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BERN. BRAZDŽIONIS 

Prieš kiek laiko gaunu iš 
"'Draugo" red. K. Bradūno laiš
ką, kuriame tarp kidco rašoma: 
"... Turiu dar vieną prašymą. Ma
tai, jūsų kartos bendraamžiui 
Antanui Vaičiulaičiui š. m. birže
lio 23 d. rueina 70 metų. Sutik, 
Bernardai, ta proga parašyti ma
no redaguojamuos puslapiuos šį 

nių", skubomis versdavom pas
kutiniuosius puslapius, kur, per- j 
bėgus eilę pavardžių ir slapy-; 
vardžių, ^prakaitas išpildavo, ap-j 
tikus savąją, kuriai redaktorius 
be jokių ceremonijų atpildavo 
pamokslą ir gale, kaip paguodą 
ar pašydą, pridurdavo: "Rašyk 
korespondencijų, iš savo krašto 

bei tą — gal atciminimų forma— spausdinsime". Vienų laikraščių 

Kertine parašte 
TARP SAVARANKIŠKUMO IR 
VALSTYBINĖS KONTROLES 

Ar pasuksime pavojingu keliu? 
Prieš akis įdomus ir stimu

liuojantis prof. d r. A Klimo 
raštas — "Konferencija etniš
kumo ir švietimo reikalais Bal
tuose Rūmuose" (Draugas, š.m. 
gegužes mėn. 29 d.). Sugundė ir 
mane jis panašiomis temomis 
pasisakyti. Nors anoje konferen
cijoje nedalyvavau, bet esu turė
jęs progos kiek apsitrinti "etniš
kumo politikos" laukuose. Pvz,, 
teko prisidėti prie dviejų pro
jektų, siekusių (deja, nesėkmin
gai) paramos iš vad. Title IX 
fondo, suformulavimo; teko pra
vesti simpoziumą Brandeis uni
versiteto suruoštoj tautinių mažu
mų Šeštadieninių ir sekmadie
ninių mokyklų konferencijoje; 
pagaliau, teko ilgai bendradar
biauti su vietinės valstijos ir 
miesto valdžiomis, o taip pat ir 
su televizijos stotimis, ruošiant 
Įvairaus pobūdžio, dažnai su Bi-
centennial minėjimu susijusius, 
kultūrinius renginius. Iš šitų pa
tirčių palengvėle susiformavo 
pažiūros, kurių dar kol kas nesu 
užtikęs benl lietuviškosios spau
dos puslapiuose. 

Tiesiai šnekant, galvoju, jog 
kuo mažiau Sveikatos, švietimo 
ir gerovės ministerija kreips į 
mūsų kultūrinę veiklą dėmesio, 
ir kuo mažiau mes iš savo pusės 
sieksime iš tos ministerijos para
mos, — tuo mums ir mūsų čio
nykščiam kultūriniam gyveni
mui bus geriau! 

Sakysite, jei valdžia duoda pi
nigų, juos reikia imti! Taigi, tai
gi, bet kad lietuviai jų iki šiol 
(bent išgarsinto Title IX fondo 
rėmuose) dar negavo... O jei ir 
gautų, tai būtų tik trupiniai. O 
norint prie tų trupinių prieiti, 
reikia rungtyniauti su mažiausiai 
dvidešimčia kitų "etninių gru
pių" (kurių daugelis aritmetiš-
kai ir politiškai pajėgesnės už 
mus). O tų nedėkingų rungty
nių laukas — klampus biurokra
tinių reikalavimų bei kaprizų 
raizgynas. 

Federalinės valdžios 
(Title IX fonde — tik 2 milijo
nai dol. kasmet visiems "etni-
kams") dažniausiai neina to
kiems užmojams, kurie jau yra 
vykdomi etninių bendruomenių, 
kurių naudingumas jau yra spė
jęs pasitvirtinti ir kurių kryptį 
bei pobūdį kontroliuoja pati 
bendruomenė per savo pačios or
ganizacijas ir veikėjus. Ne, pini
gai paprastai skiriami visai nau
jiems, netikriems, kartais iš pirš
to išlaužtiems projektams, dirb
tinai sustatytiems, kad tik pa
tenkintų sudėtingus ir nelanks
čius valdininkų reikalavimus. Be 
to, šių projektų sumanytojais ir 
evantualiais vykdytojais irgi bū
na ne patys etninių bendruome
nių darbuotojai, o mokslo ir ty
rinėjimo institucijos, turinčios ir 
daugiau laiko, ir daugiau įgudi
mo įveikti biurokratinę tvarką ir 
išsikaulyti federalinių lėšų. Mū-
sų lituanistinė mokykla negaus | 
nieko, bet už tai gaus būrys so
ciologų, kurie perbėgs lenkų, žy
dų, lietuvių, latvių, ukrainiečių 
ir kitų tautybių šeštadieninių 
mokyklų koridorius, stropiai ty-
rinėdamai, kurios tautybės mo
kyklose daugiau rūkoma cigare
čių ir marijuanos... 

Prof. Klimas praneša, jog tarp 
visos eilės konferencijoje duotų 
rekomendacijų, buvusi tokia: Į-
kurti etniniams - tautiniams rei
kalams specialią federalinė įstai
gą. Taip, šitokios "pažangios" 
sugestijos jau seniai reikėjo lauk
ti. Ją kursto populiari, bet vulga
rios politinės koncepcijos maiti
nama, tendencija: visoms pilie
čių gyvenimo bei veiklos sritims 
privalo būti atskira, jas kontro
liuojanti, biurokratinė žinyba! 

Mat, iki šiol bent baltųjų, jų 
tarpe ir lietuvių, tautybių kultū
rinė veikla išsiteko grynai priva-

j tiniame sektoriuje. Nėra nė ma-
I žiausių duomenų, rodančių, kad 
ji nepajėgtų jame išsitekti ir to-
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apie Vaičiulaitį..." 
Sutik! Kaip nesutikti! Tokia 

proga ne kas dieną. Esu recenza
vęs jo knygas, esu rašęs kitomis 
progomis, esu kalbėjęs literatūros 
vakare Los Angelėse. Pasižj:-
tam 40 su viršum metų. Pažinau 
kaip vyresnį kolegą, kaip bendra
darbį, kaip gerą, šiltą, malonų 
bičiulį. Susitikdavom, išsiskirda-
vom, klausydavau, klausdavau, 
vau. Pasimatydavom, kalbėda
vom, klausydavau,;-"klausydavau. 
O atsiminimų — kai reikia — 
nėra. Panašiai kaip anam poetui, 
kuris vienoj poetų antalogijoj pa
rašė: "nugyvenau gerą metų 
skaičių, o biografijos nėr". Yra 

pinigai' žmonių, kurie biografiją sudaro 
išviršiniais gestais, o yra, kurių 
"biografija" — vidinis pasaulis. 
Taip pat ir su atsiminimais. At
simeni kaip visumą, o kai reikia 
leistis į detales, visas vaizdas su
yra. 

Kada ir kur susipažinau su An
tanu Vaičiulaičiu? Redakcijos at
sakymuose. Metų gerai nebeprisi
menu — galėjo tai būti 1926 ar 
27 metai; redakcija — literatū
ros ir kultūros žurnalas "Krivū
lė", kurią oficialiai redagavo Ka
zys Puida. 

Nuo senų seniausių laikų 
mūsų redakcijos turėdavo tradi
cinį atsakymų skyrelį savo toli
miems nepažįstamiems, nekvies
tiems bendradarbiams. Kaip aš 
pats, be abejo, ir kiti, su dreban
čia širdimi laukdavom naujo 
laikraščio numerio ir, neradę at
spaustų savo pirmųjų "kūri-

redaktoriai būdavo mandagūs, 
pedagogiški, su naujai gimstan
čiais viščiukais elgdavosi korek
tiškai, neužgaunaneiai, neatbai-
dančiai nuo kūrybinių užmojų 
''lavinkis, skaityk mūsų klasikus, 
rašyk ir tada atsiųsk mums dau
giau..." arba: "gabumų turi, tik 
reikia dar padirbėti"..., gi kiti, 
matyt, gausybės pretenduojančių 
išnervinti, grubiai atrėždavo: "ne
gadink popieriais ir mūsų negai
šink, imkis praktiškesnio ama
to1'... Tarp tokių atsimenu bene 
iš 1926 metų atsakymą "Trimi
te" vienam pradedančiam poetui: 
girdi, gerbiamasis, kaip gali to
kias nesąmones rašyti — "aš pa
skendau tavo mėlynų akių eže
ruose" ( a r labai panašiai), kaip 
gali žmogaus akis lyginti su eže
rais... Jaunas vyrukas tikrai turė
jo poeto talentą, kad taip origi
naliai (tada!) galėjo pasakyti, 
bet redaktorius vienu neišmanė
lišku mostu jį užmušė, ir mes ne
tekome, gal būt, dar vieno origi
nalaus ir didelio poeto. 

"Krivūlės" redaktoriai buvo 
mandagesni, kaip ir tinka kultū
ros žurnalui; be to, pats vyriau
sias redaktorius buvo rašytojas. 
Bet man nesisekė: kai nusiųsda-
vau pasirašęs tikrąja pavarde, 
gaudavau neigiamą atsakymą, 
kai slapyvardžiu (kad nebedary
tų sarmatos...), pagirdavo, ir dar
gi vieną kitą dalyką atspaude. 
Antanas Vaičiulaitis buvo "lai
mingesnis" — jam iš karto atsa
kė: Valdai plunksną, parašyk 
mums ir daugiau. Dar kažką pri-

DVIDEŠIMT ŠEŠTASIS 
"DRAUGO" ROMANO 

K O N K U R S A S 
L Dienraštis "Draugas" skelbia dailiosios prozos: romano, 
apysakos dvidešimt SeStąjį konkursą. Rankraščius įteikti pa
skatinė data yra 1976 m. lapkričio 1 d. 

2. Geriausiojo kurinio autorini skiriama 1,000 dolerių premija. 
Komisijai neradus tinkamo kūrinio, premija neskiriama. 

S. Kurinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato puslapiu. 
4. Kūrinius siusti adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai. Draugas. 4545 W. 63rd St , Chicago, III. 60629. 
5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir adresą, ten pat jrašant kūrinio antraštę ir pa
sirinktąjį slapyvardį. Teisėja komisijai Išrinkus premijuoi'mą 
kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. 

6. Tūkstančio doleriu premiją gavęs autorius be papildomo ho
noraro pirmosios laidos teisę perfcidžfai "Draugui'*, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskira leidinio arba tik 
išleisti atskiru leidiniu. Premijos nepaskyrus, autoriai spausdi
nimo sąlygas nuspręs, susitarę su "Draugu". 

Antanas Vaičiulaitis, kuriam s. m. birželio mėn. 23 d. suėjo 70 metų. 
Nuotr. V. Maželio 

dėjo apie vertimus iš svetimu kal
bų. Na, pamaniau, tas vyras ga
li ne tik pats parašyti, bet ir sve
timų kalbų moka — tai gerai 
jam, gali skaityti pačius naujau
sius Europos rašytojus ir sužincr 
ti, kas dedasi literatūros pasauly. 
Nežinau, gal gerus svetimų kal
bų mokytojus Vilkaviškio gim
nazija turėjo, bet jaunieji to meto 
literatai vilkaviškiečiai (Karuža) 
gerai įkirto prancūziškai, o Vai
čiulaitis savo išmintį sėmė dar 
ir iš vokiškųjų Rečiam leidyk
los leidinių, kuriuos užsisakyda
vo per knygininką Pustapedskį. 
Tas Pųstapedskis jauniesiems lite
ratūros išalkėliams buvo tiesiog 
asmenybė: vienas Vaičiulaičio 
moksladraugis, pamatęs jo turi
moje knygoje Goethės paveikslą, 
konstatavo: o žinai, tas Pųstapeds
kis panašus į Goethę... 

Vėliau Vaičiulaitis daugiau įni
ko į prancūzų kalbą ir prancū
zų literatūroje (atvykęs į univer-
siretą Kaune), jis jautėsi kaip 
namie. 

Buvau girdėjęs pavardes "Vai-
čys", "Vaičiulis", "Vaičaitis", bet 
kai išgirdau "Vaičiulaitį", ("Kri
vūlėje) man ji pasirodė nepapras
to estetinio grožio, ir gražės-
rodos, negalėjo būti. Aukšta es
tetika turėjo pasižymėti ir patsai 
tos pavardės dėvėto jas, ir jo elgse
na, ir jo kalba, jo sakinys, išpuoš
tas skambiais skiemenimis ir :. 
niais garsais "Vai-čiu-lai-", kurių 
mes, aukštaičiai, neturėjom nei 
pavardėse, nei gyvenimiškam žo-

į dyne 

kosi pradėjęs savo literatūrinę 
karjerą eilėmis. Bet aš jį atsime
nu tik kaip beletristą, pasakotoją, 
atėjusį mūsų naujojon grožinėn 
prozon po V. Ramono, Juozo Gru
šo ir Juozo Paukštelio. Kai jau 
pakankamai užsirekomendavo pe
riodikoje stipriomis novelėmis, 
laukėme Antano Vaičiulaičio pir
mojo rimto debiuto. Ir autorius 
išėjo su apysakaičių rinkiniu, 
skirtu vaikams (ar jaunimui) 
"Vakaras sargo namely" (1932) 
Be Pr. Mašioto ir A. Giedriaus 
vaikams tada maža kas rašė, ir 
suaugusių rašytojui prasidėti su 
vaikiškais dalykais lyg ir nederė
jo. Toks Vaičiulaičio "debiutas" 
mus, studentus literatus, siekian
čius Parnaso viršūnių, nuvylė. 
Bet kritika kitaip pažiūrėjo ir ra
šytoją sutiko palankiai. Gal dar 
net daugiau negu palankiai. 
Kai įsiskaičiau, ir man pačiam 
(tuomet slaptai rašiusiam vai
kam:,) knyga nepaprastai patiko, 
ir atrodė, kad tik taip vaikams be
letristika ir turi būti rašoma, kad 
jau gana gerais norais iškeptų 
nuogai didaktinių rašinėlių, kad 
ir mažiesiems reikia literatūriš
kai parašytų, meniškai sukurtų 
pasakojimų, atseit, literatūros 
kūrinių. Tokie buvo Vaičiulaičio 
pirmojo rinkinio pasakojimai, iš
laikę egzaminą autoriui kaip ta
lentingam rašytojui beletristui. 

