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Kertine parašte
O vis dėlto lietuvių literatūra kuriama ir čia

Lietuvių katalikų mokslo 
akadem. Suvažiavimo Darbai
DR. VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O.F.M.

1956 metų laureatas ispanų po
etas Juan Ramon Jlmenez šia 
garsiąja premija atžymėtas kaip 
tik tremtyje, nes Ispaniją taipgi 
paliko, nenorėdamas savo laisvos 
plunksnos surišti su diktatūrine 
Franco valdžia. Lietuvių rašytojų 
atveju buvo dvigubai skaudžiau, 
nes juos iš gimtojo krašto išbloš- 
kė ne vien savųjų diktatūra, bet 
ir svetimos kariuomenės — Rau
donosios armijos invazija ir oku
pacija.

Tik nebuvo girdėt, kad bent čia 
aukščiau pavardėmis suminėtųjų 
rašytojų konfratrai, pasilikę tėvy
nėse, būtų už tai jų adresu rū
gėję ir juos pačius menkavertinę, 
tvirtindami, kad tik pasilikusieji 
priespaudoje kuria savo tautos li
teratūrą.

Kitaip daro, ar priversti daryti, 
mūsiškiai. Štai Vilniuje įvykusia
me Kūrybinių sąjungų valdybų 
jungtiniame plenume tenykštės 
Rašytojų sąjungos valdybos pir
mininkas rašytojas Alfonsas Bie
liauskas, be kita ko, šnekėjo ir 
šitaip: “Pagaliau ir ten, už jūrų 
marių, pradedama įsitikinti, jog 
tikroji lietuvių tautos kultūra ir 
jos literatūra kuriama čia, prie 
Baltijos, Nemuno ir Neries, tary
binės santvarkos metais naujam 
gyvenimui pakilusioje Lietuvoje, 
o ne svetimais dangoraižiais ankš
tuose Niujorko ar Čikagos stotuo
se.

“Lietuvių tautos atminty, žino
ma, išliks tie kūriniai ir jų auto- 
riai, kurie buvo ir yra dabar su 

.savo liaudimi ne tik jos šventės, 
■bet ir jos darbo dieną, kurie pa- 
'deda jai geriau susivokti painia
me šios dienos pasaulyje ir pasi- 

i rinkti tą vienintelį teisingą ėjimą, 
kuris lemia pastovią pergalę jos 
ilgalaikėje istorinėje perspektyvo
je. Tokia literatūra, be jokios abe
jonės, yra šiandieninė tarybinė 
lietuvių literatūra” (Literatūra ir 
menas, 1972. XII.16).

Mes gi sakome tai, ko norma
liose literatūrinės iraidos aplinky
bėse nereikėtų nė įrodinėti, jog 
kiekvienos tautos literatūra kuria-

(Nukelta j 2 psl.)

Gyvendami laisvuose kraštuose, 
esame atviri viso pasaulio tautų 
■grožinei literatūrai. Nei savo gal
va, nei kasdienine duona nerizi
kuodami, literatūriniam pažini
mui galime rinktis 'literatūrą vi
somis kalbomis, kokią tik norime, 
nevaržomi jokių politinių doktri
nų, nei pasaulėžiūrų, nei žema
žiūrių valdžios uzurpatorių.

Šitokioje situacijoje nesame už
sisklendę ir nuo lietuvių grožinės 
literatūros, šiuo metu kuriamos 
okupuotoje Lietuvoje. Nėra ko 
nė aiškinti, kad, kas tik ją seka ir 
ja domisi, tas mato, jog tir slogaus 
totalitarinio režimo sąlygose ten 
sukuriama poezijos, beletristikos 
ir dramų, nemirsiančių ir tada, 
kada šiandieninis okupacinis reži
mas jau bus tik kraupus istorinis 
faktas.

Lygiai žinome, kad tos ar ki
tos tautos literatūra gali būti ku
riama ir svariais veikalais papil
doma taipgi svetimose žemėse — 
išeivijoje. Nereikia čia siektis nei 
Adomo Mickevičiaus, Užtenka ir 
mūsų pačių gyvento dr gyvena
mo laikmečio. Suminėsime tik ke
letą pavyzdžių iš daugelio. Aust
rų rašytojas Franz Werfel (1890 - 
1945), jo tėvynę užėmus vokie
čiams - naciams, .paliko ją, gyve
no įvairiuose Vakarų pasaulio 
kraštuose, mirė JAV, tremtyje pa
rašė ir savo knygą “Das Lied 
von Bernadette”. Arba ir visa ei
lė pačių vokiečių rašytojų, pasi
traukusių iš tėvynės, kai, Hitle
riui atėjus j valdžią, reikėjo rink-1 
tis arba kūrybingai laisvą tremtį, 
ar vergavimą partijos doktrinai. | 
Štai du broliai Mann’ai. Heinrich 
Mann (1871 - 1950), naciams' 
valdant Vokietiją, gyveno lįvai-■ 
riuose kraštuose, Paryžiuje buvo! 
išrinktas visų vokiečių rašytojų 
išeivių draugijos pirmininku. 
Thomas Mann’as (1875 - 1955) 
taipgi, naciams siautėjant, neiš
mainė kūrybinės rašytojo laisvės 
į partijos malonę ir pasitraukė 
iš gimtojo krašto. Lygiai padarė 
ir dramaturgas Bertolt Brecht 
(1898 - 1958) ir daugelis kitų vo
kiečių literatūros šio amžiaus 
žvaigždžių. O Nobelio premijos

I L K.M. AKADEMIJOS DAR- sekcija pradėjo leisti didelės apim- Selci Umbro miestely, prie Perugios,
I ties Lietuvos Istorinių šaltinių se-1 Italijoje. Spaustuvės išlaidos apmo-
I riją — Fontes Historiae Lituaniae,
I kurios I tom., patalpinta Relationes 

1940 m. bolševikų gtatus jn Magno Duca-

BAI LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE

L.K.Mi Akademija 1922 m. Lie
tuvoje įkurta, 1 
uždaryta, 1953 m. laisvame pasau
lyje atgaivinta, kurios Centro val
dyba yra Romoje, pernai atšventu
si 50 metų sukaktį, pasižymi savo 
reguliariais mokslininkų suvažiavi
mais ir savo leidinių gausa. Su
važiavimus jhšaukia kas treti metai, 
kuriuose įvairių sričių mokslinin
kai skaito paskaitas ir pranešimus. 
Tokių suvažiavimų laisvoje Lietu
voje, Kaune, buvo sušaukti trys, o 
laisvame pasaulyje penki. Atsikūru
sios Akademijos suvažiavimai buvo: 
1957 m. Romoje, 1961 Chicagoje, 
1964 Nevv Yorke, 1967 Huettenfel- 
de , Vokietijoje, ir 1970 Toronte, Ka
nadoje. Ateinantis suvažiavimas 
šaukiamas šiais metais Bostone 
Darbo Dienos savaitgaly, rugp. 31 
—rugsėjo 1—2 d., Boston College 
patalpose.

Savo suvažiavimų paskaitas, pra
nešimus ir protokolus Akademija 
atspausdina L.K.M.A. Suvažiavimo 
Darbuose. Tokių didelio formato ir 
apimties (400—500 psl.) Suvažiavi
mo Darbų jau yra išleista 7 tom., 
kurių 3 Kaune ir 4 Romoje. Ša
lia Suvažiavimo Darbų Akademija 
leidžia L.K.M.A. Metraštį, kurio jau
yra išleisti 5 tomai po 400—650 psl. della Pilotta 4, Roma. Išleista 1000 

Be to, Akademijos Istorijos mokslų egz. Spausdino Pliniana spaustuvė

laimėjęs v^il^alag ‘^Lįetuvo^vvZlT^08'1000 doL (“penatas kun. J. Prunskis) mokslo premiją 
SJ įteikiamas popiežiui PaulhH ajam^DrauL ™ tvtPatdwre5dakt°raULkUn‘ Pauliau® Rabikausko, 
kai. Iš kairės į dešinę: prel. dr P Jatulis £ grfr T 1 viii Į,eikal°.Paruošimo talkinin-
R. Krasauskas, ’ k dr> J’ Vaisnora> MIC> kun- P- Rabikauskas, SJ ir kun.

tu Lituaniae, I dalis. Tai Vilniaus 
ir Žemaičių vyskupijų reliacijos Šv. 
Sostui apie vyskupijų stovj, atras
tos Vatikano archyve. Šiai serijai jau 
yra baigiami paruošti kiti 4 tomai, 
kurių išleidimui ieškoma mecena
tų. Šalia suminėtų dar yra išleistų 
didelių studijinių monografijų. 
Kun. St. Ylos apskaičiavimu iš viso 
Akademija yra išleidusi 30 didelio 
formato tomų. Šj kartą čia reikia 
aprašyti ir įvertinti paskutinį Aka
demijos Suvažiavimo Darbų tomą.

li. SUVAŽIAVIMO DARBAI 
VII TOMAS

1. Septintasis suvažiavimas ir jo 
darbai

L.K.M.A. Suvažiavimo Darbų VII 
tome patalpintos VII suvažiavimo, 
įvykusio 1967.VIII.23—27, Vasario 
16 gimnazijos patalpose, Huetten- 
felde, Vokietijoje, paskaitos. Tomą 
suredagavo dr. Antanas Liuima, SJ, 
Akademijos Centro valdybos pirmi
ninkas ir Popiežiškojo Gregoria- 
num universiteto profesorius. Išlei
do L.K.M. Akademija 1972, Piazza 

ketos geradarių aukomis, kurių są
rašas yra tomo gale. Asmenvardžių 
ir vietovardžių rodyklę paruošė 
kun. Rapolas Krasauskas. Šis tomas 
skiriamas Akademijos 50 metų su
kakčiai atminti. Jis turi 427 psl.

Tomas pradedamas Šv. Tėvo svei
kinimu ir suvažiavimo dalyvių pa
laiminimu ir suvažiavimo dalyvių 
telegrama pop. Pauliui VI. Toliau 
trumputė redaktoriaus prakalba, 
kurioje pasakoma, kad šio tomo iš
leidimas suvėluotas dėl užtęsto 
bendradarbių darbų paruošimo, iš
reiškia apgailestavimą dėl per anks 
tyvos Akademijos vicepirmininko 
prof. dr. Z. Ivinskio mirties, prime
na džiugią 50 metų Akademijos su
kaktį, atsisako atsakomybės už pa
skaitininkų išreikštas mintis ar tei
gimus. Paskui jau eina suvažiavi
mo darbų įurinyS ir smulkesnė pro
grama.

Šio suvažiavimo paskaitinės dalies 
parengimu rūpinosi Akademijos CV, 
o techniniais ir dvasiniais dalykais 
pasirūpino Muencheno židinio suda
rytoji komisija. Suvažiavimą atida
rė Msgnr. dr. J. Aviža, o įžanginį 
žodį tarė CV pirmininkas prof. dr. 
A. Liuima, SJ. Savo žodyje jis pri
minė, kad dabartinė mūsų padėtis 
yra panaši į mitologinės legendos 
didvyrį, atsidūrusį prieš Užmintą gy

‘Draugo” dvidešimt antrąjį romanų konkursą laimėjusios knygos vir
šelis, pieštas Kazio Veselkos. Premijuotąjį romaną jau bus galima įsi
gyti rytoj (kovo 4 d.) 3 vai. popiet Marijos aukštesniosios/mokyklos 
auditorijoje, Chicagoje, premijos įteikimo Aloyzui Baronui iškilmėje 
ir solistų Ginos čapkauskienės ir Kazio Yakučio koncerte.

vybinę mįslę, kurią jei įspėsi — lai
mėsi ir išsilaikysi, priešingu atve
ju — žūsi. Mes galime ir privalo
me savo laikų mįslę įspėti. Mes tai 
padarysime, jei Evangelijos šviesoje 
suprasime šiuolaikinę savo misiją, 
nestovėsime vietoje, besižvalgydami 
praeitin, ir nesileisime be atodairos 
nešti save mūsų laikų srovei, bet, 
sau skirtu laiku gyvendami, puose
lėsime krikščioniškąją kultūrą viso
se mokslo srityse. Toliau suvažia
vimo darbai vyko pilnaties ir sekci
jų posėdžiuose. Tos tvarkos laiky
damiesi, mes ir bandysime juos ap

Paskirta premija už 
mokslo veikalą
Lietuvių katalikų mokslo aka

demijos pirmininkas A. Liuima, 
S.J.,, iš Romos praneša, kad va
sario 13 d. buvo susirinkusi jury 
komisija, susidedanti iš pirmi
ninko dr. Petro Kaladės, sekre
toriaus Broniaus Paliulio ir na
rių: prel. dr. Vytauto Balčiūno, 
prof. dr. Juozo L. Navicko ir 
Antano Mažiulio, vienbalsiai pa
skyrė premiją už paruošimą ir 
išleidimą istorinių Lietuvos pra
eitį liečiančių šaltinių rinkinio: 
Fontes Historiae Lituaniae. Re
lationes status diocesium in Mag- 
no Ducatu Lituaniae pirmą tomą.

Tomą suredagavo prof. Pau
lius Rabikauskas, S J.„ talkina
mas istorikų kun. R. Krasausko, 
kun. dr. V. Gidžiūno,, OFM, prel. 
dr. P. Jatulio, prof. dr. Z. Ivins
kio ir kun. dr. J. Vaišnoros, MIC. 
Šio mokslinio veikalo redakto
rius prof. Rabikauskas yra Gre- 
gorianumo universiteto Romoje 

rašyti ir įvertinti.

2. Pilnaties posėdžiai

Pilnaties posėdžių paskaitos bu
vo, pradedant ir baigiant suvažia
vimą. Atidaryme paskaitą skaitė 
prof. dr. Juozas Eretas, o uždaryme 
prof. dr. Zenonas Ivinskis.

a. Dvi generacijos mūsų krikš
čioniškosios kultūros tarnyboje

Dr. J. Eretas su eksperto patyri
mu giliai nagrinėjo temą: Dvi ge
neracijos mūsų krikščioniškosios 

kultūros tarnyboje. Tai istorinė te-

'Vnlfoltn j ? psl )

bažnytinės istorijos fakulteto de
kanas. Veikalas turi 542 pusla
pius, aprūpintas žemėlapiais. 
Dokumentai surinkti iš slaptojo 
Vatikano archyvo ir dviejų kon
gregacijų archyvų: Tikėjimo 
platinimo bei Koncilijų. Tai Vil
niaus ir Žemaičių diecezijos vys
kupų pranešimai šventajam Sos
tui, pradedant 1605 m. ir bai
giant 1869 im. Dokumentai duo
dami originalia lotynų kalba, to
dėl viso leidinio tiražas negalėjo 
būti didelis,, knyga išleista tik 
mokslo reikalams, duoda gausiai 
žinių apie Lietuvos praeitį. ,

Premija už šio veikalo išleidi
mą — 1,000 dolerių. Jos mecena
tas — kun. Juozas Prunskis. Tai 
pati pirmoji Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos premija už 
1972 m. mokslo veikalą. Nuo šių 
metų 1000 dol. premija bus aka
demijos skiriama kasmet.
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(Atkelta iš 1 psl.)
ma, autoriaus išnagrinėta sociologi
niu metodu, dviejų generacijų ri
bose, apimanti laikotarpį nuo “Tė
vynės Sargo” įsteigimo iki “Naujo
sios Romuvos” įkūrimo (1896- 
1931).

Jvade autorius su oratoriaus pa
tosu duoda sociologinę generacijų 
sampratą, nurodo jų skirtumą, nu
stato, kad generacijai subręsti rei
kia apie 30 metų, kuri savo pozici
jose išsilaiko kitus 30 meti), kurių 
pirmieji 10 m. yra kūrybingiausi, 
paskui pradeda silpnėti, kol negai
lestingai lieka išstumta jaunesnės 
generacijos. “Jaunoji karta, gaiva
lingai išstumdama senąją, jos at
žvilgiu nebus objektyvi. Dėl to iš
stumtos generacijos vertinimo tega
lima laukti tik iš trečiosios kartos. 
Yra kaip šeimoje: anūkas dažnai ge
riau sutaria su tėvuku, negu su tė
vu”. Padaręs šias taiklias pastabas, 
autorius rašo: “Sunku vertinti kar
tas, kadangi kiekvienas istorikas yra 
linkęs jas vertinti savo generacijos 
idealais bei kriterijais”.

Šis įvadas į lietuviškų generaci
jų nagrinėjimą yra labai aktualus, 
nes jei Lietuvoje dėl bendrų idealų 
ir siekių sutapimo nebuvo tokios 
aštrios kovos tarp generacijų^ tai 
ji dabar visu aštrumu reiškiasi lie
tuviškoje visuomenėje išeivijoje. At
seit, tėvų kova su vaikais, kuriems 
paglemžia vaikus svetimas kraštas 
ir padaro tėvų priešais. Supranta
ma, ši kova eina ne dėl to, kad nau
joji karta išstumtų .vyresniąją iš 
pelningų vietų ar lietuviškos veik
los, bet dėl to, kad vyresnės kartos 
idealai ir siekiai jiems tapo svetimi. 
Šis dr. Ereto įvadas gali būti atskiros 
Studijos ar paskaitos aktuali tema — 

Tėvai ir vaikai.

Po šio įvado prof. Eretas eina 
prie dviejų generacijų vertinimo. 
Pirmąją jis vadina — Atsiplėšimo 
nuo Rytų karta. Tačiau čia reikia 
paminėti, kad toks šios kartos api
būdinimas istoriškai nėra tikslus. 
Šiai kartai nuo Rytų atsiplėšti ne
reikėjo, nes Lietuva, priimdama Va
karų Bažnyčios krikščionybę, tuo 
pačiu tapo Vakarų kultūros kraštu. 
Tik Lietuvai patekus Rusijos vergi- 
jon, šiai, kaip ir ankstesnėms ge
neracijoms, Vakarų kultūros gink
lais reikėjo kovoti su pavergėju, 
kuris prievarta bruko provoslaviją, 
o per savo mokyklas skleidė nihi
lizmą. Šią kartą netikslu charakte
rizuoti vien nuo Rytų atsiplėšian- 
čia karta ir dėl to, kad ji kovojo 
ir prieš Lietuvos lenkinimą, o juk 
per lenkus Lietuvoje buvo atnešta 
ir skleidžiama Vakarų Europos kul
tūra. Ši generacija, mano manymu, 
yra karių pionierių generacija, kuri 
Vakarų kultūros ginklais kovojo už 
katalikybę ir lietuvybę, nežiūrint 
kas prieš jas kėsintųsi.

