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1 rybinė laisvė tikram poetui yra 
didžiausias siekimas ir laimė, 
ir dėl tos laisvės tikras poetas 
gali begaliniai daug ką paauko
ti. Jis sakosi esąs laimingas,
kad pasiryžo viską padary
ti kūrybinei laisvei laimėti.

Kai stebi Tomą Venclovą kal
bantį, jauti, kad jis dabar iš 
tiestį yra laisvas žmogus, ne tik 
politine ar asmenine, bet ir pla
čiausia to žodžio prasme. Atro
do, kad poetas taip pat neturi 
nepasotinamos meilės daiktams 
ir banko knygelėms. O šia mei
le taip suserga svetur atsidūrę 
daugelio tautų emigrantai, ne
išskiriant nė mūsų tautiečių, 
nė mūsų pačių. Daugelis pra
randa saiką ir matą, išmainy
dami kūrybingą ir prasmingą 
gyvenimą į daiktus, šito pas 
Tomą Venclovą visai nesijau
čia.

Užtat jį dabar žavi tolimi pa
sauliai. Turėdamas kūrybinę 
laisvę, jis begaliniai džiaugiasi 
ir laisve, ir galimybe savo fi
zinę būklę pajusti erdvėje. To
limi pasauliai, tolimi kraštai, 
iki šiol tik svajonėse išgyven
ti, jam dabar pasiekiami ir vi
sai artimi.

Šitaip viską išgyvendamas, 
poetas ir sukuria didelio grožio 
ir gilumo eilėraštį apie Hobar- 
to muziejų Tasmanijoje. Eilė
raštį jis susirinkusiems į jo 
knygos sutiktuves su dideliu 
įsijautimu atmintinai padekla
muoja. (O šiandien jį spausdi
name mūsų laikraščio kultūri
nio priedo 3 psl. Red.).

Eilėraštyje Tomas Venclova 
mums perduoda ne vien tik sa
vo, bet simboliškai ir visos mū
sų tautos ir žmonijos pačius 
giliuosius sielos virpėjimus 
šiurpiuose istorijos žingsniuo
se.

Klausantis kalbančio Tomo 
Venclovos, nejučiomis apima 
šiltas jausmas. Poetas išaugo, 
subrendo mūsų tėvų ir mūsų 
tėvynėje, dabar taip niokoja
moje, “didžiojo brolio” dusi
namoje. Tačiau reikia manyti, 
jog ten yra ir daugiau Venclo
vų, Jurašų, Kudirkų. Tikriau
siai — visa daugybė. Ne visi 
tokie drąsūs ir pasiryžę. Ne vi
siems taip ir pasiseka. Pagaliau 
jie visi reikalingi ir gimtajai j 
žemei. Tikim, kad ir tenai yra 
begalinis aruodas intelektualu
mo, erudicijos, didelio išsimoks-1
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lionio galerijoje, Jaunimo cent
re, Chicagoje, sutikom naują 
Tomo Venclovos poezijos kny
gą “98 eilėraščiai”. Jau praėjo 
kelios savaitės, bet sukeltos 
mintys ir įspūdžiai vis dar su
grįžta, matyt, verta prisiminti.

Tomas Venclova tada kal
bėjo drąsiai, laisvai, buvo jau
čiamas pasitikėjimas savimi. 
Intelekto ir erudito pasitikėji
mas savimi. Poetas prisipažino, 
kad rašo nėdaug. Jam net ir ne
lengva rašyti. Proga čia prisi
minti ir kai kuriuos pastarųjų 
metų net Nobelio premijos lau
reatus,. kurie taip pat nedaug 
rašė, o visd ėlto pasaulio buvo 
išskirtinai pastebėti.

Tomo Venclovos “98 eilėraš
čiai" taipgi yra ne skubos, bet 
ilgų metų mąstymo ir kūrybos 
knyga.

Labai įdomu buvo išgirsti 
poeto mintis apie dabartinę mū
sų literatūrą. Jam ir kitiems 
šviesuoliams Lietuvoj buvo ir yra 
žinomi ir Aistis, ir Bern. Braz
džioniu ir H. Radauskas, ir 
Bradūnas, Niliūnas, Nagys, ly
giai kaip ir Geda, Degutytė, 
Vaičiūnaitė, Martinaitis ir kiti. 
Visi jie yra bendros visos lietu
vių literatūros turtas. T. Venc
lova labai vertina lietuvius 
poetus, ypač ten, kur poetas 
kenčia dėl kūrybinės laisvės 
varžymo ir yra piktas. Tokioje 
situacijoje išauga dideli poetai, 
išsiveržia gili, dramatiška, tyro
ji poezija. Niekam nėra lengva 
palikti tėvynę. Nebuvo lengva 
ir Tomui Venclovai. Vašingto- 
nietis Vincas Trumpa net jį 
gąsdino, patardamas apsigalvo
ti, nes čia, girdi, kone tuščia 
terba jo telaukia. Dar iš Lietu
vos Tomas Venclova Trumpai 
atsakė, kad jis puikiai žinąs,
kas jo laukia. Draugai ir ne
draugai Lietuvoje taip pat ska
tino poetą apsigalvoti. Visi, ge
rų patarimų nepasigailėję, vis 
dėlto Venclovos nesuprato. Kū-1 linimo. Net neturėdami kūrybi-

ALINA STAKNIENfi

Erdviam Toronto universiteto 
plote išbarstyta daug įvairiausių 
pastatų. Kad kurie jų, kaip Ro- 
barts biblioteka, “ultra” moder
niški, kiti “istoriški”, su tamsaus 
akmens bokštais bokšteliais, se
noviškai' didingi. Vienas tokių, 
britiškos gotikos stiliaus pastatas 
— tai University College, kuria
me gegužės 1'1 - 14 d. vyko 6-toji 
AABS (American Association for 
the Advancement of 'Baltic Stu- 
dies) Pabaltijo studijų konferen
cija.

Gotiškas stilius išlaikytas ir 
pastato viduje - storos viduram
žiškos sienos, siaurais, giliais 
langais, ilgi pliko akmens korido
riai, klasės lyg pilies kambariai, 
sunkiom medžio durim, o di
džiosiose salėse aukšti “skambūs” 
vitražai. Visur viešpatauja susi
kaupimo rimtis ir darbo atmosfe
ra. (Pastatas statytas 1856 m.)

Čia suvažiavo šimtai moksli
ninkų, pabaltiečių ir nepabaltie- 
čių, ne vien iš Amerikos ir Kana
dos, bet ir iš kitų kontinentų, 
skaityti savo darbų ir padisku- 

i tuoti Pabaltijo studijas liečiančių 
temų. įskaitant ir klausytojus, 
iper tris dienas konferencijoj užsi
registravo 620 asmenų. Buvo pa
skaityta apie 130 mokslinių dar
bų iš įvairių sričių.

Konferenciją .rėmė Toronto u- 
niversitetas, Tarptautinių studijų 
centras, Rusijos ir Rytų Europos 
Studijų centras, Ontario Daugia- 
kultūrinė istorijos draugija ir vi
sa eilė pabaltiečių akademinių ir 
ekonominių organizacijų.

Aktyviai konferencijoj dalyva
vusių lietuvių (vadovavusių sesi
joms, skaičiusių pranešimus, dis
kusinių grupių ir simpoziumų da
lyvių) buvo apie 20. Buvo maty
ti daugelis tų pačių veidų kaip ir 
pereitoj AABS konferencijoj. 
1976 metais, Columbijos univer
sitete, New Yorke. Iš viso šitoj 
konferencijoj lietuvių užsire
gistravo turbūt ne daugiau kaip 
60.

AABS draugijai šįmet suėjo 10 
metų. Konferencijos dabar ren
giamos kas 2 metai.

Pabaltijo studijų apimtis plati, 
taigi visada būna progos pasi
reikšti įvairių sričių mokslinin
kams, tiek geografams ir inžinie
riams, .tiek ir meno ar literatū
ros kritikams, nekalbant jau apie 
sociologus ir istorikus, kalbinin
kus ir bibliografus. Ir šioj konfe
rencijoj buvo skaitoma įvairybė 
temų: ir apie energijos šaltinius 
Pablatijy ir apie Balį Sruogą, ir 
apie veiksmažodį "turėti”, ir apie 
naujas meno sroves.

Mokslininkai šioj konferenci
joj atstovavo dvylikai įvairių 
mokslo sričių. Kiekviena jų buvo 
suskirstyta į sesijas, kuriose buvo 
paskaityta po keletą pranešimų 
su gimininga tematika, arba gru- 

nės laisvės, mūsų poetai ir ra
šytojai sunkiausiomis sąlygomis 
kuria ir turtina lietuvių litera
tūrą. Galima žemę užimti, bet 
negalima tautos sielos pavergti.

Zigmas Umbraiūnas

pinėse diskusijose buvo pasvars
tytas koks bendresnis klausimas. 
Taip pat buvo ir simpoziumų, 
liečiančių Pabaltijo studijas.

Sesijomis gausiausia buvo so
cialinių mokslų sritis. Jai buvo pa
skirta net 11 sesijų, po 3-4 į die
ną. Vienai tų sesijų, pavadintai 
“Tautiškumo pasireiškimai Pa
baltijy ir Sovietų Sąjungoj”, va
dovavo Vytautas Vardys (Okla- 
homa Univ.), buvęs AABS pre
zidentas, visad aktyviai dalyvau
jąs konferencijose ir į organizaci
jos veiklą daug darbo įdėjęs. O 
sesijoje, kurios tema buvo “Nau
jos galimybės tyrinėjimo me
toduose ir šaltiniuose”, įdomų 
darbą skaitė Juozas Kazlas (Yale 
Univ.) Jis svarstė informaci
nę medžiagą, kuri dabar suplau
kia į JAV per naujus imigrantus 
iš Sovietų Sąjungos.

Jis pabrėžė, kad pasitraukian
čiųjų iš Sovietų Sąjungos banga, 
kuri prasidėjo 1971 metais, 
paskutiniu laiku smarkiai padi
dėjo. Per pereitus dvejus metus į 
JAV imigravo tūkstančiai asme
nų, kurių užpildytos anketos bei 
liudijimai jau yra tapę vertingais 
medžiagos šaltiniais.

Toj pat sesijoj estė Marju Rink 
Parming iš Washingtono kalbėjo 
apie Pabaltijį liečiančią spausdin
tą medžiagą, randamą kompiu
terių informacijos bazėse (on - 
line bases). Ji minėjo bibliogra
fams gerai pažįstamas bazes, kaip 
ERIC, pradėtą 1969 metais, ir 
komercinius informacijos “dalin
tojus”, kaip New York Times In- 
formation Bank ir Lockheed DIA 
LOG sistemą, kuri savo kompiu- i

Pabaltijy (medžio raižinys)

vių kilmės sovietų teisininko Ev-terio telefoninėm linijom patei
kia visą eilę informacijos 'ba
zių.

Tokiu būdu dabar automatiš
kai per kelias minutes prieinami 
įvairių sričių "abstraktai” — 
straipsnių santraukos ir bibli
ografiniai duomenys, liečią Pa
baltijį. Pavyzdžiui, Histori- 
cal Abstracts talpina santraukas 
Sovietų moksliniuose žurnaluose 
pasirodžiusių straipsnių ir ten ga
lima .rasti nemaža mums įdo
mios medžiagos, (ten galima 
rasti ir AABS leidžiamo žurnalo 
Journal of Baltic Studies straips
nių santraukų.)

Disertacijų abstraktuose, kurie 
pradėti '1961 m., ji rado 95 sant
raukas, liečiančias Pabaltijį, o 
Science and Technology Abs- 
tracts, kurie pradėti 1969 m., 
net 250 straipsnių duomenų. 'La
bai naudinga taip pat yra Kong
reso informacijos bazė, su Kong
reso rezoliucijų abstraktais ir taip 
pat valdiška National Agricul- 
ture Library bazė, kurioj randa
ma apsčiai sovietinių mokslinin
kų straipsnių apie Pabaltijo miš
kus, augmeniją ir t.t. (Vakarų 
mokslininkų straipsniai gimtąja 
kalba čia daug rečiau .talpinami).

Kitos socialinių mokslų sesijos 
apėmė teisės, ekonomijos, ge
ografijos ir sociologijos sritis, o 
taip pat politinius mokslus ir de
mografiją.

Teisės srity buvo svarstoma 
naujoji Sovietų konstitucija, o 'ki
toj sesijoj Dietrich Leeber (Kiel 
Univ.) skaitė darbą apie lietu- 

geny Pashukenas gyvenimą ir 
mirtį.

Ekonominiai klausimai Pabal
tijy buvo svarstomi diskusinėj 
grupėj, kurioj dalyvavo Tomas 
Remeikis (Calumet College, III). 
Geologijos sesijoj buvo kalbama 
apie Baltijos jūros taršos kontro
lę.

Sociologijos sritis apėmė ir et
ninio identiteto klausimus, Vie
noj sesijoj, pavadintoj “Pabaltie- 
čiai kaip imigrantai”, Aleksand
ras Gedmintas (New York Statė 
Univ. — Delhi) svarstė etninio 
identiteto sąvokų dinamiką. Ki
toj —pavadintoj “Etninės soci- 
alizacijos ir asmenybės aspektai”, 
dalyvavo du lietuviai mokslinin
kai. Antinas Musteikis (D’Youvil- 
le College) svarstė temą “Nau
jasis sovietinis vaikas”, o Ginutis 
Procuta (Ottawa Ūniv.) skaitė 
apie politinę socializaciją Lietu
voj.

Istorijos sritis irgi buvo gausi 
sesijomis. Jų buvo septynios, be to, 
dar viena skirta viduramžių isto
rijai, o kita senovės istorijai kar
tu su archeologija.

Pirmojoj istorijos sesijoj, pava
dintoj “Bolševizmas ir Pabaltijo 
tautos” dalyvavo pabaltiečių 
draugas Stanley W. Page (City 
University, N.Y.), kuris parašė 
knygą The Formation of the 
Baltic Statės, (Howard Fertig, 
1970). Jis diskutavo sesijoj skaity
tus darbus. O ketvirtajai sesijai, 
“Pabaltijo sritis nuo 12-18 šimt
mečio” vadovavo ir jos darbus 

diskutavo Romualdas Misiūnas 
;(Williams College).