Pradėjęs "vakaru", Antanas 
Vaičiulaitis ketino savo knygo
mis apimti : sekan
ti knvga buvo "Vidudienis kaime 
smuklėje" (1933). Spėjom ir tat 

Patsai Antanas Vaičiulaitis sa- j kėm, kai? vadinsis Vaičiulaičio 

knygos apie rytą ir naktį. Studi
jų metu užsieniuose (Sorbonoje, 
Paryžiuje) ir po jų, 1939 metais 
"'Sakalas" išleido "Pelkių taką", 
kuriam galėjo tikti nakties me
tas, o 1947 m. — "Kur bakūžė 
samanota" — sakyčiau, ryto, — 
nes autorius iš šios purės Atlan
to, iš tolimų dienos padangių su 
nostalgija ir nuostaba žvelgė t 
nutolusį tėviškės rytą. 

Buvau ( ir esu) gimimu tik 
vieneriais metais jaunesnis už 
Vaičiulaitį. Bet mokslu ir išsila
vinimu, o ir rašytojiška karjera, 
jis man, universitetan įstojusiam 
keliais metais vėliau, atrodė "vy
resnis". Ramus, lėtas, nesikarš-
čiuojąs ginčuose, nešokąs pirmas 
į diskusijas, jis man daug kuo bu
vo panašus į Vincą Mykolaitį — 
Putiną. Gal, kad abu suvalkie
čiai, kad ta pati tarmė, savim pa
sitikinčio elgsena, vidinis susikau
pimas, nesiblaškymas ir nemos-
tygavimas malūno sparnais, o 
gilus supratimas ir santūrus savo 

| nuomonės išsakymas. Quod serip-
! si — seripsi, quod dixi — dixi. Ir 

s Ajitanas Vaičh*-
čiulaitis buvo studentų meno 
"Šatrijos" draugijoje, kur nūomo-

| nių skirtumai virte virė (dėl la-
| bai nevienodų literatūrinių in
teresų) ir kur mes, neklaužados, 

i tarp įvairaus talento vyrų ir ne-
j vienodo skonio "mūzų" (studen
čių) tesudarėm mažą mažumą. 
Tik už tokio tvirto nugarkaulio 

Į žmonių kaip Vaičiulaitis (ir Pet
ras Karuža) galėjom ir mes, 
"triukšmadariai" kaip aš, jeigu 

Į ne tarpti, tai bent organiškai ve
getuoti šiaip jau gana konserva
tyvioje "Šatrijos" draugijoje, ku
riai jau vienas priklausymas 
"pažangiųjų" literatų grupei 
(susibūrusiai į "Trečią frontą"), 
atrodė "davatkiškas", "klerikališ* 
kas", "atžagareiviškas", nors to
kiems senosios gvardijos vetera
nams kaip Jakštas ir mes, kai ku
rie "šatrijokai" atrodėm ir "tre-
čiafrontininkais" ir "bedieviais". 
Tačiau mus pabandžiusiam gin
ti Antanui Vaičiulaičiui, nei5-
krypstančiam iš "dieviškų pro
porcijų" rašytojui, teko ne tik 
nuo Jakšto, bet ir nuo kairiojo 
spamo išminčių, kurie, negalė
dami kitaip ''priešo" sudirbu, 
vieną knygą recenzuodami "Kul
tūroje" svariausiu argumentu su 
menkinti Vaičiulaičio darbą 
trenkė, esą, "Vakarų Europo
je seniai jau niekas taip nebegal
voja ir neberašo". 

Kam, kam, bet Vaičiulaičiui, 
ką tik grįžusiam iš studijų "Vaka
rų Europoje" (jeigu Paryžius yra 
"Vakarų Europoj") juokinges
nio "argumento" nebuvo galima 
išgalvoti. 

"Nu, Antanai, kaip ten "Vaka
rų Europoje?" — mėginom juo
kauti: ''Kokia ten dabar literatū
ra ir kokie kritikai madoj?" 

"Literatūroj — mudu su Cvir
ka (tarp kitko — juodu abu susi
tiko Paryžiuj, ir Vaičiulaitis mė
go Cvirką dėl jo vaikiškų išdai
gų ir kaimiško paprastumo), o 
Plechanovo tai neteko pastebė
ti". 

"Plechanovas" tai asociacija i 
Korsaką, aklą Plechanovo moki
nį, iš "Vakarų Europos" nedaug, 
o gal ir nieko nepasimokiusį. 

Pavydėjau, o kartu ir džiau-

(Nukeita J 2 paL) 
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TAURĖ MIDAUS UŽ VAIČIULAITĮ 
(Atkelta iš 1 psl.) 

giausi, kad prieš pat pirmąja ko
munistų okupaciją Antanas Vai
čiulaitis buvo išsiųstas i diplo
matinę tarnybą Romoj. 

Perėmęs faktinojo "Dienovi
džio" redaktoriaus pareigas, turė
jau progos atspausdinti du ne
paprastai puikius, gilia erud:cija 
ir meniniu įžvalgumu parašymus 
Antano Vaičiulaičio ir Jono Kuo
sos Aleksandriškio laiškus. Juodu 
kalbėjosi *arsi aukščiausroje Par
naso viršūnėje ir bylojo turinin
gais išminties kupinais ž^žiais . 
kuriais, mes. lietuviš'^s Šatrijos 
pa rudėje, galėjome tik ?tebetT-' ir 
grožėtis. 

1940-tuju metų vasarą, da ' 
tebetarškan* raudoniesiems tan
kams, kai treeiafrontininkams nu
sišypsojo laimė užimti okupuotos 
Lietuvos kultūrinius postus, su
sigūžę it zuikeliai už krūmų, 
žvelgėm j vykstančią "revoliuci
ją", ir vėl prisiminė žmonės, ku
rie išvengė užgulusio košmaro. 
Kiek raminausi, kaps'ydam ;is a-
vam Žaliakalnio darže, stiprinau-
si dvasia,, triūsdamas Maironio 
muziejuje, susitikdavau su išsi
gandusiais kolegomis knygyne. 
Ir, štai, vieną kartą i tą pati kny
gyną užeina Antanas Venclova. 
Švietimo komisaras, ir matau, kad 

pačiais koridoriais, nors ir prie
šingose gretose. Jo išdidumas ir 
patosas visuomet jį laikė atokiai 
nuo jaunesniųjų ir y a č nur 
"atžagareivių" bei "k rkdemų" 
''Sveika Brazdžioni", girdžiu pra
bylantį ministrą ir netikiu savo
mis ausimis. Paminėjo pavar-; 
dę, reiškia, kreipiasi į mane , 
"Sveiks", atsakau ne kreipdama 
sis. bet tik pa'vir ' indamas. kar1 

sveikas. Ka- čia dabar Negi ste
bisi, kad aš dar ne kalėjime ir 
gyvas. Ne, ne aš iam rū->iu. Aš 
jam visai nerūpėčiau. J'c turi 
aukštesnio tikslu. "Ar <=ur'raš'-
nėji su Vaičiulaičiu?" Na, ma 
nau. to tai neb?r>ri?r'>b-it. O j : " 
kaio tik nori oasig-ieb'i: "Para
šyk, kad }h grįžtų ko jis ten sė
di alkanas toj Rcmoj? Tokie žmo
nės mum; labai reikalingi. Suda
rom vers'inių veikalų iš kitų 
kalbų sąrašus, Vaičiulaitis būtu 
puikus vertėjas iš prancūzų kal
bos. Parašyk". Ir nė sudie ner>a-
sajkg5 nusisuko. 

Pa i s i au . Išdegiau istorija ir 
neais 'iai. kad cenzūra neprikib
tu, sukau sukau kviesdamas, kad 
erįžtų ir ka- iį ištiks, kai sug-rįš 
Aatanas, ma'yt, skaitė, skaitė ir. 
nieko nesupratęs, atralė maždaug 
*aip: ką tu ten. Bernardai. Šneki. 

! aš nieko nesuvokiu. Negaliu grįž
ti, nes negaliu mesti darbo. "Kad 
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fai! Smarkiai sukau gahrą dė! toj Knr-Siraikė vėjai 
>'alino straipsnio. Ir .ikrai yra ko | rjrto vainiicus, 

Kur paklydus vaikšto 

• « # # 

« « 
"!9Šp*. f. 

;psn:o. u uicrai yra 
vagalvoti... 

Kai kada atsiunčia man vieną 
kitą žodelį Kossu. Laikosi jis striu
kai žemiškose gėrybėse, tačiau 
dvasia jo atrodo nūn stipri... 

O T u ar rašai? Atsiųsk man 
koki eilėraš j- Norėčiau labai grei
tai gauti iŠ Tavęs laišką"... 

Laiško nebeparašiau, nes susi
siekimas su užsieniu pasidarė pa-

ojinga- — su-iraš'nėjančiu" į*a-
ė šnipais. Ir eilėraščio nepasiun-

..."au, no r raši-au. Vienas okių 
atspausta- rinkiny "Iš sudužusio 
\ \ ivo" už'.9~d:nta? tiesiog A. 
Vaičiula čiui. 

Ar norėtum, broli, 
tėviškėn su? [žti 

verkdama vaikystė 
Po kitų sumintas 

pievas ir takus?... 

Buvo jie tau brangūs, 
buvo jos tau savos, 

Buvo ten upelis 
kaip daina skaidri, 

Prieklėty balandžiai 
'"'būk, čia būk" burkavo, 

Aukso kuojo- nardė 
Mūšos dubury. 

O dabar motulės 
margs kraičių skrynia 

Kii šviesioj svajonėj 
viena: nrarada: 

(Nukelta J 5 ruisL.1 

IgSM 

artinasi prie manęs ir nori užves- ™ £ g r įžt i , matyt, suvoki", pa-
ti kalbą. Su Venclova niekad vie- \ g a l v o g - a ^ i r r u n k i girnapusė nu-
nu du nesam kalbe;ęn, nors nuo s i r U 6 n u o ^ ^ ^ s : jei ministras 
pat universiteto dienų buvom p a s Į į e I r a u 8 •' _ p r a š i a u , oakvie'-
pazistami kaip humanitarinio fa- ; jc i a u : j a ū a klaus kaio — nedali: 
kulte'o studentai, sėdėję tose pa- negle idžfa g d a r b o . B e t m ? n ; s t . 
eiose auditorijose ir defiliavę tais r a~ s a V o ke in imus 

Antanas Vaičiulaitis ir Leonardas Andnek-is Ado.no GJ XIKU g*ucr:jujcj ivuiuiru> ^luinyjv, ptvi 

mane sutikti neb2'urėjo progos, 
buvo užimtas svarbesniais, ' \a!s? 
ivbinio masto"', darbai:- ir rūpes-
wicUS. 

Kitame laiške iš Romos Anta
nas parašė: 

" . . Tau bestdint muziejuj tarp 
didžiojo poeto a'.simin'mų, aš 
nenustygstu vietoj: po Florenci
jos vėl buvau Neapoly, lankiau 
dar sykį Pompėjos griuvėsius... (Iš 
*ų ''kelionių", matyt, bus gimęs 
ne vienas žavingųjų ""Italijos 
vaizdų" — B. B.). 

Sakiau " Tau — ar ne, kad 
Dantės gimtinėje buvau nuėjęs 
->a~ Dž'ovanni Papini. Su juo 
kalbėjomės apie dvi valandas, ir 

katą, ir apie rašymą, ir apie Balt 
rušailį. Atsiminė jis St. Šalkauskį, 

Nuotr. V. Maželio I 

Jei ne tie aptemdymai nakčia, t a i ! 

mūsų dienų rykštės kaip ir nepa- . 
= :ebėtum Dantės tėvynėj. Ir su 
maistu Jokios, bėdos nėra, turim 
ko -ik norim, o šiaip daiktų, ava-
iynės, baltinių, prabangos ir vi
so gero tik tiek lyrų kišenėj tu
rėk. Man pačiam tai v^ena skriau
da — kad muz;ejai uždaryti, o ir 
oažnyčiose daug bažnytinių me
no kūrinių apdengti arba net ap
mūryti. Tik tas vienas Vatikano 
muziejus neuždarytas. 

Tad ir lankau j}. Kaip tik va
kar esu buvęs. Žiūrėjau, žiūrėjau 
visų tų senosios Graikijos skulp-į 
'ūrų ir vis laužiau galvą, kodėl 
mūsų dienomis nedaro tokių gra
žių statulų, kaip tie seniai grai
kai, kodėl nepa tato tokių puikių 
paminklų, kaip viduramžio ka-' 
tedros. Kuo tuos senius paskes
nių amžių vaikai prašoko, tai 
buvo muzika ir tapyba. O skulp-' 

t^nlm* 
Jetf 

H*rqtMCU 
•tas te 

tai, kad jis ramiai pareiškė, jog 
nūn ateinąs didžirjų imperijų 
laikas, ir mažesnės valstybės tu
rės nuo tu imperijų priklausyti 
naujoj santvarkoj... 

Šiaip kalbėjomės ir apie svei-
r apie 
. Šalk 

jakš.ą - Dambrauską, Čiurlionį. 
Yra susipažinęs ir su mū:-ų isto
rija, kurios faktais mano pasinau
doti vienoj savo istoriosofinio 
pobūdžio knygoj, kurioje iškel-
;iąs naują istorijos mokslą. Be to 
rašo italų literatūros antrą to
mą, ir dar vieną veikalą, kurio 
mintis man labai patiko: jis nori 
įrodyti, kad mes su Adomu ir 
Ieva ne visai esam nustoję rojaus 
— yra dar likę įvairių to rojaus 
skeveldrėlių, mažų rojukų. Jis 
ad ir nori surinkti šitas rojaus 

skeveldrėles: iŠ va'kystės, iš gam
tos, iš sielos prošvaisčių, iš žmo
gaus Genijaus darbų, iš vieno as- j tūroj, poezijoj, statyboj nepralen- «* *w»tam» 
mena meilės kitam... (ta mintis, -:ėm nei Milošo ar Kirenos Vene-
ir man patiko, ir aš ta tema vė-
:au parašiau eilėraštį, spausdintą 

"Drauge" — B. B.). 
Pepini su manim kalbėjo labai k-utėkim pagal savo išgales ir 
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r,;, nei Senio Homero giesmių, 
a: prancūzų ka'edrų. Tačiau] 
dėl to, Bernardai, nenusiminkim; 

.-naloniai, tartum -u sau lygiu — 
be. jokios" didybės, kurios jauti }o 
?tiliuj... (Labai r>ana3us ir Vai
čiulaitis — papra&tas, kai kalba 
asmeniškai, didž^i meninis kai 
rašo savo'beletristiką — B.B.) 

tada vieną dieną ramiai galė~im 
padėti g^lvą atilsiui kaip toji mer
gaitė Vatikano muziejuj— ji mie
ga, bet taip lengvai, jog. rodos, 
ims ir pakels gaivą, krustel? "pra-

lum tyliai tyliai alsuo-

9R EDMUND i CtABt 
Or*TOMETRIJ«TA> 

M r,R va««o 
Vai Oa#a! jUM44a-ii» p innad ii 

vetr. I - - 4 ir T—*. l a t r a d b pen'-:t 
"O—4: šefttad 19—S "*J. 