Autorius kartų veikimo laikotar
pius žymi laikraščių išėjimo ar su
stojimo metais. Taip pirmosios kar
tos pradinis laikotarpis yra nuo 
“Tėvynės Sargo” Įkūrimo iki pirmo 
“Draugijos” sustojimo (1896-1915). 
Šios generacijos tėvu ir pranokėju 
autorius teisingai laiko vysk. M. 
Valančių. Apie kurį vysk. Būčys sa
ko: “Ne katalikiškos Lietuvos, bet 
visos mūsų tautos patriarchas buvo 
ir yra vysk. Valančius”. Rusų val
džia po 1863 m .sukilimo iš Varnių 
jį atgabeno j Kauną, kad galėtų 
sekti jo veiklą, bet iš tikro padarė 
lietuvybei ir katalikybei didelį pa
tarnavimą, nes Kaune Valančius 
turėjo didesnių galimybių ne tik 
organizuoti lietuviškų knygų rašy
mą, leidimą ir pargabenimą iš Prū
sų, bet ir išsiauklėti sau talkininkų, 
kurie ateinančioje kartoje taip ener
gingai tęs Jo darbą.

Nesant šiam darbui susibūrusių 
lietuvių katalikų šviesuolių, be

veik vieni kunigai turėjo būti pir
mūnais. Kova buvo sunki, nes rei
kėjo laužti pirmuosius ledus. Kliū
tys buvo statomos svetimųjų rusų 
ir lenkų ir savųjų, užsikrėtusių 
nihilizmu ir pozityvizmu. Jei rusai 
už lietuvišką veiklą trėmė į Sibirą, 
tai sulenkėję vyskupijų kurijos ir 
ponai už lietuvybės kėlimą juos 
batldė ir, išskyrę iš savo tarpo, pra
vardžiuodavo litvomanais, o patys 
lietuviai liberalai ir socialistai už
puldinėjo Bažnyčią ir kunigus, kaip 
lietuvių liaudies tikėjimo gynėjus. 
Visais atvejais šios kartos atstovai 
turėjo gintis.

Šalia daugelio kitų, tuoj po Va
lančiaus, iškyla du kunigai: S. Gim
žauskas (1844—1892) ir K. Pakal
niškis (1866—1933). Kun. Gim
žauskas, pats būdamas aušrininku, 
savo veikalėliu Prieaušris, pasiprie- 
žino rusiškojo nihilizmo apraiš
koms. Jis įrodė, kad mokslas nepa
neigia religijos ir religija nėra kliū
tis socialinei pažangai. Kun. Pakal
niškis pasirūpino išleisti ir reda
guoti pirmąjį lietuvišką katalikišką 
dvisavaitinį laikraštį “Žemaičių ir 
Lietuvos Apžvalga” (1889—1896), 
kuris buvo spausdinamas Tilžėje ir 
iš ten knygnešių pargabenamas. 
Juo kun. Pakalniškis lietuvybę ir ka
talikybę gynė nuo obrusitelių ir 
nud savo — ypač “Varpu” skambi
nančių — laisvamanių. Anot Ere
to: “Šioje dviguboje kovoje jis nieko 
nevyniojo į “bovelną”, bet načau- 
nykams, činauninkams ir cicilikams 
smogė tiesiai ir dažnai taip šiurkš
čiai, kad net saviesiems būdavo gai
la užpultųjų, ypač varpininkų”.

Dėl tokios šiurkščios “Apžvalgos” 
formos kai kurie kunigai buvo ne
patenkinti. Kun. P. Būčys su kun. 
J. Tumu bandė sušvelninti Pakal
niškio raštų toną. Jam nenusilei
dus, jaunieji kunigai išleido “Tėvy
nės Sargą”, kuris vadovavosi šūkiu: 
“Mylėk Dievą už viską labiau, o 
Tėvynę už save daugiau”. Tumo 
redaguojamas, naujas mėnesinis 
laikraštis, atsistojo vienu laiptu 
aukščiau už “Apžvalgą”. “Tėvynės 
Sargas” sugriovė katalikybės ir len
kybės tapatybės mitą, ir Bažnyčia, 
apvalyta nuo lenkiškumo, pamažu 
tapo lietuvybės atrama. Politinis 
laikraščio kelias ėjo krikščioniško
sios demokratijos link, kurios prog
ramą Tumas kartu su Matulaičiu, 
Maironiu ir Paltaroku bandė pritai
kinti atbundančios Lietuvos sąly
goms. "Tėvynės Sargas” patraukė 
prie savęs tautiniai susipratusius 
kunigus ir jau pradedančius reikštis 
katalikus pasauliečius.

“Tėvynės Sargas” buvo skirtas vi
siems, bet jau buvo pribrendęs lai
kas ir reikalas inteligentams kata
likams turėti savo žurnalą. Tada, 
atgavus spaudos laisvę, Kaune 
1907 m. buvo išleista “Draugija”, 
kurią redagavo Petrapilio Dvasinės 
akademijos docentas kun. A. Jakštas 
-Dambrauskas. Dr. Eretas “Tėvy
nės Sargą” ir “Draugiją” apibūdina 
redaktorių pasaulėžiūros atžvilgiu: 
Tumui pasaulėžiūra buvo širdis, o 
Jakštui nugarkaulis.

Aplink "Draugiją” (1907—1915) 
susibūrė visos katalikų intelektua
linės jėgos. Šiame laikotarpyje pra
dėjo keistis ir dvasinis Lietuvos vei
das. Žemaičių vyskupu tapęs P. Ka
revičius savo ingrese prabilo tik lie
tuviškai, prelatais pakėlė Maironį, 
Jakštą ir Januševičių. Kun. Būčys, 
pritapęs prie “Draugijos”, mokslus 
gilinęs Friburge, vėliau vyskupas, 
tapo Lietuvoje Kristaus Bažnyčios 
apologetu. Kun. J. Matulaitis, socio
logas, vienuolijų atgaivintojas, Vil
niaus vyskupas, vėliau arkivysku
pas, Lietuvos bažnytinės provincijos 
įkūrimo vykdytojas, buvo vienas iš 
“Draugijos” bendradarbių. Prie 
“Draugijos” pritapo ir šios genera
cijos didieji rašytojai ir poetai: 
Maironis, Gustaitis, Pečkauskaitė ir

Šiaurės kultūrų centras Skandinavijoje: Hassslby pilis prie Stockholmo, Švedijoje, kurs. m. birželio 8-11 d. 
vyks Baltistinių studijų konferencija.

Baltistinių studijų konferencija Švedijoj
Baltistinių studijų institutas titulas Skandinavijoje, drauge su institutas yra nepriklausoma, ne 

Švedijoje (Baltiška Institute) mus 
informuoja, kad antroji baltisti- 
nių studijų konferencija šaukia
ma birž. 8 - 11 d. Stockholme, 
Hasseliby pilyje, kur yra Šiaurės 
kultūrų centras Skandinavijoje. 
Konferenciją organizuoja ir fi
nansuoja Baltistinių studijų ins-

Baltistinių studijų sąjunga (AA- vyriausybės, o privati mokslinė 
BS), ją romia Švedijos švietimo institutcija, kurią 1970 m .įsteigė 
ministerija. Konferencijos tikslas Baltijos švedų komitetas ir kurią 
— sudaryti forumą perteikti, iš-' finansuoja vyriausybė, o taip pat 
diskutuoti ir pasikeisti mokslinė- ir privačios institucijos. Baltisti- 
mis studijomis, kurios turi <ryšio nio instituto siekis yra plėsti bal
su Baltijos sritimi. Baltistinis tistinius tyrimus ir studijas Skan-

Šv. Rašto vertėjas, vėliau Kauno ar
kivyskupas J. Skvireckas, ir sociolo
gas, busimasis Panevėžio vyskupas, 
K. Paltarokas. “Draugijos” poveiky
je Amerikoje ir Lietuvoje įsikūrė pa- 
šalpinės Motinėlės draugijos, moks
lą einantiems lietuviams katalikams 
šelpti.

Taip pirmoji generacija, išpildžiu
si savo pareigą antrosios atžvilgiu, 
jos laukė šviesia viltimi.

Antroji karta autoriaus charakte
rizuojama posūkiu j Vakarus, kurios 
veiklos laikotarpis yra nuo Vorone
žo sąjūdžio iki “Naujosios Romu
vos” įsteigimo (1917—1931). Visai 
nesustodamas prie Varonežo sąjū
džio, autorius tuoj žengia į nepri
klausomos Lietuvos pulsuojantį gy
venimą. Jis Sako: “Krikščioniška 
visuomenė, krikščioniška valstybė 
su krikščioniška kultūra — štai vy
riausias šios kartos tikslas. Vadina
si, apsigynus bei atsipalaidavus nuo 
rytų, nūnai svarbu dvasine krikš
čioniškų Vakarų pagalba saviškai 
įsikurti ir kūrybiškai užsimoti”. 
Nuostabu, kad šiame darbe nesi
jautė generacijų kovos, nes jas jun
gė tie patys siekiai.

Šioje generacijoje jau išryškėja ir 
moterų veikla, nors ji buvo žymi 
ir anksčiau vargo mokyklų moky
tojų pareigose. Dabar ji ima reikš
tis savo organizacijomis ir žurna
lais, kaip “Moteris”, “Liepsnos” ir 
“Vaidilutė”. Atgaivinamos benedik
tinės, įkuriamos Nekalto Prasidėji
mo seserys, iš Amerikos atvyksta ka- 
zimierietės. Pastebėtina, kad auto
rius tylomis praeina pro vyrų vie
nuolijas.

Šioje kartoje iškyla tokios asme
nybės, kaip ateitininkijos tėvas P. 
Dovydaitis, krikščionių demokratų 
švyturys M. Krupavičius, ateitinin
kų ideologas St. Šalkauskis, savo 
filosofijos studijose ieškojęs jungties 
tarp Rytų ir Vakarų kultūrų. Pa
galiau pastebi, kad visa mokslinė ir 
kultūrinė katalikų veikla vargiai 
būtų buvusi įmanoma, jei antrosios 
generacijos’ žmonės mokslo nebūtų 
siekę Vakaruose, ir išvardija visą 
eilę ten studijavusiu. Kiek ilgiau su
stoja prie Mykolaičio-Putino, kuris, 
pasak autoriaus, savo kūryboje 
krikščionišką humanizmą pakeitė 
humanistiška krikščionybe. Pamini 
Pakštą, kuriam krikščioniškumas 
įsiliejo į tautiškumą, sumanų poli
tiką Bistrą ir filosofą kun. Kuraitį, 
daug prisidėjusį prie pažangesnės 
trečiosios kartos žmonių formavi
mo.

Kiek plačiau autorius sustoja prie

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)

ma visur ir visada, kur tik para
šoma gera knyga, mūsų atveju — 
ir Vilniuje, ir Kaune, ir New 
Yo-rkę, ir Chicagoje.

Tik nelygstamos literatūrinės 
vertės veikalas ir išliks. Jeigu A. 
Bieliauskas, minėdamas liaudį, 
-turi galvoje (kaip-jau ten įprasta) 
komūnistų partiją, -tai -dėl išliki
mo gali labai ir labai apsirikti. 
Negi jau būtų greit užmiršęs ka
daise į nemirtingąsias {rikiuotą 
Salomėjos Nėries -poemą “Daina 
apie Staliną”? Kas ją šiandien 
-beatsimena net -tarp ištikimiausių 
partiečių? O -juk anoji poema 
taipgi šūkalojosi “liaudies vardu”.

Išeivijoje mes -neniekiname to, 

katalikų santykių su tautininkų 
režimu, dėjusių pastangų sustab
dyti katalikų prieauglį, varžant 
auklėjimo organizacijas bei atimant 
"Saulės” ir “Žiburio” draugijų iš
laikomas gimnazijas ir siaurinant 
Teologijos-Filosofijos fakulteto sta
tusą. Kas paskatino katalikus rū
pintis Lietuvos Katalikų universi
teto atidarymu, kuriam tautininkų 
režimas nedavė leidimo. Atpasakoja 
L.K.M. Akademijos Įkūrimą ir veik
lą.

Gale autorius duoda žymesnių 
abiejų generacijų asmenų' chrono
loginę lentelę, svarbesnę bibliografi
ją ir Studijos santrauką vokiškai, 
(viso 53 psl.). Baigiant aprašymą, 
reikia pastebėti, kad ši studija yra 
labai vertinga, nes ji parašyta žmo
gaus, kuris beveik visus abiejų ge
neracijų žmones gerai pažinojo ir 
kartu su jais daug metų buvo mū
sų krikščioniškosios kultūros sklei
dimo tarnyboje. Prof. dr. J. Eretui 
prlklaušb ne tik mūšų piagarba, bet 
ir dėkingumas.

b. Žemaičių (Medininkų) vys
kupijos Įkūrimas ir jos reikšmė Lie
tuvių tautai (1917—1967).

Antrąją pilnaties posėdžio paskai
tą skaitė prof. dr. Z.Ivinskis, kurią, 
Spaudai ruošdamas, gerokai praplė
tė, šaltiniais ir literatūra praturti
no (turi 78 psl.). Tai paskutinė 
prieš mirtį labai kruopščiai užbaig
ta autoriaus studija, užbaigta 1971. 
.V.15.

Savo studiją profesorius pradeda 
(Nukelta į 3 psl.).

kas nepavydėtinose sąlygose tė
vynėje sukuriama tikrai vertingo 
lietuvių tautos literatūrinių lobių 
aruodui. Nepykstame ir dėl kar
tais numetamo sakininio kąsnio 
partijos slibinui, kad po -to būtų 
galima laimėti bent kelis sky
rius tikrosios literatūros. Tačiau 
pasiliekame kiekvieno laisvo žmo
gaus teisę vien tik kvisli-n-ginę li
teratūrą vadinti tikruoju jos var
du.

Literatūra yra ir bus kiekvieno 
rašytojo tikroji ir besąlyginė mo
tina, jeigu tik rašantysis ją tokia 
laikys. Gi jeigu tam ar kitam ra
šytojui pirmoj eilėj motina bus 
partija ar net okupacinė nelaisvė, 
o literatūra turės atlikti tik sam
domos jo penėtojos, ne motinos, 
vaidmenį, -tokiam vargu ar lite
ratūros pastogė yra tikrieji jo na
mai.

Šitokios mintys šį kartą Kerti
nėje paraštėje pabiro, kai -rytoj 
einame į mūsų išeiviškosios litę- 
ratūros šventę — į “Draugo” ro
mano konkurso dvidešimt antrą
ją iškilmę. Jau vien tokia metų 
■eilė rodo čionykštę -mūsų litera
tūros gyvybę, nė neminint tų šio
je virtinėje išskirtiniausių, kurie 
lietuvių literatūroje išliks.

k. brd.

REZID. TEL 230-4683

0R. K. G. BALUKAS 
alrnšerija b moterų Ilgo. 
Ginekologine Chirurgija

6449 8. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą, 
lel neatsiliepia, skambinti 374-801 'į

PR 8-3229
DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS

2858 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. VL, BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63 rd Street 
Kampas 63-člos ir California 

Pirmad., antrad., ketvirtad. nuo 
fi iki 7:30 vai. vakaro 

Šeštad. nuo 2 iki 3:30 vai.
Trečlad tr penktad. uždaryta 

Ofiso telef. 478-4042 
Rezid. tel VVAlbrook 8-3048

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiasi dienr. “Drauge”. 

dinavijoje, ypač kreipiant dėmesį 
į baltistinių mažumų problemas 
Skandinavijoje. Sis institutas turi 
40 mokslininkų.

Baltistinis institutas sėkmingai 
pravedė baltistines svarstybas Šve
dijoje 1971 m. birželio mėnesį, ir 
tai buvo pirmatakas dabartinės 
antrosios Baltistinių studijų kon
ferencijos. Šiuo kartu net 83 
mokslininkai ir tyrinėtojai skaitys 
čia savo paskaitas, atstovaudami 
JAV, Švedijai, Vokietijai, Kana
dai, Vengrijai ir D. Britanijai, o 
net ir atvykę iš kitų kraštų. Kon
ferencijos -posėdžiai rytais bus 
skirti bendriems pasitarimams ir 
juose bus svarstomi platesnės, 
bendresnės apimties klausimai, o

OR. C. K. BOBELIS
iNKHTli IK ŠLAPUMU l’AKt 

CHIHITIO 1.1.4
Tel. — 695-0533

'!•<»» V Al,l t.V M EDIPAI < MII)
860 Šunimi! Street

Konto 58 — Eigin 111 Ino v*

rel. ofiso HE 4-5818, rez. 888-221U

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 7 tat Street
VaJ pirm. ketv I iki 7 popiet 
antr., penkt., 1-5. treč Ir šešt. tll 
■ueltarua.

Dr. Ant. Rudoko kabineto perėmf

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 51st Street
Tel. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad. I 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk 
tad. 10-------4, šeštad. to—8 vai

Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-696'

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
8PECIALYBB — NF.RVŲ IR

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDINI 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Keriu. Tel. — GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO’ 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2678 
balandos pagal susitarimą. Jei ne 

atsiliepia, skambinti: M1 3-0001

TeL — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 

8907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofisu tel. PR 8-2220 
Namų — rezid. — l'rospect 8-0081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K 6 A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63 r d Street

Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir penki 
nuo 12 iki 8 vai. Ir nuo 5 Iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-727)

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. tr 6 

iki 8 vai. Trečlad ir šeštad. uždaryt.

Visi telefonai 652-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7 Trečlad l- 
šeštad. tik susitarus.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-415'
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero 

Kasdien 1-8 vai. tr «-8 vai. vak 
Išskyrus trečiadienius. 

SetadlenlalB 12 iki 4 vai. popiet

Tei. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad Ii 
penktad nuo 12-4 vai. p. p. 6-P 
vai. vak. šeštad. 12—1 vai. p. ų. L 
trečlad. uždaryta

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenne 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto lh 
2 v. popiet Trečlad. tr šeštad. nu<

10 v. ryto Iki 1 v. popiet.
Ofiso telef. RE 7-1168 

Rezid telef — 230-2010

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiasi dienr. “Drauge”. 

popietės bus skirtos paralelėms 
sesijoms, pasidalinant sekcijomis 
pagal specialybes. Sekcijos bus: 
kalba ir literatūra, istorija ir so
cialiniai mokslai.