Tiesiogiai Lietuvą liečiančių 
.temų istorijos srity beveik nebu
vo. Tebuvo tik vieno mokslinin
ko, Juliaus Slavėno (Statė Uni
versity College at Buffalo) pra
nešimas apie Generolą Raštikį, 
kaip kariuomenės vadą, kurį jis 
skaitė sesijoj, pavadintoj "Trečio
jo dešimtmečio krizė ir Antras 
pasaulinis karas”. Julius Slavė
nas yra aktyviai dalyvavęs ir ki
tose AABS konferencijose su pra
nešimais iš naujųjų laikų istori
jos .

Gaila, kad šioje konferencijoje 
daugiau Lietuvą liečiančių isto
rinių temų nebuvo. Ar be Slavė
no ir Misiūno neturim daugiau 
jaunų istorijos profesorių, kurie 
domisi Lietuvos istorija? Penkto
joje konferencijoje net du nelie
tuviai profesoriai skaitė darbus iš 
Viduramžių istorijos — apie Di
džiąją Lietuvos Kunigaikštystę.

Daugiausia lietuvių dalyvavo 
literatūros srityje, bet prie jos ir 
kitų sričių grįšime vėliau.

Dabar reikia paliesti kontro
versinę ir labai plačiai šioje kon
ferencijoj svarstytą tematiką — 
tai Pabaltijo žydų klausimas, ku
riam buvo paskirtos net keturios 
sesijos.

Pirmojoj sesijoj “Pabaltijo žy
dų bendruomenė tarpukario lai
kais” F. Bruce Ashkenas ‘(US 
Archive Service) skaitė .temą 
“Lietuvos žydų ekonominiai var
gai JAV diplomatų akimis”, o es
tas Tonu Parming (Maryland 
Univ.) labai teigiamai vaizdavo 
žydų padėtį nepriklausomoj Es
tijoj, pabrėždamas jų turėtas sa
varankiškas auklėjimo ir kultū
ros institucijas, žydiškų studijų 
fakultetą Tartu universitete, žydų 
dalyvavimą profesijose ir preky
boje ir t.t

Antroji sesija buvo pavadinta 
“The Holocaust and Baltic Jew- 
ry”. 'Ji susilaukė labai plataus dė
mesio. Didžiulė salė penktadie
nio rytą buvo pilna klausytojų. 
Taip pat atvyko vieno Toronto 
laikraščio reporteriai ir televizi
jos atstovai.

Sesijai vadovavo Romualdas 
Misiūnas, kuriam buvo pavesta 
sudaryti ir visą programą šiuo 
kontroversiniu klausimu. Pirmą 
pranešimą skaitė Emanuel No- 
del (West Michigan Univ.) — 
apie pabaltiečių rolę žydų naiki
nime. Savo žodžius, stipriai pa
brėždamas, jis kelis sykius karto
jo, jog netiki į kolektyvinę Pa
baltijo tautų kaltę žydų genoci
de ir kad, jo žiniomis, tik visai 
mažas procentas pabaltiečių prie 
jo prisidėjo. Bet skaičiai, kuriuos 
jis davė, ir kai kurie jo sakiniai 
implikavo kaltės užmetimą.

Gertrude Schneider (City 
Univ., N.Y.) išsamiai ir šaltai 
išdėstė Rygos geto istoriją, o Da
vid M. Crowe Jr. (Elon College) 
skaitė temą “Pabaltijo kraštai žy
dų naikinimo literatūroje”. 
Pranešimų diskutuoti buvo pa
kviesti trys mokslininkai: Helen 
Fagin (Miami Univ.), Antanas 
Musteikis ir Julius Slavėnas. Po 
to diskusijose dalyvavo ir labai 
daug klausytojų.

(Nukelta į 2 psl.)
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K. Žoromskio abstraktusis realizmas
JOSEPH W. GLUHMAN

Laike pirmojo dešimtmečio, 
dargi per visą pirmąją pusę mūsų 
šimtmečio, kai kurie Europos 
dailininkai nusprendė savo kū
ryboje panaudoti formines gali
mybes, visai neatsižvelgdami i 
daikto panašumą. Apsisprendę 
perduoti tokias regimąsias gali
mybes, tiesiogiai jie apleido rea
listines tradicijas, kurios buvo su
kurtos per pastaruosius penkis 
šimtus metų. Wilhelmo Worrin- 
gerio “Abstraction ant Empathy” 
pateikia tokio atsimetimo teore
tišką sampratą ir nurodo prie
žastis. Jis mano, kad posūkis i 
abstraktą buvo išdava dviejų 
veiksnių: visiškas nepasitenkini
mas esamomis gyvenimo sąlygo
mis ir didelis nepasitikėjimas pa
čia gamta, kaipo tokia. Tuo bū
du abstrakčiame mene jisai ma
tė ir visišką išsijungimą, ir dvasi
nį sukilimą prieš materialines 
vertybes.

Tapyba nuo to laiko pasilei
džia pakeliui į įvairumą. Savo 
dailės darbuos dailininkai dabar 
galėjo panaudoti kiekvieną fizi
nę galimybę ir net visa tai, kas 
domina, iššaukia ar aplamai su
kelia bet kokias pajautas.

Modernioji tapyba, išjungta iš 
visokių socialinių kombinacijų 
ir kitokių tikslų, buvo taip pat 
atjungta ir nuo įprastinio jos ver
tinimo; nuo jau nusistovėjusių 
standartų. Dailininkai, kurie pa
nori būti atradėjais, yra priversti 
pasitikėti savo pačių išmanymu. 
Tuo labiau, kad ir santykis tarp 
idėjos ir formos pasirodė besąs 
neaiškus ir daugiaprasmis. Ka
dangi individualistinio meno su
pratimas labai dažnai priklauso 
nuo išsilavinimo arba bent nuo 
patyrimo ir tam tikro reikalingo 
jautrumo, tai ir iš žiūrovo šiuo

Abstraktas

atveju yra reikalaujama didesnio 
aktyvaus įsijungimo, nes pasyvu
mas čia nedaug ką tepadeda. 
Aišku tai atšaldo masinį jo priė
mimą. Mat, didžiumai žmonių 
dar vis tebėra lengviau supranta
mos išraiškos, iliustruojančios 
bendrus jų patyrimus arba atlie
piančios kasdieniškus jų jaus
mus. Todėl ir abstraktusis menas 
davė masėms labai mažai to, kas 
užtikrina ir patenkina.

Bet va, dar viena generacija 
nepraėjo, 'kai abstraktusis me
nas visomis savo formomis lai
mėjo pasaulinį pripažinimą ir 
madą. Atrodo entuziastai jau 
galėtų atsikvėpti, nes bedaiktis 
menas susilaukė galutinio ir vi
suotinio pripažinimo. Bet ir čia 
dar ne galas. Tie, kurie to siekė 
ir pasirinko abstraktų meną vie-

toje vadinamojo realistinio, tebė
ra verčiami aiškintis, net apsi
ginti arba įrodinėti ir iš naujo 
kartoti argumentus, kurie jau bu
vo suformuluoti ir aptarti dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą... 
Galbūt Femarid Leger čia ir bu
vo teisingas, sakydamas, kad “ab
strakčioji tapyba yra persunkta 
tokiu laisvės ir tobulumo sieki
mu, kuris pagimdo šventuosius, 
herojus ir kvailius. Tai baisus dva
sinis stovis. Jį nedaug kūrybingų 
protų, o taip pat gerbėjų, tega

li atlaikyti”.
Dailininkas, gyvenęs keliose 

skirtingose kultūrose, gali savo 
darbuose mums labiausiai užtik
rinti savąjį individualumą. La
biausiai įvertintos vertybės čia 
kaip tik iškils jo darbuose. Jeigu 
prileisime, kad šitoks dailinki-

kas turėtų žinoti, jog kai kurios 
vertybės meniniuose siekimuose 
bet kuriam ypatingam laike ar 
bet kurioje ypatingoje vietoje ga
lėtų būti svarbesnės, tai meist
riškumas »visuose tuose reikaluo
se daugiau Jar mažiau padeda pa
grindą visai vaizdinio meno kū
rybai. Taigi, supratimas vi
suotinumo ir pastovumo šitose 
aplinkybėse turėtų būti natū
ralus reikalas.

Aišku, darbo kvalitetas yra tai, 
kas pateisina stilių, kuriame dar
bas atliktas, o ne ką nors prie
šingo. Kazimieras Žoromkis ge
rai pažinojd gamtą, ypač Naujo
sios Anglijos pakrantes, kai pasu
ko į abstraktą. Ir jis tai padarė, 
be abejo,1 todėl, kad įtikėjo, jog 
tuo keliu {tesieks didesnių kūry
binių galimybių, negu jų išgau
davo realjzme, kurio mokykloje 
dailininkas mokėsi. Ne, jis neat
sisakė žinomo realisto Justino 
Vienožinskio įtaigojimų, pas ku
rį jisai mokėsi savo gimtoje Lie
tuvoje, nes šio mokytojo patari
mai jam turėjo lemiamos svarbos 
dailininko išsivystymui.

Dabartinė Žoromskio tapyba 
yra išskirtinė. Nors ir tebėra susi
rišusi su tradicijomis, kuriose dai
lininkas subrendo. Todėl Žoroms- 
ko tapyboje randame charakte
ringų poreikių, tokių, kurie gi
miningi Lietuvos menui: nesvar
bu daiktiniam ar bedaikčiui, re- 
prezentatyviniam ar abstraktui.

Tai sudaro: kilnumą ir aišku
mą komponavime; jautrumą, 
apipavidalinant drobės pavir
šiaus plotus ir tekstūras; stiprų 
giluminės., ęrdvės įspūdį; paletę 
spalvų, kurios sutinkamos gam
toje; santvarką toninių ir chro
matinių kontrastų ir labiausiai 
puikiai apvaldytos elegancijos 
nuotaiką.

Žoromskio trečiojo matavimo 
serijos išsivystė gana logiškai iš 
jo ankstyvesnės tapybos. Nors 
kaip tik šie darbai yra tarp jo ge
riausiųjų laimėjimų. Kaip ir vi
si kiti jo darbai, šitie taip pat ro
do jo nepaprastą jautrumą regė
jimo niuansams. Jų organiza-
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įprastieji skyriai — šeima, Jau-1 sttaų savaitę, apie Lietuvių 
nimas, Mokslas, Knygos, Tėvy-1 tautų Šokių instituto suva- 
nėje, Kalba, Atgarsiai. Nume- ” ’
ris papuoštas neseniai mirusio 
dail Jono Rimšos paveikslų 
nuotraukomis.

• ŠVIETIMO GAIRES, 1978 
m. gegužės mėn. Nr. 5(18). 
Lietuviškojo ugdymo leidinys. 
Leidžia JAV LB Švietimo ta- 

- ryba. Redaguoja Danutė Bin- 
Juozas! dokienė, 6634 S. Richmond, 

Administ-
i ruoja Jonas Bagdonas, 6449 S. 
Troy, Chicago, IL 60629. Meti
nė žurnalo prenumerata — 3 
dol. čekius rašyti: Lithuanian 
Educational Council, Ine. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė.

Rašoma apie neseniai mirusį 
prof. J. Puziną., apie mokytojų

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1978 m. gegužės mėn., Nr. 5. 
Religinės ir tautinės kultūros 
žurnalas. Leidžia lietuviai jėzui
tai. Vyr. redaktorius: < 
Vaišnys, S.J. Administruoja A. I Chicago, IL 60629. 
Likanderienė. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: 2345 W. Į 
56th Street, Chicago, IL 60636. 
Žurnalo metinė prenumerata —
6 dol.

Šis tas iš naujo numerio: 
premijuotasis Ninos Gailiūnie- 
nės straipsnis “Pyktis — emo
cija su biologinėmis šaknimis”; 
dvasinės saviauklos sistemą pa
nagrinėja kun. Juozas Ptunskis; 
apie rekolekcijas namuose rašo 
sės. Įgnė Marijošiūtė; na ir

cine struktūra yra linijinė. Bet jie 
tuojau pat mus efektingai pagau
na ten rodomu paviršiaus banga
vimu ir erdvės apšvietimu. Jų 
spalvos suharmonizuotos ir jų to
ninės vertybės modeliuotos su to
kia precizija ir su tokiu subtilu
mu, kad paviršutiniškame ap- 
žiūrėjme jie gali atrodyti neįti
kėtinai (paprasti. Tuo tarpu 
kai kantrus atidumas tuose dar
buose suranda beveik magišką 
buvimą.

Mes esame dėkingi Kazimie
rui Žoromskiui už suteiktą progą 
parodyti jo darbus Lafayette ko
legijoje (Van WickleGallery).

★
J o ■ e p h W. G I u h m a n 

yra Lafayette kolegijos Meno depar
tamento vedčjas ir meno Istorijos pro
fesorius, prieS tai dirbęs kaip muziejų 
kuratorius ir dailds galerijų direkto
rius. Sis akademinis straipsnis buvo 
atspausdintas laike dail. K. Žoromskio 
parodos “The Lafayette” laikniStyje, 
kuris leidžiamas Easton, Pa.

DR. K. G. BALUKAS
Akušeriją ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija.

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 
pirmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 1 Iki 3 vai.

Pagal susitarimą.
Ofiso telef. WA 6-2670. 

Rezid. tel. WAlbrodk 5-3048.

Vai.:

Šeštoji Pabaltijo 
studijų konferencija

(Atkelta iš 1 pel.)

