiniai klausimai1 ir visi, tuos pa
čius idealus turintieji, buvo kvie
čiami spiestis aplink 'Ateitį3. Per 
visus tuos metus atęiUninkai ir 
jų žurnalas ne tik ėjo greta — 
jie buvo vienas kito dalimi. Taip 
yra ir šiandien". 

Žurnalo puslapiuos daug chro
nologinės ir kitokios jubiliejinės 
medžiagos. Labai įdomus pokal
bis su dr. Eliziejum Draugeliu, 
vienu iš tų, kurie stovėjo prie 
"Ateities" gimimo lopšio. Lygiai 

V. 

- v 

• Juozas Girnius, PRANAS 
DOVYDAITIS. Išleido "Ateitis" 
1975 m. Meninė priežiūra Dan
guolės Stonciūtės. Spaudė Myko
lo Morkūno spaustuvė, 6051 S. 
Ashland Ave., Chicago, II. 
60636. Tiražas 1500 egz. Libra-
ry of Congress Catalog Card 
Number 75-24071. Leidinys di-

vos istorijos laikotarpio vaizdas, I delio formato, iliustruotas, kie-
kuris atgaivina lietuvių tautos 
dvasią istorinėje perspektyvoje. 

• Schendoch, LIETUVOS 
KARALIAUS KRIKŠTAS. Viziji-
nė poema iš XIV amžiaus. Vertė 
A Tyruolis. Išleido Mykolas 
Morkūnas 1976 metais Chi-
cagoje. Viršelis ir 11 psl. pieši
nys Danguolės Stonciūtės. Leidi
nys skirtas Didžiojo prūsų suki
limo finalui atminti (1275 — 
1975). Leidinys 32 psl., kaina 1 
dol, gaunamas "Drauge". 

Pradžioje vertėjas pateikia ne
mažai žinių apie šios .poemos au
torių ir jo kūrinį. Sužinomo, kad 
Sbondoch buvo austrų poetas, 
gyvenęs .TV amžiaus pabaigoje. 
Čia išvers^ jo poema Ugi šiol li-
teaatūroje buvo žinoma "Dei 

tais viršeliais, 794 psl., kaina 
12 dol., gaunamas ir "Drauge". 

Šiai Juozo Girniaus parašytai 
Prano Dovydaičio monografijai, 
kaip jau žinome, yra paskirta 
1975 metų Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos premija, kaip 
už geriausią tų metų mokslo vei
kalą. Iš tikrųjų, tarp šio pobū
džio knygų, vargu ar ji gali ras
ti sau lygią ne vien tik viene
rių metų laikotarpyje. Monogra
fijoje sutelkta tiek daug lig Šiol 
neužgriebtos smulkiosios me
džiagos ir taip iš jos mokėta nu
tapyti ne vien tik Prano Dovy
daičio, bet ir visos jo epochos 
bendrąjį viazdą, kad leidinys 
tampa daugeliu ažvilgių monu-
meatalus. 

• MITTEILUNG AUS BAL-
TISCHEN LEBEN Nr. 4 if92). 
Dezember 1975 - Januar 1976. 
Leidinys vokiečių kalba, išeina 
keturis kartus metuose. Leidžia 
Baltische -Gesellschaft m Deut-
schland. Metinė prenumerata 15 
vokiškų markių. Redakcijai ir 
administracijai rašyti šiuo adre-

; su: Adam Gruenbaum, 8 Muen-
chen 2, Lessingstrasse 5., W. Ger
many. 

Šiame numeryje informuoja
ma apie rezoliucijas, ginančias 
baltų reikalą JAV kongrese; mi
nima Baltų draugijos Vokietijo
je 20 metų sukaktis ir kt. Lie
tuvių kultūrinės veiklos kroni
koj akcentuojama M. K. Čiurlio
nio 100 metų gimimo sukaktis. 

• Henrikas Tomas-Taraasaus-
kas, LIETUVIŠKASIS PAMA
RYS. Pakalnės (Lankos) ir Lab
guvos apskritys su jų vietovar
džiais ir schematiniu žemėlapiu. 
Išleido Chicagos Lietuvių litera
tūros draugija" 1975 metais. Tech. 
redaktorius Vincas Žemaitis. 
Knyga iliustruota nuotrauko
mis, 336 psL, kaina 6.00 dol., 
gaunama ir "Drauge". 

Anot autoriaus,' tai Mažosios 
Lietuvos lietuvninkų atsiminimų 
pluoštai ir jų tėviškių gamtos bei 
aplinkos aprašymaj. Jie ypač įdo
mūs kaip tik dabar, kai istorikų 
tarpe ima įsigalėti nuomonė, kad 
kryžiuočių užimtos srities arčiau 
Nemuno gyventojai — skalviai 
ir nadruviai — nebuvo prūsai, o 
lietuviai. 

kūrėjas. Labai skirtingų trijų operų scenovaizdžiai yra būtini didelio išradin
gumo ir kūrybinio polėkio, ypaš tai akivaizdu daug išmonės reikalaujančiose 
"Juodo laivo" dekoracijose, turint minty visą šios operos sudėtingumą, reika
lingą dailininko aštrios vaizduotis bei įgudinto. Kvapą užimančiu scenos ati
dengimu pasižymės ir romantiškosios operos "Gintaro šaly" platus scenovaiz
dis. O ne vienam prie širdies bus ir ."ri.-., pilies —dicinis kampelis "Priesai
koj". Visų trijų operiį premjeros ».«£*..c. į,i-e^.*r* 3 d.) 8 vaL vak. Marijos 
mokyklos auditorijoj, Cbicago. K. tpektaktfrri — ^ o ė s » d. S v*L popiet, 
gegužės 15 d. 8 vaL vak. ir gegužės 16 d, J vaL popiet Nuotr. V. Matelio 

patraukli ir jubiliejinių metų 
"Ateities" anketa. Įdomi ir kita, 
gražiai sutvarkyta medžiaga, o 
taipgi plati ateitiniakiškos veik
los kronika. 

• VYTIS, 1976 m. balandžio 
mėn. Nr. 4. Savo puslapiuos var
tojantis anglų ir lietuvių kalbas 

Lietuvos Vyčių mėnesinis žur
nalas. Redaguoja Loretta L Sau
kas, 1467 Force Drive, Moun-
tamside, N. J. 07092. Metinė 
prenumerata 5 dol. Administra
cijos adresas: Vytis, 2524 W. 
45th St., Chicago, 111. 60632.-
Žurnaląs gausiai iliustruotas ry
čių veiklos nuotraukomis. 