Konferenciją sveikins Baltisti- 
nio. instituto direktorius dr. Bruno 
Kalninš. Atidarymo kalbą pasakys 
prof. Edgar Anderson iš Califor- 
nijos valstybinio universiteto San 
Jose mieste. Jis kalbės tema: 
“Baltistinių studijų padėtis Jung
tinėse Amerikos Valstybėse”, Prof. 
E. Anderson taip pat perteiks svei
kinimus Baltistinių studijų są
jungos, kurios pirmininkas jis yra 
Konferencija bus pravesta anglų ir 
vokiečių kalbomis. Joje dalyvau
ti kviečiami ir svečiai. (j. Pr)

OR. NINA KRAMEI 
KRIAUČELIilNAITĖ 

.KIŠE RIJA IB MOTERŲ l,IG<>- 
6132 S- Kedzie Avė

i'ei WA 5-2670, netilai liepų? aku r 
ointi 471-0225. Valandos pagal su 
dtarimą.

Oftao HE 4-1818 Res. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8PE0IALYRB VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 7 tat Street 
(7Irt. Ir Campbell Avė. kampas) 

Pirmad , antrad., ketvirtad. Ir penkt 
nuo 8 vai. popiet iki 7 vai. vak 
Ketvirtad. Ir šeštad. nuo 9 v. ryte 

Iki 11 vai. ryto — tik susitarus.

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

?618 VV. 71st St. — Tel. 737-5148 
Tikrina akis. Prilaiko akinius Ir 

“oontact lenses”
Vai. pagal susitarimą Uždaryta traf

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEOIALYBfi VIDAUS UGOS 
5159 South Damen Avenue 

Cel Ofiso PR 6-7800 Namų 025-7601 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Offiao tel.: 799-3720
IZOLDA M. RADVILA, M.D.

AKTŲ GYDYTOJA IR CHIRURGE 
8235 W. VOLLMER 

(Kampas 203 St. ir Kedzie Avė.) 
Flossmoor, Illinois 60422 
Valandos pagal susitarimą.

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostata 

CHIRURGIJA 
2656 VVest 63rd Street

Vai. antred. nuo 1-4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5541

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tol. REliance 5-4410 
Rez. GRovehill 6-0617

Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai 
tkt 2 vai. p. p. ir nuo 7 Iki 8 vai. vak 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p. p 

ir vakarais pagal susitarimą

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71rt Street 

TEL. — 025-8296
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—11 
•yto 2—8 vai. vak. Šeštad. 1 Iki 
I v. vak. Treč. ir sekmad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-3090.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas Ir rez., 2652 W. 59th St. 

Tel. PRospeet 8-1223.
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 

jeukt. nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 8 Iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet tr kitu 
alku pagal susitarimą.

M Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6101

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 7lst Street
>ial pirm , antrad.. ketv ir penktad 
!-4 tr 6-8. Treč Ir šeštad. uždaryte

Tel. PRospeet 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAIKAS)

GYDYTOJA TR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenne

Vai.: pirm., antrad., ketv 6—8 vai 
ak., penktad. Ir šeštad 2—4 pople' 

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street
Valandos- 1—6 vai popiet 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 767-1141. Namų 636-4850

Vai.: pirm., antr. ketv 2—6 tr 6—8 
penktad. 2—S. šešt pngsl misltorlmą
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Jis dainavo apie musų žemę
PR. VISVYDAS

Algirdas Skinkys, MEDŽIŲ PĖ
DOS. Pomirtinis eilėraščių rinkinys. 
Viršelis dail. K. Markevičiaus. Su
darė ir paaiškinimus parašė Mar
tynas Vainilaitis. Įvadas Eugeni
jaus Matuzevičiaus. Leidinys 168 
psl. Išleido "Vaga" Vilniuje 1072 
metais.

1967 metais rudenėjant poetas 
Algirdas Skinkys, žiūrėdamas, 
kaip lietus įplaka prinokusių šer
mukšnių sėklas į šlapią juodmo- 
lį, eiliavo:

Žeme, mano žeme,
Kokia tu šalta ir vieniša gęstantį 

rudenį!...
O, kaip norėčiau miręs 
Kūną atiduoti j dausas,
O sielą — savo sąžinę — žemei. (65)
Po trejų metų (1970.IV. 11) jo 

noras išsipildė — Algirdo kūnas 
nuėjo į dausas, o siela — jo poe
zija — atiteko žemei. Neseniai 
Vilniuje buvo išleistas jo pomir
tinis rinkinys “Medžių pėdos”.

Algirdas Skinkys gimė 1925m. 
sausio 2 d. Vilkaviškio apskirties 
Gižų valsčiaus Rūdos kaime, 
žemdirbio šeimoje. Mokėsi Gižų 
pradžios mokykloje, Vilkaviškio, 
Marijampolės ir Vilniaus gimna
zijose. Studijavo Vilniaus uni
versitete, vėliau Vilniaus pedago
ginio instituto Lietuvių kalbos ir 
literatūros fakultete. 1951 m. bai
gė studijas. Mokytojavo. Vėliau 
uoliai įsijungė į spaudos darbą. 
Prieš mirtį buvo “Kultūros barų” 
skyriaus redaktorius. Tačiau su 
lyrika niekad nesiskyrė. Eilėraš
čius rašinėjo nuo pat pradžios 
mokyklos dienų.

A. Skirikys yra vienas iš tų poe
tų, kurie profesinį brandumą pa
siekia, amžiui įpusėjus. Jo pa
traukliausi eilėraščiai, atrodo, ir! 
priklauso laikotarpiui, nužymė
tam 1966 — 1969 metų datomis.

Įdomu, kad tie vėlyvi eilėraš
čiai laisvu eiliavimu, plačia emo
cinga vaizdų skale, nuolat vilgo
mi eleginių nuotaikų, yra gimi
ningi žemininkų balsui, ypač 
ankstyvajai H. Nagio kūrybai. O 
kai kur sodriais kaimo buities 
škicais ir Jono Meko “Semeniš- 
kių idilėms”. Pavyzdžiui, eilutė 
“su girgždančiais pro šalį vakare 
vežimų ratais” aiškiai gretinasi 
prie gana dažno girždėjimo Me
ko idilėse (“girgždėdami siūbuo
ja mėšlo prikrauti vežimai”).

Taip pat vaizdų bei veiksmų 
paraleliškas dėstymas, perpintas 
švelnia emocinga gija, savaip gi- 
miniuojasi tai su J. Meku, tai sui 
H. Nagiu. Turiu minty kai ku-1 
riuos pirmojo skyriaus eilėraščius, 
būtent: “Šventi ir skaudžiai arti
mi..,”, “Karių kapai”, “Kraičio 
skrynia”, “Medžių pėdos”, “Pris-

Upeliai juokias po ledu,
Pavasaris išvirs bematant (Jonas Aistis) Nuotr. K. A.

lėgė miestą...”, “Ateina tyluma...” 
ir kt.

Žinoma, forminiai ir intonaci
niai panašumai gali būti tik atsi
tiktiniai, nes žemininkų klestėji
mo dienas nuo A. Skinkio bran
dos dienų skiria geras laiko tar
pas. Be to, A. Skinkys pasireiškia 
savitu konkretumu, polinkiu į 
tradicinę, ramią metaforą, į dai- 
ningesnį ritmą. Jis nesistengia 
imponuoti išradinga, modernia 
poetika. Tragiškas mostas jam y- 
ra svetimas.

A. Skinkio poetinis vaizdas yra 
gyvas ir apčiuopamas. Jei H. Na
gio ąžuolai ateina kaip “didžiu
lė, rūsti minia” su tam tikra sim
boline misija — “mes nešame 
mirusį dangų”, tai A. Skinkio 
vaikščiojantieji medžiai, kaip 
žmonės, po kelionių ir apmąsty
mų, pasitenkina egzistencine 
baigme. Jų likiminiai rėmai žy
miai paprastesni:

Kiekvienas medis dygsta, auga ir 
šakomis suošia

Su savo teise didele — gyventi vieną 
kartą...

— Žole užauga pjuvenos ... O pėdos, 
juodos medžių pėdos

Vidudienio rimty j tamsų dangų 
žiūri. (22)

Atrodo, ir praradimo simfoni
jų atgarsių apstu kūriniuose “Su 
rudenio miškų ir sodų ošimu” 
(1946—1969) ir “Gyvenime, ži
nau aš, laimės maža.”

Dažnai akcentuodamas nerimą, 
skausmą, vienatvę, A. Skinkys 
Jyg ir tęsia kelionę per tas pa
čias apmąstymų skaistyklas, per 
kurias praėjo karo meto ar poka
rio laikų paliesti poetai. Visur 
siautė teisybių ir neteisybių mai
šatis. Gyvenimas buvo “nežino
mas ir nesuprantamas simfonijų

skambėjimas”. Todėl nenustebi
na 1966 m. rašytame eilėraštyje 
įsispraudusi tranki hiperbolė “o 
gėlos širdy — gal kelios tonos”.

Gyvenimo praeinamumo tema, 
susieta su žmogaus — kūrėjo 
(kalvio) tragiką, gražia forma 
išdainuojama eilėraštyje “Tai 
šitaip”, primenančiame M. Mar
tinaičio baladines 'struktūras rin
kinyje “Saulės grąža”. Štai pas
kutinis posmas:

Tai šitaip, tai šitaip, tai šitaip 
Braidė vienišas kalvis po kaimą 
Ir kaip šaltas metalas tylėjo... 
Tai šitaip, tai šitaip, tai šitaip 
Gyvenimas visas praėjo. (28)

Po motinos mirties (matyt, mi
rusios I964m. lapkr. mėn.) poe
tas sukūrė jautrų eilėraščių 
pluoštą motinai: “Tyluma”,
“Rankos”, “Ganau, ganau ave
les”, “Buvo”. Pastarajame atsis
kleidžia -gyvas vaikystės buities 
paveikslas, kaupiąs ir priekaištus 
laikmečiui:

Dudendavo šiltu garu ant židinio 
užviręs puodas.

Padrėkdavo senais žurnalais 
išklijuotos sienos.

Nebuvo dar tada vaikai žili, karų 
apdeginti ir šaudyti

Ir geromis senos lūšnelės akimis 
žiūrėjo j medžius ir vieškelį. 

(52)

A.Skinkio jaunystės lyrikoj pa
sitaiko ir giedrių ketureilių, skir
tų gimtajam gamtovaizdžiui. 
Apdainuoja jis ir Puntuką, ir M. 
K.Ciurlionio tėviškę, ir Nidą, ir 
palangės vyšnią, ir pavasarį. Gi 
vasarai tenka vienas gražiausių 
eilėraščių, kurio pirmas posmas 
sužavi sąmojingu paprastumu:

Šakas nuleido putinas.
Ištroškęs žvalgos kietis.

Kaitra kaip puode šutina.
Kad nebėra kur dėtis. (94)

Eug. Matuzevičius knygos į- 
žangoje trumpai aprašo A. Skin
kio gyvenimą, apibūdina charak
terį — “buvo santūrus, gal net 
kiek užsidaręs žmogus. (...) bi
čiuliaudamas, kalbėdamas su juo, 
visada jausdavai jo žmogišką dė
mesį kitam žmogui, nuoširdų 
paprastumą, net savotišką lyriš
kumą”. Deja, Eug. Matuzevičiūs 
nutyli A.Skinkio ligos pobūdį. 
“Jį išplėšė trumpa, bet sunki li
ga”. Tai viskas. Kokia liga? Argi 
jau nepatogu konkrečiau apibū
dinti?

Taip pat, minėdamas poeto gy
venimo sudėtingus lūžius ir per
gyvenimus, dramatinius pokario 
metus, klasių kovas, įžangos au
torius irgi nieko konkretaus ne
pasako. Tiesiog nušneka “proku- 
roriško” stiliaus trafaretais: 
“Reikėjo teisingai apsispręsti ir 
pačiam laimėti tam apsisprendi
mui mūšį... Todėl, tur būt, A. 
Skinkio lyrikoje čia vienur, čia 
kitur ryškiai suskamba pilietinės 
atsakomybės motyvai...”

Gerai dar, kad Eugenijus atvi
rai suabejoja savo minčių teisin
gumu (“tur būt”). Pro kokį mi
kroskopą bežiūrėtum, “Medžių 
pėdose” pilietinės atsakomybės 
motyvų yra tiek, kiek sovietinių 
kosmonautų pėdų mėnulyje.

Rinkinio sudarytojas Martynas 
Vainilaitis knygos pabaigoje įdė
tuose “Paaiškinimuose” nurodo 
nemažą A. Skinkio literatūrinį 
palikimą: 500 eilėraščių, 3 poe
mos, apsakymai, eiliuoti kūriniai 
vaikams, satyra, humoras ir t.t 
Kad ir per anksti nutilęs, poetas 
A. Skinkys vis dėlto paliko svarų 
kraitį mūsų literatūrai.

Algirdas Skinkys
GANAU, GANAU AVELES

Švokščia vėjas ir virkdo egles.
Kraupūs žodžiai motulės senos:
— Ganau, ganau aveles,
Iki vakaro — nė vienos.

Kur sūneliai! Kas trobą užsklęs?
Kas kiemo vartus užkilnos?

■ — Ganau, ganau aveles,
Iki vakaro — nė vienos.

Vienas dūli smėly. Po žaliais
Jovarais laukia teismo dienos...
— Ganau, ganau aveles,
Iki vakaro — nė vienos.

Antras, perplaukęs jūras gilias, 
Kasė anglį ir dingo kalnuos...
— Ganau, ganau aveles, 
Iki vakaro — nė vienos.

Trečias klaidžioja karo keliais.
Nei laiškelio iš jo, nei žinios...
— Ganau, ganau aveles, 
Iki vakaro — nė vienos.

Jau ir vakaras... Krosnis išblės.
Tik lazda Obelinė delnuos...
— Ganau, ganau aveles, 
Iki vakaro — nė vienos.

*

• •

Dvaro rūmai. Koplytėlė. Senas parkas. 
Parke vaikščioja su lazdele rimtis.
Šlama jovaras nukaršęs ir pavargęs... 
Praeitis, kur pažvelgsi — praeitis.

Aš nenoriu nieko smerkt, įžeidinėti. 
Neprisimena pavasaris žiemos.
Atėjau tik kaip žmogus pasižiūrėti 
Tuštumos, kraupios griuvėsių tuštumos.

Skambūs titulai ir pavardės... Tik žodžiai. 
Juos užmiršo koplytėlė nebyli.
Prasmingesnis daug man žemės grumsto 

grožis,
Negu jūs ir jūsų protėviai žili.

Kam gyvenote ? Nežinote ir patys...
Ar palikote be pavardžių nors ką? 
Net ir šitą koplytėlę jums pastatė 
Paprasta baudžiauninko ranka.

TYLUMA

Ak, taip paprasta viskas, net keista:
Čia vat gyvas žmogus, čia pat — miręs... 
Veidas melsta. Tylu. Kvepia vaistai.
Kažkas amžiams išeina ir skirias.

Ištuštėjo namai. Nebejaukūs.
Šnibžda moterys... Praviros durys...
Tyli beržas už lango vienplaukis
Ir saulėgrąžų gelsvos kepurės.

Mama! Kas čia? Nejaugi miražas?
Tu tyli. Ir žinau, kad tylėsi...
Saulė leidžias. Saulėgrąžos gręžias
Į saulėlydžio tylumą vėsią.

PUNTUKAS

Gražus kaip mano Lietuva 
Puntukas, žilas, samanotas.
Šalia — pušelės ir kalva, 
Šventosios slėnis ūkanotas.

Nuo amžių amžių čia žmogus 
Žemelę arė, rugį sėjo 
Ir savo sielvartus, vargus 
Į širdį akmenio sudėjo.

Šile suošia kadagys. 
Birželis šnaresiu prabyla.
O kas supras, kas išsakys 
Puntuko paslaptis ir tylą?

Jo neišjudino laikai,
Karai, marai ir audros baugios, 
Stūksojo jis čia su miškais, 
Į žemę mylimą įaugęs.

Šventa rimtis jo ir tyla, 
Šventoji, bėganti į tolius... 
Puntukas — tėviškė žila.
Puntukas — mielas mūsų brolis.

DAINA

Virš aukšto klevo
Žvaigždė liepsnojo 
Birželio vakare.
Krykštė antelė,
Krykštė raiboji
Malūno ežere.

Ne tiek ji krykštė,
Kiek nardė, siautė,
Užmiršusi vylius, 
Žvaigždes po melsvų
Ežerą gaudė,
Sidabro žvirgždelius.

Ko pamylėjai
Mane, mergaite, 
Širdį — audrų rūsčių?
Reikės nerimti,
Per audrą eiti
Su vėjais ant pečių.

Išeisim mudu
Į ilgą kelią
Su meile nemaria...
Jau tu nebūsi
Raiba antelė
Malūno ežere.

SUVALKIJOS LYGUMOS

Kur žvelgi — lyguma, lyguma 
Ribuliuoja prieš vasaros vėją; 
Skrenda paukštė skliautu tolima 
Ir su miško brūkšniu susilieja.
O padangė, melsva ir gili, 
Bėga, bėga ir blykšta už palių.
Dairos gluosniai nuo kriaušio žali 
Ir šių tolių aprėpti negali.

Taip ir noris su vėju šiltu 
Pasikelti prie debesio krašto,
Kur aukštai sklando gandras ratu 
Ir klegena, ir mėlyje mąžta.

TYLA

Taip sunku šį vakarą ir tuščia.
Lyg vario indas skamba kambarys. 
Įsiklausau aš į vienatvę rūsčią, — 
Gal kas ateis, gal pasibels kas į duris.

Nieks neateis. Nė tu. Girdžiu tik širdį savo 
Ir šaltą laikrodį, tiksenantį balsu.
Kraupi tyla lyg šaltis sualsavo
Tarp mano sienų, knygų ir tiesų.
Sukaukia garvežys. Ir vėl — tyla, tyla. 
Tyliu ir aš lyg gipso statula.

Iš rinkinio “Medžių pėdos”, Vilnius, 1972 m.

Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos 
Suvažiavimo Darbai

(Atkelta iš 2 pusi.) krikščionybės kelią j Žemaitiją kry
žiuočių kovų akivaizdoje. Čia smul- 

įvadiniu skyrium, kuris galėtų bū- kiaj apra5oma> kaip Vokiečių ordi- 
^_UŽi.“iga’v?C!..,’TL i‘PrarO,l kalP nas iš Livonijos ir Prūsų, krikš

to pretekstu, norėjo sau pasiglemž
ti Žemaitiją ir kaip žemaičiai ne tik 
popiežių ir imperatorių, bet įr pa-

pop. Pijus XI savo bule Lituano- 
rom gente, {kurdamas Lietuvos Baž
nytinę provinciją, įvairioms vysku- 
pijoms išskirstė Žemaičių vyskupi-6h} Lietuvos vaIdovu Mindaugo, 
jos teritoriją, kuri daugiau kaip 500 jogailos ir VytautQ buvo atiduoti 
metų veikusi, 1926 m. gegužės 13 Vokiečių ordinui, pagaliau išsiva- 
d„ su arkivyskupo J. Skvirecko in- daVQ Jg vokicčių jungQ jr prisijungė 
gresu Kauno katedron nustojo eg- prje Lictuvos Nuostabu, kad Vo-

— ' . . . .... . . kiečių ordinas, kartais išlaikydamas
Trumpoje istoriografijoje apžvel-

gęs, kas praeityje apie Žemaičių Juos nel P° keletą metų, nepasi- 
vyskupiją rašyta, autorius antrame rūpino jų apkrikštyti. Tik po Žal- 
studijos skyriuje nagrinėja sunkų girio mūšio Vytautas ir

1413 m. padarė ekspediciją į Že
maitiją, dalį žemaičių pakrikštijo ir 
pastatė keletą bažnyčių.

Kadangi ir po Žalgirio mūšio Vo
kiečių ordinas nenorėjo atsisakyti 
Žemaitijos, tai visuotinis Bažnyčios 
susirinkimas Konstancoje (1414— 
1418) turėjo spręsti, kam ji turi pri
klausyti. Remdamasis visokiais do
vanojimų dokumentais ir imperato
riaus Zigmanto palankumu, Vokie
čių ordinas tikėjosi laimėti bylą. 
Žemaičius išgelbėjo tik jų delega
cija, nuvykusi į Konstancą ir susi
rinkimui išdėsčiusi, kad ordinas 
juos tik skriaudęs ir visai nesirūpi
nęs jų krikštu. Jie prašė susirinki
mo Tėvų įgalioti Jogailą ir Vytautą, 
kurie dalį žemaičių jau pakrikštijo, 
kad jie, pasiėmę Vilniaus vysk. Pet
rą ir Lvovo arkiv.. Joną, atvyktų į 
Žemaitiją ir, juos pakrikštiję, pa
statytų jų krašte katedrą ir dau
giau bažnyčių. Tiesa, Konstancos 
susirinkimas neišsprendė Žemaičių 
bylos, kam jie turi priklausyti, bet 
išklausė jų prašymą, pavesdamas

Jogaila Vytautui ir Jogailai, pasiėmus mi-

nėtus vyskupus, juos pakrikštyti ir 
paskirti jiems vyskupą.

Deleguotieji Vilniaus ir Lvcrvo 
vyskupai 1417 m., atvykę į Žemaiti
ją, pakrikštijo didelę daugumą že
maičių, pašventino Vytauto pasta
tytą katedrą Medininkuose-Var- 
niuose ir pirmuoju Žemaičių vys
kupu pakonsekravo Motiejų Tra
kiškį. Taip buvo atliktas formalus 
Žemaičių krikštas. Toliau Žemai
čių vyskupijos krikščioninimas vy
ko normaliai, nors ir pamažu. Že
maičių vyskupijos ribos apėmė visą 
Žemaičių seniūniją. Jai, kiek vėliau, 
priklausė ir Žemaičių kolonizuota 
Sūduvos dalis, tarp Zapyškio — Vir
balio —Prūsų ir Nemuno.

Savo istorijoje Žemaičių vyskupi
ja turėjo liūdnų ir laimingų dienų, 
mažai žinomų ir labai garsių vys
kupų, tarp kurių iškyla M. Gied
raitis ir M. Valančius. Šie ir kiti ga
nytojai (jų buvo 40), išėjo laimė
tojais kovose su protestantais ir 
rusais ir į bažnyčias įsibrovusiais 
sulenkėjusiais dignitoriais ir ponais, 
grąžindami į jas lietuvių kalbą.

Ši po autoriaus mirties išleista 
studija yra vienas iš brandžiausių 
Z. Ivinskio darbų, užbaigta tuomet, 
kai j jo kūną jau buvo įsibrovęs ne
pagydomas vėžys. Gilindamasis j 
Žemaičių vyskupiją, autorius, kaip 
žemaitis, pasistatė sau nenykstantį 
paminklą.

3. Sekcijų posėdžiai

Tokių sekcijų posėdžių suvažia
vime buvo penki: Teologijos, Isto
rijos, Sociologijos, Lietuvių litera
tūros ir Medicinos.

a. Teologijos mokslų sekcija

Teologijos mokslų sekcijoje bu
vo trys paskaitos. Pirmąją paskai
tą skaitė prel. dr. Ladas Tulaba, 
Vyskupų ir apaštalų kolegija. Pre
legentas tokią temą pasirinko, tur 
būt, dėl to, kad Vatikano II susi
rinkimo metu buvo įvestas terminas 
kolegija ir jis davė progos patiems 
vyskupams ir kai kuriems teolo
gams perdėtai išplėsti šios kolegi
jos pilną savarankiškumą ir net vi
sos kolegijos be popiežiaus neklai
dingumą. Bažnyčios istorikams yra

žinoma, kad kai kurių susirinkimų 
metu labai iškyla vyskupų autori
tetas ir jie kai kada, naudodamie
si vadinama konciliarizmo doktrina, 
kelia save aukščiau už popiežių. 
Tai ypač buvo išryškėję Konstan
cos ir Baselio susirinkimuose.

Prelegentas, kaip Šv. Rašto dak
taras, remdamasis Šv. Raštu ir Va
tikano II Lumen gentium konsti
tucija, išalkina apaštalų ir vysku
pų kolegijos kilmę, panašumą ir 
skirtumą. Vatikano II Lumen gen
tium konstitucijoje sakoma: “Vieš
paties valia šventasis Petras ir kiti 
apaštalai sudaro vieną apaštalų 
kolegiją. Panašiu būdu yra sujung
ti tarp savęs popiežius — Petro 
įpėdinis ir vyskupai — apaštalų 
įpėdiniai”.

Nors vyskupai, apaštalams iš
mirštam. perėmė apaštalų pareigas, 
bet jie daug kuo skiriasi nuo apaš
talų. Apaštalai buvo asmeniškai 
paties Kristaus pašaukti ir išmoky
ti jo Bažnyčiai ugdyti, jo tikintie
siems mokyti, pašvęsti ir valdyti 
Vyskupai gi netiesiogiai pašaukti,

žmonių išrinkti, per konsekraciją 
jgyja apaštališkas pareigas. Kaip 
apaštalai, veikdami kolektyviai ir 
pavieniai, klausė šv. Petro, taip ir 
vyskupai turi būti vienybėje su po
piežium. Apaštalai tiesiogiai iš 
Kristaus gavo Dieviškąjį Apreiški
mą, Šv. Dvasią ir harizmas. Vysku
pai tik skelbia iš apaštalų perim
tąjį mokslą ir, tik vienybėje su po
piežium būdami ar tai pavieniai ar 
kolektyviai veikdami, gauna šv. 
Dvasią. Antgamtinių dovanų — 
harizmų jie taip pat neturi. Patyę 
apaštalai Petras ir Jonas save statė 
aukščiau už vyskupus, pabrėždami 
savo apaštališką prakilnumą (I Pet. 
5,13 ir AD, 2—3).

Baigiant pastebėtina, kad tarp 
dviejų studijos dalių nėra propor
cijos. Apaštalų kolegija nagrinėta 
labai plačiai, net 15 psl., o vysku
pų kolegijai skirta tik 2 nepilni 
puslapiai. Aišku, skriptūristui Šv. 
Raštas nedaug ir teduoda žinių 
apie vyskupus ir jų bendrą, saky
tume koleginj, veikimą. Vyskupų

(Nukelta į 4 pusi.)
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Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos 
Suvažiavimo Darbai

(Atkelta iš 3 pusi.)
kolegialinius veiksmus nagrinėjant, 
reikia jau Tradicijos žinovo su is
torine erudicija.

Antroji trumpa paskaita (9 psl.) 
buvo kun. prof. dr. Jono Jūraičio, 
kuris ją pavadino “Kelios mirftys 
apie maldos galimybes šiuolaikinio 
nihilizmo akivaizdoje”. Suvažiavi
mo protokole skaitome, kad ši pa
skaita buvo klausytojams kietas rie
šutas, ji buvo stipriai filosofinė. Ji 
yra kietas riešutas ir skaitytojams. 
Pati tema būtų labai aktuali, jei ji 
būtų aiškesne forma išdėstyta, bet 
ne visi mūsuose turi Št. Šalkauskio 
planingumą ir A. Maceinos aišku
mą.

Trečioji plačios apimties paskai
ta yra kun. Augustino Rubiko, Hie
rarchija ir pasauliečiai (39 psl.). Šio
je studijinėje paskaitoje autorius 
stengėsi iškelti bendrąją, arba pa
sauliečių, kunigystę, kurios reikš
mė buvo lyg ir pamiršta, ir pasta
tyti ją šalia tarnaujančios arba hie
rarchinės kunigystės. Tema gana 
aktuali, dar prieš Vatikano II su
sirinkimą daugelio teologų nagri
nėta, Vatikano II susirinkimo kons
titucijoje Lumen gentium aptarta ir 
po jo dar aštriau teologų keliama, 
bet, nelaimei, pačių pasauliečių be
veik nepaisoma.

Studija labai kruopščiai paruoš
ta, naudojantis net progresyviųjų 
teologų raštais. Tik studiją šiek 
tiek nuvertina jos poleminis pobū
dis, sumažinąs autoriaus objektyvu
mų, polemine forma iškeliant bend
rąją kunigystę, nuvertinama tarnau
jančioji kunigystė arba hierarchija. 
Juk autoriui žinoma, kad ne gyve
namųjų laikų politinė valdymosi 
forma monarchija ar demokratija 
apsprendžia Bažnyčios, kaip orga
nizuotos dvasinės Bendrijos, valdy
mosi formą, bet ją nustatė pats 
Kristus, nesvarbu, kad jis jos hie
rarchija nepavadino. Tiesa, Bažny-1 
čios, kaip žmogiškosios organizuo
tos Bendrijos, evoliuciją reikia ob
jektyviai, kritišku istoriko žvilgsniu 
vertinti. Ji, kaip tokia, laiko būvy
je pasisavina tam tikras veikimo 
formas iš politinio gyvenimo formų, 
ar tai monarchinių ar tai demokra
tinių. Tas formų savinimasis vyks
ta pamažu, dėl to susilaukia kriti
kos. Kodėl šiandien taip kritikuo
jama Bažnyčia? Dėl to, kad dabar 
visur viešpatauja liberalinė demok
ratija, kuri nepripažįsta autoriteto. 
Ši studija verta dėmesio, nes kelia 
naujas, bent mums lietuviams dar 
neįprastas, mintis, kurios, anot dr. 
A. Maceinos, neleidžia mums už
migti, bet verčia domėtis problemo
mis, kurios dabar blaško Bažnyčią.

b. Istorijos mokslų sekcija

Šioje sekcijoje buvo daugiausia 
paskaitų, net 4, neminint prof. Z. 
Ivnskio paskaitos pilnaties posėdy
je. Dėl istorinių paskaitų gausumo 
suvažiavime ir organizuotos sekcijos 
veiklos pačioje Akademijoje dr. Gri
niaus istorikai buvo lyg ir pakriti
kuoti, aprašant suvažiavimą “Dar
bininke”. Bet argi jie kalti, kad kitų 
sričių mokslininkai leidžia rūdyti 
savo plunksnoms. Istorikams mes 
turime būti dėkingi, nes jie atiden
gia mūsų tautos praeitį, o juk, anot 
mūsų Tautos Himno, iš praeities 
mes semiamės stiprybės ir dabar
ties darbams. Suvažiavime visos jų 
skaitytos paskaitos liečia tik Lietu
vos istoriją.

Pirmoje paskaitoje prof. dr. Pau
lius Rabikauskas, SJ, apžvelgia 
mokslinę pažangą Vilniaus Akade
mijoje (1580—1773). Kiekviena ir 
šviesiausia institucija turi savo žy
dėjimo ir dekadencijos laikotarpius. 
Tai priklauso daugiausia nuo isto
rinių aplinkybių. Visi turime pri
pažinti, kad Vilniaus Jėzuitų Aka
demija — vienintelis mūsų tautos 
aukštojo mokslo židinys, dėl to keis
tai skamba tvirtinimai, kad ji prisi

dėjo prie Lietuvos valstybės smuki
mo arba, kad jėzuitai ją pavertė 
mokslo pažangos stabdžiu.

Dr. P. Rabikauskas, remdamasis 
spausdintais ir nespausdintais šal
tiniais bei rimtomis studijomis, įro
do, kad Akademija jau nuo pat pra
džios turėjo universiteto privalu
mus, nors jai trūko teisių ir medi
cinos fakulteto. Šiuos fakultetus 
įkurti sutrukdė ir net pačios Akade
mijos veikimą sustabdė maskviečių 
invazija. Toliau autorius įrodė, kad 
Akademija nebuvo skirta, kaip ją 
kaltina, tik aukštajam luomui, nes 
jėzuitų buvo įsteigta net neturtin
giems studentams išlaikyti Bursa 
pauperum. Iš šios studijos sužino
me, kad pirmieji 75 metai buvo 
Akademijos augimo ir klestėjimo 
metai. Jie apėmė laikotarpį nuo įs
teigimo iki maskviečių invazijos 
(1580—1655). Šiame laikotarpyje 
Akademija garsėjo žymiais moksli
ninkais ir joje buvo pradėtas lietu
vių kalbos tyrinėjimas. Rusų inva
zija kaip kirviu nukirto Akademi
jos veikimą. Ji sunaikino Akademi
jos patalpas ir jos išsilaikymo šalti
nius, jėzuitų ūkius. Kilęs ir kelis 
kartus pasikartojęs maras išnaikino 
ir pačius jėzuitus. Vilniuje po marų 
paliko tik 3 lietuviai jėzuitai. Kol 
Akademija pilnai atsigavo, praėjo 
daug laiko (1655 — 1740). Karų ir 
marų niokiojamai mokslo įstaigai 
nebuvo sąlygų klestėti. Ji pradėjo 
atsigauti ir įgyti pirmykštį stovį tik 
apie XVIII amž. vidurį (1740-1773). 
Tada ji vėl garsėjo savo mokslo vy
rais ir mokslo pažanga, ligi, užda
rius jėzuitų vienuoliją, ją perėmė 
Edukacinė komisija.

Antroji paskaita yra Msgnr. dr. 
Pauliaus Jatulio, Kardinolo Jurgio 
Radvilo veikla Lietuvių tarpe. (32 
psl.). Nedaug kam žinoma, kad mes 
turėjome labai garsų lietuvį kardi
nolą, kilusį iš garsiosios Radvilų 
Šeimos, kuris, būdamas Mikalojaus 
Radvilo Juodojo, didžiojo protestan-

į tizmo skleidėjo Lietuvoje, sūnus, po 
I savo atsivertimo tapęs Vilniaus vys
kupų, stengėsi į Katalikų Bažny
čią grąžinti tuos, kuriuos jo tėvas 
buvo atitraukęs. Po savo atsiverti
mo jis, dar nebaigęs teologijos 
mokslų, buvo nominuotas Vilniaus 
vyskupo koadiutorium (1575), bai
gęs studijas, mirus vysk. Protoševi- 
čiui, buvo paskirtas Vilniaus vys
kupu ir 158I.VIII.2. padarė ingresą 
katedron, 1583 m. buvo konsekruo
tas vyskupu ir tais pačiais metais 
pakeltas kardinolu. Kaip kardinolas, 
jis paskui dalyvavo dviejų popiežių 
rinkimuose, ir pats buvo gavęs daug 
balsų, taigi buvo “papabilis”. Pe
rėmęs vyskupiją neramiais ir pro
testantizmo įsigalėjimo laikais, kard. 
Radvilas stengėsi stiprinti katalikų 
tikėjimą. Jis globojo vienuolius, gy
nė juos nuo protestantų užpuldi
nėjimų, įsteigė Vilniaus kunigų se
minariją, sušaukė sinodą ir lankė 
vyskupiją. Reiškėsi jis ir viešame 
Lietuvos gyvenime; buvo Livonijos 
gubernatorius ir prisidėjo prie Lie
tuvos Statuto paruošimo.

Trečioji paskaita — kun. dr. Juo
zo Vaišnoroj MIC, Lietuviai misi
ninkai Sibire (19 psl.). Sibiras mums 
yra žinomas, kaip lietuvių Golgota. 
Autoriaus žiniomis lietuvių pasau
liečių ir kunigų kelias Sibiran pra
sidėjęs Maskvos invazijos metu 
(1654), tuo metu ten patekęs ir 
vienas jėzuitas. Po Baro konfede
racijos (1768) nepavykusio sukili
mo su sukilėliais ten pateko vienas 
karmelitas. Po Kosčiuškos sukili
mo (1795) Sibiran buvo išvaryta 
daug įvairių vienuolijų vienuolių 
ir kunigų, nekalbant jau apie tuos, 
kurie buvo išvaryti po 1831 ir 1863 
m. sukilimų ir spaudos draudimo 
metu. Suprantama, kad jie, ten bū
dami, kiek aplinkybės leido, apaš
talavo savo tautiečių ir vietinių ti
kinčiųjų tarpe.

Pastovesnės oficialios misijos Si-

Kuršių marių pakraštyje

bire prasidėjo XVIII amž. pradžio
je, kur tada dirbo jėzuitai, paskui 
pranciškonai ir marijonai. Iš mari
jonų ypač pasižymėjo Kristupas 
Švirmickas, o iš pasaulinių kunigų 
Justinas Pranaitis. Ši studija, tai 
naujas įnašas į misijų istoriją, ati
dengiąs iki tol nežinomą Lietuvos 
dvasininkų misijų darbą lietuvių 
Golgotoje. Studija istoriniu moksli
niu atžvilgiu būtų daug vertinges
nė, jei autorius būtų nurodęs šal
tinius ir literatūrą, kuria naudojosi.