Komentarai ir klausimai buvo 
gausūs ir ilgi, bet praėjo labai 
santūrioj mokslinėj nuotaikoj, 
Iškilo aštri žydų mokslininkų 
naudojamų šaltinių kritika ir bu
vo stipriai pabrėžtas reikalas tų 
šaltinių patikimumą patikrinti.
Žydų naikinime implikuotų lie

tuvių skaičius vienam pranešime 
buvo 20,000, kitam — 150,000. 
Tai kur tų skaičių tikslumas? 
Abu labai smarkiai perdėti. Nau
doti šaltiniai tuose pranešimuo
se, tai (1) vokiečių, besiteisinan
čių Nuembergo teisme, kad 
jiems žydų naikinti nereikėję, nes 
atsiradę pakankamai pabaltiečių, 
kurie noriai tai atlikę, (2) ne
daugiau patikimi šaltiniai, tai 
Sovietų dabartiniai “tyrinėjimai”. 
Čia buvo iškeltas klausimas, ko
dėl tuoj po karo Sovietai duome
nų nerinko ir neskelbė, o tik da
bar, kai jie siekia pabaltiečius 
Vakaruose diskredituoti ir nuslo
pinti jų keliamus žmogaus teisių 
klausimus. <

Trečioji sesija žydų klausimu 
buvo “ramiausia”. Jos bendrinė 
tema buvo “Pabaltijo žydai po
kario pasaulyje”. Ketvirtoji sesi
ja, kuriai vadovavo Emanuel 
Nodel, vėl lietė tarpukario žydų 
gyvenimą Pabaltijy. Ji irgi buvo 
gąna kontroversinė ir susilaukė 
stiprių, bet moksliškai šaltų dis
kusijų. Itin teigiamą vaizdą apie 
žydų gyvenimą Lietuvoj .1918 - 
1940 davė John Cazdow (Kent 
Statė Univ.) lietuviško archyvo 
kuratorius.

Elona Vaišnienė, AABS vice
prezidentė, rašydama apie kont
roversinio žydų klausimo įtnauki-

mą į AABS konferencijoj svarsty
tinas temas, (“Draugo” kultūr. 
priede, geg. 6 d.) der prieš kon
ferenciją sakė, kad bus naudinga 
pagvildenti šį klausimą “jausmi
niai vėsioj mokslinėj plotinėj”.

Iš tikrųjų buvo atvirai iškelta 
daug svarbių punktų ir. pačioj 
konferencijoj mokslinė atmosfera 
niekad nebuvo “perkaitus”. Tik 
gaila, kad čia įsijungė vien sen
sacijas (mėgstanti spauda ir tele
vizija. Svarbiam Toronto laik
rašty, Globė - Mali, geg. 11, 12 
ir 113 d., pasirodė straipsnių su 
lekiančiom antraštėm, o televi
zijoj irgi, kalbant apie paibaltie- 
čius, objektyvumas, berods, ne
buvo išlaikytas. Tai smarkiai su
nervino Toronto pabaltiečius, y- 
pač lietuvius ir latvius, apie ku
riuos buvo pasirodę du “šiurkš
tūs” straipsniai pirmomis konfe
rencijos dienomis.

Beitojoje Pabaltijo studijų konferencijoje Juliu) Slavėnas skaito pranešimą 
apie gen. Stasį Raštlkį konferencijos sesijoje, pavadintoje “Trečiojo dešimt
mečio krizė ir Antras pasaulinis karas". Sėdi: centre — Edgar Anderaon, 
kairėje — Heino Sūri.
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žiavū, apie lituanistikos Įnir
šus. A Rinlriinaa svarsto klau
simą: > reikia pagrindinės 
mūsų kvietimo reformos? 
Bendrosųūa ir specialiomis 
mūsų u^yklų problemomis 
dar rašo: ąjg. g. Gečys, Juo
zas Prunski Bronius Juodelis, 
Jonas Kaval^ms, a. Saulaitis, 
S.J. Apie etanus laimėjimus 
Kanadoje infemuoja V. Sta
nevičienė, o api Kanados lie
tuvių mokytojų BynžiitvimĄ — 
L. Eimantas. įstoję lietuvių 
kalbos reikšmę ir ją vertę mū
sų tautos išlikimui H&a Algir
das Vokietaitis, o j Pedagogi
nio lituanistinio institto ateitį 
žvelgia Vilija Kerelyti.

[ TeL ofiso Ir boto: OLympic '-4159
■ ’DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė., Cicero 

Kasdien 1-3 vaL lr 6-8 vai. vaL, 
Išskyrus trečiadienius.

BeStad lentai. 12 iki 4 vai. popiet

Tel. REllance 5-1811

DR. WALER J. KIRSTUK
Lietuvio gydytojas)

8925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penkt nuo 12-4 vai. popiet lr 6-8 
vai. vak. Treč, ir SaStad. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street

Vai.: pirm., antr., ketv. lr penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir šešt. 

tik susitarus.

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
GALVOS IR STUBURO UGOS 

2858 VVest 68rd Street 
Chicago, Illinois 60629

Tel. — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą

Įdomus faktas, kad sekančią 
dieną tam pat laikrašty pasirodė 
senas, iš New York Times per
spausdintas reportažas apie estus, 
nieko bendro su konferencija ar 
su žydais neturintis. Jo tema bu
vo Estijos etninio identiteto pra
radimas. Jis neigė estų tautinį su
sipratimą ir laisvės troškimą. Tie 
/trys, iš eilės, straipsniai įrodo, kad 
ši spaudos “kampanija” prieš 
pabaltiečius Toronte galėjo būti 
sąmoningai sukelta komunstinio 
elemento.

'Nors AABS yra grynai moksli
nė draugija ir neužsiima propa
gandiniais tikslais, ji vien tik savo 
moksliniu objektyvumu yra rakš
tis sovietiniams okupantams (ir 
jau buvo užkabinta sovietinėj 
spaudoj). Taigi, atrodo, kad čia 
būta tam tikro plano jai pakenk
ti, konferencijos atmosferą su
drumsti.

Daug kam įkilo klausimas, ar 
šios temos svarstymui buvo pa
brinktas tinkamas laikas, dabar 
kai nuotaikos ir taip įaudrintos. 
Nors pagvildenti šį klausimą 
mokslinėj atmosferoj ir buvo 
naudinga, jo piktnaudojimo pa- 
baltiečiams žalingai sensacijai 
nepavyko išvengti.

Šiuo metu gal būtų buvę tiks
liau vieną ar dvi sesijas paskirti 
ne paties “Holocaust’o” temos 
nagrinėjimui, o jai naudojamų 
šaltinių plačiai kritinei analizei 
ir tinkamos metodologijos nusta
tymui. Taip būtų buvus pasėta 
sėkla objektyvesniam šio klausi
mo tyrinėjimui ateityje.

(Bus daugiau)

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 We»t 51st Street 
Tel. — GR 6-2400

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 lr 7-8; antrad. lr penkt 
10-4; šeštad. 10-3 vai.

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIU IR VAIKU UGOS 

spEoiAusra
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

Iki 1 vai. popiet
Ofs. teL RE 7-1168, rez. 289-2919
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9601

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street

71-os ir Campbell Avė. kamp.
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 3 Iki 7 v. p. .u. Tik susitarus.

OPTICAL »TUDIO~
VIOLETA KAROSAM?®

7051 So. Washtenaw — Tel. 778-B764
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų 

receptus.
Didelis akinių rSmų pasirinkimas. 

Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:80. 
Ketv. 1-8 v. vak. Best 10-4 v. p. p. 

Trečiadieniais uždaryta.

Ofis. tel. 735-4477; Rez. 246-2839

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervų ir
Emocinga ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BLOG. 
6449 So. Pulasld Road

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOK 8 A

VAIKŲ LIGOS
2656 West 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. lr penkt. 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 6 iki 8 vai. 
vak. Beštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofik PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUDAS
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
5214 No. VVestern Avenue 
1002 No. Western Avenue 
TeL atsakoma 12 valandų 

489-4441 _ 561-4605

Įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49th Court, Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus treč. ir šeštad

Telef. _ 282- 4308

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ UGOS — CHIRURGIJA

Ofisai:
NO. WABASH AVĖ. 
NO. CENTRAI, AVĖ.

111
4200
Valandos pagal susitarimų.

DR. FRANK PLECKAS* 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS

Tikrina akis. Pritaiko akintus ta 
“Contact lenses"

2618 W. 71st St. — Tel 737-5148
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tre4.

OR. LEONU SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545

DR.J.J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS

Adresu 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. RE 5-4410 

Rezidencijos telef. GR 6-0617 
Ofiso vai.;, pirmad. lr ketvirtad. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet

Ofiso td. HE 4-2123. Namų GI 8-8185

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir penktad 

3-6 ir 6-7 — 18 anksto susitarus.

TeL ofiso PR 6-6446
F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8107 Weet 71st Street

Valandos: 1-6 vai. popiet 
Treč. lr SeBtad. pagal Busltarimg.

Ofs. teL 586-3166; raunu 881-8772
DR. PETRAS ŽLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6284 So. Narraganeett Avenue 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą

Perskaitę "Draugę", duokite ji kitiems.
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Prof. Steponas Kairys, Nepriklausomybės Akto signa
taras (1878-1964)

Kipras Bielinis, Lietuvos Steigiamojo seimo atstovas 
(1883-1965)

^otriai lova

Paminklai Lietuvos laisvės kovotojams
- < ; ' ' ■ • ' 7 ' V

Pagerbkime prof. Steponą Kairi
ir Kiprą Bielinį

Jau praėjo daugiau kaip de
šimt metų nup’ mirties šių dviejų 
kovotojų už Lietuvos Nepriklau
somybę. 1964 m. New Yorke nuo 
mūsų atsiskyrė vienas iš dar gyvų 
likęs Lietuvos Nepriklausomybės 
akto signataras prof. Steponas 
Kairys ir, nepilnai metams suėjus, 
1965 m. savo bute prie rašomojo 
stalo buvo surastas negyvas ko
votojas prieš bet kokios formos 
rusišką imperializmą, Kipras Bie
linis.

■ Abu šie didieji kovotojai už 
Lietuvos laisvę pasižymėjo ne
paprasta ištverme, drąsa ir pasi
ryžimų. Abiejų kovos tikslas buvo 
vienas: nepriklausoma demokra
tinė Lietuva. Priemonės šiam 
tikslui siekti kartais skyrėsi. Prof. 
Steponas Kairys veikė ne vien tik 
lietuviškos miestų darbininkijos 
tarpe, 'bet taip pat lietuviškos in
teligentijos ir buvo žinomas vi
suose lietuviškos visuomenės 
sluoksniuose, kaip didelis to- 
lerantas, t aukštos erudicijos inte
lektualas, labai maloni ir papras
ta ..asmenybė ir politikas. Jis 
savo taurumu kaip magnetas 
traukė tiek vyresnės, tiek jaunes
nės kartos visuomenininkus ir 
kultūrininkus. Profesorius į ideo
loginiai ir politiniai apsisprendu
sius savo kolegas žiūrėjo kaip j 
politinio darbo partnerius. Politi
nė ir ideologinė diferenciacija 
jam nebuvo susiskaldymas į par
tijas, bet viena iš pagrindinių są
lygų vienybei demokratinėje vi
suomenėje pasiekti. Suprantama, 
kodėl jis nuoširdžiai bendradar
biavo su visais, kurie buvo skir
tingų įsitikinimų, bet siekė to pa
ties tikslo —nepriklausomos de
mokratinės Lietuvos. Prof. Stepo
nas Kairys ne tik buvo mėgiamas 
savo politinių bendraminčių ir 
savo mokinių inžinierių, bet taip 
pat respektuojamas ir skirtingos 
ideologijos politikų. Turbūt ne- 
suklySime įtvirtindami, kad Lie
tuvos nepriklausomybės kūrimosi 
laikotarpyje trys politikai - vals
tybininkai - prof. Steponas Kai
rys, Mykolas Sleževičius ir pre
latas Krupavičius - įrodė, kad 
Lietuva gali ir moka tvarky
tis demokratiškai. Prof. Steponas 
Kairys savo paskutiniųjų metų 
laikotarpyje atsiminimuose “Lie
tuva budo” ir “Tau, Lietuva” ne 
tik prisimena Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpį, Lietuvos 
ateiti, planuodamas Lietuvos ū- 
ikinį atstatymą, rusiškam impe
rializmui sugriuvus, bet taip pat 
ypatingą dėmėsi atkreipia į oku
puotą Lietuvą. Sayo šūkiu “Vei
du i Lietuvą” jis ragina visus, o 
ypač jaunesnę lietuvių kartą, ry
šiuose su okupuotos Lietuvos lie
tuviais nesivadovauti vien jaus
mais “Širdimis i Lietuvą”, bet 
“Veidu i Lietuvą”, tai yra racio
naliu pažinimu bandyti tiksliai

DR. JONAS VALAITIS

patirti dabartinės okupuotos Lie
tuvos lietuvių gyvenimo pulsą su 
visomis negerovėmis ir pažinti 
tos gyvosios okupuotos Lietuvos 
aspektus lietuviuose, kurie bus 
reikšmingi laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos atkūrime.

Kipras Bielinis, garsiojo knyg
nešio Jurgio Bielinio sūnus, išau
gęs už Lietuvos nepriklausomybę 
kovojančios šeimos aplinkoje, vi
są savo gyvenimą paskyrė Lietu
vos miestų darbininijos ir lietu
viško kaimo bežemių ir mažaže
mių gerbūviui kelti. Jisai tikėjo, 
kad, šio tikslo siekiant, reikia at
sikratyti rusiško imperializmo, 
atstatyti nepriklausomą Lietuvą 
ir sukurti ūkinę sistemą, kurioje 
žmogus būtų savo paties likimo 
kalviu. Kiprui Bieliniui buvo sve
timi destruktyviniai, revoliuciniai 
metodai. Jis, siekdamas caro val
džios pašalinimo, nepriklauso
mos Lietuvos atstatymo, puose
lėjo lietuviškų kooperatyvų kūri
mą miestuose ir kaimuose. Lietu
viams, norintiems susipažinti su 
rusišku imperializmu, tiek cari
niu, tiek bolševikiniu, pravartu 
pastudijuoti istorinę Kipro Bieli
nio knygą “Gana to jungo”. Šio
je knygoje Kipras Bielinis doku
mentuotai įrodo rusiškojo impe
rializmo grėsmę ne tik Lietuvai, 
Europai, bet ir visam pasauliui. 
Kipras Bielinis skyrėsi nuo prof. 
Stepono Kairio tuo, kad mažiau 
naudojo plunksną ir intelektua
lines priemones, bet prakalbas į 
lietuviškas mases tiek kaimuose, 
tiek miestuose, aiškindamas caro 
valdžios negeroves ir nepriklau
somos Lietuvos šviesią ateitį. Jei

gu prof. Steponas Kairys pirmiau
sia buvo valstybininkas —Ne
priklausomybės Akto vienas iš 
signatarų ir antroje vietoje social
demokratas, tai Kipras Bielinis, 
priešingai, pirmoje vietoje social
demokratas - darbininkų, beže
mių ir mažažemių ūkininkų užta
rėjas ir turbūt antroje vietoje 
valstybininkas, Steigiamojo sei
mo atstovas. Šių dviejų Lietuvos 
laisvės kovotojų visuomeninio su
siderinimo — susidraugavimo 
viena iš priežasčių ir buvo vienas 
kito papildymas. Prof. Stepono 
Kairio asmenybė, jo plunksna ir 
sugebėjimas pavienius lietuvius 
išklausyti, surasti skirtumus ir, 
juos išaiškinus, prieiti prie veiks
mingo kompromiso, buvo papil
dytas Kipro Bielinio uždegančio
mis prakalbomis į lietuviškas 
mases ir jo bekompromisinė kova 
prieš Liettivos nepriklausomybės 
priešus, caro valdžią, bolševiki
nę Lietuvos okupaciją ir, turbūt 
svarbiausia, rusišką imperia
lizmą.