• THE LJTHUANIAN IN 
AMERICA 1651 - 1975, A. Chro-
nology and Fact Book. Compiled 
and edited by Algirdas M. Bud-
reckis. Copyright 1976 by Oceana 
Publications, Inc. Library of Con
gress Catalog Card No. 76-6680 
ISBN. 0-379-00517-4. 

Oceana leidykla leidžia visą se
riją knygų, dedikuotų tai ar ki
tai Amerikos etninei daliai, lei
dinio puslapiuose sutelkiant isto
rinės raidos ir dabartinės situaci
jos kiek galima platesnę informa
ciją apie Amerikos gyvenime eg
zistavusią ir tebeegzistuojančią 
tautinę grupę. Dabar š:ai gražiai 
sutvarkytas 174 psl. leidinys, skir
tas ir Amerikos lietuviams. Jis la
bai pravers apie čionykščius lie
tuvius ieškančiam žinių ameri
kiečiui, bet bus naudingas ir pa

tiems lietuviams, ypač jaunesnėms 
kartoms. 

Knygos medžiaga suskirsto
ma į dvi dalis: chronologiją ir 
dokumentus. Gale dar pridėta 
bibliografinių ir kitokių priedų. 

Algirdas M. Budreckis atliko 
gražų, sunkų ir didelės atidos 
reikalavusį darbą. Per daug tad 
nesistebim, kad ir žvilgsnis ne vi
sur lygiai išbalansuotas, kai kur 
šis tas ir visai prašokta. Štai, sa
kysim, pamečiui einančioj įvy
kių chronologijoj minimas saty
rinio teatro "'Antras kaimas" gi
mimas, o apie Lietuvių operos, 
tikro emigracinio unikumo, atsi
radimą Chicagoj chronologiniuo
se metuose nė žodžio. Jei reikš
minga laikoma sportininkų iš
vyka, tai narnažiau reikšmingas 
yra didžiojo mūsų literatūros kla
siko Vinco Krėvės visų įo raštų, 
šešiuose didžiuliuose tomuos iš
leidimas Amerikoj, juo labiau, 
kad ir pats rašytojas nepasiliko 
okupuotoje Lietuvoje, atkilo į 
Ameriką ir čia mirė. Bibliografi
joje irgi apsčiai spragų ir netiks
lumų.Minima rašytojo Aloyzo 
Barono anglu kalbon išversta ir 
išleista knyga "Lieptai ir bedug
nės*', bet pamirštama antroji jo 
anglų kalbon išversta ir išleista 
knyga "trečioji moteris". Biblio
grafijoj duodama Landsbergio ir 
C Milh redaguotoji antalogija 

Chicago Savings Offer* YOU A Choice Of These Beautiful 

COLORTVSETS 
WHILB YOJ tA^iN 6 2-į to 7"< • . 

* i * * 4 i T% m% , j 
*t«KX> 

17" Diagonal COLOR 

»«» $1,500 
Voo can have this 17" RCA Xl-100 
COLOttTV.. .and your money grows to 
•1 Mt in 22 months. 

*"* $2,000 
And your money grows to $2.285.06 to 4 
patfib 

»«** $5,000 
And your money grows to 55.558.48 to 
2% yeers. 

OrWW»$1 0 ,000 
money grows to VI0.691.0S to 

OrW.tr. $10 

$20,000 
And your monoy grows to 
121,024*1 in Vyeec. 

to 1» 

otwith $ 2 0 
And your money growrs 
tao.8M.22 tol vo* 

1 9 " Dtaįor . 

VWtH $ " | 
Yoo can have this 
COLOR TV. . .v»nth rUmot* Control. . 
.and your money p M N to $1,695.54 to 22 
months. 

OrVVHh $ 2 , 0 0 0 
And »our money g/ows to $2,112-23 to • 
yeerst 

OrWhK$59000 
And your money 
2% 

MES K A L B A M E L I E T U V I Š K A ! 

Enjoy Your TV NOW PLŪS 

EARNINTEREST 

T£S.EWC»«:237-C720 

CHICAGO SAV1NGS ft LOAN ASSOGIATION 
11 

i 
tuKMomtt 
SOMOtlI 

Mi«0fne£:M45SOinr1«Sn«« IVENUE TFLl«t«; 4M-*m 

http://OrW.tr
http://tao.8M.22
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Kultūrine kronika 
ROMO VIESULO 

PARODA CHICAGOJE 

Vi>no iš žymiausių mūsų išei
vijos graiii<q Romo Viesulo dar
bų paroda, rengiama korp. 
"G:e&?os'\ M. K. Čiurlionio ga-
lerijofe. Jaunimo centre, atidaro
ma į g ū ž ė s 14 d. (ateinantį 
penktedienį) 7 va!. 30 min. vak. 
Romas Viesulas yra jau pokario 
metų freiburginės mūsų dailinin
kų kartos atstovas, čia Ameriko
je atstovaująs ne vien trk lietu
viams, bet jau ne kartą tarptau
tinėse grafikos parodose ir Jung
tinių Amerikos Vlastybių šių 
dienų grafikai. Romo Viesulo 
naujųjų darbų čikagiečiai jau ku
ris laikas nėra matę. Giedrinin-

NAUJAS 
ALBINO BARANAUSKO 

R O M A N O TOMAS 

Praėjusiais metais Lietuviškos 
knygos klubo Chicagoje išleista
sis Albino Baranausko plačios 
apimties romanas "Rudenys ir 
.iavasariai arba Užplynių Pulti-
nevičius namie ir svetur" skai
tytojų tarpe susilaukė gyvo susi
domėjimo. Literatūros bičiuliai 
tiesiog skonėjosi knygoj aprašo
mų charakterių spalvingumu, 
piešiamo peizašo ryškiais potė
piais ir mirguliuojančia pasako
jimo srove. 

Šiuo metu Albinas Baranaus
kas jau yra parašęs ir antrąjį šio 
romano tomą. Prieš kurį laiką 

kės dąb^ar sudaro gerą progą įuos antrojo tomo* rankraštį rašyto-

Vekiai Nuotrauka o Dovjdėno 
Iš Jooa Dovydėno penkiolikos fotografijų porttoiio, išleisto Douglas Kenyon, 
Inc^ 230 East Ohio Su, Chkago, Ulinois 60611 

išvysti. 