Ketvirtoji paskaita, paruošta dr. 
Povilo Rėklaičio, Du Vilniaus vaiz
do tipai XVI—XIX amžių grafikoje 
(13 psl.). Žymus mūsų meno ir 
ikonografijos žinovas dr. P. Rėklai
tis šioje studijoje tyrinėja G. Brau
no ir A. Sokolovskio Vilniaus vaiz
dus, išleistus jų paruoštuose leidi
niuose, išaiškina jų kilmę, priklau
somybę ir tolimesnę evoliuciją. Stu
diją praturtina gale pridėtų 14 Vil
niaus miesto vaizdų, kuriuose ma
tyti, kaip Vilnius atrodė amžių bū
vyje (XVI—XIX). Šitie vaizdai isto
rikams padės identifikuoti Vilniaus 
miesto gatves, žymesnius pastatus, 
bažnyčias ir vienuolynus.'

c. Lietuvių literatūros sekcija

Šioje sekcijoje buvo tik viena prof. 
dr. Jono Griniaus paskaita, Laiko 
balsas ir lietuvių literatūra (17 
psl.). Studijoje autorius pastebi,kad 
kalbėti apie lietuvių literatūrą yra 
sunku, nes ji yra padalyta į dvi: li
teratūrą už geležinės uždangos Lie
tuvoje ir literatūrą, lietuvių sukur
tą laisvame pasaulyje. Ilgame nag
rinėjime autorius prieina išvados, 
kad praeitame amžiuje paskelbtas 
šūkis menas menui lietuvių litera
tūroje yra pasisavintas tik indivi
dualistų; kiti rašytojai ir poetai 
daugiau ar mažiau jaučia laiko dva
sią ir balsą, ir jis jų kūriniuose vie
nokiu ar kitokiu būdu atsispindi. 
Panašių literatūrinių nagrinėjimų 
šviesioji lietuvių visuomenė lauktų 
ir daugiau, nes jie praplėstų lite
ratūros supratimą ir jos paskirtį bei 
reikšmę, tuo būdu paskatintų dau
giau ja domėtis.

d. Medicinos mokslų sekcija

Šioje sekcijoje buvo trys paskai
tos. Štai jų paskaitininkai ir jų 
temos. Prof. dr. Vytautas Pavilanis, 
Specifinis viruso sukelto vėžio imu
nitetas (5 psl.) Dr. Domas Jasaitis, 
Hipotermijos fiziologiniai padari
niai ir jos pritaikymas medicinoje 
(11 psl.). Dr. Balys Petkauskas, 
Uber die Adsorpition und Extrak- 
tion dės 3,4 — Benzpyrens an Bes- 
timmten Russ-Sorten (21 psl.). Jas 
aprašyti ar įvertinti tegali tik me
dikas. Viena tik man nesupranta
ma, kodėl paskutinė lietuvio dak
taro paskaita atspausdinta vokiečių 
kalba. Ar jau mūsų daktarai savo 
srities studijų nepajėgia lietuviškai 
rašyti?

III. BAIGIAMOSIOS MINTYS

Visą šį L.K.M. Akademijos Su
važiavimo Darbi! tomą apžvelgus, 
gaunasi įspūdis, kad Akademijos 
vadovybė savo šaukiamais suvažia
vimais ir leidiniais sugeba suburti 
visų sričių mokslininkus, kuriems 
tuo būdu duodama proga savo stu
dijų vaisius pateikti lietuviškai,

Nuotrauka B. Aleknavičiaus

Lietuvos suverenumas 
Klaipėdos krašte
J. DAINAUSKAS

Lietuvos Užsienių reikalų mi
nisterijos leidinyje “The Question 
of Memeli” (Klaipėdos klausi
mas), išl. 1924 m. angliškai, Lon
done, skyriuje “Transfer to 
Lithuania of Sovereignty over 
the Memel Territory”, 63-64 p. 
pateiktame dokumente “Deci- 
sion of the Conference of Ambas- 
sadors with Regard to Mėmei” 
matome, kad 1923 m. vasario 16 
d., t. y. prieš penkiasdešimt me
tų, penktajai Lietuvos valstybinės 
nepriklausomybės atgavimo su
kakčiai, Paryžiuje, “Didžioji Bri
tanija, Prancūzija, Italija, Japo
nija ir Jungtinės Amerikos Vals
tybės, kaip 1919 m. birželio 28 d. 
Versalio taikos sutarties signata
rai ir pagrindinei santarvininkai 
bei susitarusios valstybės, —atsi
žvelgdamos į tai, kad, pasire
miant tos sutarties X skyriaus 
(Klaipėda) 99-ju straipsniu, tos 
teritorijos reikalu buvo nustatę 
jog —

— Vokietija atsisakanti Pag
rindinių santarvininkų ir susita
rusių valstybių naudai visų teisių 
į teritoriją, esančią tarp Baltijos ir 
šiaurirytinės Rytų Prūsijos sienos, 
kaip tai nustatyta tos sutarties 
II skyriaus (Vokietijos sienos) 28 
str. ir sienos tarp Vokietijos ir Ru-

mokslu besidominčiai, visuomenei. 
Stebėtis ir džiaugtis, reikia, kad 
sunkiose išeivijos sąlygose mūsų 
mokslininkai yra gapa produktyvūs. 
Jų parašytų studijų gausa Akade
mijai, mecenatų remiamai, duoda 
galimybę išleisti tiek daug didelio 
formato vertingų leidinių. Nenuo
stabu, jei “Draugas” savo skiltyse 
trumpai paminėjęs Suvažiavimo 
Darbų VII tomą, padarė teisingą 
pastabą: “Šie L.K.M. Akademijos 
pastoviai išleidžiami “Suvažiavimo 
Darbų” tomai yra lig šiol išeivijoje 
niekieno nepralenkti lituanistinės ir 
šiaip mokslinės medžiagos rinkiniai, 
Tai labiausiai išliekantys mūsų 
mokslo žmonių pėdsakai bendrame 
lietuvių tautos mokslo ir kūrybos 
kelyje”. Tačiau vien spaudos įver
tinimo nepakanka, kad Akademija 
išsilaikytų užimtoje mokslinėje 
aukštumoje ir darytų pažangą, jai 
reikia ne tik dvasinės, bet ir mate
rialinės visuomenės, jos fondų ir 
pavienių mecenatų paramos, nes 
iki šiol šie darbai buvo atlikti tik 
idealistų pasiaukojimu. Reikia taip 
pat, kad visuomenė Akademijos lei
džiamas knygas įsigytų, skaitytų, 
platintų ir joms paruoštų kelią į 
viešąsias, kolegijų ir universitetų 
bibliotekas. Visus L.K.M. Akademi
jos leidinius galima gauti Piazza 
della Pilotta 4, 00187 Roma, Italy, 
arba “Draugo” ir “Darbininko” ad
ministracijose. 

sijos, atsižvelgiant į tai, kad Klai- 
įpėda ir apylinkė buvo atskirtos 
nuo Vokietijos dėl savo rasinio 
ir ekonominio įgimingumo su 
Lietuvos žemėmis.

— Atsižvelgiant į tai, kad Ver
salio Taikos sutarties pasirašymo 
metu Lietuvos žemių statusas dar 
nebuvęs galutinai apspręstas; at
sižvelgiant į tai, kad jau nėra 
daugiau jokių kliūčių Klaipėdai 
susijungti su Lietuva, todėl šitai 
turi būti galutinai padaryta;...

— Nusprendė perduoti Lietu
vai suverenumo teises j Klaipė
dos teritoriją tokiomis sąlygomis: 
1) Santarvinės valstybės atsisako 
Lietuvos naudai visų teisių bei 
priklausomybių teritorijai, api
brėžtai 1919 m. birželio 28 d. Su

rz*------------------------------------------------------------------------------

PLOKŠTELES, GAUNAMOS "DRAUGO” ADMINISTRACIJOJE
Plokštelės pavadinimas Artistai Kaina
AURELIA A. Jūratė Paukštelis (Stereo) $5.00
ARIJOS Stasys Baras-Baranauskas (Stereo) 7.00

(Mono) 6.00
DAINOS Aldona Stempužienė (Stereo) 7.00

(Mono) 6.00
DAINOS LIETUVAI Salomėja Čerienė 4.00
LIETUVIU TAUTINIAI ŠOKIAI (Išleido L. Bendr. Kultūros Fondas) (Stereo) 5.00

(Mono) 4.50
LIETUVOS KANKINIU KOPLYČIOS VATIKA
NE PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS (Išleido Liet. Vyčiai) 5.00
OI, TOLI, TOLI... Philadelphijos Lietuvių choras "Viltis (Stereo) 6.00

JŪREIVIU KELIAI Modernūs kūriniai, atliekami Tamošiūno orkestr
5.00ir solistų

RADIO VAKARUŠKININKĖS DAINUOJA (S. Barčus) 4.95
ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS PAŠVENTI
NIMO IR RELIGINIO KONCERTO MOMENTAI 5.00
ŽIRGINĖLIAI 5.00
DAINOS A. Trečiokas 5.00
GRĮŠIM, GRĮŠIM Kvartetas Viltit (Stereo) 5.00
AKVARELĖ Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys 6.00
ŽIBURĖLIS Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys 6.00
MUZIKA FRANZ LISZT Pianistė Julija Rajauuskas (Stereo) 6.00

KETURI AUTORIAI: Poezija ir proza; III-sis 5.00
LITERATŪROS VAKARAS IV-sis 5.00
SEK PASAKĄ Laima Rastenytė 5.00
ZUIKIS PUIRIS Grigaitytės ir Tijūnėlių šeima 5.00
RINKINYS 25 A. Dvariono muzika 5.00

26 A. Sabaniauskas dainuoja 5.00
27 P. Dėdė-Graužinis-Volteraitė 5.00
28 Karo muz. orkestras ir kiti 5.00

(Mono) 5.00
LIETUVIU KOMPOZITORIŲ DAINOS Stasė Klimaitė (Mono) 5.00

LIETUVIŠKOS GIESMĖS Algerd Brazis ir Žibuoklės (Stereo) $5.00
LIETUVOS SENOS IR NAUJOS DAINOS Lietuvos Valstyb. Radio Ansamblis (Stereo) 5.00
LIETUVOS ATSIMINIMAI (Jubiliejaus proga) Brazis, Žibuoklės, Juodytė (Stereo) 5.00
SUK, SUK RATELĮ Vilniaus Tautinis choras ir solistai (Stereo) 5.00
MES ŽENGIAM SU DAINA New Yorko Vyrų oktetas (Stereo) 5.00
MANO ATSIMINIMAI LIETUVOS L. Juodytė ir gitara (Hi-fi) 5.00
DAINUOJAM SU LEONE L. Juodytės dainavimas (Hi-fi) 5.00
DAINOS IR ARIJOS Janina Nomeikaitė-Armonienė (Stereo) 5.00
AIDUTĖS DAINUOJA Vadovauja Alice Stephens (Stereo) 5.00
VASARIO 16, LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY- L. Stukas, Žibuoklės, Rūtos ir
BĖS 50 METU MINĖJIMAS parapijų ansambliai (Stereo) 5.00

(Illinois valstybės gyventojai prie tų kainų oridėkite 5% taksų mokesčiams ir 25 centus persiuntimui.)

Užsakymus siųskite: DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street
Chicago, III. 60629

tarties 99 straipsnyje. ... 5) Visi 
turtai ir nuosavybė, esanti Krašte 
ir anksčiau priklausiusi Vokieti
jos imperijai ar kuriai vokiečių 
valstybei, perduodama Lietuvai 
ar Kraštui...”.

Lietuvos valstybė tuo 1923.11. 
16 d. Ambasadorių konferencijos 

I sprendimu turėjo pripažinti Klai
pėdos krašto autonomiškumą, jo 
dvikalbiškurną, o taip pat suteikti 
jūros, upių be! sausumos tranzito 
teises net lenkams ir, tik sutikusi 
Klaipėdos kraštą perimti tomis1 
“sąlygomis”, galėjusi tą suvere- 
pumą perimti, pasiųsdama savo! 
delegaciją j Paryžių ten pasirašy- ; 
ti atskirą konvenciją, kuri nu-j 
statytų formalias Lietuvos teises 
Klaipėdoje.

Vasario 19 d. raštu Lietuvos 
vyriausybė pranešė santarvinin
kams, kad vyriausybė tą Amba
sadorių konferencijos sprendimą 
gavo. Ir viskas! Iš tolimesnių do
kumentų, paskelbtų tame rinki
nyje, o ypač iš 1923.1.9 d. (Klai
pėdos sukilimo pradžios) ir 1923. 
III. 14 d. laikotarpio, matome tik
rai dramatišką įtampą. Lietuva, 
klasta netekusi savo senos sosti
nės Vilniaus, ir lenkams vis sie
kiant įkėlti koją ir į Klaipėdą, su 
nepasitikėjimu žiūrėjo į visokius 
paskirų santarvininkų atstovų 
reikalavimus ir vis delsė siųsti sa
vo delegaciją į Paryžių tokiai 
konvencijai pasirašyti. Gi pats 
Klaipėdos kraštas faktiškai jau 
Ibuvo Lietuvos valdžioje.

Lietuvos vyriausybė nepabūgo 
vasario mėn. pirmųjų dienų san
tarvininkų ultimatumo, reikalau
jančio per septynias dienas likvi
duoti 1923.1.15 d. užbaigto suki
limo laimėjimus. Tik po to san
tarvininkai ir priėmė tą vasario 
16 d. nutarimą. Bet gavę iš Lie
tuvos vyriausybės vien tik notifi
kaciją apie to nutarimo teksto ga
vimą, pradėjo grasinti nutraukti 
visas derybas su Lietuva dėl Klai
pėdos krašto formalaus perdavi
mo. Tokio pobūdžio buvo kaip i 
tik tos Ambasadorių konferenci-j 
jos pirmininko, Prancūzijos mi-* 
nisterių pirmininko ir Užsienių j 
reikalų ministerio Poincare (be
ne stipriausio santarvininkų tuo
laikinių vadovų) 1923.111.7 d. te

legrama Prancūzijos atstovui 
Kaune ir III.8 d. santarvininkų 
atstovų komisijos Kaune įteiktas 
ultimatumas Lietuvos ministeriui 
pirmininkui, reikalaujant į jį at
sakyti iki III. 11 d., jog Lietuva 
sutinka su II. 16 d. Ambasadorių, 
konferencijos sprendimų be re-' 
zervų ir iki 111.15 d. atsiųs į Pa
ryžių Lietuvos delegaciją su įga
liojimais dalyvauti Klaipėdos 
krašto statuto parengime ir jo 
pasirašyme. Toje notoje taip pat 
nurodoma, kad “suverenumas į 
Klaipėdos kraštą dar. nesąs per
duotas 11.16 d. nutarimo sąlygo
mis”. III.9 d. Poincare telegra
ma santarvininkų komisijai Kau
ne buvo dar aštresnė. Tuometinis 
Lietuvos ministeris pirmininkas 
ir užisenių reikalų ministeris E." 
Galvanauskas buvo pareiškęs no
rą atvykti į Paryžių, kad ten, prieš 
duodant oficialų Lietuvos atsaky
mą, išsikalbėtų su santarvininkų 
atstovais, bet Poincare pranešė, 
jog tokiu atveju Lietuvos atsto
vo vizitas Paryžiuje .nesąs reika
lingas.

Lietuva, neturėdama tada jo
kių užtarėjų, turėjo pareikšti, jog 
priima 11.16 d. Ambasadorių 
konferencijos sprendimą be sąly
gų. Apie tai santarvininkams bu
vo pranešta III. 13 d. telegrama.

1923.111.24 Paryžiuje prasidėjo 
derybos dėl Klaipėdos krašto kon
vencijos, kuri vis dėlto Lietuvos 
buvo pasirašyta tik 1924.V.8 d. 
Lietuva taip ilgai užtrukusiomis 
derybomis laimėjo tai, kad iš tos 
konvencijos, pagaliau, buvo eli
minuotos Lenkijos pastangos 
dalyvauti toje konvencijoje, o 
ypač Klaipėdos uosto administ
ravime arba bent tos konvenci
jos pagalba priversti Lietuvą už
megzti diplomatinius santykius 
su Lenkija.

Pati konvencija tapo tarptau
tine sutartimi, tuo galutinai už
antspauduojant Klaipėdos krašto 
suverenumo perdavimą Lietuvai. 
Tokiu atveju net ir tikrai koks 
savanoriškas (jei toks būtų bu
vęs) atsisakymas Klaipėdos kraš
to kokios nors kitos valstybės 
naudai, savaime būtų buvęs tos 
tarptautinės konvencijos sulau-

(Nukelta į 5 pusi.)
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((Atkelta iš 4 pusi.) 
žymas. Užtat 1939.III.20 d. Ri
bentropo griežtas ultimatumas 
Lietuvai ir po jo ėjęs Klaipėdos 
krašto perdavimas Vokietijai ne- 
buvo ir negalėjo būti teisiniu 
veiksmu tarp dviejų valstybių, o 
tuo labiau tarptautinių sutarčių 
galiojimo prasme. Teisiškai Lie
tuvos , suverenumas į Klaipėdos 
kraštą dėl to Vokietijos smurto 
akto nenustojo galios, ir Lietuva 
tų savo teisių nei 1939 metais, 
nei vėliau neprarado. To fakto 
pabrėžimas nėra koks “laužimą-1 
sis į atviras duris”, nes Vokietijo
je (visų pirma Federalinėje Vo
kietijos Respublikoje) vis iš’anda 
balsai, kad, girdi, 1939.iIII.22 d. 

"įvykęs Klaipėdos krašto perdavi
mas Vokietijai ‘buvęs “teisėtas ak
tas”, ir Lietuva tuo aktu gera va
lia atsisakiusi bet kokių preten
zijų į Klaipėdos krašto suverenu-| 
mą, to krašto valdymą.