•Lietuviškoji visuomenė, esanti 
už okupuotos Lietuvos ribų,įver
tindama šių dviejų kovotojų už 
Lietuvos laisvę darbus, neturėtų 
likti, prisimenant prof. 'Stepono 
Kairio žodžius, Lietuvai skolinga 
ir turėtų paremti prof. Stepono 
Kairio ir Kipro Bielinio pamink
lų komitetų pastangas pastatyti 
šiems mūsų žymiems visuomeni
ninkams paminklus. Prof. Stepo
no Kairio paminklo projektas y- 
,ra paruoštas arcnitekto A. Kere
lio ir inž. B. Masioko, o Kipro 
Bielinio paminklas yra sukurtas 
architekto J. Kovos. Iki šiol prof. 
Stepono Kairio ir Kipro Bielinio 
giminės, draugai, pažįstami, pa
minklų komiteto nariai ir lietu
viai inžinieriai, prof. Stepono Kai
rio mokiniai, yra surinkę pusę

MUZIEJUS HOBARTE

Nuo amžių negyvenama Šalis. 
Kurtus bazaltas ir bangų Švytuoklė. 
Patikslinsime. Čiabuvių dalis, 
išlikusi po trejeto medžioklių, 
nereiSkė nieko. Šit iškyšulys, 
kur jie pavirto dulkėmis. Klajokliai,

nuogi ir alkani. Prie pat ribos, 
kurią nenoriai pastebi poetas: 
be atminties, be skydo, be kalbos.
(Dar užpernai čia buvo ir skeletas, 
bet jį sudegino — iš pagarbos, 
o gal ir tam, kad neužimtų vietos).

Vieta nemėgsta tuštumos. Girdžiu, 
kaip sukasi erdvė, užgyja spragos. 
Pasaulį vėl pradėjo iš pradžių 
keli artistai, gundytojai, vagys, 
dažniausiai nelabai kalti, žodžiu, 
nedidelis Britanijos gulagas,

kurį paskum užliejo nežinia. 
Čia pats ramiausias gaublio regionas. 
Kas buvo — buvo. Žmonės tarė "ne”. 
Klaidas apgaili net magnetofonas, 
ir nepiktai grūmoja ekrane 
iš amžinybės grįžęs autochtonas.

Žema kakta, palinkusi galva, 
kurios nežeidžia kruvinas erškėtis. 
Šiandieną džiaugtų si valdžios globa 
net mirusieji. Leistina tikėtis, 
jog praturtėtų netgi jų kalba.
(Nors apie ką gi nešantiem šnekėtis f).

Gal apie tai, kad laiko tiesumu 
pasaulis ir kalėjimai gerėja. 
Casino. Ties akmens apskritimu 
boluoja burės. Bronchai gaudo vėją, 
o tas, kurs žavis miesto jaukumu, 
nėbegrąžina bilieto Kūrėjui

nei Ansetfo kompanijai. Tylu. 
Tamsi gentis, beveidė ir išnykus. 
Kalėjimo grandinės po stiklu.

Vaclovas Ratas Lino raižinys

Istorija sudyla nei skatikas, 
ir sklidinas Antarktikos miglų 
kalnagūbrio ir įlankos vainikas.

Tas kirvis prie šaknų; pareik namo. 
Mes jau ne broliai, bet kol kas kaimynai, 
kur amžius liečia amžių lyg statmuo, 
išblėsta mūsų nuotraukos, raidynai, 
kažką dar klykia perkirstas skiemuo 
ir pelenai turistinėj vitrinoj.

Kas užmarštie f Ką reiškia — "užmarštis”? 
Klepsidros laša ir upokšniai bėga, 
svyruoja žemė, blyksi neviltis 
šalia ankštos visatos arba nieko. 
Smiltainio bokštai, prieplauka, naktis, 
ženklai ant vėjo. Brėžiniai ant sniego.

Hobartas — TasmarUĮos sostine. Jo muziejuje viena 
apytušte sale skirta čiabuviams, kurie žmonijai nieko nespėjo 
palikti. Gretimoje salėjo — relikvlos lš tų laikų, kada Tasma- 
nija buvo tremties vieta, primenanti Sibirą. Nesunku — o at
vykėliui iš Lietuvos tiesiog natūralu — įsivaizduoti panašiame 
muziejuje ir mūsų epochų. Autorius

Nauja Simo Kudirkos išgyvenimų knyga

reikiamos paminklams pastatyti

Prof. Stepono Kairio ir Kipro Bielinio paminklų projektas Lietuvių tautinėse 
kapinėse, Chicagoje. Kairėje — paminklas Kiprui Bieliniui, projektas archi
tekto Jono Kovos, dešinėje — paminklas prof. Steponui Kairiui, projektas ar- 
chtt AJCeveUo ir inž. B. Mašioto.

FOR THOSE STU1 AT SEA, by 
Simas Kudirka & Larry Eichel. The 
Dial Press, 1 Dag Hammarskjold Pla- 
za, New York, N. Y. 10017; 1978 m„ 
226 psl, $7.95.

Simo Kudirkos atvykimas kaip 
įdomi sensacija nubangavo per 
visą Ameriką. Jo filmas kiek at
skleidė jo gyvenimą Lietuvoje ir 
išryškino jo pagrobimą 1970 m. 
nuo Vigilent laivo,' bet dabar 
naujai pasirodžiusi knyga ypa
čiai svarbi, kadangi detaliai 
atskleidžia jo skaudžius išgyveni
mus Potmos ir Permės vergų dar
bo lageriuose ir Vladimiro kalė
jime. Šis jo gyvenimo laikotarpis 
iki šiol buvo mažiausiai žinomas 
ir filme liko beveik nepaliestas.

Knygos autoriai du: pasakoto
jas Simas Kudirka ir medžiagos 
surinkėjas bei atkūrėjas laikrašti
ninkas Larry Eichel. Tai dar jau
nas, tik 1949 m. gimęs žmogus, 
dabar “Philadelphia Inąuirer” 
laikraščio sporto koresponden
tas, reporteris. Baigęs Harvardo 
universitetą 1971 m. ir po to tre
jus metus dirbęs kaip “Newsday” 
reporteris. Jis taipgi yra vienas iš 
autorių knygos “The Harvard 
Strike”, o už savo apsukrumą

JUOZAS PRUNSKIS

laikraščių tarnyboje laimėjęs 
keletą premijų.

Prie šios knygos apie Simą 
Kudirką jis dirbo 22 mėnesius, Si
mą Kudirką klausinėdamas kar
tais net po 14 valandų paroje, ir 
tai per dvi — tris paras iš eilės. 
Eicheliui buvo gera talkininkė 
jo žmona, laikraščio redaktorė.

Besistengiant kaip galint pa- 
grindiniau surinkti medžiagą, Ei- 
chelis nuodugniai apklausinėjo 
Vigilent laivo tarnautojus, Pa

krančių sargybų ir Valstybės de
partamento žmones, iš jų surink
damas su šiuo reikalu surištus 
dokumentus. Lankėsi Vigilent lai
ve, apklausinėjo su Simo Kudir
kos išsilaisvinimu susietus lie
tuvius: dr. K. Bobelį, Alg. Gečį, 
Gr. Paegle, A. Zerr, Kudirkos mo
tiną, net ir išklausė drauge su Ku
dirka kalėjusio, bet vėliau į Izraelį 
išleisto Shimon Griliaus pasako
jimų. Jam, žinoma, talkino S. 
Kudirkos vertėjos ir palydovės 
laisvės šaly Rima Mironas ir Dai
va Kezienė; savais pasakojimais 
papildė ir Genė Kudirkienė.

Iš pradžių knyga atrodė lyg 
kiek sausoka, kol pasakojama, ikas

piniginės sumos. Surinkus reikia
mą pinigų kiekį, paminklai bus 
pastatyti dar šių metų rudenį 
Chicagos lietuvių tautinėse kapi
nėse ir iškilmingai atidengti 
1979 metų Memorial Day proga.

Brangūs Tautiečiai, nelikime 
skolingi Lietuvai ir pastatykime 
prof. Steponui Kairiui ir Kip
rui Bieliniui paminklus, atsidėko
dami už jų darbus ir primindami 
mūsų jaunajai kartai, kad reikės 
vis dar daugiau ir daugiau lais
vės kovotojų nepriklausomos de
mokratinės Lietuvos atstatymui.

į A si

Simas Kudirka sutinkamas ir sveikinamas ant laivo Vlgllant 1974 m. lapkričio 
23 cL, praėjus ketveriems metams nuo tos dienos, kai jį rusai jėga nuo šio 
laivo pagrobė.

dėjosi amerikiečių įstaigose, kokie 
vyko pasikalbėjimai tarp JAV 
biurokratų, Kudirkai nušokus ant 
Vigilent laivo. Tačiau toliau,iš
sivysto labai įdomi intriga, kai 
imama atskleisti, kaip rusai, jėgą 
atsigabenę į savo laivą, Kudirką 
įkalino jame, kaip nugabenus"! 
Klaipėdą vyko jo teismas, kur jis 
labai ryžtingai rėžė visą tiesą oku
pantams ir jų pakalikams — tei
sėjams.

Visa knygos eiga vyksta dvfe- 
mis planais: aprašymu, kaip bė- 
go įvykiai, ir paties Simo Kudir
kos atsiminimų, vidaus pergyve
nimų atskleidimu, pasakojimą 
perkeliant į jo paties lūpas . Kaip 
gyvenime, taip ir knygoje Simas 
atsiskleidžia ir žavi savo nuošif-' 
durnu, paprastumu, kuklumu, bet 
drauge ir ryžtu, patriotiniu kovin
gumu, nepalaužiamu atkaklumti 
prieš okupantus. Jis stiprus lietu
viškas disidentas vergų darbo 
stovyklose, net savo gyvastimi ri
zikuodamas iškėlęs Jungtinių Tau
tų vėliavą tarp kalinių barakų, 
telkęs slaptus pasitarimus, orga
nizavęs pasipriešinimą prieš sar
gybinių brutalumą ir kalinimo 
sistemos nežmonišką žiaurumą.

Šios knygos skaitymas daro net 
gilesnį įspūdį negu filmas. Tiesa, 
filmas pagauna akį, bet čia tokie 
pergyvenimai, kad duria, tiesiog į 
širdį. Knygoje užtinkame visą 
galeriją kančios brolių lietuvių; 
nužudytas partizanas Vytas Šuls
kis, lageriuose kalinami Antanas 
Jastrauskas, Mečys Kibartas, Ju
lius Dubauskas, Jonas Šilinskas, 
Lietuvos žydas Shimon Grilius, 
Jonas Kadzionis.

Visi jie kruvinai sunkaus liki
mo draugai, kai kurie jau nuėję 
amžinybėn. Ne veltui vienas iš 
lagerio įnamių buvo išsitatuira
vęs žodžius: “Sovietų Sąjungos 
vergas”. Graudu skaityti, kaip jie 
kentėjo badą, šaltį, maskolių pa
nieką ir savavaliavimą, palaips
niui, kaip Kudirka tvirtina, tap
dami vaikščiojančiais skeletais.

(Nukelta į 4 psl.)



Nr. 141 (24) — pal. 4 DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA šeštadienis, 1978 m. birželio mėn. 17 d.

Lenkų rašytojų sąjungos kongresas
Nors nuo dvidešimtojo Len- tojus nepamiršti “patriotinės ir 

pilietinės“ atsakomybės, tačiau 
drauge pripažino, kad jie turi 
teisę “kūrybiškai kritikuoti”.

kų rašytojų sąjungos kongreso 
Katowicuose praėjo daugiau 
pora mėnesių, apie jį dar 
gyvai diskutuojama pačioje 
Lenkijoje ir Vakaruose. Iš svar
bių detalių, prasmunkančių pro 
cenzūros tinklą, tebesistengia- 
riia susidaryti pilną kongreso 
vaizdą.

• Pasiruošimai kongresui vyko 
ypatingoje atmosferoje. Po 
kultūros ministerio Tejchmos 
atsistatydinimo praėjusių metų 
pabaigoje, lenkų literatai pa
joto naujos kultūrinės “šal
nos”, griežtesnės priežiūros pa 
vtojų. Jie pasiryžo ginti savo 
teises ir reikalauti didesnės 
meninės bei inelektualinės 
laisvės. Renkant atstovus į 
kongresą šešiolikoje vietinių 
skyrių, vyko akistata tarp par
tinių rašytojų ir jų nepriklau
somų kolegių, aktyviai kovojan
čių už kultūrinės laisvės pra
plėtimą.

Lenkų rašytojų sąjungos 
kongreso svarbą Varšuvos vy
riausybei patvirtino aukštų 
valdžios ir partijos atstovų 
dalyvavimas. Oficialioji kon
greso tema buvo literatūros 
“pilietiškumas, patriotiškumas
ir socialistinis humanizmas”. 
Bet kongreso dalyviai painfor
mavo Vakarų korespondentus, 
jog debatuose vyravo cenzūros 
ir popieriaus trūkumo knygoms 
klausimai.