KULTURTNĖ VAKARONĖ 
SU ROMU VIESULU 

Romo Viesulo parodos Chica
goje proga gegužės 14 dienos 
(kito penktadienio) Jaunimo 
centro kavinės kultūrinė vakaro
nė skiriama Romui Viesului ir 
jo kūrybai. J parodos atidarymą 
iš Philadelphijos atskrenda ir 
pats dailininkas. Tuoj po paro
dos atidarymo M. K. Čiurlionio 
galerijoje gegužės 14 d. 7 va.L 
30 min . vak. kavinėj. (8 vai. 
yąk>) vyks pokalbis su pačiu dai
lininku grafiku Romu Viesulu, 
liečiant jo paties kūrybą bei 
šiandieninę mūsiškės ir pasauli
nės dailės situaciją. Visi kvie
čiami. 

jas įteikė leidyklai — Lietuvis 
kos knygos klubui. Dabar rank
raštis spaustuvėje jau yra surink
tas, ir autorius baigia skaityti 
rinkinio atspaudų korektūras. 

Antroje šio romano dalyje Al
binas Baranauskas pina toliau 
knygos herojaus Pultinevičiaus 
nuotykius ir su jau žinomu sa
kinio bei situacijų įmantrumu ei
na toliau per lietuviško ir iš-
eiviško gyvenimo nuotykius. Jis 
čia užkliudo ir senus pirmojo 'pa
saulinio karo laikus ir, jau Ame
rikoje, atgaivina senas, Lietuvo
je išgyventas meiles, kurioms ne
trūksta nei jausmo, nei įvykių. 

KATALOGAS, PAPILDANTIS 
K A N T A U T O BffiLIOGRAFTjA 

Prof. A Senn baigi* ruošti ka-

Filmu Įvairumai 
STASĖ SEMĖNIENĖ 

Apie kaprizingą gražuolę ir proletarą jūrininką 
Nereikia nė pretenduoti būti kokiu Grummano kovos lėktuvą ir buvo Ja-

rooterų "išlaisvintoju", vaduotoju ar 
kuo kitu, kad beveik pasipiktintum, 
jei jau nesusierzintum vos besivelkan
čiu ir pretenzingu italų filmu apie 
seksą ir politiką "Swept Away... by 
an unusual destiny in tne blue sea of 
Auguste Jei jis nevertas dėmesio, tai 
kam iš viso ir minime? O todėl, kad 
jis trimituojamas, kritikų (amerikie
čių) aukščiausiu atžymėjimu vainikuo
tas (**•*) kelintas mėnuo tralialiuo-
jamas ekrane. Tarp kitko, filmas pa
rašytas ir surežisuotas... moters — 
'sensacingosios", anot amerikiečių 
spaudos, italų režisierės Limos Wert-
mulfer. Josios "herojų" žodynas pra
lenkia labiausiai "pasižymėjusios" 
valkatos "modernų" leksikoną... Aps
čiai plikumo, pikantiškumo, tik užda
rame miegamajame (ir tai nerodomų) 
scenų ir pan. 

.Ištepinta ir sugadinta graži turtuo
lė patenka į negyvenamą salą, nu
blokšta mažoje valtelėje su anksčiau 
jai .jachtoje patarnavusiu jūrininku, 
storžieviu siciliečiu, kuris yra komu
nistas. Jis žino, kaip saloje pritapti ir 
gyvam išsilaikyti. Dabar jis, pasijutęs 
stipruoliu, paverčia ją savo verge. 
Mušdamas "buržuiką" ir "vargšų iš
naudotoją", jis formaliai ją verčia 
tam bučiuoti ranką. Stebėtina, kad jo 
SrutaJūrnas priverčia ją įsimylėti jį. j 
Po įvairių meilės scenų jiedu abu su
randami atplaukusio laivo ir abudu 
sugrįžta į savo šeimas. 

Nors amerikiečiai pasigardžiuoda
mi, liaupsindami džiaugiasi "šia kla
siška dviejų lyčių kova", tačiau ne 
tik vaikams, nei jaunimui netinka, 
bet ir suaugusiems nepalieka nei me
no, nei minties, nei paprasčiausios 
pramdgps,. nors amerikiečių publika 
kvatoja kiekvieną kartą, moteriai 
krentant nuo stipraus jūrininko smū
gio. Norėtųsi paklausti komunistės re
žisierės, ką ji šiuo filmu norėjo per

is 

ponijos oro laivyne tikru stuburkauliu. 
Kilo įvairūs klausimai dėl 1969 m. 

pasirinkimo, kai JAV-ių senate pasku
tinieji parodymai kalbėjo apie Lock
heed milijonų dolerių išmokėjimus, 
kad pagreitintų savo lėktuvų pardavi. 
mą. 

talogą savo tėvo knygų, padova
notu Wisoonsino universiteto 
bibliotekai Madisono mieste. Ge
ra dalis tų knygų yra nepateku
sios į Kantauto bibliografiją. Ka
talogas netrukus bus paskelbtas, 
ir lituanistika studijuojantys tu
rėtų j tai atkreipti dėmesį. 

PROF. A. GREIMO 
SEMINARAS WISCONSINO 

UNIVERSITETE 

Prof. A Greimas pravedė 
"kondensuotą" serainrą VViscon-
sino universitete, Madisone, nuo 
balandžio 5 iki balandžio 15. Jis 
čia buvo pakviestas Lyginamo
sios literatūros departamento. Se
minaro tema "Le discours narra-
tiP. Temon buvo įjungta ir dar 
niekur nepaskelbtos medžiagos. 
Šio seminaro užskaitui gauti vie
nas darbas bus rašomas apie 
lietuvių literatūrą. Pabrėžtina, 
kad Madisone galima studijuoti 
lyginamąją literatūrą, pasiren
kant lietuvių literatūrą, kaip vie
ną iš šakų. 

100 METŲ N U O MORTOS 
ZAUNIOTĖS GIMIMO 

Kovo 22 d. suėjo 100 metų, 
kai Rokaičiuose, Pakalnės apskr., 
gimė žymi Mažosios Lietuvos vei
kėja Morta Zauniūtė, Spaudos 
draudimo laikotarpiu ji buvo 
viena iš tų, apie kuriuos sukosi 
draudžiamųjų leidinių adminis
tracija, knygnešių organizavi
mas ir visokiausių ryšių palaiky
mas. 

Nauji leidiniai 
• Jeronimas Kačinskas, JUO

DAS LAIVAS. Julius Gaidelis, 
GINTARO SALY. Vytautas Ma-
rijošius, PRIESAIKA. Chicagos 
Lietuvių operos leidinys 1976 m. 
Dekoracijų eskizai — dail. Adol
fo Valeškos. Leidinys didelio 
formato, 56 psl. kaina 2 dol. 