Su tuo neatskiriamai rišasi 
klausimas: o kiek pats Klaipėdos 
kraštas tada buvo lietuviškas. 
1825 m. gyventojų surašymas 
(pirmasis, kuriame buvo klausia
ma ir apie registruojamojo tau
tinę priklausomybę. Rytprūsijos 
srityse į šiaurę nuo Nemuno, t. y. 
Klaipėdos krašte lietuviais tada 
buvo užsiregistravę 59.1 proc., 
1852 m. — 55.3 proc., gi 1910 
tik 37.8 proc. Bet, atmetus di
desnius miestus, o visų pirma 
Klaipėdą, 1861 m. lietuviais bu
vo užsiregistravę 62.5 proc., gi 
1910 m. —53.0 proc. Tačiau ofi
cialūs duomenys buvo gana šališ
ki vokiečių naudai. Tai įrodė pa
čių vokiečių mokslininkas F. 
Tetzner, palygindamas oficialius 
1890 duomenis su savo patirtais 
duomenimis, paskelbtais 1902 
m. Klaipėdos apskrityje pagal ofi
cialius duomenis lietuvių buvo
43.9 proc., gi Tetznerio duome
nimis —47.4 proc., Šilutės ap- 
skr. 57.7 proc. ir Tetznerio —
61.9 proc., o Pagėgių (tada Til
žės apskrities šiaurinėje dalyje) 
47.3 proc. ir Tetznerio 58.1 proc. 
Gi parapijų statistika, surašyta 
1905 m., rodo dar didesnį lietuvių 
procentą. Klaipėdos apylinkėje 
(išskyrus Klaipėdos miestą, kur 
lietuviais tada buvo užregistruo
ta 5.5 proc.) lietuvių buvo 72.5 
proc., Šilutės apskrityje — 59.2 
proc., šiaurinėje Tilžės apskr. da
lyje — 54.6 proic. Tos pat baž
nytinės 1905 m. statistikos duo- 
menimis (paskelbtais Gemeinde- 
lexikon, 1907'm.) pv. Klaipėdos 
apskrities Kretingalėje buvo 
84.8 proc. lietuvių, Kunkiuose — 
87.1 proc., Vytautuose (Wittau- 
ten----- 87.4 proc. ir t. t. Šilutės
apskr. pvz. Ski (vytelėje — 80.2 
proc. ir panašiai.

Čia dar verta pateikti kiek 
duomenų, paskelbtų Walther 
Wendenburg und Hans Friedrich 
Lange, jų knygelėje “Die Memel- 
frage”, 1921 m. išleistoje Berly
ne. Joje visų pirma nagrinėjama 
trys Klaipėdos Krašto priklauso
mybės sprendimo galimumai: au
tonomija (t. y. “freištatas”), be
sąlyginis ar sąlyginis prijungimas 
prie Lietuvos ir... perdavimas 
Lenkijai.Autoriai pasisako už pri
jungimą prie Lietuvos! Greta to, 
jie daugiausia polemizuoja su len
kų pastangomis užgrobti ir Klai
pėdą. Kalbėdami apie krašto tau
tybių klausimą, autoriai pateikia 
1912 m. duomenimis: 1) gyven
tojų surašinėjimo duomenimis 
tada Klaipėdos Krašte užsiregist
ravo vokiškai kalbantieji — 
72.160 asmenys, lietuviškai — 
68.035, kitokie — 1.260 (čia au
toriai paaiškina, kad tie “kitokie”, 
tai asmenys, greta vokiečių kal
bos mokėję dar ir kitą kalbą, ku
ri tikriausiai buvusi lietuvių, ir 
todėl faktiškas lietuviškai kalbėju
sių procentas tada turėjęs būti tų 
“kitokių” skaičiumi padidintas). 
O pagal tų pat metų parapijų 
almanachus autoriai štai ką sako: 
2) lietuvių — 78.810, o vokiečių 
— 66.719 asmenų. Gi 1921 me
tų duomenimis (t. y. jau Klai
pėdos kraštą atskyrus nuo Vokie
tijos) Klaipėdos bei Šilutės ap
skrityse daug gyventojų, o ypač 
moterys, dėvėjo lietuvių tautinius 
drabužius.

Solistai Kazys Yakutis ir Gina Capkauskienė, kurių koncertas Marijos aukštesniosios mokyklos auditori
joje įvyks rytoj (kovo 4 d.) 3 vai. popiet “Draugo” dv idešimt antrojo romanų konkurso iškilmėje. Abu mūsų 

. žymūs, dainininkai kiekvienas atskirai atliks Vlado Jakubėno, B. Budriūno, Al. Kačanausko ir G. Gudaus
kienės kūrinius, c duetu dainuodami, pate ks operų ištraukas iš Verdi "Traviatos”, iš Mozarto “Figaro ves
tuvių”, “Don Giovanni”, “Užburtos fleitos” ir iš Dornizetti “Lucia Di Lammermoor”.

Plokštelė, kuriai sunku surasti priekaištu , Filmų įvairumai
Kanadoje, Montrealy, gyve

nanti Gina Capkauskienė pasku
tiniuoju laiku iškilo j pirmutinę 
mūsų dainininkų eilę. Jos išleis
ta plokštelė “Gina Capkauskienė 
dainuoja” (6 dol.) atitinka tą ly
gį. G. Capkauskienės balsas, pa
gal jo apimtį ir judrumą, laiky
tinas koloratūra; tam tikras me
talinis atspalvis ypač aukštame 
registre suteikia kiek dramatinių 
bruožų. Dainininkė turi puikią 
klausą; repertuaras išmoktas di
deliu tikslumu; iš vokalinės pusės 
mažai ką rastume prikišti.

Antra vertus, atrodytų, kad G. 
Capkauskienė neturi ryškesnio 
įgimto interpretacinio gabumo. 
Malonu, jog tai kompensuojama 
tuo, kad jos pianistė-akompania- 
torė prancūzė Madeleine Roch 
ne tik puikiai valdo savo instru
mentą, bet kartu yra ir gili mu
zikė su išbaigtu išpildymu, kiek

Lyginant demografinius duo
menis, neabejotina, kad lietuvių 
skaičių ir procentų mažėjimas 
statistikose atsirado ne dėl lietu
vių, kaip etninio vieneto, išny
kimo (išmirimo, išemigravimo), 
bet vien dėl jų didėjusio nutau
tėjimo, planingo vokietinimo.

Tad neabejotina, kad 1923.11. 
16 d. Ambasadorių konferencijos 
nutarimas perduoti Lietuvai
Klaipėdos rašto suverenumą bu
vo ir yra vienintelis teisingas 
sprendimas.

linkusiu prie lėtumo ir melan
cholijos. Pastoviai dirbant reper
tuaro srityje su mūsų soliste, vi
sam jos repertuarui yra uždėtas 
individualus, kultūringas ant
spaudas.

Plokštelės vienoje pusėje yra 
lietuvių kompozitorių dainos. Čia 
išskirtina VI. Jakubėno “Gėlės iš 
šieno”, atlikta kiek lėčiau ir ly- 
riškiau, negu įprasta, bet su gra
žia dikcija ir įtikinamu interpre
tacijos nuoseklumu. Iš K. V. Ba
naičio dviejų dainų savo nuotai
ka ir geru ansambliu su spalvin
gu fortepijono akompanimentu 
pažymėtina “Už balto stalo sė
dėjau”. Br. Budriūno “Šauksmas” 
praskamba labiau ilgesingai, ne
gu dramatiškai; fortepijonas čia 
kiek per tyliai nustatytas (kituo
se numeriuose to nėra).

Antroje pusėje: “Mėlyno Du
nojaus” valsas grakščiai ir nuo
sekliai pravestas irgi su kiek lė
tesne ir lyriškesne interpretacija. 
Likusieji numeriai: tiksliai ir in
tonuotai atlikti prancūziški ir ita
liški romansai.

Vladas Jakubėnas

(Red. pastaba. Gina Capkaus- 
kienė drauge su solistu Kaziu Ya- 
kučiu dainuos “Draugo” litera
tūros šventėje - koncerte rytoj 3 
vai. popiet Marijos aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje, Chicagoj. 
Čia minimą jos plokštelę galima 
įsigyti “Drauge” ir koncerto me
tu rytoj.

Apie seseris ir širdgėlą
. STASĖ SEMĖNIENĖ

Spaudoje galima buvo užtikti nininkų filmų pasauly, o taipgi 
gana dažnai nuomonę, kad šve
dų filmų gamintojas režisierius ir 
net tekstų rašytojas Ingmar Berg
man yra labai drovus žmogus, iš 
kurio neįmanoma beveik išgauti 
jokio interview. O, jei ir nusiteik
davo jis pasikalbėjimui, tai retai 
buvo visa tai naudinga jam pa
čiam.

— Mano filmai šneka už ma
ne, — sykį pasakė jis laikrašti
ninkui. — O, kai jie neprakal
ba į žiūrovą, aš taip pat esu ne- 
bylysl

Ir taip su dideliu nustebimu 
spalio pabaigoje “The New Yor- 
ker” skaitytojai pasitiko Ingmar 
Bergmano naują, filmą “Cries 
and Whispers”, išdėstytą ištisai 
pasikalbėjimo formoje

Filmas tučtuojau tapo nepap
rastu pasisekimu, tiek kritikų pri
pažinimu, tiek populiariu lanky
tojų pritarimu. New Yorko filmų 
kritikai nubalsavo jį geriausiuoju 
1972 m. filmu. “The National 
Society of Film Critics” nutarė, 
kad filmo tekstas buvo pats ge
riausias 1972 metais. Taipgi re
žisierius buvo atžymėtas geriau
siu, o ir aktorė Liv Ullmann ga
vo “geriausios aktorės” titulą.

Šis yra Bergmano 35-tas fil
mas. Daugelis kritikų sutiktų, kad 
Bergman yra vienas didžiųjų me-

Techniškai imant, Sven Nyk- 
vist fotografijos yra elegantiškai 
paprastos ir labai puikios.

Ketvertas moterų — nepapras
tai didingos.

Filmas persunktas raudona 
spalva. Bergman pasisako, kad 
jis mano, jog kaip žmogaus kūne 

I membrana yra raudona, taip ir 
(jo siela, mirkstanti baimėje ir ais-

1 seseris, kurių viena vėžio palies
ta, ir jų tarnaitę. Gražioje aplin
koje, dvaro rūmuose, kurie išde- 
koruoti įvairiais raudonos spalvos 
atspalviais, visos moterys rėdosi 
baltai ir laukia prie Agnės (Ha- 
rriet Andersson) patalo jos mir
ties. Mirštančioji kenčia didelius 
skausmus. Seserys Karin (Ingrid 
Thulin) ir Maria (Liv Ullmann) 
ir Anna (Kari Sylwan), storulė' troje> yra raudonos spalvos, 
pūstų žandų tarnaitė, lengvina be- 
s kankinančios skausmus, budė- į 
damos prie jos. Žaibišku skrodi
mu į praeitį (vaizdais norėta žiū
rovui duoti daugiau jausminės in
formacijos, ne pasakoti turini) 
sužinome, kad šios trys seserys 
mažai ką pasiekė vertingo savo 
gyvenime.

Karin ištekėjusi už pasenusio 
diplomato, kurio ji nekenčia. Ma- 

a sujungė savo gyvenimą su 
pliuškiu ir dabar pati veda pa- 
'ai ’ą gyvenimą. Agnės, palikus: 

irigungė. tepa* mdė .. ke!etą 
trečios rūšies akvarelinių paveiks- 
:ų.,

Seserys prisimena, kaip jos ar
timai draugavo vaikystėje Vėliau 
jos nesugebėjo mylėti viena kitos, 

l ik Anna suima į glėbį kenčian
čią ir ramina.

Ingmar Bergman, kuris sureži
savo filmą, pastatė ir jam tekstą 
parašė, veda mintį: jei ničnieko 
nepadarei asmeniui per visą jo 
gyvenimą, ką gali jam padaryti, 
kai jis yra mirties patale?

Bergmano meniškums yra toks, 
kad jis tą mintį išplečia specia
liuos regėjimo ir dramatiškumo 
efektuos, pagaliau sudarydamas i 
įspūdį, kad žmonės nuolatos 
mums miršta kiekvieną akimirką, 
kai mes nesirūpiname jais, nieko 
nepadarome, jiems.

vienas pačių rimčiausių. Jo kele
tas mėginimų komedijoje sudužo 
nepasisekime, bet jo žmogaus sie
los tyrinėjimai liko nepamirštini 
tokiuose filmuose, kaip “The Se- 
venth Seal”, “Wild Strawberies”, 
“Persona” ir “The Virgin 
Spring”.

Filmo “Šauksmai ir kuždesiai” 
turiny įvelta trejetas seserų ir jų 
tarnaitė. Vienai seseriai priartė
jus prie mirties slenksčio, sugrįži
mu į praeitį nagrinėjamas visų 
keturių moterų gyvenimas, jų bai
mė, svajonės, pažintys su vyrais 
ir kitomis moterimis.

“Cries and Whispers” yra visai 
skirtingas filmas, negu mes įpra-i 
tę matyti, ir visiškai kitoks, ko- 
k'o dar pats Bergman nėra pasta
tęs. Jis yra hipnotiškas, drunis- 
čiąs ramybę, tiesiog gąsdinantis, 
o vis dėlto didingas. Filme gvil
denama merdėjimas, meilė, aist
ra, neapykanta ir mirtis.

Čia pasakojama apie šio šimt
mečio pradžioje gyvenančias tris I yBTyyrs

Filme palinkstama į antgam
tines gelmes: mirusioji prakalba 
(ar tiktai besiklausančios mano, 
kad jos girdi ją?)

Filmas, kaip visi gilumų mi
tai ar legendos, ar pasakėčios, ar 
net juokai, kurie yra kaip talis
manai, kad tiesa nebūtų skaus
minga, pasibaigia simbolišku 
skaitmeniu trys. Mirusioji prašo 
gyvųjų pasilikti su ja. Karin atsi
sako. Maria pabėga. Tik Anna pa- 
lieka. lik ji pažįsta meilę. Ji vie
na vienintelė tiki į Dievą.

Mes matėme ją besimeldžian
čią ryte. Mes sužinome, kad 
ji neteko dukrelės, bet atsidavė 
Dievo valiai. Ar Bergman pabrė
žia Dievo buvimą savo filme, ar 
tai yra tiktai Annos tikėjimas? 
Filmas baigiasi scena, kuri rė
žiančiai ir kartu susikertančiai 
krinta akysna: žiūrovas mato tą 
ketvertą moterų prieš keletą mė
nesių, saulės spindulių nutvieks
tas, ir girdi Anną, skatančią iš 
Agnės dienoraščio:

— Aš jaučiu didelę padėką sa
vo gyvenimui, kuris tiek man 
daug duoda.

Ir atima.
Filmas tik suaugusiems — virš 

17 metų su rezervais.
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Cicero, III. 60650
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Josepb F. Gribauskas, 
£xecutive Secretary

FRANK’S TV and RADIO, INC.
SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO IR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
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sklandžiai.

Amencan Travel Service Bureau, vadovaujamas Walter Rask-Rasčiausko, 1973 metais organizuoja 12 turis
tinių ekskursijų j Lietuvą. Lietuvoje visos ekskursijos viešės 11 dienų — Vilniuj, Kaune, Druskininkuose ir 
Trakuose. Walter Rask-Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones į Lietuvą, tą darbą sėkmingai tęsia jau 12 
metų. Po ekskursijos tvarkingai suorganizuotos vyksta

Prašome iš anksto pasirinkti Jums tinkamą kelionės datą ir registruotis, nes dalyvių skaičius grupėse ribo- 
■ tas. Įmokėjimas asmeniui $100.00. Paskelbtos kainos' — gyvenant dviese kambaryje: atskiras kambarys — $85 
: papildomo mokesčio, ekskursijose su Roma $100.00 — papildomo mokesčio.

Nr. 1 Gegužes 21 d. 15 dienų kelionė Iš CHICAGOS — $750.00
Nr. 2 Gegužės 28 d. 16 dienų (su Leningradu) Iš CHICAGOS — $798.00, iš NEW YORKO — $700.00
Nr 3 Birželio 3 d. 17 dienų (su Leningradu) Iš CHICAGOS — $863.00, iš NEW YORKO — $765.00
Nr. 4 Birželio 25 d. 15 dienų kelionė Iš CHICAGOS — $815.00
Nr. 4-A Birželio 25 d. 21 dienos (su Roma) Iš CHICAGOS — $980.00 (Jau užpildyta)

Nr. 5 Liepos 9 d. 14 dienų kelionė Iš CHICAGOS — $825.00, iš NEW YORKO — $725.00
Nr. 5-A Liepos 9 d. 21 dienos (su Roma) Iš CHICAGOS — $980.00, iš NEW YORKO — $880.00
Nr. 6 Liepos 15 d. 14 dienų kelionė Iš CHICAGOS — $835.00, iš NEW YORKO ■— $738.00
Nr. 7 Liepos 19 d. 14 dienų kelionė Iš CHICAGOS — $825.00, iš NEW YORKO — $725.00
Nr. 8 Rugpiūčio 1 d. 14 dienų kelionė Iš CHICAGOS — $825.00
Nr. 9 Rugpiūčio 13 d 21 dienos (su Roma) Iš CHICAGOS — $980.00
Nr. 10 Rugpiūčio 22 d. 14 dienų kelionė Iš CHICAGOS — $800.00, iš NEW YORKO — $700.00
Nr. 11 Spalio 1 d. 15 dienų kelionė Iš CHICAGOS — $720.00
Nr. 12 Gruodžio 19 d. 14 dienų kelionė Iš CHICAGOS — $735.00, iš NEW YORKO — $635.00

ALL AIR FARES SUBJECT TO CHANGF. AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

Visais kelionių reikalais prašau kreiptis j.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Avė., Chicago, III. 60643

TELEFONAS — (312) 238-9787
Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką; teikiame informacijas kelionių reikalais į vi- 

: sus pasaulio kraštus, parūpiname vizas ir bilietus. •
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimč;

Philomena sako...
Taupymas yra šeimos pareiga 
Įvairūs skelbimai masina visą 
šeimą pirkti ką nors naujo. Bet 

jei norite įsigyti namą turėti 
pakankamai lėšų vaikų mokslui 
ar senatvei, laikas jau dabar 
pradėti taupyti.

Pinigai, taupomi Chicagos 
Taupymo ir Skolini-no bendro
vės bet kokiame skyriuje, yra 
Federalinės valdžios 
iki $20,000.00.

apdrausti

5%
Regular 

Passbook 
Acbouiit

5'/4%
90 Day 
Passbook 
Accounts

5%%
$1,000 or 

more 
Savings

Certificate 
( I to 2 yrs.)