Partijos centro komiteto sek
retoriaus Jerzy Lukaszewičiaus įso atstovų 
kalba kongrese buvo, palyginti, | pritardami jo pozicijai 
švelni. Tiesa, jis ragino rašy

Lukaszevvicz paminėjo valdžios 
planą įsteigti naują instituciją, 
Literatūros ir spaudos tarybą, 
kori būtų Kultūros fr menų mi 
nisterijos padalinys. Pasak jo, 
tokia taryba įgalintų rašytojus 
tiesiogiai prisidėti prie “kultū
rinės programos sudarymo” ir 
leistų jiems išsamiau pasisakyti 
jų kūrybiniais reikalais. Kaij 
tašoma Amerikos dienraštyje 
“Bkltimore Sun“, naujoji tary
ba būsianti "peržiūros” instan
cija, į kurią rašytojai, kino kū
rėjai ir kiti kultūriniai veikėjai 
galėtų apeliuoti destruktyvios 
cenzūros atvejais. Kai kurie 
lenkų rašytojai mano, kad to
kia institucija galėtų būti nau
dinga, nes per ją būtų galima 
patraukti publikos dėmesį į 
cenzūros problemą.

Kongreso metu rašytojas An- 
drzej Braun pasakė kalbą, kri
tikuodamas cenzūrą, kuri men
kina tautos kultūrinį gyvenimą 
ir trukdo rašytojams kūrybiš
kai gvildenti savo temas. Par
tijos pareigūnai apšaukė Brau
ną “provokatoriumi” ir “pavo
jingu elementu”. Atsakydamas 
į jų kaltinimus, Lenkijos rašy
tojų sąjungos pirmininkas Ja- 
rosla* Iwaszkiewicz pareiškė, 
kad tokio kišimosi į Sąjungos 
“ridinės problemas” negalima 
toleruoti. Du trečdaliai kongre- 

priėmė rezoliuciją,

Pasak Frankfurter Allgemei-

Alfonsas Dargia Kompozicija (1975)

nistracijos adresas: 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207

Algirdas Budreckis rašo apie 
Jurgį Radvilą. Prisimenama 
Karo mokyklos XIX laida, ne
pagailint jai ano meto nuotrau
kų. Apsčiai paberta ir daugiau 
įvairių karinio pobūdžio atsi
minimų. Morkus Šimkus tęsia 
ir toliau Baltimorės lietuvių 
Dainos draugijos istoriją. Gau
si šaulių veiklos kronika, įdo
mios karinės žinios.

• ■?
vieno pasišventusio žmogaus | gą apie sportą nepriklausomy

bės laikais 
yra beveik 
dėlto Jonas 
ko, viską

plunksna ir jo paties pinigu. 
Jonas Narbutas jau šiuo savo 
dvigubu užmoju yra vertas iš
eivijoj išskirtinio dėmesio. Išei
vijos sąlygose surinkti medžia-

Lietuvoje atrodo 
neįmanoma, O vis 
Narbutas ją surin- 
aprašė ir sutvarkė

(Nukelta į 5 pusi.)
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ne Zeitung, naujoji Lenkijos 
rašytojų sąjungos valdybos su 
dėtis rodo, kad nepriklausomie
ji rašytojai laimėjo pergalę 
prieš savo partinius kolegas. Į 
valdybą buvo išrinkti keturi 
rašytojai, artimai susiję su len 
kų nepriklausomu kultūriniu 
sąjūdžiu: poetė Wislawa Szym- 
borska ir esejistas Josef Szcze-

panski yra nepriklausomo 
“skrajojančio universiteto” pa
skaitininkai, o esejistas Jacek 
Wozniakowski ir romanistas 
Marek Nowakowski bendradar
biauja samizdatiniame literatū
ros žurnale “Zapis”.

Visa tai rodo, kad Lenkų ra
šytojų sąjungop. kongresas tu
rės ypatingos reikšmės Lenki
jos kultūriniame gyvenime, ik.

• LIETUVIŲ DIENOS, 1978 
m. gegužės mėn., Nr. 6. Lei
džia ir administruoja A. F. Ski
lius. Redaguoja Redakcinė ko
legija. Redakcijos ir administ
racijos adresas: 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood, CA, 90029. 
Metinė žurnalo prenumerata — 
15 dol.

Šiame numeryje duodamas 
Australijos min. pirm, žodis 
lietuviams; apsčiai vietos ski
riama pianistui ir dirigentui 
Alvydui Vasaičiui; stabtelėja
ma prie Anatolijaus Kairio 
konkursinės progos, prie šie
metinės Chicagos lietuvių ope
ros, prie St. Ylos knygos apie 
arkv. J. Matulaiti, prie Lietu
vių fondo suvažiavimo, prie 
Henriko Kačinsko viešnagės 
Kalifornijoje ir kt.
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PRAKTIŠKIAUSIOS DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE 

Siuntinys 1 —1978
Nepermatomo nailono gėlėta arba su ornamentais įvairių spalvų 

labai populiari medžiaga dėl dviejų suknelių; gėlėta arba lygių spalvų 
crimplene medžiaga suknelei; dvigubo storio nailoninė skarelė; mote
riškas nailono apatinis arba vyriški nailono viršutiniai marškiniai; dvi 
poros vyriškų arba moteriškų nailoninių arba vilnonių kojinių; 40 ang
liškų geriausių cigarečių; dėžė šokoladinių saldainių; 1 svaras pupe
lių kavos; vienai eilutei vilnonė labai gera medžiaga su (audimu “Ali 
wool made in England”, gali būti šviesios arba tamsios spalvos.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis — $190.00. 
Taip pat dar galima dadėti Į šį siuntinį 9 sv. svorio prekių, pavyz
džiui, galima dadėti 4 m. medžiagos, 2.75 m. dirbtinio minko kailio 
arba kitokių dovanų.

žemiau siūlome keletą praktiškesnių ir naudingesnių dalykų: 
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui . . .
Jeans "Wrangler”, vyr. arba mot. (galima siųsti 4) 
Geresnės rūšies nertinis ... . .
Nailono 
Vilnonė 
Vilnonė 
Geresni
Lietsargis telescopic ..........................
Vyriški arba moteriški labai geri pusbačiai . 
Crimplene medžiaga kostiumėliui . . .
Angliška eilutei medžiaga (“All wool made in England”) 50.00 
Geresnė ” " ” 75.00
Siunčiame įvairius kalkuliatorius ir Stetoskopus.
Sudarant savo nuožiūra siuntinį, reikia pridėti $28.00 už visas per

siuntimo išlaidas. Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčia

me palikimus | Lietuvą prekėmis arba pinigais.

kojinės, vyriškos arba moteriškos 
medžiaga suknelei 
skarelė 
marškiniai t

. $80.00 
. 40.00 
. 32.00 
. 3.00
. 24.00 
. 11.00 
. 15.00 
. 12.00 
. 34.00 
. 30.00
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Nauja
Simo Kudirkos j 
išgyvenimų knyga
(Atkelta iš 3 psl.).

Šiokia tokia prošvaistė buvo žmo
nos Genės atsilankymas j lagerį, 
bet graudino jos pasakojimas, 
kaip enkavedistai beveik viską na
muose konfiskavo.

Skaitytoją giliai veikia pasako
jimai, kaip beteisiai kaliniai sun
kiausiose sąlygose bandę pralauž
ti tą priespaudą skundais, strei
kais. Atsirado net tokių, kurie 
kraudami medžius į laivus išvež
ti į užsienį, nusikirto ir pakrovė 
savo ranką — gal kas atras Va
karuose ir supras beteisius pri
spaustuosius. Kaliniai troško 
traukiniuose, jų sąlygos vis darė
si žiauresnės, išvežant į Permę, 
dar blogiau — atsidūrus Vladimi
ro kalėjime, kur vienas narkoti
kais rusų apnuodytas kalinys net 
ėmė kišt sau į bumą savo ekskre
mentus.

Knyga giliai įspūdinga, atsklei
džianti kai kurias mums nežino
mas smulkmenas, pvz.,kaip ameri
kiečiai buvo pasipiktinę Kudir
kos išdavimu, rusams, kad to lai
vo jūrininkams padavėjos net val
gyt atsisakė nešti, o jų čekių ne
keitė kai kurie prekybininkai. 
Smulkmeningai aprašoma Kudir
kos vidinė drama, sužinojus, kad, 
jam esant kalinamam, kitas į jo 
šeimą atėjo. Knyga smulkmenin- 
giau atskleidžia ir Kudirkos iš
laisvinimo, į šią šalį atgabenimo 
aplinkybes. Čia daugiau išryški
nama rytuose gyvenusių inicia
tyva, kiek nustelbiant Chicagos 
lietuvių centro pastangas, bet 
matyti autoriaus pastangos sumi
nėti ir abi puses.

Apskritai veikalas svarbus ir is
torine tiesa, ir okupuotų, žmonių 
priespaudos išryškinimu, taigi — 
pabrėžimu pavergtųjų teisės į 
laisvę. Amerikiečiams bus reikš
mingas palyginimas tarp Sovietų 
kalinamųjų padėties ir tanp Ange- 
los Daivis, laikytos gana praban
giame kalėjime JAV-se.

Jeigu vyresnieji daugiau žino

Nauji leidiniai
• AIDAI, 1978 m. gegužės 

mėn., Nr. 5. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. - Redaguoja dr .Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122. Literatūros, apžval
gų ir techninis redaktorius — dr. 
Leonardas Andriekus, O.F.M., 
Franciscan, Monastery, Kenne
bunkport, Maine 04046. Žurnalą 
leidžia lietuviai pranciškonai. 
Administruoja Benvenutas Ra
manauskas, O.F.M., 361 High- 
land Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207. 
Žurnalo metinė prenumerata — 
15 dol.

apie lietuvio nužmoginimą bol
ševikų z daboklėse, lageriuose ir 
kalėjimuose, tai mūsų jaunimui 
šis veikalas bus ryškus atskleidi
mas to, kas darosi anapus geleži
nės uždangos. O ypač šiam vei
kalui vieta kitataučių biblioteko
se ir lentynose. Gaila, kad auto
rius, sekdamas amerikiečiuose įsi
brovusią madą, nevengia vienoj 
kitoj vietoj vulgarių žodžių, bet 
apskritai vertingas veikalas kaip 
savo plačia, tikslia, nuoširdžia 
informacija, taip ir lengvu stiliu
mi, kur kalbama dialogais, vaiz
dais, faktais. Vaizdumą padidina 
ir šeši puslapiai iliustracijų. Gi
liai. įspūdinga skaityti ir tai, kad 
daug mūsų lietuviui Simui padė
jo rusų disidentai, kaip Kovale- 
vas, Tverdochlebovas, kurie da
bar patys pateko į Sovietų kalėji
mus ir vergų darbo stovyklas.

Naujame “Aidų” numeryje 
pirmiausia spausdinamas Oska
ro V. Milašiaus straipsnis “Du 
politiniai mesianizmai”. Šitas mū
sų diplomato ir poeto intriguo
jantis raštas, atrodo, ištisai dar 
niekur nebuvo paskelbtas. Poezi
jos puslapiai. «į kartą paskirti Eg
lei Juodvalkytei. Apie šių dienų 
informacijos revoliuciją ir kom
piuterius rašo Antanas Dundzi- 
la. Beletristikai atstovą: ia latvių 
rašytojas Anšlav*; Eglitis. 
Spausdinama jo nove) ' Kai rą 
griūtis”, lietuvių kalbon išveista 
Jurgio Gliaudos. *Su Šiuo rašyto
ju skaitytojas supažindinamas ir 
apžvalginėje žurnąlo dalyje. Bai
giamas anksčiau pradėtas spaus
dinti Jono Puzino straipsnis “Dr. 
Jonas Basanavičius — Lietuvių 
mokslo draugijos steigėjas ir ug
dytojas”. Apžvalginiuos pusla
piuos rašoma apie pasaulinę ra
šytojų organizaciją — tarptauti
nį PEN klubą (PI.), apie Katali
kų spaudo., Larą Lietuvoje (Juo
zas Prunskis) ir apie minėtą Eg- 
litį (J. GlęL).

Recenzuojamos knygos: St. Y- 
los “Jurgis Matulaitis” (V. Rim
šelis), Kazio Almeno “Sauja ska
tikų” (Sh. Hol), “Lituanistikos 
instituto suvažiavimo darbai” (J. 
G.), “Skautiškųjų vienetų vado
vai ir vadovės” (Pr. Karalius), 
Benvenuto Ramanausko “Bro
liai, pradėkim” (A. Rubšys), A- 
leksandro Tertisono “Žemaitijos 
girių takais” (A. Skėrys).

Žurnalo puslapiai ir viršeliai 
papuošti dail. Vlado Žiliaus dar
bų nuotraukomis, prie jų prijun
giant ir trumpą informaciją apie 
patį dailininką.

• TECHNIKOS ŽODIS, 1978 
m. Nr. 1. Leidžia Amerikos 
Lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos Chicagos skyriaus 
Technikinės spaudos sekcija. 
Vyr. redaktorius — V. Jauto- 
kas, 5859 S. Whipple St., Chi
cago, IL 60629. Tech. redakto
rius — J- Slabokas. Adminis
truoja Antanas Brazdžiūnas, 
7980 VVest 127 Ct. Palos Park,

EL 60464. šiam numeriui me
džiagą sutelkė’ ir ji redagavo 
J. Rimkevičius. Technikiniai 
numerį tvarkė J. Rimkevičius 
ir A. Pargauskas.

. Pirmiausia šiame numeryje 
gražiu Stasio Santvara žodžiu 
minima inž. dr. Jurgio Gimbu
to 60 metų amžiaus sukaktis, 
dar pridedama keli puslapiai 
iš inžinierių yeiklos bei kito
kios kronikos, o visa kita pa
skirta Trečiajam mokslo ir 

, kūrybos simpoziumui, įvyku
siam Chicagoje praėjusių metų 
lapkričio 24-27 d. Tai simpo
ziumo dalyvių ir jų darbų pus- 

I lapiai. Pradžioje nušviečiama 
organizacinė ir struktūrinė 
simpoziumo schema, o toliau 
jau supažindinama su sekcijo
mis, jų temomis ir paskaitinin
kais, bendraisiais posėdžiais ir 
kt.