Atsisveikinant man padovanojo į jmčias, pabiKiavimui sk'rtas lū-
•-J užrašai: tris savo knygas — ; pos... 

Vaičiulaitis Jaunimo centre, Chicagojc, 1972 m. lapkričio 18 d. Šatrijos surengtame :o kūn,bo> vakare 
(Lietuvių foto archyvas) 

/iena jų eilėraščių rinkinys... 
Iš v'sų kalbų supratau, kad jis 

ir mano knygas žino. Minėjo jų 
pavadinimus ir gailavo, kad" ne-

; ko nors parkaityti— 
KJau.«i, kaip čia- Italijoj, ar dai 

nekratčm kojų iš ba4o ir suvar
au? Viešpatie, nesu matęs 

smesnio' krašto karo metu-

Gai domiesi, kas tai per statu
la? Ji nežymi, nežinoma, o įsižiū-

"~\ia graži, tokia maloni. . 
Taip kas kartą aš iguaejnj randu 
kokią kuklią, krų nežinomą gro
žybę, kaip ir šioji, kuri ilsisi Šalia 

Laokoono grupės... 
Man labai tiko visos Tavo ži-

ek naujienų pripasako- į 
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liau. Tačiau kitaip i šį reikalą 
žiūri politikai, kuriems pažanga 
— tai privatinio sektoriaus maži
nimas valstybinio naudai. Šie po
litikai nesugeba istvaizduoti, 
kaip tautinės mažumos gali gy
venti ir net tarpti be vien tik jų 
priežiūrai skirto federalinės biu
rokratijos sluoksnio globos. 

Ką gi veiktų tokia specialiai 
tautybių reikalams sukurta val
džios įstaiga? Galime būti tikn, 
kad jos tarnautojai neis moky
tojauti i šeštadienines, neis dai
nuoti į lietuviškąją operą, ne
šoks mūsų tautinių Šokių šven
tėje, nerašys lietuviškų knygų, 
neves lietuviškų radijo valan
dėlių ir t t . (Taigi, nedirbs reika
lingo juodo lietuviško darbo, 
bet gal ir ačiū Dievui, kad taip, 
nes tam jie nebūtų kompeten
tingi.) Tačiau nebūkime tokie 
pat tikri, kad jie anksčiau ar vė
liau nebandys nubrėžti tikslių 
mums gairių, kas mūsų mokyk
lose gali ar negali būti mokoma, 
kas knygose gali ar negali būti veju 

negali būti skelbiama Juk val
dininkija tam ir egzistuoja, kad 
formuluotų ir skelbtų reikalavi
mus ir taisykles, kurie žmogui 
kiekviename žingsnyje primintų, 
kad valstybės organai —netoli . 

Sava išmone ir savom prie
monėm puoselėdami lietuviško
jo gyvenimo barus, mūsų kul tū
rininkai ir visuomenininkai lig 
šiol be didelių galvos skausmų 
susitvarkydavo ir su unijų nuos
tatais, ir su pajamų mokesčių pa
reiškimais, ir su moterų lygiu 
traktavimu. Pakliuvimas fe
deralinės įstaigos jurisdikcijon vi
sa tai galėtų pakeisti. Tokios įs
taigos įsitvirtinimas garėtų su
teikti teisinį pagrindą ir admi
nistracinę mašineriją kėlimui 
visokiausių pretenzijų, kurių at
mušimas ar patenkinimas mūsų 
organizacijoms nepigiai atsieitų. 
Jau dabar bylinėjimasis ar juo 
grasymas yra tam tikra mūsų vi
suomeninio gyvenimo dėmė; ji 
tik dar labiau išsiplėstų specia
liai mūsų veiklą reguliuojančios 
federalinės įstaigos sutvėrimo at-

tis skeptiškai žiūrėti į federab'-
nės valdininkijos plėtimąsi. Pap-
rasčių paprasčiausiai, jis juk ska
tina infliaciją ir mokesčių didi
nimą. Lietuviškajai bendruome
nei tai neina į naudą. Visas mū
sų kultūrinis bei visuomeninis 
gyvenimas remiasi privačiais iš
tekliais. O infliacija ir aukšti 
mokesčiai tuos išteklius negai
lestingai graužia. Be to, doleris, 
suaukotas lietuvio biznieriaus ar 
pensininko ir čia pat lietu
viškam reikalui sunaudotas, ne
ša tajam reikalui žymiai dau
giau naudos, negu doleris, mo
kesčiais iškeliavęs į Washingto-
ną, tenai aptrupėjęs valdininki
jos tarpe ir paskui jos skyrimu 
trupmena sugrįžęs pas mus. Val
džios dispensuojama kultūrinė ir 
visuomeninė parama gali būti 
pateisinama tik toms tautinėms 
mažumoms, kurios yra žemiau-
siajame ar žemokame socio-eko-
nominiame lygyje. Bet ir čia yra 
pavojus (pasitvirtinęs, pvz., juo
dųjų atveju) tautinei mažumai 
ir valdininkijai susilipdyti į am
žiną, neprodyktyvią ir^kraštą ali
nančią simbiozę. 

Kol kas mūsų įvairialypės or
ganizacijos ir pavieniai bend
ruomenės nariai patys pagal sa-

rašomai kas valandėlėse gali ar Yrą ir kitas motyvas, verčian- vo pageidavimus gimdo užmo

jus, patys juos pagal sugebėjimą tarimas, kurį patys ne kartą esa-
realizuoja, patys jiems iš savųjų'ma sau pasisakę ir jau pradėję 
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arpo susiranda reikalingas lėšas. 
Argi verta visa tai iškeisti į neg
rų a r portorikiečių padėtį, net jei 
esamomis sąlygomis turime pa
tys vieni pakelti ir visus nepasi
sekimus? 

Kad susirišimas su federalinė 
biurokratija lietuvių išeivijos 
kultūriniams veiksniams niekaip 
nėra naudingas, ryškėja ir iš kai 
kurių biurokratų užuominų. Pvz., 
prof. Klimui anoje konferencijo
je iškėlus klausimą, "kaip pla-
Čiau^pagarsinti" pačių tauty
bių jau dabar atliekamus darbus, 
pvz., šeštadieninės mokyklas, 
Encyclopedia Lituanica, et
nografinę lietuvių veikalų serija, 
Lituanus" tai švietimo vicemi
nistro pavaduotojas Robert P. 
Hanrahan Klimui atsakė, "kad 
reikia tiesiog nuoTat eiti į vietinę 
spaudą, TV, vietines mokyklas, 
nes šioje srityje, esą, to niekuo
met nebus per daug: daugelis a-
merikfečių net nežmą, kad tokie 
dalykai yra daromi..."* Atseit, 
siūloma veržtis ne į valstybinio, 
o į privatinio sektoriaus institu
cijas, į viešąsias (ne valstybi
nes!) komunikacijos' "media"T į 
mokslo įstaigas. Tai puikus pa

po truputį vykdyti 

Žinoma, dėl amerikiečių vi
suomenėje augančio antibiuro-
kratinio nusiteikimo, dėl bręs
tančio suvokimo, jog federalinio { 
aparato plėtimas kursto infliaci 
ją ir vargina krašto ūkį, naujosj 
įstaigos tautybių reikalams įkū
rimas toli gražu nėra užtikrintas 
dalykas. Tos pačios priežastys 
šiek tiek sulaiko ir šiaip besai
kius kongresininkus nuo dides
nių lėšų Titie IX programai pa-
skyrim<5. ka i griūva Amerikos 
miestai, kai siaučia nedarnas, kai 
nesveikatos atvejų išlaidos siekia 
dangų, kai priešas provokatyviai 
toliau didina savąjį apsiginkla
vimą v baltųjų ir fa1)iaušiai pajė
gių tautybių kultūriniai reikalai 
neatrodo jau tokie degančiu ak
tualūs* UžJat Kongresui nesun-j 
ku atsisakyti nuo naujų, su jaisi 
susijusių biurokratiniu struktūrų 
ir projektų finansavimo. 

Prieš pasiduodami instinkty
viam šios padėties apgailesta-1 
vimui, pamąstykime — rasime 
progą džiaugsmui, kad gal buri-; 
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Lietuviškoji tarybinė enciklopedij; 
LIETUVIŠKOJI TARYBINĖ EN

CIKLOPEDIJA, i t. A-Bangis. Le -
dykla "Mokslas". Vilnius. 1976 m.. 
648 psi. Tiražas 75.000. kaina 7'. 
rubl. Ofsetu spausdino K. Požėlos! 

JUOZAS PRUNSKIS 

bos fabrikas Nr. 2. Popierių gamino jos, filosofijos (ved. S. Laurinai 
Kauno J. Janonio fabrikas. | tis), visuotinės istorijos (ved. J. 

Civilkaitė). 
Specialios komisijos iliustravi

mui ir kartografijai, vardynui ir 
enci^opedijo. I m o k s i i n e i k o n t r o l e i , literatūrinei 

Išskaičiuojant, kas toje enci-
| klopedijoje bus aprašoma, pažy- į 
J mima: "revoliucinis judėjimas. Į 

kovos dė! Tarybų valdžios, so-
spaustuvė Kaune. Spalvotus įklijų • <**™1<>] ^ • V * l m l l s > ' 'VIe* ' cializmo ir komunizmo sukSri-
žemėlapius spausdino Vyriausios n o (veo-- 2L Pocius), tecnniKOS •• r n o » 
geodezijos «kartografijoj T o l i a u ? a ž v m i m a p r a t a r m ė j e , 

kad daug vietos bus skiriama 
''Sovietų Sąjungos "tautų istori
jai, lenininei Tarybų Sąjungos 
komunistų partijos ir užsienio 
politikai, TSKP kovai dėl... ko
munizmo idėjų pergalės". Toliau 
pabrėžiama, kad bus plačiai 
"nušviečiama tarptautinis ko-

( munistų, darbininkų ir naciona-
enciklopedijos tomus, okupuo- ^"šakos^vedėiu! t ^ t įį?***^ judėjimai..." 
toie Lietuvoje tik šieme- p S r o - f , a t m n k a ? O S ^ . V e d e ] U ^ Enciklopedijai esą skirta < W 

Kur leme gai ir paramai nuo-

Pagaliau pasirodė seniai žadė-

tomas, išleistas Vilniuje 1976 m. 
Kai išeiviai lietuviai, atsidūrę 
svetur taip kaip stovi, jau 1969 
m 

kontrolei. 
Atrodo, kad įvairiose komisijo-

tarp mokslinių redaktorių 
L įstengė užbaigti 36 Lietuvių d a u g i a u ž v m e s n i u v a r d ų 

o is viso te- j pelnai. 
enciklopedijos 
n uo A raidės 

to-
iki 

dė pirmasis tomas 
bus 12 t. 

Tiesa, dabar Vilniuje išleistoji I i r m a s is 
"Lietuviško!, tarvbinė enciklo- ^ .apif?a. ^ t - » i i Bangis. Iseivnos enciklopedijos 1 peJija vra stambesnio formato, i , . . .1 T « »T • j„ • ' , • , . t skirtas vien raidei A Naujos daugiau iliustruota, I tomas :un į ., į, . . , , ... c £in ~~i \r. io vi.rusrces enci^lopedips lonna-
640 psl. Visuose 12 t. numatoma! , . , .... , . , „ •,,-At; „~„ 7A mn . • : tas didesnis, raidei kiek smul.<es-tureti at>ie 70.000 straipsnių, . _ , . 

T1 nes. Puslapis suskirstytas ne i apie 18.000 vienspalvių ir spal 
votų iliustracijų, apie 800 žemė
lapių. 

I dvi skiltis, kaip J. Kapočiaus en-

mubti materialistinę pasaulėžiū
ra." 

Kaip iš šių cituotų pasisaky
mų įžangoje matyti, endiklopedi-
joje dominuoja ne vien mokslinė 
informacija, bet ir partinė pro
paganda, kas gerokai degraduo
ja tą leidinį. 

Tiesa, yra gausiai gryna: en
ciklopedinių žinių, kruopščiai 

į ciklopedijos, o į tris ir dar palikti į su rmktų, enciklopediškai icon-
į laukai mažoms nuotraukoms ar j densuotų, bet daug kur prsikiš 

Lietuvą, tai ši daueiau visuotinė. 
Joje gamtos mokslams ir techni- viršelio pirmo puslapio ihustra- tų "lotynų arba rusų abėcėlių 
kai numatyta skirti 45—48 oroc. \ c l ' a- Sudarytas junginys is trijų pagrindu". Kam tas išskirtinis 
viso ploto, o visuomenės moks-1 f ^ j l \ Pąvadmimo raidžių:, rusų sumi riejime? 
lams ir kultūrai 52—55 oroc. į L.T.L. jo* svyn jiaKsine* rau- A p i e pi rn i t aujantį poetą Aistį 

I šios encikloDediios ruošima^ d o n a m e t 0 n e ' - ^ T ™ SUKOm" i yra posmelis ^JMeM^ekKr" 
buvo ^u t - " n e m a ž ™ ^ ! g a v i m a s toks nelaimingas, jog, s k i l t y ? ^ n ė r a j o n u o t r a u k o s , 
buvo sutraukta nemaža zmo- . „ ^ paive\^mu darosi į spūdis ,į f u o t a r o u jdėta nuc-voka V 
nių: pirmojo tomo straipsnius t & j f a i i Z Z S L ™,%IA w ; , ! ^ ? t a r p . V l d e t a *U*5*™ , v 

rašė 800 autorių, o kad čia kinietiška raidė, kuria į Adomavičiaus, nors jis tėra ko-! tegalėtų džiaugtis nebent Mao 
430 mokslinių konsultantų. I ™ 
Vyriausias tos dabar Vilniuje 
leidžiamos enciklopedijos redak
torius yra filol. mokslų kandida
tas doc. ]. Zinkus. jo pavaduoto
jai: V. Kvietkauskas, A Traky-
mas. 