Leidinyje yra atspausdinta 
Chicagos Lietuvių operos šių me
tų sezono visų.trijų operų libre

tai. Libretai duoti gretimai lie-i 
tuvių ir anglų kalba. Anglų kal-
bon išvertė Aldona Zail.kaitė.; 
Visa tai labai pravartu perskai
tyti, prieš einant j čia minimų 
operų spektaklius. Perkant bilie
tus, leidinį galima taipgi nusi
pirkti Vaznelių prekybos na
muos, Chicagoje. 

• PASAUUO LIETUVIS, 
1976 m. balandžio mėn. Nr. 22. 
Leidinys Bendruomenės minčiai 
ir gyvenimui. Leidžia Pasaulio, 
Lietuvių bendruomenės valdyba.' 
Redaguoja redakcinė komisija, 
6894 S. Maplewwod Ave., Chi-
cago, II. 60629. Technikiniai re
daktoriai: Stasys Džiugas ir Pra
nas Razminas. Administracijos 
adresas: 7240 S. Mozart St., Chi-
cago, IL 60629. Metinė prenu
merata 3.00 dol. Bronius Nainys 
rašo apie talką Vasario 16-
tos gimnazijai. Puslapiuose daug 
medžiagos. Bendruomenės rinki- & 
mų temomis. Dar stabtelėjama \ 
prie Jaunimo kongreso. Jauni- į 
mas atsiliepia į priekaištus jam g 
ryšium su budėjimu ir Lietuvos g 
Kataliku Bažnyčios Kronikos skai- f 
rymu prie Chicagos katedros ir s 

I5-Dienti keliones lydimos mūsų palydovu 
J LIETUVĄ 

Visas maistas • Persėdimai • Įžymybių pamatymas 
Vilniuje * Druskininkuose * v rsuvoje * Krokuvoje 

Išvykstama ii Chicagos per New Y orką 
Geg. 30 d. Liepos 4 d. Rus p. 9 į Rūgs. 19 d. 
Birt. 20 d. Liepos 18 d. Rūgs. 5 d. 

Air fares subject to Government changes 

Nuo $1102.60 iki $124060 
Pasiteiraukite apie keliones j Havajus * Meksika. 

Laivais * Autobusais * Traukiniais 

Jokių patarnavimo mokesčių. 

DISCOVERY TRAVEL AGENCY 
023 S. La Grange 
La Grange, UL 60525 
(312) 482-8515 i 2409 New Street 

Blue Island, Dl. 60400 
(312) 597-8220 

,-,. pats aptaria si pirmąjį šios ru 
iies bandymą. Šiandieninė, aktu
ali ir visa kita numerio medžiaga 

Remkime KSU Lituanistines 
stipendijos fondą 

š.itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUHi^ 

Lietuviai kviečiami į 
ADMAVE'S CHICAGO CAMP 1 

Perrault Falis, Ontario, Canada 
prie LAC SUEL ežero 

L I E T U V I A I S A V I N I N K A I 
PUIKI ŽVEJYBA — PUIKI GAMTA r 

Išnuomojami namni^ _ "cabios" 4 — 5 asmenims. Visi moder- s 
aiški patogumai: elektra, virimui pečius, šaldytuvais, tualetas, S 
"shovrer". Pageidaujant, valgis gaminamas. Išnuomojami laiveliai. 

Dėl daugiau informacijų kreiptis j -

B e r n i c e U k s o 
2439 W. 46th Street, Chicago, Dl. 60632 

Tel. — LA 3-0690 
Vėl kreipiamės į lietuvių spau- sudaryti nejudomą KSU Litua- auuiniimmiiiiiiiuiuiuiiiininimiiiiiiiiiiiiiiuiraiiiiiiUMUHUiiiiiumiiMiiuiiiiiB 

dą, organizacijas, draugijas, taip 
pat ir į pavienius asmenis, prašy
dami paremti Kent valstybinio 
universiteto Lituanistinės sti
pendijos fondą. 

Kent State universitetas yra 
valstybinis Ohio valstijos univer
sitetas netoli nuo ClevelancTo 
miesto. Jame jau keleri metai y-
ra dėstoma lietuvių kalba; šio u-
niversiteto bibliotekoje yra su
telktas vienas ir geriausių litua
nistinių rinkinių visose JAV. šis 
universitetas — kartu su PLJS 
Ryšių centru — jau trečia vasar 
ra ruošia dviejų savaičių lituanis
tikos seminarus; šiame universi
tete Jau yra parašytos dvi MA te
zės ir viena daktarinė disertacija 
lituanistinėmis temomis. Dabar 
čia jau kuris laikas stengiamasi 

: <-:3^^fc.. 

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos 

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
(LICENSED BY VNBSHPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA {STAIGA: 1776 BR0ADWAY, N£W YORK, N. Y. 
TEL — 581-6590; 581-7729 

nistinės stipendijos fondą, iš ku
rio procentų būtų kasmet duoda
ma stipendija lituanistinėms stu
dijoms Siekiama, surinkti per 
50,000 dolerių, bet jau bus gali
ma pradėti skirti dalines stipen
dijas, kai šiame fonde bus apie 
20,000 dolerių. 

Pernai panašų atsišaukimą pa
sirašė platus šios stipendijos ko
mitetas, kurio garbės pirmininkė 
yra Lietuvos gen. konsule Chi
cagoje J. Daužvardienė. Po to bu
vo gauta keli tūkstančiai dolerių 
aukomis ir pažadais, bet vis ne
siseka surinkti tų 20,000 dolerių... 
Ir šiais metais prašome visų pa
aukoti, kiek kas gali. Aukos nu
rašomos iš pajamų mokesčių. 
Aukas prašome siųsti: 

Lithuanian Fellowship Fund 
Kent State University Founda

tion 

Kent, Ohio 44242 

Visiems, kurie jau aukojo ir 
j kurie aukos, viso Komiteto vardu 

širdingai dėkojame. 

(Prof.) Antanas Klimas 
Univ. of Rochester, Pirmininkas 

(Prof.) John F. Cadzow 
KSU, Iždininkas 

^Hiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
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: R A N E S A V I N 
A N D L 0 A R A S S 0 C I A T I 

B. R. PIETKIEWICZ, Pre*. 

2555 West 47th Street Te!. LA 3-1083 
PLENTY OF FREE PARKLNG SPAGE 

VALANDOS-
SESTAD. 9 v. r. iki ir. v. d. — Tr««*d 
A-NTRAD. tr PENKTAD. — t v. ryto Ik* 5 T. Tm.k 
PIRMAD. ir KETTTRTAD. — • v. r. Iki 8 T. V 

7%% 

I02J5 » • 

nl e m. Mokamas oi 1 m. 
eertiflkatus. eertffikatus. 