• LIETUVOS ISTORIJOS 
METRAŠTIS, 1976 metai. Iš
leido “Mokslas” Vilniuje 1947 
m. Redakcinė kolegija: J. Dob
rovolskis, V. Merkys, V. Mi
lius, G. Niunkienė, R. Strazdū- 
naitė (sekr.), H. Badžius, A. 
Tautavičius, Br. Vaitkevičius 
(vyr. red.), R. Žepkaitė (vyr. 
red. pavaduotoja). Leidinio au
torinė institucija yra: Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos Istori- 
jfts instituto Lietuvos TSR is
torijos probleminė mokslinė 
taryba.

Jūratė Kuzmaitė rašo apie 
Kražių jėzuitų kolegijos žemė
valdą XVn-XVHI amž. Leo
nas Mulevičius svarsto agra
rinį klausimą Lietuvoje 1905- 
1907 m. revoliucijos metu. Kiti 
įvairių autorių straipsniai lie
čia Lietuvos amatų istoriją, li
nų kūlimo darbą, Lietuvos ur
banistiką ir kt. Pateikiama se
nųjų publikacijų, knygų recen
zijų. Mokslinėje kronikoje duo
damos istorijos disertacijų te
rmos, suminimi archeologinių ir 
etnografinių ekspedicijų rezul
tatai. »

• KARYS, 1978 m. gegužės 
mėn. Nr. 5. Pasaulio lietuvių 
karių-veteranų mėnesinis žur
nalas. Redaguoja Zigmas Rau- 
linaitis. Administruoja Leonas 
Bileris. Žurnalo prenumerata 
— 10 dol. Redakcijos ir admi-

• Jonas Narbutas, SPORTAS 
NEPRIKLAUSOMOJE LIETU
VOJE. Pirma dalis (1919— 
1936). Išleido autorius 1978 
m. Viršelis dail. Romualdo Bu
kausko. Kalbą taisė Anupras 
Tamulynas. Spaudė M. Morkū
no spaustuvė, 3001 VVest 59th 
Street, Chicago, IL 60629. Lei
dinys 432 psl., gausiai iliust
ruotas nuotraukomis, kaina 9 
dol., gaunamas ir “Drauge”.

Didelis darbas padarytas
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AMERICAN INTERNATIONAL HOLIDAYS
“The Shortest Distance Betvveem Two Points”

465 Statler Office Building * Boston, Massachnsetts 02116 * Tel. 617-482-1885

19 78
Kelionės į Lietuvą

IŠ CHICAGOS

VIENOS SAVAITES KELIONE (Maskvoj 1 naktis, Vilniuje 5 naktys, Maskvoje 1 naktis).

Aplankysime: Maskvą, Vilnių, Frankfurtą
ir Varšuvą.

IŠVYKSTA Iš JAV GRJŽTA I JAV KAINA
Rūgs. 17 d. Rūgs. 25 d. VUniuJe nuo 9/19 iki 9/23 $999.00
Rūgs. 24 d. Spal. 2 d. 99 »> 9/26 iki 9/30 $999.00
Spal. 8 d. Spal. 16 d. H t* 10/10 iki 10/14 $999.00
Spal. 15 d. Spal. 23 d. M •* 10/17 iki 10/21 $999.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONES (Frankfurte 2 naktys, Vilniuje 5 naktys, Maskvoje 2, Varšuvoje 4 naktys)
Rūgs, 15/78 Rūgs. 30/78 Vilniuje 9/19 iki 9/23 $1099.00
Rūgs. 22 d. Spal. 7 d. 99 9/26 iki 9/30 $1099.00
Spal. 4 d. Spal. 19 d. 99 10/10 iki 10/14 $1099.00
Spal. 12 d. Spal. 29 d. •9 10/17 11d 10/2J $1099.00

JŪSŲ KELIONĖJ IŠKAITOMA:
• Kelionė J abi puses iŠ Chicagos iki Frankfurto ir Maskvos
• Valgiai ir gėrimai skrendant
• Pirmos klasės traukiniai su miegamaisiais iš Frankfurto Į Maskvą
• Pirmos klasės kambariai su privačia vonia, dviem kambary
• Trys valgiai kasdien tiktai USSR
• Pervežimas iš aerodromų, geležinkelio stočių iki viešbučių
• Vietovių apžiūrėjimo ekskursijos j Kauną ir Trakus
• Bagažo tvarkymas (44 sv.) USSR
• JAV Tarptautinis transportacijos mokestis

NEĮSKAITOMA: Sovietų vizų mokestis $15.00 vienos savaites kelionei. Sovietų lr ir Lenkijos vizų 
mokestis $35.00 dviejų savaičių kelionei. Už gautas aplikacijas mažiau negu 30 dienų prieš išvyki
mą bus reikalinga primokėti $10.00.
PRAŠOME DĖMESIO: Visų oro kelionių kainos baigėsi 1978 m. kovo 31 d., o naujos kainos dar 
nepatvirtintos. Dėl to American Intemational Holidays garantuoja, kad ekskursijų nariai visada 
mokės žemiausiai galimas kainas išvykimo laiku, šis preliminarus pranešimas gali būti pakeistas.

------------ oooO Oooo--------------

Noriu dalyvauti jūsų kelionėj j Lietuvą, kuri jvyks___________________________________ ________________
Siunčiu $_______  kaipo užstatą □ kaipo pilną apmokėjimą □ už _______  asmenis (skaičius).
Rašykite čeki ar money order vardu: AMERICAN INTERNATIONAL HOLIDAYS
$100.00 minimum užstatas kiekvienam asmeniui. Pilnai sumokėti reikalinga 45 dienas prieš išvykimą. Prašom 
rašyti spausdintom raidėm, ir jei daugiau negu viena pora, prijunkite atskirą sąrašą su visom informacijom, 
kaip reikalaujama žemiau.

Vardas, pavardė-------------------------------------------------------------- 1____________________________________
Gatvė________________________________________ Telefonas —
Miestas _________________________ _ Valstija__________________________________ Zip______________
□ Rūkomoje ar Q nerūkomoje lėktuvo daly

Prisiųskite atkarpą su čekiu ar Money Order i
AMERICAN INTERNATIONAL HOLIDAYS

465 Statler Office Building
Boston, Massachusetts 02116

Tel 428-1886
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knygos forma. Ir pats negailė
jo savo tūkstantinių, knygą 
išleisdamas. Tai sutelktinė, do
kumentinė ir aprašomoji me
džiaga vienoje vietoje, me
džiaga labai brangi mūsų spor
to istorijai.

Pirmiausia daug vietos ski
riama įvairioms ano meto Lie
tuvos sporto organizacijoms; 
paskui organizacijoms, kurios 
nebuvo specialiai sporto, bet 
savo veikloje rodė nemažai 
dėmesio ir sportui; daugelyje 
puslapių žvelgiama chrono
logiškai į visų metų sportinius 
įvykius, užbaigiant juos 1936 
metais. Antrajame tome, rei
kia manyti, bus apžvelgti pas
tarieji keleri nepriklausomybės 
metai su Europos krepšinio 
meisterio titulo pergalingomis 
pirmenybėmis ir kt.

MUSŲ KALBA
Pažyminių vieta sakiny

sporcos 
nepnkLCLwmoje 

LiecuvDje
1919-1936

• FOR THOSE STILL AT 
SEA, by Simas Kudirka & Larry 
Eichel. Published by The Dial 
Press, 1 Dag Hammarskjold 
Plaza, New York, N. Y. 10017; 
226 pages; $7.95.

Tai Simo Kudirkos skaudžių 
pergyvenimų istorija, apimanti 
daugiausia ketverius metus — 
nuo bandymo pabėgti į Vigilent 
laivą iki atvykimo į laisvąją 
Ameriką. Ruošdamas šį angliš
kąjį tekstą, Larry Eichel su Si
mu Kudirka dirbo 22 mėnesius, 
kartais kalbėdamas po 14 va
landų dienoje, dvi ar tris dienas 
iš eilės. Eichel yra amerikietis 
laikraštininkas, gyvenąs Phila- 
delphijoje. Rinkdamas šiai kny
gai medžiagą, jis ne tik pagrin
dinai išklausinėjo S. Kudirką, 
bet ir aplankė Vigilent laivą, 
surinko informacijas iš to lai
vo įgulos narių ir jų viršininkų, 
iš Washingtono įstaigų. Taigi 
veikale buvo stengiamasi viską 
perteikti kuo tiksliau, lengva 
forma, įpinant pasikalbėjimus 
dialoginiu būdu, su meile Lie
tuvai, su teisingu žodžiu oku
pantams. Knyga papuošta gau
stomis Kudirkų šeimos nuotrau
komis.

Viena “Mūsų kalbos” skaityto
ja klausia, ar taisytini tokie sa
kiniai: Pirmasis dvidešimtojo am
žiaus dešimtmetis — Dvidešim
tojo amžiaus pirmasis dešimtme
tis; Pirmoji devynioliktojo am
žiaus pusė — Devynioliktojo 
amžiaus pirmoji pusė ir pan. Ne, 
netaisytini, ir štai dėl ko.

Sakinių sudarymas lietuvių kal
boj apskritai yra laisvas ir lanks
tus. Dažnai to ar kito žodžio ei
lės vieta sakiny priklauso nuo to, 
ką norime daugiau ar mažiau 
pabrėžti, paryškinti. Tad toks 
ryškinamasis žodis paprastai ir 
rašomas pirmoje vietoje. Pavyz
džiui, V. Pietario sakiny “Lėtas 
tai buvo žmogus” vardinė tari
nio dalis lėtas atkelta į sakinio 
pradžią. Vadinamoji inversija 
“žodžių vietos sukeitimas” ypa
čiai būdinga poezijai. Pavyzdžiui, 
Maironis eiliavo šiaip:

Amžiaus ilgus metus 
Augo uosis gražus.

įpratinę gramatikos tvarka 
rašytume: Gražus uosis augo il
gus metus. Bet inversija kalbą 
paįvairina, pagyvina, tad ji taip 
pat vartojama ne tik poezijoj, 
pvz.: Ėjo jis tris naktis ir priėjo 
jūras mėlynąsias (Tautosaka). Po 
girias žaliąsias vaikščiojo žmo
gus i(J.Jablonskis). Už senojo so
do baltavo svyravo beržynėlis, 
švarus, grynas.(Pr. Mašiotas).

Tačiau šiuo atveju mums vi
sų pirma rūpi įprastinė pa
žyminių vartojimo tvarka. Kai su 
vienu pažymimuoju žodžiu eina 
keli pažyminiai (derinamieji ir 
nederinamieji), arčiau pažymimo
jo žodžio paprastai eina tas iš 
jų, kuris su savo pažymimuoju 
lyg labiau suaugęs, lyg esmin- 
giau susijęs. -Ir tai sprendžia pats 
vartotojas. Pavyzdžiui sakydami 
“Pirmoji lietuvių kalbos grama

tika” nederinamaisiais pažymi
niais lietuvių kalbos pasakome 
esmingesnę gramatikos ypatybę, 
o derinamuoju pažyminiu pirmo
ji — daugiau atsitiktinę ypaty
bę. Plg. dar šiuos sakinius: Di
dieji universiteto rūmai. Centri
nė pašto įstaiga. Tolimesnė lie
tuvių kalbos raida. Redakcinis 
laikraščio darbas.

Tačiau kai derinamasis pažy
minys savo prasme yra labai 
glaudžiai sutapęs su pažymimuo
ju žodžiu, tai jis ir dėtinas prie 
pat šio žodžio, pvz.: Kaimyno 
vėjinis malūnas stovi ant kalno. 
Brolio vasarinis švarkas tinka ir 
man. Lietuvių bendrinė kalba 
daugiausia subrendo nepriklauso
moj Lietuvoj.

Kad su šios rūšies taisymais 
reikią būti atsargiems, rodo pa
ti kalbos praktika. Štai J. Jab
lonskio sakiniuose tas pats deri
namasis pažyminys vartojamas 
prie pat pažymimojo žodžio ir 
taip pait prieš nederinamąjį pa
žyminį, pvz.: Čia leidžiu lietuvių 
rašomosios kalbos gramatiką. 
Tarmes tiek teliečiu, kiek jos iš
eina aikštėn rašomojoje mūsų 
šių dienų kalboje (Rinktiniai 
raštail, 183). Plg. taip pat dr. 
Prano Skardžiaus knygos antraš
tę: “Ankstyvesnė ir dabartinė 
lietuvių bendrinės kalbos varto
sena” (ne: Lietuvių bendrinės 
kalbos ankstyvesnė ir dabartinė 
vartosena). Betgi kai kuriais at
vejais gali būti ir neaiškumų, pa
vyzdžiui, sakiny “Pirmojo seimo 
posėdžio aprašymas”: ar pirmojo 
seimo? ar pirmojo ppsėdžio? Ka
dangi derinamasis pažyminys ei
na prie seimo, tai suprantame 
pirmojo seimo, ,ne pirmojo posė
džio. Tokiais atvejais derinamie
ji pažyminiai turi būti prie savo 
pažymimųjų žodžių.

Stasys Barzdukas

Karališkosios pianistų 
varžybos

Birželio mėn. 4 d. antrą va
landą ryto Briuselyje, Beligijoj, 
pasibaigė tradicinės Karalienės 
Elisabethos vardo fortepijonų 
varžybos. Iš 80 užsirašiusių 
kandidatų pq pirmojo sijojimo 
buvo palikta galutinėms varžy
boms 12 kandidatų, kurie var
žybose laimėjo tokias vietas:

1) (250,000 frankų) laimėjo 
Abdel Rahman El-Bacha, 19 
metų (Libanas),

2) (200,000) — Gregory Al- 
len, 29 (JAV),

3) (175,000) — Brigitte En- 
geran, 25 (Prancūzija),

4) (150,000) — Allan Weis, 
28 (JAV),

5) 025,000) — Douglas
Finch, 20 (Kanada),

6) (100,000) — Robert Gros- 
lot, 27 (Belgija),

7) (75,000) — Natascha Tad
am, 22 (Izraelis),

8) (60,000) — Attila Neme- 
thy, 21 (Vengrija),

9) ; (50,000) — Sylvia Traey, 
28 (Belgija),

10) (50,000) — Paulo Gori, 
26 (BrazUija),

11) (50,000) — Urszula Mit- 
rega, 30 (Lenkija),

12) (50,000 frankų) — Bernd

Goetzke, 26 (Vakarų Vokieti
ja). .