Buvo sudarytos mokslinės ats
kirų šakų redakcijos: biologijos, 
chemijos (vedėjas A Gricius), 
geografijos, geologijos (ved. M. 
Mikalajūnas), ekonomikos, tei
sės (red. A Žukas), filologijos, 
psichologijos, švietimo (ved. V 

se-tungas. -
Mokslinės, technikinės infor

macijos, atrodo, paruoštos rū
pestingai, tačiau visoje enciklo
pedijoje nelaimingai prasimuša 
tendencingas partinės elementas. 

Jau pačioj pratarmėj, antroj 
eilutėj pabrėžiama, kad ši enci
klopedija leidžiama Lietuvos ko
munistų partijos centro komiteto 
ir Lietuvos TSR Ministrų nutari
mu. Kodėl ji daroma priklauso
ma pirmoj vietoj nuo partijos, o 

Beržinis), fizikos, matematikos, ne nuo kurios mokslo įstaigos? 

lūkio pirmininkas, be; visgi ko
munistų partijos riarys-

Rašytojo Alanto nėra net var
do - suminėto, bet įdėta M. Afo-
nino nuotrauka ir aprašymas, 
nors jis tik Šiaulių komunistų 
part. sekretorius. Tai kas, kad ir 
AukŠc. tarybos deputatas, kur 
pakliūva ir melžėjos su kiaulių 
šėrikėmis. 

Jdėta 12 eilučių apie Kazį Al
meną, bet Įšoks čia enciklopedi
nis faktas, kad jis "lankėsi Tary
bų Lietuvoje"? Vis tiek nei jo 
nuotraukos nėra, bet įdėta nuo-

Antanas Vaičiulaitis 

> Antanas Moočys Sv. Pranciškus (marmuras, Adoniu Galdiko galerija Kultūros 
židiny, New Yorke). Nuotrauka Vytauto Maželio 

BENDRAVIMAS 

Nauja v e r si ja 

Iš smilčių supilsčiau 
Namus angelams. 
O ežeras ošė 
Seniems ąžuolams: 

Sidabro žuvytėm 
Tarp lendrių liaunų 
Atbėgsiu į krantą 
Prie tavo šaknų. 

Vaivorykštė laisto 
Rožes ir astrus 
Ir įpila vyno 
Į plonus stiklus. 

Vėl angelas skrenda 
Ir sapno šilku 
Man sielą pridengia 
Nuo žemės ūkų. 

Aplinkui sustoja 
Nuolankūs būriai. 
Ir kūdikiai kužda. 
Taip tyliai mirei... 

ANTRA PRANCIŠKAUS ŠRUBAUSKO 
GIESMĖ 

Kai mes išgirsim Tėvo šauksmą, 
Širdis iš džiaugsmo sudrebės. 
Į Tavo šventą kalną žengsim, 
Iškopę iš mirties duobės. 

O Jėzau, meilė mano ir teisybė, 
Versmė ir poilsis saldus, 
Priimk į brangų savo glėbį, 
Į Tėvo žydinčiuus sodus. 

trauka A. Aksomito, nes jis jau 
"nuo 1961 m. kandidatas į liet. 
kom. part. centre komiteto na
rius". 

"Tarybinei" nėra Puigio And-
riusi'o, bet užtat su visa nuo
trauka įdėtas Piotras AiekšejV 
vas, kuris buvo "pirmasis Rusijos 
darbininkas revoliucionierius". 

Nesuminėtss poetas Aleksand
ras Arminas — Venencijus Ali-] 
šas, bet įdėta nuotrauka ir ap-
rašymas ižuso trimitininke L.; 
D. Armstrongo. 

O vis dėlto nors vieną nuolai
dą padarė ir "tarybinė" encik
lopedija: nesuminėjo jiems tar
nauti nuvažiavusio Alseikos... 

Apskritai, enciklopedija stipri • 
iliustracijomis, gausi redakciniu i 
personalu ir bendradarbiais,' 
duodanti vertingų informacijų iš 
technikos, geografijos, gamtos ir 
kitų patiriamųjų mokslų, bet ten
dencinga istorijoje, politikoje, 
humanitariniuose moksluose. 
Matyt, kad joje mokslininkai ne-

ture|o pilno; laisvės i?sitiesii, tu-
rėdami įsprausti ir brukamą par
tinės propagandos medžiagą. O 
tiesai tarnauti jiems būtų buvę 
nesunku, turint po ranka jau iš
eivių išleistą Lietuviškąją encik
lopediją, kurią redaguojant ne
buvo jokių partiniu spaudimų. 

Mamos Marcelės sūris 
• 

ANTANAS VAIČIULAITIS 

R e d a k c i j o s p a s t a b a . Sukaktuvininko 
Antano Vaičiulaičio literatūrinis debiutas buvo apsa
kymų rinkinys "Vakaras sargo namely" (1932 mX 
Autoriaus 70 metu sukakties proga ši knyga dabar 
pakartotinai J. Karvelio išleidžiama Chicagoje. Pasta
rasis leidimas yra papildytas keliais visai naujais 
apsakymais, čia spausdinamas "Mamos Marcelės sū
ris" yra vienas iš jų. Knyga išeina šiomis dienomis 

Už pirkios augo sodas, paskui žaliavo 
pievos ir tyvuliavo ežeras. Prie pat vandens, 
ant švariai nušienautos vejos, mama, išrin-
gavusi baldino audeklus, jų nenuimdama nė 
nakčiai. Kad kaimo žaliūkai jos drobių neiš
karstytų obelų viršūnėse, kaip yra atsitikę 
Marijonai Sakevičienei, buvo pastatyta 
švendru palapinė, kurioje nakvodavo ar tė
vas, ar bernas, ar vyrenioji duktė, nors ma
ma nenorėdavo jos vienos leisti, sakydama: 
"Žinia, kas gali į galvą įsiskukti tokiuose 
metuose". 

Pasitaikė, kad Ališauskų Stepone kėlė 
vestuves. Tėtis buvo pakviestas smuiku 
griežti, duktė — į pamerges, o berno nė pri
rišto nebūtum išlaikęs. Namuose liko tik Juo
zukas su mama. Vakarui ateinant, jinai ėmė 
nerimauti ir tarė: 

Ką čia padarius su audeklais... Kad 
kas nepavogtų-

_ Galiu aš... — pasisiūlė vaikelis, jaus
damasis didelis. 

0 ar nebijosi.. 
_ NCf _ atsakė jisai. — Aš jau sykį 

su bernu ten nakvojau... 
— Gerai, — ji sutiko. — O jeigu kas 

užpultų — rėk. kiek tik valioji... 
— Tegui tik bando lįsti: aš pasiimsiu 

lanką ir strėlę! — pagrasirio vaikas. 
Juozukas vakarieniavo rimtas ir svarbus. 

Temstant mama jį išleido. 
Berniukas nuletentu takeliu žengė pro 

vyšnias ir obelis. Jam per petį permestas 
kabojo lankas, o rankoje sugniaužęs laikė 
strėlę. Pačioje kriaušės viršūnėje, atsigręžęs 
į saulę, čiulbėjo strazdas. Paskutinis jos 
spindulys nušvietė jo gūžį ir snapą. Paukš
tis traliavo taip gražiai, kad vaikas už
vertė galvą — pasiklausyti jo giesmės. 

2emiau. ant kriaušės sausos šakos, karo
jo narvas, pintas iš karklo vytelių, pro ku
rias galėjai įkišti pirštą... ir palypstėti ma
mos džiovinamą sūrį. Dvelktelėjo vėjas ir li
gi Juozuko atpūtė sūrio kvapą — tokį sal-
džiarūkštį, tokį skanų, kad net seilė varvėjo. 
Ak, visos kaimo kūmos ir dėdienės grožiuo-
davos klegėdamos: "Kad suraugia teta Mar
celė sūrį. tai gali ir liežuvį nuryti!" 

Vaikas akim permetė kriaušę: vieni juo
kai j ją įsikarti ir sausšake pri&Iinkti ligi 
pat sūrio — tokio geltono ir švelnaus... 

Juozukas apsisuko ir nužygiavo prie eže
ro. Ne, jisai buvo geras — tegul ten sau 
kabo narvas, vėjo pasupamas. 

Jis atsargiai į palapinę atrėmė savo lan
ką su strėle ir apsidairė. Už sodo stovėjo 
mama ir žvelgė į jį. Jam pasidarė ramu ir ge
ra. Paskui jinai apsisuko ir nuėjo. Pro sodo 
medžius dar bolavo jos skarelė, kol ir ta iš
nyko už erškėčių. 

Berniukas likosi vienas. Priešais gulėjo 
ežeras, lygus ir balzganas šiose prieblando-
se. Pakraščiuose kilo ūkas. Nendrėse sukry-
pavo ančių šeima. Jos šnekėjosi, prieš už-
BMgdamos. Jų oaisaiss auuius. čia pat pne 

kranto sukrykštė naras. Valandėlę jisai su
ko ratą, taisėsi plunksnas, paskui staiga nu
grimzdo, ir daugiau tu jo niekur nepastebė-
iai-

Jausdamas savo pareigų rimtumą, vaikas 
rūpestingai susmaigstė atsileidusius paga
liukus, išlygino susigarankščiavusią drobę 
ir, neturėdamas ko daugiau beveikti, atsisė
do prie palapinės. Angoje pasistatė savo 
ginklus — lanką su strėle. Aplinkui buvo 
tylu, tik iš anapus girios atskambėjo baisai. 
Tai dainavo Ališauskų Steponės vestuvėse. 
Liūdna lėkė daina per pievas ir javų laukus, 
kol vėjas nugriebdavo ją ir nusinešdavo ana
pus ežero ir miškų. 

Jis klausėsi. Vestuvių balsus pakeitė kiti, 
artimesni: burgzdamas atlėkė vabalas ir, 
buptelėjęs į palapinę, krebždėjo švendruose. 
Kažkieno kūdroje kurkė varlės — ir vaikas 
regėjo jas storais, išpūstais pagurkliais. Ten 
vėl šunes amsėjo ir, lyg išgąsdintos, klyka
vo pempės... 

Ne, jos persekiojo kokį vėlyvą keleivį. 

Jų riksmas artėjo ir artėjo... Pagaliau ber
niukas išgirdo, lyg kas būtų pliumptelėjęs 
į ežerą... Valandėlę buvo tylu... Ir vėl pliūkš
telėjo... Kokis žmogus keliavo krantu ir 
svaidė akmenis į vandenį. Pagaugais nuėjo 
vaiko nugara: o jei čia slampinėja koks va
gis, ar žmogžudys, ar pamišęs našlės Mor-
kuvienės sūnus... 

Juozukas pakėlė lanką su strėle ir atsi
minė mamos patarimą — rėk iš visos gerk
lės, jeigu būtų blogai. 

Dabar jau buvo girdėti, kaip smėlis če
ža palei ežerą — kaskart arčiau. 

Vėl pliumptelėjo akmuo. Prieblandose 
buvo matyti, kaip lygiu, balzganu paviršium 
— per visą ežerą — nuripuliavo banga, to
kia lėta ir vieniša. 

Naktibalda iškopė į pievą. Dar ne
išblėsusiuose mūsų vasarų gaisuose Juozu
kas išvydo stovint berniuką. 

Tasai pasilenkė prie drobių — gal norėjo 
pakelti ir nusinešti, gal ištraukyti kuoliu
kus ir sumesti į ežerą. 

kad 

ir 

. . . -. _ . J I U « > . „ . s . -

— Nelįsk! — suriko sargas. — Nelįsk, ba 
šausiu! 

Ir jisai atkišo lanką su strėle, toks užsi
degęs, lyg tai būtų žūtbūtinė kova. 

Anas išsitiesė ir stovėjo kaip nulietas. 
Juozukas pakartojo: 
— Sakau — nelįsk, ba šausiu. 
Iš sambrėškių pasigirdo silpnas balsas: 

matyti, atėjūnas dar nebuvo atsikvošėjęs. 
— Juozuk... — 
Sargybinis net krūptelėjo, pažinęs keleivį: 

tai žvejo Motiejaus sūnus Jurgutis, su ku
riuo jie sykiu meškeriodavo ešerius. 

Ar tau nebaisu? — tarė Juozukas, at
sirėmęs į savo šaudyklę ir vis dar pilnas rim
ties. 

— Ne. 
— Nė pasiutusio šuns nebijai? 
Jurgutis sudvejojo ir galop sutiko, 

išsigąstų patrakusio šuns. 
— O apuoko nakčia ūbaujant? 
— Apuoko? Kodėl? 
— Sako, kad jis prišaukia nelaimę 

mirtį... 
Buvo nyku. Juodu klausėsi, ar kur iš 

gluosnio drevės neišlįs ir nesuriks apuokas. 
Ne. niekas neūbavo. 
— Kur eini? — vėl kvotė Juozukas. 

Grįžtu iš Botyrių Andriaus. Buvau 
jam skolingas verstinį karvelį... Tai su juo ir 
užsižaidėm. O ką tu čia darai? 

— Audeklus saugoju. 
Ir vaikas, kiek galėdamas plačiau, numo

jo ranka, lyg rodytų visą jo sergstimą kara
lystę. 

Paskui jis paklausė: 
— Ar mama tavęs neapkulia? 
— Už ką? 
— Kad slampmėji taip vėlai. 

Ne. Ji šiandien vestuvėse. Ar tu čia 
nūegi? — jis nukreipė šneką, atkišdamas 
pirštą į švendrinę pastogę. 

— Taip, — oriai atvertė Juozukas. 
— Ar aš galiu ten palindėti?.. 
Čia buvo naujas dalykas. Sargas suglumo, 

nesumodamas, kaip pasielgus. 
.(Nukelta į 4 pusi) 
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Penktoji Pabaltijo studijų konferencija 
Istorija, socialiniai mokslai, amerikieaŲ studentu graduantu seminaras 
ir Pabaltijo studijy instituto realybe 

ALINA STAKNIENĖ 

(Tęsinys iš praėjusio šoštad.) 

Sąvoka :;Pabalijis", politinio 
vieneto prasme, pas mu: jau pri
gijęs, bet socialinio-kuItSrinio 

identiteto prasme dar nesijaučiam, 
kad būtume vienetas. Kartais 
perdaug ryšku, kas mus skiria I 
(kalba, relig!]? i įga -^raei- I 
tis), o per retai prisimenam, kas ! 

mus riša (geografine kraštų pa
dėtis, gyvenimo būdas, kultūri
niai pasireiškimai, bendras liki
mas.) Todil ir svetimieji daž
nai neprisimena, kad esam pajė
gus vienetas, kurh vaidina rolę 
Vakarų kultūroj. Kartais net ir 
bibliografiniuose šaltiniuose 
kaip "Abstracts in Anthropolo-
gy", terminas "Bah'c" nėra pri
gijęs.) 