6%
|5,000 or 

more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 yrs )

CHICAGO SH
savings and loan association

6245 south vvestern avenuė 476 7575
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Nauji leidiniai
• Aloyzas Baronas, ABRAO- susitikdamas su sūnaus neklus-

MAS IR SŪNUS. Premijuotas ro
manas, laimėjęs “Draugo” šio 
žanro dvidešimt antrąjį konkur-, 
są. Išleido Lietuviškos knygos klu
bas 1973 Chicagoje. Viršelis Ka
zio Veselkos. Knyga 206 psl., kai
na 4.50 dol. gaunama “Drauge”.

Labai gilioj praeity paskendusį 
Abraomo sūnaus aukojimą Baro
nas perkelia į problemą, ar tėvas 
turi aukoti savo sūnų teisingu-, 
mui. Jo įdomus paskojimas yra 
apie šiandieninę lietuvišką šei
mą. Trijų kartų šeimos fonas, ku
ris daugeliui mūsų knygų skai
tytojų pradeda darytis savas, su
daro sąlygas pasireikšti intriguo
jančiam Barono pasakojimui.

Laisvindamasis nuo įprastinių 
mūsų visuomenės pažiūrų, Baro
nas savo personažuos pasiekia di
delių žmogiškų aukštumų. Jiems 
iškyla toki klausimai kaip: ar as
meninė tiesa yra galiojanti; ar be
prasmė, visuomenėje galiojanti, 
tiesa yra įpareigojanti. Senelis 
čia kovoja už žmogų savo anūko 
asmenyje. Barono nepatenkina 
pasakymas: vaikų lietuviška mir
tis. Jis tėivT.i ir vaikų santykiuose 
mato kažką daugiau. Turėdamas 
prieš akis naują žmogų, jis su
siduria su klausimu: ar vaikas 
neturi maištauti? ar tai nėra jo 
prasmės dalis? ar maištingumo 
trūkumas nėra dorinis trūkumas?

Žmogaus gyvenama tikrovė y- 
ra didelė realybė. Ji žmogų ir 
džiugina ir gąsdina. Barono per
sonažai yra atviri jos veikimui. 
Tačiau kaip tik tuo savo atviru
mu jie susiduria su klausimu: ką 
reikia aukoti — taiką ar verty
bę? Kai paaukoji vertybę, turi ra
mius santykius. Kai paaukoji tai
ką — tenka kovoti už vertybę.

Čia Barono personažamas išky
la klausimas, kuris kyla mūsų jau
najai kartai: ar bloga sukilti 
prieš blogį. Bet senimui šis klau
simas taip pat yra savas, išgy
ventas pačios išeivijos pasirinki
mu. Ji, sukildama prieš blogį, y- 
ra pasirinkusi Odisėjo likimą pa
saulyje. Šia prasme, patys jau
nieji triukšmadariai ir senieji 
konservatoriai apsižiūri sėdį prie 
to paties stalo.

Barono personažai susitinka su 
klausimu, ar ant melo stovi ta 
moterystė, kuri nesuyra ištikus 
ištikimybęs krizei? Iš Barono per
sonažų veiklos aiškėja, kad tiesa 
nėra tik lengvai pasakomas žo
dis, bet jis talpina savyje dauge
lio žmonių likimą ir jų laimę.

Suvokdamas taip turtingu bū
du žmogaus gyvenimą, Autorius, 
tarsi išsigandęs aukštumų, pa
žvelgia žemyn ir priartėja prie 
klausimo: ar ne geriau būtų, kad 
Dievas žmogų pastūmėtų veikti 
kuria kryptimi?

Tėvui sūnus ne kartą atrodo 
paprastas kvailys, tačiau tas kvai
lys turi daug gerų tėvo vertybių, 
kurių tėvas nematė, vėliau jas 
puikiai žino anūkas.

Baronas, vesdamas savo perso
nažus Abraomo aukojimo šešė
lyje, nesigilina į religijų istorijos 
gelmes, bet į šeiminę šios miste
rijos problematiką ir klausia: ar 
kartais rišti sūnų aukai nėra tas 
pat, kas jį išlaisvinti? Nesunku 
pastebėti, kad Baronas atsiskiria 
nuo Dewey auklėjimo pažiūros, 
kuri iš auklėtojo daro tik stebė
toją, žiūrintį kaip vystosi jo sū
naus galios.

Bet Baronas domisi ne tik anū
ku. Jam rūpi ir senelis. Kur gali 
senelis nueiti vakare, kai jo vai
kai yra išlėkę iš lizdo? Kur gali 
pailsėti pensininkas, kai jis pa
vargsta ne nuo darbo, bet nuo 
nedarbo? Ar atvanga žmogui yra 
reikalinga tik tam, kad jis galė
tų dirbti?

Baronas, nei pats nejausdamus, 
savo svarstymais priartėja prie gi
lios religinės problemos. Tėvas,

numu, darosi panašus į D cvą, 
kuris yra žmogaus atmetamas. 
Tėvo tragiką yra Dievo ir žmo
gaus santykių drama, suvaidina
ma dažnos šeimos ratelyje. Tai 
yra aukštosios tėvo studijos. Tė
vas jose išmoksta būt' atmestu. 
Rečiau sūnus išmoksta būti my- 
’ imu.

V. Bgd.

• TECHNIKOS ŽODIS, 1972 
m. Nr. 5-6. Leidžia Amerikos 
Lietuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos Chicagos skyriaus Tech
nikinės spaudos sekcija. Vyr. Re
daktorius: G. J. Lazauskas, 208 
V. Narcma Avė., Addison, III. 
60101. Technikinis redaktorius: 
J. Slabokas. Administratorius: J. 
Sakalas, 7025 So. Rockwell St., 
Chicago, III. 60629. Metinė pre
numerata 6.00 dol., studentams
— 2.00 dol.

Naujo numerio turinys: PLIAS 
ir ALIAS suvažiavimas Wa9hing 
tone ir rezoliucijos; Architektūri
nis konkursas (pirmoji premija
— arch. Jono Nalio projektas); 
Kubas ir Fermat Didžioji prob
lema — rašo Jonas Tautvydas; 
Materijos prigimtis — rašo And
rius Ignaitis. Lietuvos aviacijos 
pirmieji; Mašinų gamybos prob
lemos Kauno Politechnikos ins
titute —rašo Henrikas Medek
šas; Pasisakymas dėl arch, A. 
Bublio paskaitos — rašo arch. 
Jonas Stelmokas; Sukaktuvinin
kai: pagerbtas prof. S. Dirman
tas; Zenonas Bačelis (rašo P. K.
I. elis), Kazys Daugėla (rašo J. 
Gimbutas); Gyvenime ir veiklo
je — Chicagos, Toronto ir Otta- 
vos skyriai; In Memoriam — a.a. 
Ksaveras Kaunas (rašo G.J. La- 
sauskas), a.a. Leonardas Reime- 
ris (rašo V.Ivaškevičius); a.a. 
Mečys Sabanas, a.a. Andrius Rim
ka, a.a. Jurgis Kaunas; PLIAS ir 
ALIAS Centro valdybos žodis M. 
Krupavičiaus paminko konkursas.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1973 m. vasario mėn. Nr. 2. Lie
tuvių jėzuitų leidžiamas religi
nės ir tautinės kultūros žurnalas. 
Redaktorius: Juozas Vaišnys, S.
J. Redakcijos ir adm'nistracijos 
adresas: 2345 W. 56th St., Chica
go, III. 60636. Metinė prenume
rata 5.00 dol.

Vasario 16-tos proga numerio 
vedamasis paskirtas gana grau
džiam reikalui — mūsų vidaus 
“pilietiniam karui”. Redakcija 
čia pagrįstai nurodo į situaciją, 
kuri vis dėlto turėtų kartą baig
tis. Žurnale, be kita ko, sakoma: 
“Negalime susitarti ir pasiskirsty
ti pareigomis, nes visi norime bū
ti vyriausi. Šalia savęs negalime 
pakęsti ne tik didesnio, bet ir 
sau lygaus.

“Kiekvienam turėtų būti labai 
lengva suprasti, kokį įspūdį mes 
sudarome kitų šalių diplomatams 
ar valdžios atstovams, jeigu vie
nos mūsų institucijos nariai įei
na pro vienas duris ir prisistato, 
kaip vyriausieji ir vieninteliai 
lietuvių išeivijos atstovai, o be
veik tuo pat metu pro kitas du
ris įsiveržt antrosios institucijos 
vadovai ir aiškina, kad tik jie tu
ri teisę atstovauti lietuviams, ir 
dar jiems nepaba:gus ka'-bėti, 
per trečiąsias duris įžygiuoja tre
čiosios organizacijos įgaliotiniai ir 
tvirtina, kad ne anie, o tik jie ga
li kalbėti Lietuvos ir lietuvių var
du. Argi mes nesuprantame ir 
niekados nesuprasime, kad tokia 
veikla ir toks elgesys nėra jokia 
kova už Lietuvos laisvę ir už lie
tuvių tautos reikalus, bet pylimas 
vis daugiau ir daugiau sunkios že
mės ant duobėje esančio karsto, 
kuriame yra užkalta Lietuvos lais 
vė ir nepriklausomybė”!

Dar vis toliau A. Paskųs rašo 
labai šiuolaikinę studiją “Utopija 
ar chaosas” ir Feliksas Jucevičius 
jau vienuoliktu skyreliu žvelgia į 
meną — šiuo kartu rašydamas

apie dailę ir poeziją. “Laiškuose i produkcijos eksportas 1861-1913 
Lietuviams” kas numeryje spau-lm.” Eksporto duomenys apima 

Vilniaus, Kauno ir Suvalkų gu- 
gubernijas. Prie eksporto priskai- 
tema produktų išvežimas ir į Ru
sijos gubernijas bei miestus ir per 
Vokietijos sieną.

Penkta: D. Petkevičiūtė patei
kia studiją, pavadintą “Mokslinis 
lygis L. Ivinskio kalendoriuose.” 
Autorė ribojasi vien medicinos 
mokslo žiniomis L’etuvoje XIX 
amžiaus viduryje, kaip išdėstyta 
Ivinskio kalendoriuje. Išvadoje gi 
pripažįstama, kad liaudies švietė
jas L. Ivinskis pirmasis ėmėsi po
puliarinti medicinos mokslą Lie
tuvos kaime.

Šešta: R. Ste'gvila rašo apie Te
odoro Narbuto raštų leidimą, 
pradedant 1815 ir baigiant 1861.

Septinta: H. Saladžius duoda 
neva studiją, pavadintą “Trumpa 
lietuviškųjų buržuazinių istorijų 
emigrantų darbų Lietuvos tarybi
nio laikotarpio istorijos klausi
mais apžvalga”. Autorius panau
dojo labai daug laisvųjų lietuvių 
išleistos literatūros. Jis gausiai ap
taria pagal bolševikinę termino
logiją “buržuazinių nacionalistų” 
veikiančias organizacijas, esan
čias Amerikoje, Kanadoje, Vokie
tijoje ir Italijoje, finansuojančias 
knygų ir šiaip studijų leidimą. 
Bendrai Saladžius, naudodama
sis laisvojo pasaulio spaudiniais, 
neblogai žino, kas yra Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, 
Lietuvos Diplomatinė Tarnyba, 
Lietuvos Laisvės Komitetas, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė, A- 
merikos Lietuvių Taryba ir visa ei 
lė Lietuvos tyrimo, mokslo, litu
anistikos ir kt. institucijos, vei
kiančios laisvajame pasaulyje.

Straipsnio pagrindinė mintis y- 
ra ta, kad jis, savo bolševikine 
terminologija, buržuaziniams na
cionalistams ir Lietuvos vaduoto
jams prikiša Lietuvos istorijos klas 
tojimą. Jis, rodos, prašyte prašo I 
pripažinimo, kad 1940 m. Lietu
vos valstybinį, kultūrinį bei eko
nominį gyvenimą pakeitė Lietuvos 
liaudis komunistų partijos vado
vauta, o ne Sovietų Rusijos Rau
donoji Armija, okupavusi Lietu
vą pagal 1939 m. Kremliaus — 
Berlyno sutartą agresiją prieš Lie
tuvą.

Be to, V. Cerneckis nagrinėja

dinamą poeziją šį kartą vėl visa 
galva kilstelėjo aukštyn Danguo
lės Sadūnaitės eilėraščiai. Br.Kriš- 
tanavičius toliau rašo apie jėzu
itus nepriklausomoje Lietuvoje. 
Jdomūs įprastiniai skyriai: Šeima, 
Jaunimas, Knygos, Nuomonės, 
Tėvynėje, Ka'lba, Teatras. Nume
ris išpuoštas dail. M. Stankūnie
nės grafikos darbais.

prof. J. Vabalo-Gudaičio etninę 
teoriją; K. Vosyliūtė — lietuvių 
kalbos lyginamųjų fraziologiz- 
mų sinonimus; K. Grigas — lietu
vių patarlių ir priežodžių klasi
fikavimą ir kt.

• M. Jučas, BAUDŽIAVOS 
IRIMAS LIETUVOJE. Lietuvos 
Mokslų akademijos I tori jos ins
titutas. Atsakingasis redaktorius 
istorijos mokslo daktaras V. Pa- 
šuta. Išleido “Minties” leidykla 
Vilniuje 1972 m. Leidinys 320 pi.

Knygos įvade aprašoma lite
ratūra ir šaltiniai, o po to visa 
studija suskirstoma į šiuos pag
rindinius skyrius: Žemdirbystė 
Lietuvoje XVIII a. pabaigoje — 
XII a. pradžioje (34-81 psl.); So
cialiniai santykiai (82-168 psl.); 
Laisvieji žmonės ir dvarininkų 
baudžiavos panaikinimo projek
tai Lietuvoje (169-246); Valstie
čių ir miestelėnų ginčai su dva
rų valdytojais (247-275). Pabai
gos skyrelyje visos suminėtos kon
krečios ir istorinės detalės lyg su
traukiamos į bendrąjį šios temos 
epochinį vaizdą, viską užbaigiant 
išvada: “Didelį ideologinį povei
kį Lietuvos dvarininkams darė 
politinės ir idėjinės Vakarų Eu
ropos srovės. Bet baudžiavos naiki 
nimo idėja kilo iš realių Lietu
vos ūkio sąlygų. Mintis, kad dva
ro turtą sudaro žemė ir jos vai
siai, o ne baudžiauninkų skai
čius, buvo jau nesuderinama su 
baudžiavos pagrindais. Ši mintis 
kilo ne iš karto, o pasiekus tam 
tikrą žemės ūkio intensyvumo 
laipsnį”. Gale dar pridėta veika
lo 25 psl. reziumė rusų kalba.

• VYTIS, 1973 m. vasario 
mėn. Nr. 2. Lietuvos Vyčių žur
nalas. Redaguoja Lcretta I. Stu- 
kas, 1467 Force Drive, Mountain- 
side, N.J. 07092. Metinė žurnalo 
prenumerata 4.00 dol. Adminis
tracijos adresas: Vytis, 1625 W. 
Marųuette Rd., Chicago, III. 606- 
36. Medžiaga spausdinama miš
riai: tai anglų, tai lietuvių kal
ba. Šį kartą prisimenama Vasario 
16-toji, rašoma apie lietuvių tau
tinius rūbus, pagerbiama Lietu- ( 
vos generalinė konsule Juzė Dauž 
vardienė ir kt.

• Lietuvos mokslų akademijos 
DARBAI, 1972 m. Nr. 3. Serija 
A. Visuomeniniai mokslai. Leidi
nys 195 psl.

Numeryje yra kelios visuomeni
nių mokslų studijos, vertos dėme
sio. K. Meškauskas ir M.Meškaus
kienė pateikia, studiją, pavadintą 
“Lietuvos pramonė iki 1940 m.” 
Pirmiausia autoriai suskirsto pra
monę pagal Lietuvos teritorijos 
dalis dabartinėse Lietuvai Mask
vos nustatytose sienose: 1. Rytų 
Lietuvos pramonė, 2. Vidurio Lie
tuvos pietinės dalies pramonė, 3. 
Vidurio Lietuvos šiaurinės dalies 
pramonė, 4. Vakarų Lietuvos 
pramonė. Ir išvadoje — apibend
rinimas. Studija parašyta gana ob
jektyviai, naudotasi nepriklauso
mos Lietuvos, o rytinei daliai 
Lenkijos duomenimis. Nurodo
ma, kad svarbiausioji pramonė 
buvo sutelkta penkiuose miestuo
se: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose ’r Panevėžyje? 1939- 
1940 m. juose buvo 45,472 dir
bantieji. antra: G. Kilikevičienė, 
nors ir visai suglaustai parašytą, 
pateikia apžvalgą: “Vietos savi
valdybių sudarymas Lietuvoje 
1918-1940 m.”. Aprašomi nuo 
1918 m. rudens zaimo seniūni
jų, parapijų bei valsčių komitetų 
steigimas, kol dar nebuvo jokio 
savivaildybės įstatymo. Toiliau ap
tarti visi savivaldybių rinkimo įs
tatymai, politinių partijų rinkimi
nis aktyvumas ir kt. Ne be ko, 
čia jau yra šiek tiek komunisti
nio prieskonio.

Trečia, tai O. Kuncienės ap
rašymas Pamūšio (Varėnos raj.) 
pilkapių, kurie jau buvę pradėti 
tyrinėti 1889 m.

Ketvirta: V. Merkio studija, pa
vadinta “Lietuvos žemės ūkio

i
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FEDERAL SAVINGS

for all your savings needs 
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Phone - 436-4600

KOSTAS BUTKUS
Tel. PR 8-2781 (778-2781)

TVOROS, LANGAI, DURYS,

STOGELIAI, RINOS, 
APKALIMAI (Siding)

• LAIVAS. 1973 m. kovo m. 
Nr. 3. Religinio ir tautinio gyve
nimo mėnesinis žurnalas. Leidžia 

! IMarijonų vienuolija. Redaktorius 
kun. J. Prunskis. Metams 4 dol. 
Adr.: 4545 W. 63 St., Chicago, 
III. 60629.