Tenka pabrėžti, kad šįmet 
varžybose nedalyvavo varžovai 
iš Sovietų Sąjungos. Ar bijota 
išleisti pianistus į Vakarų pa-| 
šaulį, kad nepasikartotų laure
atės Novickajos “įsimylėjimas” 
ir ištekėjimas už belgo ar kita 
priežastis? Rusai šiose varžy
bose visuomet laimėdavo ge
riausias vietas, o šįmet jų nėra.

Premijos radijo 
valandėlėms

Amerikos Lietuvių Tarybos glo
boje bus skiriamos premijos lie
tuviškoms radijo valandėlėms už 
geriausią patriotinę - politinę, re
liginę, meno programą ar inter- 
view. Keturios premijos <po 250 
dol.; bendra suma — .1000 dol. 
Mecenatas kun. dr. Juozas Pruns
kis.

Konkurse gali dalyvauti visos 
laisvame pasaulyje veikiančios lie
tuvių radijo valandėlės, kuriame 
kontinente jos bebūtų.

Radijo valandėlės vadovybė 
parenka po vieną geriausią prog
ramą ar jos dalį iš visų keturių 
suminėtų sričių ar tik kai kurių ir 
prieš 1979 m. sausio 1 d. turi at
siųsti Amerikos Lietuvių Tarybai, 
adresu 2606 W. 63rd Street, Chi
cago, Illinois 60629 U.S.A. Po 
sausio 1 d. gautos juostelės nebus 
įskaitomos į premijuotinų tarpą.

Siunčiant įrašytą juostelę pažy
mėti siuntėjo adresą ir kuriai pre
mijų sričiai skiriama. Vienai sri
čiai tegali būti tik viena juostelė. 
Radijo vaalndėlė gali kandida
tuoti j visas keturias premijas ar 
mažiau.

“THE GREEK TYCOON” vaiz
duoja romaną tarp graikų laivinin
kystės turtuolio ir Amerikos pre
zidento našlės. Labai aišku, kad 
kalbama apie Aristotelį Onassį ir 
Jacąueline Kennedienę.

Nors aišku, kaip diena, tačiau 
vardai pakeisti, bet skamba labai 
panašiai: Theo Tomasis, vietoje 
Onassis, Cassidy vietoje Kennedy, 
o, vos juntamai pertempdami, dai
nininkę pavadina Sophia Matalas 
vietoje Callas. Svarbiausioje rolė
je Jacąueline Bisset pasirodo ek
rane su tamsiais akiniais, šukuose
na ir visa savo išvaizda pamėgdžio
janti Jacąueline Kennedy.

Taipgi Anthony Quinn atrodo la
bai panašiai, kaip Aristotelis Onas
sis, ypač su tais storais tamsiais 
akiniais.

Turinys taipgi seka ano tikro 
gyvenimo duplikatus, jų gyvenimo 
pėdsakus. Po prezidento nužudymo, 
po turtuolio ir našlės vedybų, mes 
žinome, kad seks buvusios žmonos 
mirtis ir vienintelio sūnaus tragiš
ka lėktuvo katastrofa.

Filmas pastatytas nepaprastai 
prabangiai, nepagailėta pinigų. 
Taipgi filme vaizdžiai parodyta, 
kaip graikų bilijonieriai gyvena, 
žiūrovas gali pasidžiaugti nepap
rastu liuksusu, stebėdamas praban- 
gišką jachtą, žavią salą, jų puotas, 
jų moteris, brangenybes, brangiau
sias mašinas, lėktuvus ir visa ki
ta.
Ne vienam nuskambės bejausmiu 

atgąrsiu vieta, kurioje prezidento

našlė laikoma perkamąja preke. 
‘Visai paprastai Theo Tomasis, 
piršdamasis Liz Cassidy, dėsto; 
“Aš duosiu Tku 50,000 dolerių į 
mėnesį — tai arbatpinigiams, susi
taisyti plaukus, man nesvarbu, aš 
nė nenoriu žinoti kam. Tu mėgsti 
keliauti: tam skiriu 1,000 dolerių 
į dieną. Jei dėl kurios nors priežas
ties vedybos nepavyktų, 10 milijo
nų dolerių už kiekvienus metus, 
pragyventus kartu. Mano mirties 
atveju — 10o milijonų dolerių..."

Ir tuoj po tų žodžių girdime baž
nyčios varpus.„ O vis dėlto filmas 
nė vienu žodžiu neatskleidžia pre
zidento našlės jausmų...

Atmetant kai kurias neestetines 
scenas, nešvankius “moderniškus” 
žodžius, reikia pripažinti, kad An
thony Quinn nepaprastai puikiai 
suvaidino graikų turtuolį. Jis su
kūrė neužmirštamų scenų. Scena 
graikų restorane, kur jis šoka, ge
ria graikišką ouzo, daužo lėkštes 
laimės ženklan ir vilioja Liz, meis
triškai atlikta. Kita scena, kur jis 
kovoja su savo nuotaka, taipgi ne
nudurta. Tragiškai meniška išgy
venta scena, kai pranešama apie 
sūnaus mirtį. Paskutinioji scena, 
kai jis, žinodama, kad greitai mirs, 
nueina išgerti vyno su kaimiečiais 
ir, pagaliau, vienas pats šoka sau
lėlydy, primena jo puikią vaidybą 
kitame filme “Zorba, the Greek”. 
Vien jo vaidyba verta dėmesio.

Mėgstantys keliauti, galės paga
nyti akis, stebėdami gražius grai
kų salų vaizdus, žaviai parodyti 
Poseidono šventyklos griuvėsiais 
Sunium iškyšuly, kur ir Baironas 
ant vienos kolonos paliko savo pa
rašo pėdsakus, besižavėdamas ne
paprastu jūros vaizdu.

Ne jaunesniems, kaip 17 m. am
žiaus.

— Tie patyB žmonės, kurie 
gali neigti kitiems viską, yra 
pagarsėję nieko Bau neneigti.

Leigh Hunt

Two brand new accounts

SIMAS KUDIRKA & LARW EICHELFOR“AT SEA
THE DEFECTON OFA LITONAN SALOR
i : r. Y.'T'TlAa rtSKU-YFAK • ' . ' »

• MŪSŲ ŽINIOS, 1978 m. 
birželio mėn. 11 d., Nr. 9. Lie
tuvių jėzuitų ir Jaunimo centro 
Chicagoje dvisavaitinis biule
tenis- Redaguoja Ant. Saulai- 
tis, S.J. Administruoja P. Klei- 
notas, S.J. Spausdina M. 'Mar
kūno spaustuvė. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 5620 
S. Claremont Avė., Chicago, IL 
60636. Atskiras egzempliorius
— 25 centai. Siunčiant paštu
— bent 5 dol. metams.

Daug bendruomeninės me
džiagos JAV LB Vidurio vaka
rų apygardos suvažiavimo pro
ga. Poezijos dienos prisimintos 
tekstu ir nuotraukomis. Dau
giau: Jaunimo puslapiai, Moks
lo ir kūrybos simpoziumo pa
baigtuvės, Vytauto Igno paro
da, Amerikos Lietuvių bibliote
kos leidyklos metinis susirinki
mas, abiturientų išleistuvės, 
jaunimo paroda, “Laiškų Lietu
viams” konkursas ir kt.

• LAIVAS* 1978 m. birželio 
mėn., Nr. 6. Religinio ir tau
tinio gyvenimo mėnesinis žur
nalas. Leidžia Marijonų vienuo
lija. Redaguoja kun. J. Vaškas, 
MIC. Redakcijos ir administra
cijos adresas: 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629. Metinė pre
numerata Amerikoje ir Kana
doje — 4 dol., kitur — 5 dol.

Apie Švč. Jėzaus širdį rašo J. 
Vaškas. Su nauja palaimintąja 
Marija Kotryna Kasper supa
žindina kun. dr. J. Vaišnora, 
MIC. Daug informaciją apie 
arkiv. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylą. Minimos marijo
nų Petro Cibulskio ir Jono Kar- 
dausko kunigystės sukaktys. 
Įdomi pasaulinės apimties reli
ginio gyvenimo kronika. Nume
ris iliustruotas nuotraukomis 
ir piešiniais.

• SVEČIAS, 1978 m., Nr. 1. 
Lietuvių evangelikų liuteronų 
laikraštis. Leidžia Lietuvių 
evangelikų liuteronų Bažnyčios 
Vyriausioji taryba. Redaguoja 
kun. A. Trakis, 6620 S. Louis 
Avė., Chicago, IL 60629. Admi
nistruoja dt. Adelė Trakiai Re
dakcijos ir administracijos ad
resas tas pats. Prenumerata 
JAV, Kanadoje ir Australijoje 
— 4 dol., Anglijoj — 1.5 svaro, 
Vokietijoj — 8 DM

Žurnale spausdinami straips

niai yra daugiausia religinio 
pobūdžio. Tačiau netrūksta ir 
grynai šiandieninės, labiau or
ganizacinės informacijos, štai, 
kun. A. Trakis dar tęsia toliau 
šeštojo pasaulio liuteronų su
važiavimo aprašymą, o V. Ka
rosas pateikia savus komenta
rus apie Radvilą Juodąjį. Šiaip 
didelė žurnalo dalis skirta lie
tuvių liuteronų bažnytinei ir 
bendruomeninei veiklos kroni
kai. Žurnalas iliustruotas nuo
traukomis.

• EGLUTE, 1978 m. birželio 
mėn. Lietuviškas laikraštėlis 
vaikams išeivijoje. Leidžia ir 
spausdina Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserys. Vyr. redaktorė 
— sės. Ona Mikailaitė. Admi
nistruoja Danguolė Sadūnaitė. 
Redakcijos ir administracijos 
adresas: Eglutė — Immaculate 
Conception Conv., Putnam, CT 
06260. Metinė prenumerata — 
7 dol.

Gražūs, iliustruoti pasakų, 
eilėraščių puslapiai. Netrūksta 
rašinėlių apie gamtą, įvairių už
davinių, galvosūkių ir kt.

• VILTIS, Vol 87, No. 1, 
May 1978. A. Magazine of Fol
klore and Folk Dance. žurnalas 
leidžiamas anglų kalba. Leidžia, 
redaguoja ir administruoja F. 
Beliajus. “Copy Editor” — Je- 
re Paulmeno. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: Viltis, 
P. O. Bok 1226, Denver, CO 
80201. Metinė žurnalo prenume
rata — 7 dol., užsienyje — 8 
dol.

Šį kartą beveik visas “Vil
ties” numeris skiriamas suo
miams: daug nuotraukų, daug 
aprašymų, liečiančių suomių 
folklorą, jų tautinį epą “Kale
valą, jų tautinius šokius bei ki
tus papročius.

8 year, 8.45% yield, Certificate of Deposit*:
Now you can get 
8% interest (8.45% 
yield if you leave 
the interest to com- 
pound) on our new

8 year term certifi
cate of deposit. 
Open this account 
today for as little 
as a $1,000 deposit.

THE MONEY MARKET CERTIFICATE*:
Brand new! Here is a nevv account that 
will mokė it possible for you to get better 
interest rates than a current 6 month 
Treasury Bill plūs 'A of 1% added on to 
that! Better yet, there are no fees paid to 
obtain this account as compared to pur-

chasing q Treasury Bill at a bank. Now 
there is no nęed to ever movė funds to 
get the best yield on your money. Keep it 
in this nevv account! Open your account 
with a $10,000 minimum deposit for a 6 
month term.

Come in or call us for complete details.

Z-------------- - \
^7
Saint

VheceYour Money Grovvs

will revert to regoUr paiobook hrtorott, S0 deyl 
intoroit if redoomod bofore Mtvrftf.

1447SOUTH49THCOURT*CICERO, ILLINOIS 60650 • PHONE 656-6330 
Phone 656-6330

Chicago Phone 242-4395

Joseph F. Gribauskas, Exec. Secretary
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ATVIRAS LAIŠKAS
Einu PLK Bendrijos jaunimo 

atstovo ir “Ateities” žurnalo re
daktoriaus pareigas, tai politiniai 
klausimai man užima trečių vie
tą. Vis dėlto noriu čia iškelti rei
kalą, kuris liečia lietuvišką jauni
mą ir jo pasiruošimą politinei 
veiklai.

■Jau prieš pusę metų buvo įpri- 
statyta “lietuvių jaunimo amba

sadoriaus” projektas. Projekto tiks
las buvo sudaryti sąlygas jauni
mui pakelti savo veiklą į profesi
ni lygį. 'Lietuvių Fondui buvo 
{teiktas prašymas finansinės pa
ramos. Jaunimo organizacijos pa
žadėjo 33 proc. visų išlaidų pa
čios padengti. Pusmetis prabėgo, 
■atsakymo vis nėra.

Projekto pagrindinis teigimas 
yra, kad net aktyviausiam nrūsų 
jaunimui yra būtinas ypatingas 
pasiruošimas, kad sugebėtų efek
tingai atstovauti lietuviškiems 
interesams. Neužtenka vien to, 
.kad jaunimas yra gimę ir užau- 

Amerikoje, kad yrt jau įsigi- 
aūkštojo mokslo Hpsnį. Be 

viso šito dar reikalinga ir speci
finis dėmesys laiko aJtualių pro
blemų tyrimui ir praktiškų spren
dimų formulavimui ir {gyvendi
nimui.