Per mažai stengiamės sujung
ti jėgas -ocialinėj, kultūrinėj sri
tyje. Bet kai paslstempiam, pasie
kiam rezultatų. Štai kad ir Penk
toji Pabaltijo studijų konferenci
ja, kur po vienu iškiliu Colum-
bijos universiteto stogu š.m. ge
gužės mėn. 20-23 d. buvo svars-

Slavėnas, o taip pat prof. A.G. 
Slavėnienė, nuolat rašo įvairiais 
klausimais Journal of Baltic Stu-
dies žurnale. 

Viduramžių sesijoj buvo svars
tomos trys temos apie Didžiąja 
Lietuvos Kunigaikšti^ — jos su
siformavimą ir etnine sudėti, jos 

I kovas dėl prestižo Vakarų Euro
poj, jos argrarinę politiką.. Jas 

: skaitė nelietuviai profesoriai. 
: Vienų priešpiečių metu prof. R. 
: Misiūnas (Wiliian> College) 
; nuotaikingai pasidalino įspū-
. džiais apie istorines vietas, ku

rias neseniai aplankė kaip moks-
; lininkas, keliaudamas po Lenkiją. 

Socialinių mokslų srityje pa
rkai tą skaitė ir vėliau diskusinei 
; grupei vadovavo prof. B. Ma-
1 čiuika (Connecticut Univ.). Jo 
: tema buvo Pabaltijo ekonomijos; 
i sovietizacija. Jis išryškino du' 
. priėjimus: oficialų Sovietų požiū-; 
! rj, pertempiantį greitą ekonomi-į 
į nio vystymosi eigą, ir vietinių 
j krašto gyventojų negatyvų ver-
j tinimą, pabrėžiantį, Su kokiais 

nuostoliais tautinei bendruome
nei ekonominis vystymasis yra 
pasiekiamas. 

Prof. J. Genys (Maryland 
Univ.) skaitė paskaitą apie Jung
tinio baltų komiteto veiklą ry
šium su Saugumo konferencija 
ir galimom jos pasekmėm. Mi
nėjo pabaltiečių akciją Helsinky-

Prof. Meissner iŠ Koelno universiteto (Vakarų Vokietija) kalba apie Pabaltijo i Je *r Genevo j , susitikimus SU įvai-

matika jų knygose gerokai pa
daugėjo, gi Sovietus ir socializ
mą liečiančiu temų preeentas 
nukrito. (Panašia tema kažkada 
yra rašęs V. Trumpa). 

Kitam darbe buvo minima 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos plati apimtis ir jos rolė, ap
jungiant visus kultūrinius, reli
ginius ir tautinius disidentus. 
Reikia stebėtis, kad niekad anks
čiau nesusidūrę su Pabaltijo 
kraštų problematika, šie studen
tai dideliu procentu taip gerai į 
ją įsigilino. Prof. E. Allworth 

studijuojančiam jaunimui šiuo lyriškas, kaip poema: artimųjų 
seminaru susidomėti. Kiek teko 
nugirsti, AABS kažką planuoja 
šia linkme. 

Kita "įdomybė" konferencijoj 
buvo J. Meko filmas "Prisimini
mai iš Lietuvos". Ne vienas iš 
lietuvių dalyvių jau buvo šį fil
mą matęs. Tie, kurie pirmą kar
tą jį matė ir tikėjosi išvysti ob
jektyvią dabartinės Lietuvos tik
rovę, gerokai nusivylė. Traktuo
jant jį kaip dokumentinį filmą, 
galima jam prikišti ne tik tech
nikinius trūkumus, bet ir labai 

(programos vadovo) pastangas] jau primityvų ir nepilną Lietu-
šioje srityje reikėtų pabaltie- J vos vaizdavimą. 
čiams stipriai palaikyti, o mūsų! Bet filmas grynai subjektyvus, 

veidai, jų dvasiniai portretai, 
nuotaikos, jausmai. Viskas įrašy
ta kaip į dienraštį, be apipavi
dalinimo, be pagražinimo: rupi, 
kaip juoda duona, kasdienybė, 
ugniavietė, vanduo, šventiška 
daina. K jų tryško ilgesys, meilė 
Lietuvos žemei ir motinai. 

Ar tai meninis filmas, ar ' 'na
mų darbo" filmo albumas, ar 
kažkas panašaus į poezijos "ėeri-
ture automatiąue" — pro kurią 
ištrykšta nevaržomai žmogaus-
vidus? Kaip J. Mekas paaiškino, 
"home-made movies" tipo fil-

(Nukelta \ 5 pusL) 
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tomos tokios temos kaip: Pabal- ! -susirūpinę, svarstė pabaltiečių 
tijo kraštų literatūra, menas, i identiteto klausimą Amerikoj ir 

tautų suverenitetą 5-oje Pabaltijo Studijų konferencijoje. Nuotr. Br. Rozičio 

lema.. Du latvių profesoriai, ja nors ir užsiėmę savo tiesioginiu 
darbu, rašo straipsnius ir skaito 

tautosaka, baltų prokalbė, bibli
ografijos šaltiniai ir gintaro ar
cheologiniai tyrinėjimai. Šias te
mas jau aptarėm anksčiau. Kai 
kurios iš jų pasieks mokslinius 
žurnalus, sulauks dėmesio ir už 
konferencijos ribų. 

Socialinių mokslų srityje irgi 
buvo daug visiems pabaltiečiams 

Sovietijoj 
strategiją. 

ir etninio išlikimo 
paskaitas AABS konferencijose. 

Vienas tokių, labai aktyvių jau
nų mokslo žmonių yra istorikas 

Mes, lietuviai, irgi turim moks- Į " * * Slavėnas (SUN Y, Buffa 
lininkų, kurie, persiėmę bendro 
darbo mintim, jam skiria daug 
savo energijos: ne vien prof. R. 
Šilbajoris, prof. R. Misiūnas, prof. 
V. Vardys, kurie yra aktyviai įsi-

! jungę į AABS (Pabaltijo studijų 
bendrų temų. Viena tokių bend- j puoselėjimo draugijos) veiklą, 
rų temų tautinio išlikimo prob-1 bet ir kitų mokslininkų, kurie, 

lo), kuris aktyviai dalyvavo ir 
šioje konferencijoj. 

Jo tema buvo Voldemaro dip
lomatija po pirmojo pasaulinio 
karo. Tai buvo reikšminga ana
lizė tarptautiniu diplomatinių 
santykių tarp Lietuvos ir jos kai
mynų, ypač tarp Lietuvos ir Len
kijos Vilniaus klausimu. Prof. J. 

»»ian: 
Diskusijos dėl atdties perspektyvų Penktoj- Pabaltijo Sadijų konferencijoje. Antras iš kaires prof. R. Šilbajoris 
gavęs garbės pažymejim* Nuotrauka Br. Rozičio 

riais JAV pareigūnais, iškaitant 
ir prezidentą Fordą. Taip pat mi
nėjo ir pastangas pravesti JAV 
kongrese Pabaltijui palankias re
zoliucijas. 

Iš Vakarų Vokietijos atvykęs 
tarptautinės teisės profesorius B. 
Meissner (Koelno univ.), visuo
tinėj sesijoj aptarė Pabaltijo 
kraštų teisę į valstybinį suvere
nitetą (nepriklausomybę), teri
torinį suverenitetą ir tarp-
tautinės teisės saugojamą tauti-1 
nę egzistenciją. 

Viena iš įdomybių šioje kon
ferencijoje buvo Columbijos uni
versiteto studentų (graduantu) 
seminaras. Jame dalyvavo prof. 
E. Allworth vadovaujamos 
"Tautybių problemos Sovietijo-
je" programos dalyviai. Cia buvo 
paskaityti penki * sociologiniai 
darbai, atremti j Įdomias statis
tikas (daugiausia iš Sovietinių 
Šaltinių). Jie buvo parašyti šal
tai blankių formulių stilium, 
kaip įprasta amerikietiškoj soci
ologijoj. Prieitos išvados liudijo 
"tautinio identiteto .vitališkumo 
pakilimą... nepaisant sovietizaci
jos". 

Vienam darbe buvo statistiš
kai palygintos istorikų išleistos j 
knygos 1960-1964 ir 1970-1974 : 
laikotarpiais (pasirinktų temų j 
atžvilgiu) ir padaryta išvada lie- į 
čianti rolę, kurią atlieka Pabalti- j 
jo kraštų istorikai, kaip tautinės, 
kultūros palaikytojai. Statistikos i 
rodė, kad prieš - okupancinių lai- j 
kų temos ir pasaulio istorijos te-1 
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Jurgutis gerinosi: 
— Aš tau pasekčiau naują pasaką. 
— Pasaką? 
Svečias sukuždėjo: 
—Apie septynis žmogžudžius.. 
Kas čia tau ištūrės prieš tokius žodžius! 

Septyni žmogžudžiai! 
Ir štai palapinėje dėjosi baisūs atsitiki

mai: ten prigarmėjo plėšikų, apžėlusių barz
domis, sukapotais žandais, išverstomis kaip 
kukuliai akimis, apsikarsčiusių peliais ir kir
viais, kreivų ir šleivų, ir dar isokių. Vieną 
deną jie sutarė pult paties karaliaus pilį, 
išgrobti jo auksą ir išžudyti visus dvariš
kius... 

Jurgutis pasakojo, įsižiūrėjęs į nakt|. lyg 
jis ten regėtų ir plėšikus, ir karalių, ir stati
nes aukso. 

Ant kelių sunėręs rankas, jo žodžius 
gaudė Juozukas. 

Patekėjo mėnulis ir, pro švendrų kraštą 
žvelgdamas j palapinę, klausėsi tų nuosta
bių nuotykių. 

Bet štai, po daugybės mūšių ir kovų, plė
šikai buvo suimti, nukapotos jų galvos, — ir 
pasaka baigta. 

Juozukas tylėjo. Dabar jo dvasia buvo 
aęifflta narą© ic galybės; tegul tik anie ple-

šikai drįstų čia atsitrenkti — jis visus juos 
ištalžytų. ir iš jų nė dulkės neliktų. 

— Graži mano pa3aka? — paklausė sve
čias. 

— Graži. 
— Kad tau graži, tai ir man graži, — at

sakė Jurgutis. 
Pasimuistęs jis pridėjo: 
— Reikės strūginti namo — labai alka

nas... 
Juozukui blykstelėjo mintis — didvyriš

ka ir graži: 
— Nori sūrio? 
— Duok! 
— Lengva pasakyti — duok. Jj reikia iš

grobti. 
i r jisai išaiškino, kokis čia reikalas. 
Nieko nelaukiant, jiedu sukilo.į žygį. 
Susyk visas pasaulis pasidarė pilnas pa

vojų. Pievoje sukritę, gulėjo priešai. Reikėjo 
selinti ant galų pirštų, kad jie nepabustų ir 
neužpultų. Sode už kiekvienos obelies tyko
jo žmonės. Jie saugojo sūrį, — ir tai pagaliau 
buvo visai ne sūris, o kažkoks užkerėtas 
kardais sukapos. Juozukas ir Jurgutis slink-
ko. pritūpdami už krūmų, žvalgydamiesi ir 
grobis, prie kurio taip sunku prasiveržti. 
Klėtis, kluonas, tvartai ir pirkia buvo pilni 
ginkluotų kareivių. Jeigu tu nepataikysi 
nors vieną žingsnį, jeigū-tau "po padu triolcš-
ulea žabas — visi jie supula ant tavęs ir 

staiga dumdami nuo medžio prie medžio. 
Aure, jiedu jau po kriauše. Dienos me

tu vieni juokai prilipti prie narvo: tik stryk
telėjai ir jau kyburiuoji ant šakos. Tačiau 
dabar, nakčia, viskas buvo nepaprata, sunku 
ir pavojinga. Juozukas savo draugą pastatė 
sargyboje, o patsai shuokė į medį .daug sy
kių sustodamas, priglusdamas ir įsiklausy
damas. O, jeigu sušoktų kareiviai ir sargy
bos, jisai nepasiduotų — koptų į pačią vir
šūnę, į aukščiausi ašaką, ir spardytų visus, 
kurie iš apačios norėtų jį už kojos nutraukti. 

Pasiekė narvą. Grikštelėjo durelės, ir sū
ris jau buvo Juozuko delnuose. Greitai jisai 
;uvinguriavo ir, liumptelėjes ant žemės, pra-
kuždėjo: 

— Bėgam* 
Ir lėkė jiedu! Iš pat -p? ;UOĮ g M *M — 

ir tie, kur trobose slapstėsi, ir tie. kur už 
medžių tykojo, ir tie, kur buvo pievoje su
kritę... 

Tačiau berniukai ištrūko ir suniro į pala
pinę — uždusę, prakaito išmušti, šniokštuo
dami — ir pilni narso. 

Kurį laiką jie sėdėjo laukdami, ar nepa
sirodys priešas. 

Ne, jiedu buvo smarkesni už greičiausias 
sargybas, — niekae jų nepavijo. 

Lyg kokią lobių skrynią, Juozukas snt 
S vsuflių išdidžiai padėjo sūrį. Taip, tai buvo 

P*>r nievajs -r 'aukus 2n ru aidėjo vestu
vių tfalTpi.. 

' - vk,;r - ;r:- ouv- r.* s C-.s. o Kažkoks 
apžavėtas kąsnis, kokio gal tik sykį gyveni
me ragauji. 

Jie valgė ir pasakojosi savo nuotykius. 
— Už ąžuolo pamačiau du kareivius su 

šautuvais. — tvirtino vienas, 
— Pipęs į kriaušę, žiūriu — ogi per kie

mą eina toks milžinas... — nepasidavė ant
ras. 

Ir juo tolyn, jų žygiai darėsi juo didesni 
ir nuostabesni. 

Galop jie pavargo beporindami ir, sugulę 
vienas šalia antro,, sumigo. 

Tylūs ir ramūs jiedu ilsėjosi po savo žy
gių-

Tik dobiluose vis rėkė griežle.. • 

Kai Juozukas nubudo, jo nuotykių drau-
jjas jau buvo dingęs. Atsikėlė jis, patikrino 
audeklus ir, neradęs jokios žalos, patenkin
tas žengė namo. 

Mamą jisai rado pirkioje beverpiant 
Ar bijojai nakčia? — paklausė jL 
— Ne, — atsakė pasi6"idžiuodamas. 
— Tu mano geras sūnelis, — tarė mama 

ir paglostė jo galvą. — Eikšė į sodą — s i ta
ve pavaišinsiu. 