Ė Minimom $1,000 Mminmm $1.000 
PINIGAI praari IKI w D. PELNO NUOMMCIUS NUO I 

Dividendai mokami kas 3 mėnesiai 
TllllllllttlIlHIIIIIIIIIIIIIItlIlIHMIHIUIIIIIIIIIIMIIIUIIIIimilllMIIIIHI 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. • 

Siuntiniai, siunčiami pe r mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
p r i s t a tymas garan tuo tas . Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA. 

P r i e firmos skyrių y ra krautuvės, jose rasite žerniausiomis kainomis pasirirJrimui įvai
r iausių audinių, taip p a t maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų. 

At idary ta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 9 valandos r y t o iki 4 valandos popiet. 

M O S ! S K Y R I A I : 
Pa. — 128 TOgamas Stmet 

SL Md. — 1900 Flaet Street 
N. Y. 11218 — 485 McDsssld A' 

12, N. Y. _ 701 Ffltoore Aiiaai 
CMra— S , O. — 1241 Na. Ashland Ava 
CUeata, H. 0M2t — 2008 Wast 88 

UL 80808 — 1853 Wa* 47 
Ohio — 1028 Keaftsortb Ai 

Detrott 12, Mkh. — 11881 Jos. Canpaa A 
N. J. — Fi l ipsu i Kam Rt. 8 

488-2818 

771 

Lockheed skandalą 
Tokyo spaudoje pasklido žinia .kad i 

japone filmų gaminimo bendrovė su-
ka « n ą apie Lockheed skandalą, 
sukėlptį triukšmą įaponų politiniame (j 
gyveajĮme, o dabar minimoji bendro- j 
vė sašJers gerokai jenų. 

i bendrovė paskelbė, kad- "Deaih j 
yra. filmas apie 1858-59 m. ] 

feįhki$jBavirnv tarp Lockheed lėktuvui 
korpįfr Grumman korp. parduoti Ja- ' 
ponlfH naują kovos lėktuvą. 

ĮSSS m. lapkričio aite. Lockheed 
F JX kovo* lėktuvu laimėjo pma 

— 11838 Jot. Canpaa Avi 
Hartford 8, Coon. — 122-128 HflUat A 
Los Angeles 4, CaES. — 138 Sa Vermont A 
N«» York S, lt. Y. — 78 Sceoad Arams 
New York S. N. Y. — 141 Ssesod Aroras 
Miami Beach, Fla. SS13S — 1281 17 St. 

28, Pa. — 881 W. Gtrsrt Aft 

86S-474* 
248-2348 
888-4888 
874-1848 
478-7438 

1976 M. EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 

Pfaocniz, Arte 88827 — 22847 Black Caoyon Hwy. 
y, N. i . m East lOKos Araasa -

MdU 822 
South River, N. J. — 41 Whhchead Aveaoe 
Svraense, N. Y. 13284 — 515 Marcettv» Street 
Woodhaven, Queens, N. Y. 11421 — 90-14 Janiška Ave. 
Utica N. Y. — 9«3 Bleeragr Street 

748-4507 
602-842-8711 
..... 881-8888 
301-8884484 
.._. 257-4320 
..-. 475-»74ė 

732-7476 

I 

E S a H B B M K S B S H 

# S Birželio 14 iki birželio 29 
# 6 Birželio 28 iki liepos 12 
# 7 liepos 5 iki liepos 19 
# 8 Liepos 12 iki liepos 26 
# 9 Liepos 18 iki rugpiūcio 2 
#10 Rugpiūcio 9 iki rugpiūcio 23 
# U Rugpiūcio 16 iki rugpiūcio 30 
#12 Rugpiūcio 23 iki rugsėjo 7 
#13 Rugsėjo 20 iki rugsėjo 28 
#14 Spalio 4 iki spalio 13 
#15 Spalio 11 iki spalio 19 
#16 Lapkričio 1 iki lapkričio 9 
#17 Gfvott'o 7 iki gruodžio 15 
#18 Gruo<L>io 20 iki sausio 4 

Maskva, Vilnius, Roma 
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 
Maskva, Vilnius, Roma 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 
Maskva, Vilnius, Ryga, Lenk 
Maskva, Vilnius, Roma 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 
Maskva, Vilnius, Ryga 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius, Ryga 

1180.88 
1851.88 
1188.08 
1208.80 

1288.00 
1051.08 
788.88 
700.08 

677.88 
877 J 8 
878-88 

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

VISAS GRUPES LYDĖS PATYRC VADOVAL VISOS GRUPES BUS 1 DIENĄ VE2AMOS I KAUNA, TAIP 
PAT UL I TRAKUS y% DIENOS 

Ltetnvio skaknnUa J Meksiks — 7 dienos - tik 8380 (po <ta J kambarD. 
Išvyksta gruodžio 4 d-, 1976 

1877 m. vasario mėn. ekskursija j Havajus 

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VJETU SKAIČIUS RIBOTAS! 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BURUVU 
9727 South Nestora Avenue 

Chicago, Iiiino.s 60643 Ttl. (312) 238-9787 
- Air fares subject to change and/or government approvaL 
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NIJOLĖ JANKUTĖ 

Tur būt, nėra pasaulyje la
biau aptartos, aprašytos, išgvil
dentos temos, kaip MOTINA. 
Šia tema kalbėjo dideli ir maži 
kalbėtojai: didieji žmonijos pro
tai ir pradžios mokyklų mokinu
kai. Tačiau ši tema liko neišse
miama, nes neišsemiamas jos ob
jektas — Motina, be kurios ne
egzistuotų ir pati žmonija. 

Nesiauresnė ši tema ir lietu
viuose. Šimtmečių bėgyje lietuvė 
motina nusipelnė nemirštančią 
garbę ir meilę iš savo vaikų. Ta

čiau apie tai taip pat buvo labai 
daug kalbėta. Todėl ir nesustosiu 
prie istorijos. Man atrodo, kad 
mes lietuviai ir šiaip jau per 
daug orientuojamės į praeitį, dai
nai pamiršdami dabartį. 

Nekalbėsiu tad apie senovės 
motiną, apie gegužį, gėles ir do
vanas. Nekalbėsiu, kokia lietuvė 
motina buvo ir kokia ji turi būti, 
nes neturiu stebuklingo recepto 
idealiai moteriai ir motinai. Bet 
kalbėsiu apie lietuvę motiną, gy
venančią dabar, ir auginančią 
paauglių amžiaus šeimą. Kaip 
tautos, taip ir bendruomenės 
ateitis yra jos jaunimas. Todė! 
motina, kuri yra tartum to jau
nimo tiltas į pasaulį, ir jos prob
lemos, turėtų būti mums svar
biausia. 