Buvo pabrėžta, kad šis visuo
meniškos veiklas specialistų pa

DĖMESIO!!
VLIKui reikia keleto jaunų, 

darbščių ir gabių bendradarbių. 
■Kandidatais gali būti paskutinės 
gimnazijos klasės moksleiviai ir 
kolegijų studentai, kurie kalba 
lietuviškai, domisi istorijos, tei
sės arba žurnalistikos mokslais ir 
yra ‘'Natiorlal Merit Scholars” 
■arba buvę “Valedictorians” arba 
gavę gerą taškų skaičių iš Col- 
■lege Entrance Examination.

Pasirinktiems kandidatams 
bus pasiūlyta ką studijuoti ir tei
kiama lėšų tolimesniam jų išsi
mokslinimui. Pareiškimus su gy
venimo ir jau atliktų studijų ap
rašymu siųsti:

VLIKas —studijų komisijai,
29 West 57th St., 
New York, N. Y. 10019. 

ruošimas reikalauja visuomenės 
finansinės paramos. Dabartinis 
jaunimo veiklai skatinti būdas 
yra premijos. Bet .todėl, kad jos 
yra vienkartinės ir daugiausia at
sitiktinės, jos nėra tokios efek
tingos kaip nuolatinė, tiesioginė 
finansinė parama.

Šio projekto finansavimo klau
simas sukasi, motyvuojant ne 
veiklos pelnu, o tinkamų bei pa
lankių sąlygų sudarymu mūsų 
jaunimui. Jaunimas, manau, no
ri talkininkauti vyresniajai kartai. 
Ypač šiais laikais, kai lietuviška
jai visuomenei graso tokios pro
blemos, kurių sprendimai reika
laus čia gimusių, puikiai išsilavi
nusių jaunu lietuvių specia
listų. Tačiau, peržvelgus mūsų 
politinių organizacijų talkinin
kų sąrašus, mažai tokių randama.

Mūsų lietuviai, apsiginklavę 
laužyta anglų kalba, parašę 
tūkstančius vedamųjų, bet ne
surinkę jokios objektyvios doku
mentacijos, dabar žada “joti” i 
kovą prieš lietuvių visuomenei 
.grasinančius priešus.

Peržvelgus lietuvių istoriją, at
rodo, kad maža lietuvių tauta 
vis pasiryžus kovoti su didesniais 
nelygioj kovoj. Sąlygos ir dabar 
nelygios —tartum kartotųsi Do-

TRUMPOS
BANGOS ,

—. Sveikinam visus naujus abi- 
turientus-es ir linkime daug sėk
mės ateities darbuose!

—Kartu sveikiname naujus 
lietuviškus jaunavedžius.

— PLJS Kongresas Europoje 
■vyks kitą vasarą liepos 11 —29 
dienomis.

— Praeitą savaitgalį Toronte 
vyko tradiciniai studentų ateiti
ninkų pavasario kursai. Daly
vavo apie 20 studentų iš JAV ir 
Kanados. Kursų tema buvo “En
tuziazmas”. Kalbėtojais .buvo 'Ri
ma Bumbulytė, Eugenijus Gu
dauskas ir Almis Kuolas.

— Sj savaitgalį Chicagoje vyks
ta PLJS, JAV LJS ir KLJS ruošia
ma politinė konferencija.

Apie pinigus ir jų 
kolekcionierius

Popierinių pinigų kolekcionie
riams įdomiausia būna įsigyti ką 
nors, kas susiję su ypatingais iš
tūrimais įvykiais. Štai 1794 m. su
kilimo vadas Kosčiuška buvo iš
leidęs savo pinigus, ir bent vie
ną tokį popierėlį dažnas norėtų 
savo kolekcijoje turėti.

Rinkėjai mėgsta gaudyti ir 
brangiau mokėti pinigus, kuriuo
se yra kokia nors spausdinimo 
klaida.

Kai kas mėgsta rinkti ir suklas
totus pinigus ,bet šiuo atveju ga
lima ir nemalonumų turėti. Pvz.,

Pasaullo lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininke Gabija Juozapavičiūte 
(kairėje) ir JAV-LJS pirmininkė Bi
rute Zdanyte. Nuotr. L. Kojelio

vydo ir Galijoto atvejis. Vilties 
laimėti maža. 'Nebent lietuviai, 
kaip darė senieji žydai, pasitikė
dami jaunu Dovydu, pasitikėtų 
savo jaunimu ir siųstų j{ i šių 
dieną pasaulinį kovos lauką at
stovauti lietuviškiesiems reika
lams ir juos ginti.

Dr. Linas Sidrys

Britanijoje apie 1880 m. galėjai 
būti pakartas, jei pas tave suras
tų suklastotą pinigą. Šiais laikais 
taip pat draudžiama operuoti su
klastotais pinigias, ypač jei žinai, 
kad jie tokie yra.

Pradedantieji rinkėjai papras
tai susidomi tokiais pinigais, ku
rie jau nebeina apyvartoje, bet 
kurių istorija kuo nors įdomi (ru
sų cariniai pinigai, Kinijos anks
tyvieji, Prancūzijos revoliucijos 
laikų, jaiponų iš Antrojo pasauli
nio karo).

Afrikos dramblius 
laukia Amerikos 
bizonų likimas

Gamtos apsauga besirūpinan
tieji žmonės skelbia, kad Afriko
je netrukus bus išnaikinti dramb
liai. Vien Kenijoje brakonieriai 
kasmet išžudo jų iki 20.000. Ten 
jų yra dar apie 120.000, taigi 
brakonieriams bus kokia 10 me
tų darbo.

Apie 1960 m. Kenija eksportuo
davo apie 90.000 svarų dramblio 
kaulo, bet 1971 m. jau 180.000 
sv., 1973 m. 330.000 sv., o 1975 
m. —900.000 sv. Dramblio kau
lo svaras dabar kainuoja 35 dol., 
ir Kenija už jį per metus gauna 
daugiau kaip 31 milijoną dolerių 
užsienio valiutos (eksportuojama 
daugiausia į Kiniją, Hongkongą, 
Japoniją).

Ugandoje 1973 m. dar buvo 
apie 10.000 dramblių, o 1976 m. 
liko tik 1.500 Kabelegos parke. 
Ruvenzorio parke 1973 m. dar 
buvo 3.500 dramblių, o 1975 m. 
pabaigoje buvo likę apie 800.

VASARINIAI 
LINKĖJIMAI

MIELI SKAITYTOJAI,

Vasara — visiems labai ma
lonus žodis. Laikas atsigauti, pa
ilsėti, pakeliauti, pastovyklauti ir 
— svarbiausia patinginiauti. Lin
kiu jums visiems “gero laiko”. 
Pasinaudokime visi šiuo maloniu 
metų laikotarpiu. Manau, kad 
mūsų keliai ssuikryžiuos dar ne 
vieną kartą šią vasarą — ar tai 
būtų Toronte, stovyklose ar kur
suose. Tiem sakau — iki pasima
tymo. O jeigu ne — jeigu jūsų 
keliai veda į kitus pasaulio galus, 
jums linkiu linksmos ir saugios 
kelionės ir Iki...

Ofelija

PASAULIO 
LIETUVIU DIENU 

PROGRAMA
Sportas:
Birželio 26 d. — krepšinio 

rungtynės prasideda.
Birželio 27 d. — stalo tenisas 

■prasideda.
Birželio 28 d. — krepšinis, sta

lo teniso finalai, lauko tenisas 
prasideda.

Birželio 29 d. —^lengvoji atle
tika, šachmatai, šaudymas pra
sideda. 7:30 v. v. oficialus žaidy
nių atidarymas Etobicoke stadi
one.

Birželio 30 d. —■ visi anksčiau 
minėti sportai tęsiami, prasideda 
plaukimas ir golfas. Vakare spor
tininkų susipažinimas Lietuvių 
namuose. Liepos 1 d. — krepši
nio, tinklinio, golfo, įplaukimo ir 
lauko teniso finalai.

Liepos 3 d. — futbolo rungty
nės tarp NY ir Chicagos koman
dų.

Dainų šventė:
Liepos ll d. —generalinė re

peticija.
Liepos 2 d. — 3 vai. p. p., 
Dainų šventė Maple Leaf

Gardens.

Jaunaveddžiai Liucija Zdaoyte-MacMninB Ir Algis Maciūnas užpildo politinių 
informacijų ir nuomonių anketas JAV-LJS tarybos suvažiavime.

Nuotrauka L. Kojelio

Stud. Linas Rimkus garsųjį Carlo Sandburgo eilėraštj ““Chicago” skaito angių ir lietuvių kalba Poezijos dienose uu- 
regoj. gegužės mėn. 26 d. Jaunimo centro kavinėje. Nuotrauka Jono Kuprio

Stud. Daiva Markelyte Poezijos dienose Jaunimo centro kavinėje, Chicagoje, gegutes 26 d. rečituoja Jono Aisčio 
baladę “Apie rudenį ir Šunį*' lietuvių ir anglų kalba. Nuotrauka Jono Kuprio

JAV-LJS Centro valdybos sekretore 
Ramune Bernotaite. Nuotr. L. Kojelio

PLB seimas:
Liepos 1 d. —PLB seimas pra

sideda ir tęsis iki liepos 4 d.
Kiti parengimai:
Birželio 27 — 30 d. — Roy

al York vyks mokytojų studijų 
savaitė.

Liepos 1 d. — Didysis susipa
žinimo vakaras Royal viešbutyje.

Liepos 2 d. —Užbaigimo ban
ketas tam pačiam viešbutyje.

LITUANISTIKOS SEMINARAS
Šią vasarą PLJS Ryšių cent

ras ruošia penktąjį lituanistikos 
seminarą š. m. rugpjūčio 6 — 20 
dienomis. Jis yra rengiamas jau
nimui, baigusiam gimnaziją, jieš- 
kančiam progos gilintis į litua
nistinius dalykus. Seminaras tai
komas tiems, kurie lengvai kalba, 
skaito ir rašo lietuviškai ir yra 
pasirengę lankyti universitetinio 
lygio kursus. Seminaro programa 
yra skirstoma į tris sritis: lietuvių 
kalbą, lietuvių literatūrą ir Lie
tuvos istoriją. Šią vasarą dalyviai 
galės rinktis iš 11 kursų ir priva
lės imti mažiausiai keturis, bent 
po vieną iš čia suminėtų sričių. 
Vakarais bus specialios paskaitos, 
diskusijos ir kita programa, bet 
daugiausia laiko bus skiriama in
dividualioms studijoms.

“Loyola of the Lakęs” yra 
amerikiečių jėzuitų kunigų tvar
komi rekolekcijų namai vos ke
li kilometrai į pietus nuo Akrono 
miesto Ohio valstijoje, lengvai 
pasiekiami sausumos ar oro ke
liais. Akrane yra autobusų stotis. 
Yra ir aerodromas. Tai nuošali 
vieta, toli nuo miesto triukšmo, 
supama ūkių, paskendusi tarp 
kalvų ir ežerų. Vieta yra aprū
pinta visais bendrabučio patogu
mais —maistu, patalyne, rak- 
šluosčiais.

Seminarui registruojamasi paš
tu, užpildant specialią anketą ir 
registruojamasi ne mažiau kaip 
dviem savaitėm. Stovyklos mo
kestis yra 1120.00 dol., {skaitant 
10 dol. registracijos mokestį. 
Rengėjai pasilieka teisę registra
cijos nepriimti.

Norintieji gauti “undergradu- 
ate credit” iš Kent valstybinio 
universiteto turi užmokėti atski
rą papildomą mokestį. Įskaitos 
pagal ketvirčio sistemą.

Dėl finansinių sunkumų ne
galintys užsimokėti seminaro mo
kesčio, gali asmeniškai kreiptis į 
šiuos fondus:

Vydūno jaunimo fondas, 
c/o Milūnas, 
440 Roe Ct., 
Downers Grove, III. 60515.
Daužvardžio fondas, 
c/o Antanas Saulaitis, SJ., 
5620 S. Claremont, 
Chicago, III. 60636.

Kursų pasirinkimas yra toks:

Lietuvių kalba:

Linksniai ir prielinksniai — 
S. Barzdukas.

Bendrinė liet, kalbos rašyba, 
skyryba ir kalbos kultūra —kum.
J. Vaišnys.

Lietuvių kalbas kirčiavimas — 
prof. A. Klimas.

Žodyno turtinimas — prof. A. 
Klimas.

Dailusis skaitymas —akt. H. 
Kačinskas.

Lietuvių literatūra:

Pokario Lietuvos poezija — 
prof. R. Šilbajoris.

Lietuvių drama — dr. I. Ma- 
ziliauskienė.

Lietuvių literatūras analizė — 
prof. R. Šilbajoris.

Lietuvos istorija:

■Lietuvos istorija — 1772 - 1918
— prof. R. Misiūnas.

Lietuvos istorija 1918 - 1940 — 
B. Mačiuką.

Lietuvos istorija nuo 1940 m.
— prof. B. Mačiuika.

'Susidomėję prašomi registruo
tis iki liepos 15d.:

PLJS Ryšių centras, 
2422 West Marąuette Rd., 
Cnicago, UI. 60629 USA.
Iš anksto neužsiregistravę ne

bus priimami.

XV amžiaus “turisto” 
įspūdžiai is Lietuvos
Garsusis XV amžiaus keliau

ninkas Ghillebert de Lannoy 
(1386-1462), lankęsis Trakuose 
Vytauto laikais (1414 m.), rašo, 
kad Trakai tada buvo didelis 
miestas; ežero pakrantėje stovėjo 
senoji pilis, kita — nauja mūrinė 
— ežero saloje. Pats kunigaikštis 
Vytautas buvęs labai vaišingas 
ir palankus svetimšaliams. Lie
tuvos valdininkams buvę įsakyta 
globoti keliautojus ir žiūrėti, kad 
jiems nieko bloga neatsitiktų. Be 
to, kunigaikščio paliepimu buvo 
rūpinamasi, kad keliaują per Lie
tuvos žemes svetimšaliai neturė
tų jokių išlaidų, net maistas jiems 
buvo teikiamas nemokamai. Pats 
Vytautas, pasak minėto de Lan
noy, buvęs labai karingas, savo 
paties pulke turėjęs apie 10.000 
raitelių (pabalnotų arklių).

B. Kviklys 
(iš "Mūsų Lietuva")
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