Valką r.URrrre'.k* toks negera* jtetnmfi*. 
Jisai irauies atatupsta* ir itokaibinėjo; 

— Kad aš nieko nenoriu. 
Jinai tačiau, tokia gera ir švelni, paėmė 

m bernelį už rankos ir nusivedė po kriau
še. Jisai ėjo bemaž tempiamas, lyg teliukaš. 
Su kiekvienu žingsniu jam buvo vis nesma*- ? 

giau ir nesmagiau. 
— Aš jau per sena po medžius karstytis. 

Šok ir nukabink narvą. O sūris turėtų būti 
tikrai skanus —ir grietinėlės nepagailėjau, 
ir... — kalbėjo mama. 

Sūnelis nejudėjo, akis nunėręs į savo baf-
sų kojų nykščius. 

— Ko gi murksai? 
Jis prasivėpė, tokiu nusikaltusiu ir gai

lingu šypsniu. 
— Na, ir vaikas — negali susišnekėti, — 

jau kantrybės netekdama, pasakė mama tt 
pažvelgė . aukštyn, kur lengvai lingavosi 
narvas. Žiūrėjo, žiūrėjo, net delną prie kaktos 
prisikišusi. Tik štai pliaukštelėjo ji delnais 
ir sušuko: 

— Viešpatie brangiausias, o kurgi sūris? 
Ji atsigręžė j vaiką, kuris dar labiau pra

sišiepė: tarp jo dantų švietė sūrio trupiniai. 
— Tai tu, nevidone... — atitoko mama ir 

stvėrė žagarą. 
Juozukas nelaukė. B viso vieko skelda

mas kalniais, jis kaip vėjas nudūko į mišką. 
Ten pralindėjo kiaurą dieną. Namolei jie 

parkiutico temstant, kai-jam atrodė, kad 
mama DUS jaų atiyzu&u . u'J—. 

i 



SdKa&eniB, 1«7S TIK- biržeBo- raėn. 26 d. DRAOTA3 — MOKSLAS, XST ; ' . ' ^ A ^ . A Nr. **S0 (ffi — pef 5 

« 

Kultūrinė kronik, 
ŠĮMET SKIRIAMA JAU VIE-

NUOLIKTOII VINCO KRĖVĖS 
LITERATŪROS PREMIJA 
Ateinanti rudenį Montrealyje 

bus iškilmingai įteikta jau vie
nuoliktoji Vinco Krėvės literatū
ros premija. Pagal premijos sta
tutą, ji skiriama dvejų metų lai
kotarpyje išeivijoje išleistai kny
gai, negavusiai jokios kitos pre
mijos. 13 tokių knygų vertinimo 
komi-.ja atrenka geriausią groži
nės Lteratū-os knygą, fhmės al
toriui tenka 500 dolerių vertės 

! kevičius (jaunesniosios kartos at-
Į stovas). Vertinimo komisijai ex 
j officio pirmininkauja Akademi-
j nio sambūrio valdybos pirminin

kė prof. dr. Ilona Gražytė-Mazi-
! liauskienė. 

Tradicinis iškilminga: vienuo
liktosios Krėvės literatūros pre
mijos į'eikimas įvyks Montrealy
je, lankrino pabagoje. Tolime-
nė? informac jos ir vertinimo ko 
mi?ijos brendimas lauktinas 
--\ilio mėnesį. 

(z..l > 
>remija. Šįmet Krėvės premijai! 
kandidatuoja 1974-75 metų lai-1 AWR£ PASAULINIO MASTO 
. v ? ^y je ifcivijoj? .š'~!stosros, ARCHITEKTAS ALVAR 

AALTO (1898—1976) 
knvgo*:. T- , , , . 

Zi:. Jis buvo didžiausias, nes Jo 
ski- menas yra šio laikotarpio, bet, 

kartu ir amžinas. Alvar Aalto 
mirė gegužes 11 d. Helsinky. Jis 
reiškėsi visame pasaulyje. Kur ji* 
dalyvaudavo architektūros kon-

dar nepraši- \ kursuose, savo tėvynėje Suomijoj 
studentai, ryžo- | a r k i t u r > v i s u r laimėdavo. Dauguma visų jo darbų buvo vis lai

mėti konkursai. Tas suomis ar
chitektas projektavo viską: mies
tų planavimą, visokios rūšies pa
status, baldus, lempas ir net au
dinius. Jis kūrė vienišas Aalto 
meną, nesiskolindamas iš kitų, 
pvz. iš Bauhaus. Aalto buvo 
kuklus humanistas. Anot jo, 
"žmonių gyvenime tęstinumas 
yra gyvybinė būtininybė". 

Kritikas Leonardo Mosso rašė, 
kad Aalto darbai yra protes
tas prieš kvailumą, nenatūra
lumą, vadinant tai "modemiš-
kumu". Jo genijaus viso darbo 
apimtis yra priešingybė prisitai-

ria Mon realio lietuvių Akademi
nis sambūris, pats praeitaisiais 
metais atšventęs savo 25-tąjį 
gimtadienį. Anuomet apie 30 
-ambūrieeių, patys 
•:ūrę, neturtingi 
si — bent •'reahVų'' nuomone 
— beveik neįmanomam žygiui: 
[steigti grynai literatūriniais kr-
.erijais skiriamą premiją ir ta: 
premijai surinkti 500 dolerių š 
"avo labai ribotų išteklių. Tada 
tai buvo nemenka suma. O prisi
menant kaip dažnai literatūros 
premijos mūsuose buvo krau-u-
vėliškos, per daug nestebina fak
tas, kad anas Montrealio jaunų
jų akademikų žygis ne vienam 
anuometinio kultūrinio establiš-
mento nariui dvelkė maždaug 
įžūliu akibrokštu. O šiandien iš 
atokios laiko perspektyvos jau 
ryšku, kad Krėvės premija nieka
dos neteko jos nevertam, men
kam rašytojui. Š ai .ąrašas Krė
vės premijos laureatų (chronolo
gine tvarka): J. Aistis, J. Mekas. 
M. Katiliškis, V. Ramonas, A. 
Mackus, K Ostrauskas, A Vai-
iiulaitis, K. Barėnas, J. Kra-
likauskas ir Liūne Sutema. Visi 
jie jau tvirtai įžengę lietuvių li
teratūros istorijon. Akademini" 

-~'->u"%. Š'sndien apimąs bėae 
iau " ''' z ' '• 3 rta - da
bar, be abejo, -ralėn; sutefleti 
premijai daug didesnę sumą, ta
čiau doleriai sambūriečiams nėra 
principines dalykas. Svarbiau;ia 
— neiš/irsti į krautuvėlę, išlai
kyti premijos prestižą ir ją sk ir
ti, tik literatūriniais kriterijai^ 
-. adovaujantis... 

Viemio-llktosio.- Krėvės premi
jos ~ "uda-
ro Lietusių rašytojų draugijos 
atstovas dr. Henrikas Na ys, Lie
tuvių bendruomenės atstovas 
Pranas DikaitK Sambūrio val
dybos pakviesti įfts ir esej būti daugiau per. 
tas Vytautas A. Jonyną; Ir bte- ir progq dalyviams pabendr 
raturos magistras \tv •" Šias- Reikia dar pridurti, kad 

Nauji leidiniai 
• AIDAJL 1976 m, gegužės 

mėn,, Nr. 5. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas 
Gi rnius, 27 Juliette, St. Bos*on. 
Mass. 02122. Literatūros, apžval
gų ir techninis redaktorius kun. 
Leonardas Andriekus, O. F. M. 
Leidžia lietuviai pranciškonai. 
Administruoja kun. Benv. Rama
nauskas. O. F. M., 361 Highland 
Hlvd , Brooklyn, N. Y. 11207. Me-
rinė žurnalo prenumerata 12 dol. 

Šio numerio pagrindiniai straip
sniai: Vik'oro Rimšelio. MIC 
"Žvilgsnis į T"eti'vos bažnytinė 
provincijos įkūrimo vertę", Leonr 

^a^g'o "Prjpramoninfe visuc-
ės D Be!'*.- ina'irė" Donr 

C-»-. 'T^'-vc^ardia Britann' 
j i > ū'" '• 

p i slapiuos Julijos Švabai ės sukrr 
'i arčio išgyvenimo eilėrašču 
riklas "Tėvynė" ir Annos G. Dos-
tojevskajos "Atsiminimų" pluoš
tas apie Fiodorą Dostojevskį. 

Apžvalginėje žurnalo dalyj' 
Ugesnį aprašymą apie Hl-čiąjį pa-
aulio lie'uvių jaunimo kongr-

~Ą šį kartą dar tik pradedą A 
Saulaitis: minimi -idabriniai su 
kaktuvininkai — Hamiltono vai-
''ntojų sambūris 'Aukuras" ir 

tautinių šokių grupė "Gyvata-
ras"; recenzuojamos knygos: Edu
ardo Cinzo "Raudonojo arklio 
vasara", Vacio Kavaliūno "Hes-
tera", P. Jurgėlos "Lietuviškoji 
skautija", Julijos Švabaitės - Gy
lienės "Gabriuko užraiai", Alici
jos Rūgytės "Švėkšna" ir brošiū
ra "Deutsche in Litauen - nach 
1945. 

Be asmeniškųjų nuotraukų, 

TAURĖ MIDAUS 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

Svetima sodyba, 
svetimi Jurginiai, 

Po svetimom kojom 
laimės stagarai... 

Iš Vaičiulaičio laišką apturė
jau gerokai vėliau, ilgai klaidžio 
jusį nuo Ainošiaus pas Kaipošių, 

. praplėštą ir vėl oficialiai užkli-
numeris dar papuoštas Alfonso t j u o t ą s u a n t s p a u d u -'Opened by 
Dargio, Zibunto Htcsio, Onos. E x a m i n e r » . B e abejo, kad ir so-
Baužienės, Petro VaŠKio Jono! v i e i n i a i "egzaminatoriai" į laiš-
Svažo ir V. G. Perovo dailės dar- ,.ą hwQ ^ n o s į j b e t n e p a i s a . 
bų nuotraukomis. k ė 0 ten prieš valdžią nieko ne-

I buvo. Antanas, sėdėdamas "On 
'.loard S. S. Exeter'\ plaukiant lai-
• ui į Bermudų salas, 1940 m. 
iruodžio 6 d. rašė: "... Taip ir 

: nesulaukiau Romoj Tavo eilėraš
čių. Dabar, po savaitės plauk i-

Imoesu * "š-
\ Vi-a savaitė be žemė-, b" 

'aukščio, be medžio — paskuti
nę žuvėdrą mačiau šeštadienį, 

i orieš savaitę. Pirmadienį pasiek
siu New Yorką... 

Jeigu kada atsiminsi mane, bū-
u tikrai magu gau.i kokį Tavo 
odį iš savo žemės... 

Kad ir nesiekdami kontinento, 
raunam čia ir žinias iš plačiojo 
^asaulio — apie mūšius, apie lai-

South Bostone. Keli susitikimai 
Pieų Bostone kartu su Jonu Ais
čiu, Stasiu Santvarų, Antanu Gus
taičiu menkam nuomotam bu
tely F Stryte. Kalbų, kalbų, pokš
tavimų, kalambūrų, anekdotų, 

KARALIUS MINDAUGAS 
JUBILIEJINIAM PLAKATE 

Paskelbtųjų Lietuvos katali
kų bažnyčios metų pi*oga Jauni
mo žygis už tikėjimo laisvę yra 
išleidęs prasmingą plakatą su kai yra Jonas Aistis — netrūksta. . ,: r . . . , I . ~ i , , .v. , . . ., v karaliaus Mindaugo atvaizdu. 

• Plakate panaudota skulptoriaus 
Vytauto Kašubos sukurtojo ka
raliaus Mindaugo biusto nuo
trauka. Plakatą galima gauti ir 
"Drauge", kaina 50 centų. 

šyp
sojosi, kaip pilnatis mėnulis, žo
dį kyšt, kitą brūkšt, — ir krize
na: "Na, išgerkit, vyrai, nejaugi 
jums nepatinka suvalkietiškas mi
dus, tiek toli vežiau, Joana įdėjo, 
įgrasino, kad neišlakčiau vienas, 
kad ir bičiuliams atvežčiau"... At
vežė Pila, pats ragauja, jaučiasi, 
kaip šeimininkas. "Hek ten to mi
daus — geriem gėrikam nebūtų 
ko pradėti, bet mes, lyg taupyda
mi, laikom stiklinaites rankoj ir 
tik palaižom. "Nu, į sveikatą, Je-

'. būk pa .. Juk n ' * 
kei ittnenu". "Nje-
^ilnnkiau'. Atsigėriau. Pakako". 
"Ne pakako, o gal padauginai"... 

j Dialogas tarp Jono ir Antano gy-
| vėją. Mes nenustygstam iš juoko, 
j Šviečia Antanas ir išgeria stikliu-
| ką iki dugno. Net nuostabu. Nie

kad nepasižymėjo š;oje srity ini
ciatyva. "Manai, kad čia nuodai, 
ar ką, Jonai" Ir šypsos' kaip nu-
siblaiviusi pilnatis. O Jonas: "Ma
tai. Antanai, u visada juokie i :š 
•avo draugų — kai mudu su Miš 

Ky:i iios ai .amo.: dienos mada.. 
Aa.tc Duvc -.'ler.is .§ t., -nūs- '.ai-
ketarp " irr.cr.-~ .euris .abai a.š-
kiai suprato, ką tikra. re:šx:a žo
dis tradicija. 

3&:>a: L.etuvojė. iuex supra
tau iš surinktu žinių, architek
tai labai domisi Alvar Aa'.tc- dar
bais, ir ;au po trupuųi mat>li jo 
įtaka paskutiniuose 32bituose. 