Nepereisi kriokiančios srovės 
be tilto, bet, žengdamas pirmyn, 
apie tiltą negalvoji. Tiki, jis tvir
tas, padarytas tam, kad pa
siektum kitą krantą. Jis — tiltas, 
esantis tavo reikalams, tavo pa
togumui. Dažnai net pamąstai, 
kad būtų smagu ir įdomu pasi-
galinėt su ta srove žemai; per
plaukt ją, nežiūrint, kaip pavo
jinga. O gal visai nepavojinga? 
Gal tik prarandi malonumą ir 
įdomumą, žengdamas tuo nuo
bodžiu tiltu? 

Dvasinis vaiko auklėjimas 
sunkėja 

Dažnai šitaip galvoja jauni
mas apie motiną. Tą visada 
esančią, visada mokančią, pata-
rinėjančią, klausinėjančią, besi
rūpinančią, Jonui, Tomui, Biru
tei, Danutei nusibodusią — ma
mą? O kad greičiau išsprūdus 
iš jos globos ir pasinėrus į ma
sinančią gyvenimo srovę, kurios 
pavojus tik tėvai, ypač mama, 
išgalvoja... 

Ne kartą ir vyresnieji žmonės 
pagalvoja, kad labai lengva šių 
dienų motinai. Tačiau jų mintys 
sukasi aplink palengvėjusi fizinį 
vaiko auginimą. Jie prisimena 
nepriteklius ir karo nelaimes, 
kurios, tačiau žalojo kūną, bet 
neįstengė sužaloti dvasios. 

Bet gyvename dabarty. Materi
alinio pertekliaus ir apsvaigi
nančios technikos dabarty, kur 
viskas perkama ir viskas parduo
dama, kur viskas keičiasi svaigi
nančiu greičiu, ir net sąvokos, 
kaip meilė, laisvė, gėris staiga 
tampa reliatyvios, žiūrint kas, 
kada ir kokiam tikslui jas naudo
ja... Tokia dabartis iš motinos 
reikalauja daug daugiau. Dvasi
nis jos vaiko auklėjimas sunkėja 
diena iš dienos. 

Gyvename materijos pasauly, 
kuris paneigia dvasią, piršdamas 
jaunimui pavojingus pakaitalus 
— gyvuliškąjį žmogaus pradą, 
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fijos pasekmės yra ir tos val
džios pašalpos, dalinamos be 
atodairos net sveikiems, .pajė
giems, bet dirbti tingintiems 
žmonėms, ir naivus atlaidumas 
bei tolerancija kriminalistui 
(kartais net paradoksiškai ap
kaltinant jo auką), ir propagan
da už gyvenimą be atsakomybės, 
be atodairos naudojantis kito 
žmogaus darbo vaisiais. 

Ir visa tai yra nifkreipta į mū-į 
sų jaunimą. Nes kas liečia šį 
kraštą, liečia ir mus. Negalvoki- į 
me naiviai, kad mūsų tautybė yra 
stebuklingas imunitetas blogiui. 

Prieš tokio dydžio i. svorio Į 
problemas tikrai nestovėjo nė į 
viena praeities motina. Tiesa, ji 
daug kentėjo nuo žiaurių ištari- j 
nių įvykių, palietusių mūsų kraš
tą; daug vargo ir aukojosi, siek-1 
dama savo vaikams mokslo švie-1 p ^ Zenonas ivinsk 
sos arba fizinės gerovės. Tačiau 

! jai nereikėjo diena dienon, va
landa valandon kovoti už savo 

I vaiko sielą. Ji verkė karuose, su
kilimuose žuvusių sūnų; jai ply-

j šo širdis dėl Sibiran išvežtųjų, 
I ji verkė mirusių kalėjimuose, nu
kankintų, sušaudytų, tačiau vi-

I sada turėjo vieną paguodą: jos 
vaikai gyveno ir mirė žmonėmis. 

j Likimas sunaikindavo juos fi-
j ziškai, bet retai dvasiškai. Čia ir 
! pagrindinis skirtumas tarp .praei

ties ir dabarties problemų lietu
vės motinos kelyje. 

—T. ."ta Chicagoje. N'uotr. V. Maželio 

MOTINA PASAKOJA APIE 
A. A. PROF. ZENONA IVINSKĮ 

JUOZAS PRUNSKIS 

Šiemet sueis penkeri metai, kai lą, bet geros galvos, geras mate-
mirė istorikas prof. Zenonas I-įmatikas. Prekiavo miškais. Vie-
inskis. Chicagoje tebegyvena jo nu metu miškuose peršalo, susir-

Jaunos motinos džiaugsmas ir rūpestis \ \ lažefio 

biais šūkiais. Virų laikų jau-, "išlaisvina" jaunuolio protą ir 
nimas — idealistiškas, pilnas; jausmus! Juk jaunuolis turi da-
ugnies, minčių ir planų perkeisti į ryt, kas jam patinka ir nepasiti-
esamą pasaulį. Taip ir turi būti,; kėt nė vienu, senesniu kaip 
nes be kaitos nebūtų pažangos, j 30 metų- Deja, jaunuolis nežino, 
Tačiau labai svarbu, kokia kryp-įkad šituos šūkius skelbiantieji 
tim ta kaita eina. Tie laikai, ka- yra 30 metų seniai perlipę ver-

Užsimaskavęs blogis 

Visais laikais pasaulyje buvo 
užtektina įvairių įvairiausio blo
gio, tačiau jis niekada nebuvo 
pateisinamas ir net laikomas gė
riu, kaip dabar. Ir čia yra baisio
ji blogio jėga,, nes jis rodosi žmo
gui laisvės, meilės, teisės rūbuose. 

Į O tai idealai, kurių žmogus visa 
savo prigimtimi siekia, ypač jau
nas žmogus. 

Tai Štai kodėl šiandien galvo
ju ir kalbu apie dabarties moti
nas, gyvenančias šiame mieste, 
šiame krašte. Pati būdama mo
tina, suprantu jų problemas, iš
gyvenu jų baimę ir širdies sopu
lius. Žinodama prieš kokius 
bandymus dabarties motina yra 

Į pastatyta, kiek išminties ir kan
trybės reikalauja iš jos vaiko au
klėjimas, gerbiu ją! Nes tas gražus 
jaunimas, kurį matome lietuviš
kų organizacijų ir visuomenės 
veikloj, kurio pažangumu moks
le mes didžiuojamės, kuris paro
do tiek entuziazmo ne tik mūsų 
šokiui ir dainai, bet ir svarbiems 
liet. reikalams, yra kilniu žmo
gum išauklėtas dabartinių mo-

motina Aurelija Brežinskaitė — 
Ivinskienė, 88 m. amžiaus. Ji gi
musi 1888 m. vasario 12 d. Bab-
rungėnų kaime, Platelių parapi
joje, Kretingos apskrity — žemai
tė. Jos tėvai — Agota Stepona
vičiūtė ir Pranciškus Brežinskai, 
abudu ūkininkai. 

Aurelijai nebuvo progos lan
kyti mokyklą. Ją privačiai mokė 
jos brolis, mokytojas Jonas Bre-
žinskis, tobulai mokėjęs lenkų, 
rusų ir vokiečių kalbas. Tėvas 
buvo didelis patriotas, ganyklose 
turėjo slėptuves knygnešiams, 
kuriuos vaišingai priimdavo sa
vo namuose. 

Aurelija turėdama 17.5 m. 
1905 m. ištekėjo už Juozo Ivins
kio, su kuriuo gyveno iki jo mir
ties 1929 m. Vyras buvo ūki
ninkas, bet linkęs į verslą. Ypač 
didelis patriotas. Lietuvos kariuo
menei kuriantis, parūpindavo 
arklius, mėsai karves, organizavo 
kariuomenei drabužių siuvimą, 
maisto pristatymą. Ūkį daugiau 
žiūrėjo Aurelija. Juozapas Ivins
kis tebuvo baigęs miesto mokyk-

go gripu ir mirė, tesulaukęs 50 
m. amžiaus. 

Aurelija ir Juozas Ivinskai iš
augino keturis sūnus ir dvi duk
teris. Vyriausias Jonas buvo 
Klaipėdoje baigęs prekybos mo
kyklą, tarnavo kariuomenės ge-
ner. štabo raštinėje. Mirė 

cagą, kur buvo jau isuūrusi jos 
duktė. Sustojo pas dukterį Jane. 
Padėjo auginti vaiką, slaugė ir 
numarino tą savo dukterį. Pas
kiau Sv. Kryžiaus parapijoje ati
darė valgyklėlę ''Plungę", kur iš
buvo 17 metų. Ten pergyveno ke
lis apiplėšimus ir tada persikėlė 
į nuomojamą butą — 4601 So. 
Talman, Chicagoje, kur ir dabar 
tebegyvena. Pati viena dar 
{stengia mais o at inešti, apsi
tvarkyti. Džiaugiasi: — Velykose 
dar aviną iš kastinio padariau, 
tortą išsikepiau, vaišes iškėliau, 

.j ^„^..ai turėjau. • 

Dar gali skaityti. Sako: 
— visas malonumas — skaity
mas. "Draugą" skaitau. Bet vis 
sunkios žinios: rusai visur lenda, 
Amerikai vėl kažkas yra — ar 
narkotikais apsiėdus, ar kas, — 
kalba ji. 

Apie istoriką sūnų Zenoną 
motina pasakoja: 

— Zenonas gimė 1908 m., 
antras vaikas mūsų šeimoje. Ne
buvo didelės sveikatos, bet pas
kui gerai išsivystė, gerai mokėsi. 
Nedidelis toks buvo. Vaikai va
dino "špūlele", o "pravomas" 
buvo. Mūsų ūkis buvo priemies
ty. Turėjome 70 hektarų žemės. 
Turėjome plytinę. Degdavome 
po 50,000 plytų. Kučinskis ir Pa-
bedinskis buvo atpirkę kelis hek
tarus žemės ir įsteigę verpimo-
audimo fabriką, dirbusį trimis 
pamainomis su daug darbininkų. 
Mūsų ūkis vadinosi Kaušėnai. 
Arklių turėjome po 12 ar 13, 
karvių po 20, prieauglio būdavo. 
Vyras dar buvo nusipirkęs malū
ną iš Plungės kunigaiškčio. Ma-

1975 m. Chicagoje. Kitas sūnus liūnas buvo už 14 km. ir būdavo 
— Vladas, buvo medicinos gydy-! išnuomojamas, gaunant po 2000 

da žmonijos dėmesys buvo krei
piamas į dvasinį pradą ir į ver
tybes, kurios žmogų padaro "la
biau žmogumi", susilaukė iš sa
vo jaunimo kilnių asmenybių. 
Tačiau dabartis, dažnai skelbian
ti blogio adoraciją visose gyveni
mo srityse, tikrai nebesudaro są
lygų tokioms asmenybėm augti. 
Ir todėl dabarties motina atsisto
ja prieš sunkias problemas, bū
tent, prieš: bet kokio autoriteto 
paneigimą (pradedant tėvų, bai 
giant Dievo), narkomaniją, a-
moralumą ir parazitinę filoso
fiją. 

Autoriteto paneigimas 

Niekas taip dažnai nesusidu
ria su autoriteto paneigimu, kaip 
šių dienų motinos ir tėvai. Tai | 
kasdienis reiškinys, prasidedąs'. 
vaikams įpusėjus pradžios mo
kyklą. Ką mama iki tol pasiekia, 
skiepydama vaiko dvasion, nuo 
mandagumo, tvarkingumo iki 
religinės sąmonės, aplinka pra
deda negailestingai griauti. Gat-i 
vė, visas komunikacijų tinklas,' 
neretai ir pati krašto mokykla,; 
stoja prieš tėvus. 

įvairiausiais būdais ir vaikui.. 
ir jaunuoliui įrodinėjama, kokie 
despotiški, kokie "senoviški", • 
"atsilikę" yra jo tėvai. Pamanyk. 
jie neleidžia rūkyt, gąsdindami 
vėžiu. Rūkyk! Mes uždėjome ant 
cigaretės filtrą. Jie yra prieš lais
vą meilę! Koks žmogaus jausmų 
varžymas! Mes parduodame 
meilę be atsakomybės, įteisinę 
abortus, profilaktiką ir pomo-

teivos, kurių didžiausias pasipel
nymo šaltinis ir yra tas lengvai 
apgaudinėjamas ir išnaudoja
mas jaunimas. 

Žalingiausia — parazitinė 
filosofija 

Tačiau pati žalingiausia, man 
rodos, yra parazitinė filosofija. 
Būtent, įtaigojimas jaunam 
žmogui, kad visuomenė prade

d a n t tėvais, turi jam tarnauti ir 
•būti už jį atsakinga. Šios filoso-

tojas, mirė prieš kokį dešimtmetį 
Australijoje. Paulius, pasilikęs 
Lietuvoje, dirba daržininkystėje, 
sodininkystėje, augina kailinius 
gyvulius. 