(V.P., 

• Mmlė rūktievičiūtė, S£P-
TEMBRA SESTD1E--:. 
iitanT pfo lietuviešu valodas 
'u..< .s Za-— 
matu Deąiągįs, Vinetes zimejis 
Kaz>s Veselka 
United State* oi 

N.Y.'lOOiS.' 
T?i Birutės Pūkelevičiūtės ro-" tojo ir dėstė Marianapolio kolegi 

mano. 1969 m. "Draugo" kon- joj. Parengė naują apsakymų rin
kinį "Kur bakūžė samanota" — 
jį gavau ir pasidžiaugiau spaudo
je, jau gyvendamas Vokietijoje 

O dar po kelerių metų 

rus nuskandintus, apie griauna- į k i n I u a n d a j ma-ei girtus,—tu juo-
mus miestus...Ak, mačiau Madri- 1 
do griuvėsius — žinau, ką reiškia 

7JaniI"l975r*G"ra-1 į0^05,.!1", Parankų sviediniai... 
. Vinetes ^mėjįs į Tikrai liūdni vaizdai ir atsimim-

?-rnted in the ! m a i ' P3^^?^ i eiles suardytų 
rf America by n a m ų ' *#"**-'' 

New York, Nuplaukęs į Jungtines • Ameri-
{ kos Valstybes, Vaičiulaitis apsis-

* i—. . —1 i v ri n. r- » n. \ .1 r» 1* 1 n M A < n *-. 1 • *-v I m I A « v t -

PABALTIJO STUDIJŲ KONFERENCIJA 

J6LJ m. "Draugo" kon-
i'jr^ą laimėjusio, latviškoji laida. 
'Rusėjo šeštadienis" latvių čia 

gražiai išleistas, įrištas į kietus 
drobės viršelius, uždėtas skonin-
p> aplankas su keturių spalvų 
Harijs Grincėvičs grafiniu pieši
niu. 

keisi, kad geriam, dabar, icai as 
nebegaliu — tu vėl juokies — kad 
negeriu"... "Mano teisybė nesi
keičia", tik murmteli Antanas, o 
beužsiliepsnojantį ''gaisrą" užge
sina mano žmona Aldona, pa-
kviesdama visus prie stalo. 

Tokie mano keli atsiminimų 
šešėliai, lenkiant midaus taurę 
už sukaktuvininką Antaną Vai
čiulaitį, vieną didžiausių Nepri-

j klausomos Lietuvos literatūros 
("aukso amžiaus" kūrėją, brangų 

įspūdingas pasimatymas šiapus '• b l c l u l l -
Atlanto. Paskui prie pat Atlanto,' 1976,birželis, Antaninės 
Kennebunkport, Maine, paskui' Vista, Calif. 

MARQUETTE PI 
SUPPLY 

UATH 

*idKMENY8 FOTOGRAFAMS 

IR MBGTJAM* 

'»ufc 4autupyait£ pirkdami Ha 
vairių firmų foto aparatu* be-

jų reikmenis Pasinaudokite pa 
ogiu planu atidedant pasirink 
tua i-eikmense ypatingai proga 
Pilnai įžbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavoiuafe Atidaryta pirmad 
Ir ketvirtad vakarais iki 9 vai 

3314 West 63rd Street 
Tel. PRospect 6-C998 
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Į mm and SCNS Į 
TYPEAVTUTERS. I 
vnnrvc M\rm\« I 

\ > D CHECK^TtlTKRS. £ 
Nuomoja. Pardaoda. T-ats<j £ 

VtrS &n metų patikimas junta £ 
patarnavimas. £ 

3610 S. Pulask" Rd., Chicaco S 
Phooe — 5814111 £ 
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;Atkelta iš 4 pusi.) 
mai dabar yra gerų filmų avan
garde. BCaio žinoma, šis Meko fil
mą tarp filmo menininkų susi
laukė gero įvertinimo. 

Po filmo buvo labai i.g - di-
kusijos, geriau ~,ak^nt, klauii-

Pabaltijo studijų konferencijoje, 
buvo taip pat tvarstomos ir pa
čių tokių studijų galimybės JAV 
kolegijose, taipgi mokslinio tyri
nėjimo perspektyvos. Taip kaip 
ir perfi'oj: konferencijoje buve 
užsiminta a-ro Pabaltijo -tudijų 

itin kalbus ir gera; 
klausytojai (tie, kurie 

nus'ei.os, o 
neiš-lin-

mai ir atsakymai. J. Mekas buvo; instituto steij tną, Bk ;a.5:g st? 
penkių mii.jonų dolerių .. Pasiro
do, ukrainiečiai yra sudėję vieną 
milijoną sa/o s'udijų skyriui prie 
Harvardo universiteto įsteigti. O 
gal mūaų do.nios organizaci
jos sumes kokį fondą vienai ar 
kitai '—'--'••' -; v^kio nors 
universiteto? 

i<o tuo po filmo) — pagarbu ir 
-.usidomėje. 

Tuo įspūdžius apie šią kon
ferenciją reikėtų ir užbaigti. Ji 
buvo tikrai sėkminga ir Įvairi, 
pasižymėjo klausytojų dėmesiu ir 

jziazrnu, iškilia ir kartu 
draugiška nuotaika, na ir kaip 
paprastai, skubėjimu iš vienos 

BoHeka *ixėti-. kad Pabaltijp 
studijų idėia p!ač!au prrgis 1 
farpeVirl [&&?&&¥£•" 

tą, norint visur suspėti. .pTisijungs daugi uyių r>ro-
vr.tt Ao„a;*\, nortVô Hrn fesoriu, studer.n tesorr.j, stud^nn 

•ne'nės. 
fPabatvra) 
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1976 M. EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 
# 5 Birželio 14 Bri birželio 29 
# S Birželio 28 iki tiesos 12 
# 7 Liepos 5 iki liepos 19 
# S Ueoos 12 iki liepos 26 
# 9 liepos 19 iki rugpiOClo 2 
# 1 0 Rugpiūčio 3 iki ftigpiOčio 23 
# 1 1 Rugpiflfiio 16 iki rugpjūčio 30 
# 12 RugpiOeio 23 fld rugsėjo 7 
# 13 Rugsėjo 20 iki rugsėjo 28 
#14 Soalio 4 iki spalio 13 
&\$ Spalio !! iki spalio 19 
*M6 Lapkričio 1 iki lapkričio 9 
# 17 Gruodžio 7 Ori gruodžio 15 
# 18 Gruodžio 20 fti sm«sk> 4 

RAINOS PADUOTOS YRA NUO NEW YORKO ARBA BOSTONO - NUO CHK.AGO* REDOA OAB 
PRJDtTJ $H9.00 

VISAS GRfPES LYDĖS PATYRC VADOVAI VISOS GRLTPtS BUS I DIENA VTJ»AMOS J KAUNĄ TAtt 
PAT » I TRAKUS % DIENOS 

Lietuviu akakavstja 1 Meksiką — 7 dienos — tik t300 (po ds j kamliarf) 
Išvyksta gruodžio 4 i , 1979 

IWT7 m. v««rio fsjftn. ekskumiia 1 Havalas 

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS - VIETŲ SKAKtlUS ftlBOTAJI 

AMERICAN TRAYEL SERVICE BURLAU 
9727 South Wesrem Aveiiut 

Chicaeo, Illinois 60643 T«l. (312) 2SM787 
Air 'arės tubject to cl%*n$te tnd 'or • • • • [ tppfoval 

f a l P HSt •*«rr>»tv» ^nJrijm^nrir. ?4mir»4'ij iBf^H^tĮTrmJ i A m * r ! k s , O^iH'V^flUOtt 

r » ^ * « y * l K » « ^ mį^mĘj^Ęįįk^ 
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Celebrate our Bicentenniai Year with an o!d fashioned pienie! 
! Summertime favorites free—or at substantial savings—from 

St. Anthony Savings. 

Choose a packable. portable gril l; sturdy, bright-colored 
folding lawn cTiair: large, full-insulated thermos įug or multi 
use tongs that do aimost everything. Also offered are a Bicerv-
tennial eleetrie elock and a terrarium kit that brings outdoors 
indoors. With any of these seleetions and a $1,000 deposit, 
St. Anthony will give you a cheery Bar-B-Q apron FREE for 
your No. 1 Outdoor Chef. 

Service wffįm 
L _ ^ % M AM. A jKii*^ *^- * ^ m-« M WLM. v Ta 

Nowyour Saint AnthonyTwin Snvings Account balance earns 
interest for you until you transfer money into your FREE 
checkmg account with Madison Bank & Trust Coinpany of 
Chicago. Makc aii your transactions through Saint Anthony 
Savings. Ask us how your Tvvin Account vvorks. 

Herea all you have to do to get your gift' 
O e p o s i t s : »300~ 

Free Free 
tlJPOO 
Free* 

Office Hour<; 
Mot 3ay 9^00am to 8:00pm 

BicentennVal ČTočk Free Free Free* 
Portable Gnll $3.00 Free c "> 6 -

Tuesday. Thursday & Friday 
Šatu rd a y 

J)_00am to 5:00pm 
9.00am to V.OOpm 

Uae ronpa 1^00" Free 

Lawn Chair 
ermos Jug $2 60 

W& Free 

Fre&* 
Tree* 

WeCnesday & Sunday C)OS6d 

Tree' 

*plus ą free Bar-B-Q Apron 

Oeposit* mušt be te*t in th» account for a minimum of slx 
vveeks or be subject to pay for the full prloe of the premium. 

aM -wr>$r~<o&, ąuąnlties On« selection per famiry pi 

^ Saint Anthony 
Savings Where 

\Your Moneyn 
QlHOįH%Jj 1447 South 49th Court 3».b'_^bst ?^o-63o0 

- ' ' .Cicero,iiunois6065O enteago". 

• * 

file://-/ilio
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LITUANISTINIS AUKLĖJIMAS ATOSTOGOSE 
Juo vaikai mažesni, juo jie y-

ra arčiau tėvų ir didesnėje šei
mos įtakoje. Paskiau jie jau jun
giasi j aukštesnės mokyklos, u-
niversiteto draugu ratelio sūku
rį, auga juose savarankumo jaus
mas, ir jie darosi uždaresni net 
ir tėvų palaimingai šilimai. 

Taigi tas glaudumo su tėvais 
laikotarpis nėra labai ilgas, ir jį 
reikia pilniau panaudoti, net, ar 
geriau sakant, ypač atostogų me
tu. Tai liečia ir litunaistinį ug
dymą. 

Tiesa, mokyklos lituanistinis 
auklėjimas pratęsiamas stovyk
lose, bet tai ;ik pora ravaičių iš Į 
beveik trijų mėnesių, ir tie mene ! 
šiai neturi likti vaikui be palai-j 
m ingos į lakos. 

Pavyzdys 

Šį laikotarpį geriau sunaudoti 
visų pirma daug padės tėvų pa
vyzdys: tarpusavy kalbėjimas lie
tuviškai, vykimas su visa šeima 
į lietuvių gegužines, išvažia-
mus, skaitymas lietuviškų knygų 
ir laikraščių. Jei tėvams lietu
viškoji spauda nerūpės, kokiu 
stebuklu ja galės vaikai susido
mėti? 

Skaitymo "konkursai" 

Atostogose gali būti daugiau 
laiko skelbti vaiku tarpe knygų 
skaitymo "konkursams". Žinau 
šeimų, kurios geroj lietuviškoj 
dvasioj išugdė savo atžalyną, 
skirdamos pinigine* dovanėles 
ui perskaitytos knygos suglaustą 
aprašymą. 

Tai dvigubas laimėjimas: ir 
piatinama lietuviškai skaityti, ir 
skatinama lietuviškai savas 
mintis reikšti. 

Radijas ir TV 
Atostogų metas, atnešąs dau

giau laisvesnio laiko, gali būti 
palankus įjungti mūsų atžalyną 
i lietuviškų radijo ir televizijos 
programų klausymą. Tai gali da
ryt visa šeima, o kartais tėvai, 
būdami daugiau ar mažiau už
siėmę, gali vaikus paprašyti pa
sekti :ą lietuvišką programą ir 
jiems papasakoti, ką naujo išgir
do. 

Bendri susibūrimai 

Atsotogų metas gali būti pa
lankus lietuviškų vaikų aikštelių 
sudarymui. Susitaria, pvz., kelios 
lietuvių šeimos išvažiuoti kur į 
artimesnį miškelį ar susimesti 
pas kaimyną, kur yra šiokia to
kia aikštelė. Tegu vaikai sau žai
džia, ypač gerai, jei kuris vyres
nis prie jų budėtų, stengdamasis 
kiek galima palaikyti pasikalbė
jimus lietuvių kalba. 

Varžybos 
Čia gali būti ir konkursėMai: 

kas įdomesnį eilėraštį padekla
muos, kas geresnę pasaką pasa
kys. Gali būti konkursai lietuviš
kų dainelių, mislių ar, pagavus 
sviedinį, pasakyti tris paukščių 
vardus, tris žvėrelių pavadini
mus, kelis žodžius, praidedan-
čius tokia raide, pasakyt kuni
gaikščių, rašytojų vardus. Lav:-

Plokštelės Susir ašinėj imas 
Naudingas būių dalykas atos-

MŪSŲ VEIKLA 
* Balzeko Lietuvių kultūros 

muziejaus moterų vieneto valdy
bą 1976 — 1977 m. sudaro Blan- j 
che Kezienė, pirm., Eleonora Ka- : 

tauskienė, Silvija Wenckienė ir' 
Leontina Dargienė — vicepir
mininkės, Agnė Prūsienė, ržd., 
Eleonora Zapolienė ir Ona Pap-
rotienė, sekretorės, Margis Man-
kienė — patarėja. 

* Sol. Romos Martienės reči
talis ruošiamas rugsėjo 26 d. 
3:30 v. p.p. Jaunimo centre. Ren
gimo komitetui vadovauja J. Šal-
nienė. SoL R. Mastienė antru 
kartu lankėsi Pietų Amerikoje, 
kur ji pakartotinai koncertavo, 
laimėdama didelį pasisekimą. 
Lietuviai ją mielai priėmė, apdo
vanojo adresais ir liet tautodai
lės dirbiniais. 

vi* • • • • ; . • . - • - . ' . ; . : ••• 
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plokštelių. Šeimos jas gali pa
naudoti savo namuose ar bend
rame kelių šeimų išvažiavime, 
susiėjime, susinešusios kiekviena 
ką turi. Ir kitos lietuviškos 
plokštelės lituanistiniam atosto
giniam ugdymui gali būti sėk
mingai panaudojamos. 

Neužmirštinas ir "Eglu-
:ė;" prenumeravimas. Pa auges
niems — "Ateitis"' ir "Skautų 

Neužmirština, kad tun-i ,. . . . . . . . . . . . ., ... togų me:u plėsti susirašinėjimą me specialiai vaikam^ lietuviškų:,. . ... . . , . į. . , 
r lietuviškai, ypač toks susirašinė

jimas būtų naudingas tarp lietu
viukų, gyvenančių kraštuose, I 
kur vyrauja skirtingos svetimos 
kalbos. Pvz. susirašinėjant JAV i 
lietuviukams su Vokietijos, Pran
cūzijos, P. Amerikos lietuviais, 
savaime labiausiai prieinama 
kalba būtų lietuvių 

Išradingi tėvai galės prigalvo
ti daug kitų dalykų, kad tik at-

į mintų, jog atsotogote lituanisti-Aidas". Atostogų me u kaip tikjn j s va&ų ugdymas labiau gula 
daugiau laiko į juos gilintis, tė- i a n t j u ^[ų i r atmindami, kad 

I k.'ekvieneriais metais vaikas vis rams skatina:"-:. 
Bendruose pobūviuose būtų ga

lima pasikeisti turimomis knygo
mis, laikraštėliais, plokštelėmis. 

labiau išnyra iš jų įtakos, ir ne-
panaudo:os progos gali būti 
nesugrąžinamos. J. Pr. 