Viena duktė Jane Bumelienė, 
farmaceute, mirė vėžių Chicago
je. Antroji duktė Bronė Barzdie-
nė, agronome, mirusi Kaune. 

Motina Aurelija, antru kartu 
artėjant bolševikams, išbėgo 
iš Lietuvos su vaikais Jonu, Ze
nonu, Jane ir kitais artimaisiais. 
Išvažiavo dviem vežimais. Pake
liui vieną vežimą prarado. Per 
Nidą pasiekę Vokietiją, buvo 
Luebecko, Seedorfo, Rotten-
bergo, Wehneno stovyklose. Au
relija 1950 m. atvažiavo į Chi-

tinų. Išauklėtas ne taip lengvai, gyvenamajam 
kaip atrodo, ne be nuolatinių 
pastangų ir nuolatinės kovos su 
rafinuotai žiauria didmiesčio 
gatvės įtaka. Toks jaunimas 
kiekvienai motinai duoda vilčių, 
kad ta nužmoginančioji aplinka 
vis dėlto įmanoma nugalėti. 

Tėvas — tvirtumo simbolis 

Žmonėmis išaugintas jauni
mas duoda vilčių ne tik lietuviš
kai bendruomenei, bet ir visam 

kraštui. Todėl 
motinos ir tėvai, kurie neina į 
kompromirus su nužmogėjimu, 
nežiūrint kokios pažangos, išsi
laisvinimo ar pažiūrų pločio var
dais jis besidangstytų, bus tie, 
kurie laimės ateitį bendruome
nei ir kraštui. Ir tas laimėjimas 
bus vienas iš sunkiausių ir dau
giausia pareikalavusių laimėji
mų 

litų metams. 
Nei Zenonui, nei kitiems vai

kams gyvulių neteko ganyti. Tik, 
atostogų atvažiuodamas, padė
davo ūkyje, kitą kartą atleisda
mas piemenį prie darbų, kad 
pats, gyvulius saugodamas, galė
tų daugiau paskaityti. 

(Bus daugiau) 

Debili tančiij 
susipažinimas 

16-jo Gintaro baliaus debiu-
tančių susipažinimo arbatėlė 
buvo suruošta dr. Edvardo ir Lo
retos Rimkų namuose, La Grange 
parke. Dalyvavo Lietuvos gen. 
konsule J. Daužvardienė, Chi-
cagos Lietuvių moterų klubo 
pirm. Silvija Petroshienė, klubo 
valdybos narės, Gintaro baliaus 
komiteto pirm. Jean Vance bei 
komiteto narės, praėjusių metų 
gintarėlės, šių metų debiutantės 

nuoliai, to niekada neparo
dys, tačiau jie instinktyviai iš tė1 

Motinos Dienoje nebūtų gera | v o t * » nesvyruojančio tvirtu 
be žodelio aplenkti tėvą, nes ant m o Įvairiuose kasdienybės spren-

Idimuose, būtų tie sprendimai di-

neatsakingumą ir sauvaiiavimą.įgrafiją! Ievai prieš narkotikus?. * 
išpuoSta, laisvės vaidu k skam-1 Ne&nanėiiail luk narkotikai i 

jo pečių guli purė šeimos auk
lėjimo naštos, nes dabarties mo
tinai ją visą pakelti neįmanoma. 
Todėl tėvo .pareigos toli gražu 
nesibaigia materialiniu šeimos 
aprūpinimu. Jis vaikų akyse yra 
tvirtumo ir pastovumo simbolis j ir jų motinos. Vienoms prisimin-
šeimoje. Nors vaikai, ypač jau- ti, kitoms susipažinti su baliaus 

eiga, dr. Rimkus parodė 1975 m. 
pristatymo skaidres. Pasidalinta 
įspūdžiais bei suteiktos reikalin
gos informacijos debiutantėms. 
Šįmet Ch. L.M. klubas pristatys 
visuomenei šias jaunas lietu
vaites: Loretą Reginą And
rijauskaitę, Indrę Biskytę, Astą 
Grinytę, Jerilyn Harding, Rose-
marie Annette Klatt, Carol 
Ann Landoh, Jeanne Marle Vai-
kutytę ir Carol Jean Zapolytę. 
Gintaro balius įvyks birželio 19 
d. Hilton viešbutyje, Chicagoje. 

deli, ar maži. 
Išminties, ištvermės ir meilės! 
Tiesa, nelengva, po dienos 

i darbo grįžus, įsijungti į šeimos 
' problemas ir savo dukrai ar sū
nui pasakyti '"ne", kur sąžinė ir 
gyvenimo patirtis liepia neigti, 

• ir pasakyti "taip", kur sąžinė lie
pia teigti. Sunku aiškinti, įrodi-

j nėti, drausti ar patarti, kada ta-
ĮVO pastangos sutinkamos su pasi
priešinimu, o tavo žodžiai rodos 
krenta į kurčias ausis. Deja, to
kia yra ne tik motinos, bet ir tė
vo dabartis. Joje ištvert nekapi
tuliavus — sunku. Tačiau didelis 
yra tėvų ištvermės laimikis — 
kilniais žmonėmis išauginti Šei
mą! Ir kaip tik todėl dabarties 

l tėvams nėra pasirinkimo.... 
Motinos Dienoje, man atrodo, 

geriausi šių laikų linkėjimai mo
tinoms būtų išminties, ištvermės 

i ir meilės- Šios vertybės, auginant 
šeimą dabar, yra reikalingiau
sios ir ne visada pasiekiamos sa
vo ribotomis jėgomis. Tad, Dieve 

...-„—,„. duok, fkūbtka, Ptvcnaėi ir 
(•T x «4", l*7») ! mediėsJ 

Norinčioms gauti 
stipendiją 

Chicagos Lietuvių moterų 
klubas kasmet skiria iš Gintaro 
baliaus pelno stipendijas lietu
vaitėms studentėms, siekian
čioms aukštojo mokslo. Studen
tės, kurioms yra labai reikalinga 
finansinė parama, gali kreiptis 
į Chicagos Lietuvių Moterų klu
bo stipendijų komiteto pirminin
kę L, Dargienę, pasiunčiau t jai 
prašymą šiuo adresu: L. Dargis, 
10326 Kiplirag, Westchester, 111. 
60153. Stipendijos bus įteiktos 
Gintaro baliaus metu, birželio 
19 d. Hiltono viešbutyje, Chica-
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