GINTARO BALIAUS ĮSPŪDŽIAI 
16-tas Gintaro balius, įvykęs 

birželio 19 d. Conrad Hilton 
viešbutyje, lyg gražus ramunės 
žiedas, įpintas į Chicagos Lie
tuvių moterų klubo veiklos vai
niką. Nuotaikingas vakaras pra
dėtas JAV ir Lietuvos himnais. 
Baliaus rengimo komiteto pirm. 
Jean Vance pasveikinus svečius, 
klubo pirm. Sylvia Petroshienė 
pristatė šių metų debiutantes, 
pateikdama apie jas svarbesnius 

duomenis. Štai kiekvienos ginta-
rėlės pristatymui pasirinkta mu
zika: Loretos Andrijauskaitės — 
"Ant kalno karklai"; Indrės Bis-
kytės — 'Pas močiutę augau"; 
Astos Grinytės — "Vilniaus kal
neliai"; Jerilyn Harding — "Kai 
aš turėjau kaime mergelę"; 
Rosemarie Klatt — "Sutems 
tamsi naktužėlė"; Carol Landon 
— "Ar aš tau, se:e, nesakiau'*; 
jeanne Vai*cutytė — "Pasisėjau 
žalią rūtą" ir Carl Zapolytė — 
"Kur lygūs laukai". 

Debesėlis — švelnus, grakštus 
debiutančiu šokis, o po jo seka 
sudėtingas kotilijonas, į kurį įsi-

Juozčs Vaičiūnienės kambario Balzeko lietuve .-_.._.-,-. .T._2.< 
:i t stovi kambario įrengimo komiteto pir.... ja.-—-.* Maa nuUr M~ri 

gmemas — žymiosios Lietuvos moterys. Kai-

ii : :URGO VEIKLIOSIOS 
LIETUVES 

Angelė Kamiene savo nepap- programoje St. Petersburgo mies-

jungia 16 gintarėlių palydovų: 
R. Balzekas, S. Balzekas, III, C. 
Batina, L. Dargis, R. Grinley, 
E. Gudonis, S Gylys, A. Kožica, 

rastu ryž.u bei darbštumu labai 
daug padaro. Ji ne igaili laiko, 
praleisto lietuviškam veikimui, 
nors turi didesnę šeimą: vyrą. 
dvejetą sūnų, motiną. O jaunuo
liams motiniškos širdies šiais lai
kais labai reikia. Ji pasiryžo su
burti vyresnio amžiaus lietuves, 
sudarydama šokėjų grupę, kad 
išmokytų jas tautinių šokių ir 
šiais BicentenniaI metais išeitų 
viešumon, parodytų kitatau
čiams ne tik šokius, o skleistų 
ir lietuvišką daina; taipgi tauto
dailės dirbinius, g:ntarus ir Lie
tuvos istoriją atskleistų. Jai pui

kai kuriais atvejais daug aukš
tesnė negu šviežio ar konservuo
to. 

Tarp tų minėtinų gerumų yra 
maistingumas, šviežias skonis ir 

Agathos Christie 
palikimas 

Agath aChristie, tikra paslap
tingų nuotykių rašytojų karalie
nė, kuri mirė šiais metais, 
būdama 88 metų amžiaus, 
paliko mažiau kaip 200,000 dol. 
vertės turtų. Ji karalienės Elzbie
tos II buvo apvainikuota "Dame" 
titulu. Kodėl toks mažas jos pa
likimas, ne vienas klauda. Ypač, 
kai vienas jos scenos veikalų. į gėrimuose, picoje (pizza), zu-
"The Mousetrap", viename Lon-jvies patiekaluose, vėžiukuose ir 
dono teatre eina ištisai dar ir! plaktos grietinės prieduose, 
dabar per 23 m. be pertraukos, 
sutraukdamas 6 milijonus dole
rių. 

Atsakymas, kad Agatha Chris
tie, gyva būdama, savo turtą da
lino giminėms, tokiu būdu iš
vengdama milžiniškų britu pa
likimo mokesčių. 

man, E. Razma; J. Simanonis, P. 
Stonickas, J. Yuknis ir R. Zapolis. 

Leontina Dargiene, stipendijų 
komiteto pirmininkė, priminusi 
klubo obaisį "Ne tas, ką užsipel
nai, bet ką duodi, matuoja gyve
nimo vertę", pabrėžė, jog Ginta
ro balius yra labdarybės balius. 
Pusė 197.3 m. Gintaro baliaus 
pelno skiriama 3 lietuvaičių stu
denčių stipendijoms: Ofelijai 

ŠALDYTO MAISTO VERTI i^a rtk ė t>^' D^r.ah D ^ c a ? . ; r 

; Gražinai VIndašiutet. Gi, kita 
Ohio universiteto tyrimo duo-' 

menimis, šaldyto maisto vertė 

n vr„w,„- r» N' S L r> T> iK i a i t a ! pavyko. Pirmiausia pa-D. MuiO.<a.:, D. Neniškis, G. Ra- . ,. T . *r . , , _ . „ , rr n - r m„ . n , si rodė Lietuvių klubo patalpose 
su tautinių Š^:iu g'u?e, vėliau 
trijuose didesniuose televizijos ka 
naluose su tautiniais šokiais ir 
lietuviška daina. Kituose dvie-

pusė peino skiriama BALFui, ku
ris ištiesia pagalbos ranką mūsų 
tautiečiams visame pasaulyje. 
Marija Rudienė, BALFo centro 
vald. pirmininkė, priimdama če-

į kį, dėkoja klubui už rūpestį ir 
dosnumą. Gražia lietuvių kalba 

geras kvapas. Saldymas var- J M. Rudienė linki gintarėlėms 
tojamas daugiausia vaisiniuose [ nepamiršti šio įspūdingo vakaro. 

didžiuotis savo lietuviška kilme 
ir puoselėti meilę tėvynei Lietu
vai. 

juose ji pademonstravo gintaro ir 
kitus tautinius dirbinius, labai 
vykusiai bei taikliai aptarė šių 
dienų Lietuvos padėtį. 

Ji, būdama etninių grupių sek
retorė, išrūpino lietuviams leidi
mą dalyvauti VViiliams parko 

Chicagos burmistro atstovė R. 
Farina ir BicentenniaI komite
to narys S. Balzekas, Jr., įteikė 
klubui specialų BicentenniaI pa
žymėjimą. 

Malonios vakaro valandos 
greitai prabėga, bst gražūs jo pri
siminimai, intensyvus pasiruoši
mas, naujos draugystės palieka 
neišdildomą įspūdį. 

M. Krauchunienė 

te, Floridoje. Taut. šokių grupė 
ir choras puikiai pasirodė, dide
lei miniai stebint. Dar dideinis 
pasisekimas lydėjo įvairių tautų 
parodoje: daug žiūrovų subūrė 
išstatyti tauL dirbiniai (gintaro, 
medžio ir t .t .), iškalbingi Lietu
vos istorijos larpai, taut. šokių 
ir dainos sritys. Taipgi žiūrėta, 
kad ir virtuvė būtų lietuviškiau
sia savo patiekalais. A. Kamie
ne dirba namų pardavimo įstai
goje (real-estate). 

Viktorija Kleivienė jau nepri-
kiaus. Lietuvoje buvo žinoma, 
kaip tyli, uoli, sugebanti suorga
nizuoti ir suruošti didelius kon
certus, iškylas į gamtą bei kito
kius parengimus studentų viene
tams. 

ninkė, dalyvavo daugely meno 
parodų. Floridoje ji suspėjo iš
plaukti į amerikiečių visuomenę 
su :avo kūriniais. Čia ji yra da
lyvavusi trijose parodose ir ga
vusi pirmas premijas už savo pa
veikslus. Taip pat ji turi palin
kimą į poetinį žodį. 

Jos kūrinys Kalantos garbei 
buvo paskaitytas St. Petersburge 
Lietuvos bažnytinės provincijos 
įrteigimo 50 metų minėjime ir 
Kalantos mirties sukakties proga. 

S.L. 

LIUCIJOS 
LAUKAITIENĖS 

PARODA 
S. m. gegužės 8 d. įvyko Liuci

jos Laukaitienės meno parodos 
atidarymas Šv. Jurgio parapijos 
salėje, Rochester, N. Y. Liucija 
Laukaitienė įiigijc daib'ojo meno 
diplomą, lankydama vakarais kur
sus Rochester Institute of Tech-

Išeivijoje ji pakartotinai išren- i nology. Jos paveikslai jau anks-
kama į Ateitininkų sendraugių \ č i a u b u v 0 išstatyti keliose meno 
Chicagos skyriaus valdybas. Ve-' parduotuvėse bei mėgėjų paro-
liau trejetą metų vadovauja j rodose._Nauja dailininkė yra ak-

Pvz., ji atidavė aukščiau mi
nėto scenos veikalo visas paja
mas savo 
Pritchard. 

vaikaičiui Michae! 

Kas liko po jos mirties, bu 
vo padalinta jos vyrui Sir Max 
Mallovvan ir dukteriai Rosalind 
Hicks. 

P0PULIARIAUSI0S 
mus 

Per 6,000 Našlių kelionių klu
bo narių nubalsavo, kad Jacque-
line Kennedy Onassis yra popu
liariausia našlė šioje tautoje. Ki-

. , . , ., , ... tos iš eilės ją sekė, kuriomis ame* 
nant vaizduotę ir kalbos moken- . , . . . . , , . . . „ . . „ 
mą, galima turėt pasakos sakymo n k , e č , a i I a b ' a u s i a i *av»: R c « 
žaidimą: kas nors pradeda, iš e i - , K e n n e d y Correta . King, Lady 
lės kitas du sakiniu papildo, tre- Bird Johnson, Mamie Eisenhovv-
čias vel du b Lt I er ir Bess Truman. 

"Giedros" norp. vyresniosioms. 
Ji rengdavo išvažiavimus, reko
lekcijas, Naujų metų sutikimus 
ir dalyvaudavo visuomeniniame 
gyvenime, kiek laikas leido. 

Išėjusi į pensiją ir apsigyvenu-

tyvi 
narė. 

'Rochesterio Meno klubo' 

Liucijos Laukaitienės tapybos 
kokybė ir stilius susiformavo per 
kelerius pastaruosius metus- Jos 
tapyba stipriai remiasi grafika ir 

si St. Petersburge, Floridoje, ry-i i š ! a , i ko Pusiausvyrą tarp formų, 
žosi prisiminti jaunystėje šoktus! s P a ! v o s i r dekoratyvinio piešimo 
šokius ir dalyvauti taut. šokių j P ^ s n a « rašalu. Dažnai pa-
grupėje. Ir savo sugebėjimu pasi-!s, iekia m a I o m * a t r a s t ą tarp 
siuvo tautinį drabužį. J dvidimensinių spalvotų formų 

ir juodo rašalo detalių, pvz. 
"Pingvinai". Dabar Viktorija vadovauja St. 

Petersburge moterų skyriui. Čia 
ji reiškiasi kaip sumani ir suge
banti vadovauti parengimams ir 

Bet būtų gražu matyti ir stip
resnį panaudojimą perspektyvos, 

pasakyti gilų, prasmingą žo- i kuri duotų jos menui dar ir tre-
dį, suruošiant tradiciniai puikias į čiąją dimensiją. įdomus kūrinys 
kūčias, nepamirštamą Motinos I "Išlaisvintos moterys" pasižymi 

j dienos minėjimą ar etninių gru-j savo fantazija — paslėptomis mo-
pių parodoje visą savo sielą įdė- j teriškomis figūromis, besiveržian 
dama į lietuviškų patiekalų pa-įčiomis iš grafiškai pavaizduotų 

debesų. Šitas meno kūrinys būtų 
dar reikšmingesnis, panaudojant 
trečiąją dimensiją, kuri akcen
tuotų gilumą. 

ruošimą. 
Čia rašančiai teko su ja važi

nėti Europoje ir stebėti, kaip ji 
buvo visų mėgiama, visada pa
slaugi žodžiu ar darbu, nors ne
išsišokanti — tyli ir rami. 

Elena Rūkštelienė pagyvina 
lietuviškąjį gyvenimą — be jos 
St. Petersburge būtų nuobodūs 
parengimai. Ji rūpestingai ir pa
sišventusiai puoselėja lietuvišką 
dainą ir beveik nėra parengimo 
lietuvių klube, kad jos paruoštas 
oktetas ar kartais nonetas neda
lyvautų. Visada visuomenės šil
tai priimamas, šis vienetas pui-

• kiai pasirodė lietuvių dienose 
William; prake ir televizijos 13 

j kanale. Reikia manyti, kad atei-
! tyje šis vienetas gerose rankose 
dar sustiprės. 

Dr. Aldona Valienė — naujes-
į nė St. Petersburgo gyventoja, iš 

Chicagos Lietuvių moterų klubo pirm. Svrvia Petroshienė [teikia debiutantams gintaro papuo<.'.1us, kurtais jos daW- : Profesijos gydytoja, bet jai labai 
nosi Gintaro baliuje. H kairės: L. Andrijauskaite, R. Klatt, Griaytž, L Biskytt, S. Petroshienė, J. Vaikutytė. C. Landon, sava meno sritis. Ji jau Chicagcr 

11. Harding ir c ZapotytL je užsirekomendavo, kaip daili-

Siekiant tolimesnės pažangos, 
naujai dailininkei patartume 
koncentruotis į žmogiškų figū
rų piešimą ir ypatingą dėmesį 
kreipti į žmogiškų formų pro-

! porcijas ir animaciją. Taip pat 
! svarbu išvyrtyti daugiau įvairu
mų, panaudojant įvairesnių raš
tų ir brūkšnių su plunksna. 

Nenaudoti tiek daug grynų 
spalvų, bet eksperimentuoti įvai
riom spalvom ir jų maišymų 
technika, kad darbai būtų kilste
rėti į aukštesnį sofistikacijos laips
nį. 

Pasižvalgius po Liucijos Lau
kaitienės meno parodą, kritikas ir 
daugelis lankytojų susidarė gal 
perdaug sentimentalų vaizdą. 

Rūta Gečienė 
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