Šiame numery istorikė dr. V. 
Sruogienė rašo apie šv. Kazimie
rą, Kun. dr. K. Matulaitis infor
muoja apie krikščionių vienybės 
pastangas D. Britanijoje. Dail. A. 
Tamošaitienė duoda gausios me
džiagos apie lietuvių tautinius 
drabužius. Dr. J. Adomavičius at
skleidžia, kokį ryši turi pyktis ir 
pavydas su sveikata. J. Daugai
lis duoda faktų apie velnio gar
bintojus JAV-se. M. Pulauskas, 
MIC painformuoja apie neseniai 
mirusį br. J. Sinkevičių, MIC. Ku
nigas dr. J. Vaišnora, MIC pasa
koja, kas naujo d.t. arkv. Matu
laičio beatifikacijos byloje. Kun. 
V. Bagdanavičius, MIC skatina 
jausti su Bažnyčia. J. Pakštienė 
atskleidžia a.a. prof. K. Pakšto re
liginio gyvenimo šiltumą. Metro
politan banko viceprezidentas 
A. Baliūnas duoda patarimus, 
kaip tvarkyti savo santaupas. K. 
Grigaitytė pradžiugina skaityto
ją dviemis savo naujais eilėraš
čiais. Duodama apžvalgą lietuvių 
gyvenimo tėvynėje ir išeivijoje bei 
informuojama apie įvykius religi
niame pasaulyje.

• LIEPSNA. Montrealio Li
tuanistinės mokyklos laikraštėlis, 
kurio išleidimo data 1973 m. va
sario 16 d. Redag. Kristina Ma- 
liškaitė. Jai talkina: Julytė Ado
monytė, Vilija Povilaitytė, Vida

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
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6200 S. Western — Tel. OR 6-4421

Typeuritcrs, Adding Machines A 
Checkwritera

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš SOm. patikimas patarnavimas
5610 South Pulaski Road

Phone — 581-4111

HIGH RATES
/ d

PAID OUARTERLYrc^1***
9/V Annum

Passbook
Accounts

Per Annum 
$1000 or more

Certificates
1 year min.

AT

Per

BRIGHTON
SAVINGS t LOAN ASS’N

HIGHEST RESERVES
4071 Archer Avenue 

Chicago, III. 60632
TEL — LA 3 - 8248

$5000 or more
Certificates

2 year min.

5U"
Per Annum 

Investment 
Bonus

Certificates

Morkūnaitė, Dalė Lukauskaitė ir 
Loreta Povilaitytė. Leidinyje pa
čių mokinių prirašyti ir pripiešti 
puslapiai. Visko čia yra. ir rim
tų svarstymų, ir juokų, ir mažų
jų skyrius, ir galvosūkių ir mįs
lių. Štai vienas “Liepsnų” juoke
lis. Marytė klausia Birutės: “Ko
dėl tu lupi svogūną, manai, kad 
obuolys?” “Tėvelis mane mušė. 
Aš noriu vertai” — atsakė Biru
tė (Regina Verbylaitė, 6 sk.).

go. IŠ verstinės klasikos minėti
nas L. Brogos išverstas persų 
poeto Omaro Chajamo eilių rin
kinys “Rubajatai" (dail. B. Leo
navičius, 10,000 egz). (ELTA)

VILNIUJE IŠLEISTA KAZIO 
BINKIO IR ANTANO 
KLEMENTO POEZIJA

“Vagos" leidykla Vilniuje iš
leido mažo formato Kazio Binkio 
poezijos rinktinę “Lyriką" (dail. I 
V. Žilius, 15,000 egz.). Pasirodė i 
ir 18 a. poeto Antano Klemento 
eilėraščių rinktinė “žemaitiška 
giesme.ė” (dail. A. Augaitis, j 
8000 egz.), redaguota V. Vana-j

Nuo
1914 Mėty
Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitižėjimą. 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20,000.00

Frank Zogas, Presldent

5%
Ali accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ųuarterly.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai, pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., OuJkley Avė., Chicago 

Tel. Virginia 7-7258- 59

MIDLAND 
SAVINGS

6%
2 YearN Savings 

Certificates
(Minimum $5,000)

AND LOAN ASSOCIATION
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 00032 
PHONE: 254-4470

Cosmos Parcels Express Corp.
Licensed by VNESHPOSVLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugeli metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentfirą, siunčiant

I

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVA, LATVIJA. 
ESTŪNIJA, UKRAINIJA Ir 1.1.

GAVĖJAS) NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLUENTŲ PATENKINTI
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 

kokybes prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
affiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus dovaną pažymėjimams, automobiliams, šal
dytuvams televizijų aparatams, radijo translstoriams, magne
tofonams (tapė recordera) Ir daug kitiems dalykams, taip pat 
BUTAMS savo giminėms ir draugams gyvenantiems Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 MADISON AVENUE

Floor 21st

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

SKYRIAI:
NEW YORK, N. Y. 10003, 45 Second Avenue
NbVV YOKK, N. Y. 10011, 135 W. 14th Street 
BOSTON, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue 
BOSTON, Mass. 02127, 389 VVest Broadway 
BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue 
CHICAGO, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue 
CHICAGO, UI. 60608, 3333 S. Halsted Street 
CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 Statė Road 
IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Sprlnglield Avenue 
GRAND RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge St N. W. 
HAMTRAMCK. Mich. 48212, 11333 Jos. Carnpau Avenue
HARTFORD, Conn. 06114. 200 Franklin Avenue 
LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. 
NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard 
NEWARK, N. ). 07106, 698 Sanford Avenue 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street
PATERSON, N. J. 07505 — 60 Broadway
PHILADELPHIA, PA. 19141 — 4925 Old York Rd. 
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street 
WATERBURY, Conn., 905 Banį- Street
WARREN, Mich. 48092, 29200 De Quindre, Block 

of 12 Mile Road
WOODHAVEN, N. Y. 11421, 94 - 08 Jamaica Avė. 
WORCESTER, MASS. 01610, 144 MiUbury Street 
YOUNGSTOU'N, Ohio 44503, 309 W. Federal Street 
IRVINGTON, N. J, 07111, 1083 Sprlngfieid Avenue

Tel.: AL 4-5456
CH 3-2583

LI 2-1767
268-0068

TL 6-2674
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738

ES 2-4685 
GL 8-2256 

365-5255
246-9274

FO 3-8569
AN 1-2994
LO 2-1446 

373-8783
GR 2-6387 

Tel.: 345-2028
Tel.: GL 5-9586

HU 1-2750 
FI 6-1571
PL 6-6766

North
Tel.: 751-6760/1

TeL: 441-4712
SW 8-2868
RI 3-0440

374-6440



Šeštadienis, 1973 m. kovo mėn. 3 d. DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
i i—........ ■

Nr. 53 (9) — psl. 7

Kultūrinė kronika
![ '

*4

r Q
»V!

Kęslufis Zapkus dvimetėje amerikiečių 
meito parodoje Corcor-no ga’erijoje, 
Wvhingfore

^'1
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Parodon, kuri atidaryta vaši- Forgey pastebi: “Tai d.’deli, ko
rio 23 d.., pateko dvylika dai'inin- 
kų su šimtu dvidešimt paveikslų. 
Tarp atrinktųjų yra Kęstutis 

t&aplcus, kurio darbus au’š'ai 
(vertino sostinės d;enraš'io 
“Star” -meno kritikas Benjamin 
Forgey sekmadieninėje laidoje 
(vasario 25 d., plačiau iras'sakv- 
damas apie parodos dalyvius).

Kritiko nuomone, “Zapkus ne
abejotinai yru vienas iš parodos 
atradimų”. Benjamin Forgey pri
mena, kad jis jau yra turėjęs po- 
f a parodų New Yorke., bet nebu
vo pagavęs laikraštininkų dėme
sio. Pagal tą kritiką, Zapkaus pa
veikslai atsiremia į meno istoriją 
ir, ieškant pavyzdžių, būtų ga i- 
ma eiti ligi Monet. šią tradiciją, 
— rašo toliau kritikas,, — Kęstu
tis Zapkus prasmingai pratęsia.

Apibūdindamas paveikslus, B.

rizontalintei tapybos dirliai ku
riuose susibėga trilypė dor’d 
— tiksli koncepcija, aftiltittio 

į t:esj6*lnumak Ir turinio kudėtih- 
gumas...” Esą, pats dailininkas 
tai vadina “rapšodine rėminių or- 
kestracija”.

I Baigdamas savo pastabas apie 
Kęstučio Zankaus paveikslus 
Benjamin Forgey suko: “.Tie tau 
atsimoka už ilgesnį dėmesį".

Corcorano galerija laikoma 
antrąja po Nacionalinės galeri
jos Washingtone.

Jau susitarta su Corcorano ga
lerijos vadovybe, kad ruderiį, pa
saulio lietuvių kongreso dieno
mis, ten bus suruošta lietuvių 
meno paroda, šiuo reikalu su ga
lerija sutarė kongreso ruošimo 
vietinio komiteto narė Dalė Lu- 
kienė.
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Tapyta

Iš Lituanistikos instituto 
veiklos

Išrinktas naujas prezidiumas 
nuo š. m. sausio 1 d. pasiskirstė 
pareigomis šitaip: pirmininkas 
dr. Jurgis Gimbutas vicepirmi
ninkas Simas Sužiedėlis, sekreto
rius Vladas Kulbokas, iždinin
kas ir atstovas Chicagoje dr. To
mas Remeikis, narys ir atstovas 
Washingtone dr. Aleksandras 
Plateris.

Lituanistikos Instituto adre
sas yra pirmininko adresas: 119 
Woodside Lane, Arlington, Mass. 
02174, telef. (617) 646-6759.

Buvusiojo prezidiumo supla
nuotas IV L. I. suvažiavimas nu
matytas Chicagoje š. m. lapkri
čio m. 22-25 d. kartu su Il-ju 
Mokslo simpoziumu. L. I. suva
žiavimo programinei komisijai 
sudaryti įvyko 10-ties asmenn 
organizacinis posėdis vasario 10 
d Philadelphijoje, V. Maciūno 
namuose. Dalyvavo: iš prezidiu
mo T. Remeikis ir A. Plateris, 
skyrių vedėjai: L. Dambriūnas 
dr. K. Ostrauskas ir dr. J. Puzi- 
nas, L. I. nariai: dr. R. Šilbajo
ris, V. Trumpa, dr. Br. Vaškelis 
Pirmininkavo V. Maciūnas. L. I 
pirm. J. Gimbutas buvo susižei
dęs ir posėdin negalėjo atvykti 
bet palaikė ryšį telefonu.

Dėl suvažiavimo turinio pasi
sakyta, kad L. I. programa apim
tų ir tas sritis, kurių skyrių Ins
titute nėra, pvz. menotyra,, psi
chologija ir filosofija. Vyriau
siuoju koordinatorium pakvies- 
•~as dr. prof. R. Šilbajoris, skyrių 
programų koordinatoriais pa
kviesti : istorijos — Puzinas, kal
bos — L. Dambriūnas,, tautoty
ros ir kraštotyros — J. Gimbu
tas, literatūros — Br. Vaške is. 
Kitoms sritims numatyti dar 3 
koordinatoriai, bet dar nesusitar
ta. Kiek\ ienos srities ar skyriaus 
sesija būtų apie 3 valandas su 4 
pranešimais. Istorijai manoma 
skirti laiko dvigubai, nes būsian
ti speciali tema: Vilniaus 650 
metų sukaktis. Lituanistikos In
stituto programai skiriamos dvi 
dienos: lapkričio 23 ir 24.

Pagal statutą,, Tarybos priim
tą ir prezidiumo užprotokoluotą 
vasario 17 d., kad ligšioliniai 8 
skyriai apjungti į 6 skyrius, ši
taip sutrumpinant jų vardus.

I. Kalbos skyrius, vedėjas L. 
Dambriūnas.

II. Literatūros skyrius,, vedė
jas J. Gimbutas.

IV. Spaudos ir bibliografijos 
skyrius, vedėjas J. Damauskas

V. Istorijos skyrius, vedėjas J 
Puzinas.

VI. Teisės ir sociologijos sky
rius, vedėjas D. Krivickas.

Buvusiojo Lietuvių išeivijos is
torijos skyr. nariai perkeliami 
j Istorijos arba Spaudos ir bibl 
skyrių pagal jų specialybes. Dėl 
to bus susitarta su tų skyrių ve
dėjais ir perkeliamaisiais nariais.

"Lituanistikos Darbų” III to
mas yra spaustuvėje Brooklyne, 
N. Y. Jį redaguoja dr. Maciūnas.

Kas ką dėsto Chicag b 
pedagoginiame institute
Pedagoginiam lituanistikos in

stitute Chicagoje šiuo metu lie
tuvių literatūrą dėsto A. Šimai
tienė, lietuvių kalbą kun. J. Vaiš- 
nys., Lietuvos kaimynų istoriją 
A. Dumbrienė, žurnalistiką kun. 
J. Prunskis, II rusų okupaciją ir 
Lietuvos ginkluotą rezistenciją 
— M. Rėklaitis, lietuvių liaudies 
pasaulėjautą — A. Šimaitienė, 
literatūros seminarą veda S. Pe
tersonienė,, Lietuvos kaimyninių 
kraštų istoriją — A. Dumbrienė 
ir V. Narutis, kursą apie lietu
vių išeiviją ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenę dėsto V. Kleiza, 
Lietuvos istorijos problemas — 
V. Liulevičius, tautybės sampra
tą ir tautinę individualybę — 
kun. V. Bagdanavičius, MIC, 
mokslinio darbo seminarą veda 
V. Liulevičius, bendrinės lietuvių 
kalbos kursą — R. Kinka, lietu
vių literatūros dėstymo metodi
ką ir praktiką — A. Dundulis, 
lietuvių kalbos dėstymą nemokan 
tiems lietuviškai — R. Kinka.

d.„ taigi — prieš 40 m. Mirė te-' 
turėdamas 27 m. Baigęs Vilka
viškio gimnaziją, studijavo dėtu
vių ir prancūzų literatūras, peda
gogiką ir psichologiją Lietuvos 
universiteto Teologijos — filoso
fijos fakultete. Kurį laiką dirbo 
“Ryto” redakcijoje, vėliau — fil
mų tikrinimo įstaigoje. Šatrijos 
meno dr-jos narys. Bendradar
biavo Židiny, N. Romuvoje ir ki
tuose žurnaluose. Jam jau irė- 

rus„ iš spaudos išėjo jo eilėraščių 
rinkinys “Giesmės apie daiktus 
ir žmones”, kurį redagavo 
Brazdžionis.

B.

tų įvykių Kaune, Iniui suteikiant 
partinio prievaizdos vaidmenį). Į 
Rašytojų sąjungos narius priim
ti: O. Miciūtė, broliai Povilas ir 
Petras Dirgėlos ir S. Lipsam 
Dirgė.ų raštus pastaruoju metu 
išgyrė partiniai kritikai.

(ELTA)
Didysis prūsų mkilimas 

fiims
1972 m. baigiantis išleistas 

naujas dviejų dalių plačiaekranis 1 
filmas “Herkus Mantas”. Filmą 
režisavo M. Gi -drys p 
tenio scenarijų, vaizduojantį 
pat kutinį pi ūsų sukilimą 
prieš Teutonų ordiną. Mantą vai 
dina aktorius Antanas Šiurna. 
Žiūrovai Lietuvoje, be abejo, ne 
paliks nepastebėję paralelės tarp 
13-jo šimtmečio teutoniškų ag 
resorių ii’ dabartinių okupantų.

(ELTA)
DIDĖJA PARAMA MENUI
JAV federalinė parama me

nams per paskutinius dvejus iž 
do metus padidėjo keturis kartus 
ir pasiekė 15 mil. dolerių. 1972 
m. buvo panaudota 2 mil. dole
rių finansuoti' menininkų lan
kymąsi mokyklose, per dvejus1 
metus daugiau kaip ketvirtis mi
lijono buvo paskirta baleto reika
lams. Plečiant etninio meno veik
lą provincijoje, 1972 m. panau
dota tam reikalui 11 mil. dole
rių. Literatūros reikalams, ypač ■ 
finansuojant poezijos specialistų 
dėstymą mokyklose, buvo skirta 
743,000 dol.

PREMIJA VĖŽIO LIGOS Jensen laimėjo tarptautinę Ma-
TYRINĖTOJUI donina mokslo premiją, duoda

mą Milane. Įvertinti jo tyrimai. 
Chicagos universiteto hormo- padedantieji nauju būdu susekti 

nų ir vėžio ligų specialistas E. vėžį moteryse.
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CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIĖWICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACB
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Nauju aukAtaa din- 
dviiilaa nukarini* ui 
tnvvHtaviiuu «*hJuUum.pinigo pridėjęs apie 100,000 do

lerių, Įvertindama jo darbą, Lie
tuvos vyriausybė jį buvo apdo
vanojusi Vytauto D. ir Gedimino 
ordinais bei suteikusi pensiją 
Apie kun. Miluko didelius ku tū
rinius nuopelnus yra išėjusi V. 
Minelgos paruošta monografija.

“fitlantic" žurnalo 
premijuotos novelės

“Atlantic” žurnalas skiria pre
mijas už tame žurnale išspaus
dintas noveles, šįmet tokios pre
mijos paskirtos autoriams Wal- 
lace Knight už novelę “The Way 
We Went” ir David Black už no
velę “Laud”. Pirmasis gavo 750 
dol. premiją, novelė išspausdinta 
1972 m. (gruodžio mėn. numery, o 
antrasis 250 dol., novelė išspaus
dinta 1973 m. sausio numeryje

Jaud’nasi dėl 
V. Mykolaičio - Putino

Literatūros prižiūrėtojai Lie
tuvoje stengiasi įsprausti istori
jon suklastotą poeto V. Mykolai-1 
čio-Putino portretą, vaizduoda- į 
darni jį kaip “ideologiniai apsi
sprendusi” sovietinio komunizmo 
gerbėją. Todėl juos ypaš erzina 
išeivių pastangos atskleisti tėvy
nėje užtušuotuosius, “nesovieti
nius” poeto dvasinio veido bruo
žus. Apie tai rašo Kostas Korsa
kas (“Literatūra ir menas”, 
1973. I. 20): “Vos mirus V. My- 
kolaičiui-Putinui, užsienio emi
gracinėje lietuvių spaudoje ėmė 

i kartkartėmis rodytis publikacijų,1 
siekiančių kvestionuoti rašytojo, 
idėjinio apsisprendimo nuoširdų-' 

į mą bei autentiškumą. Pasirodė 
i net atvirų fals fikatų, priskiria- 
I mų jo plunksnai. Visi, kas gerbia 
Vinco Mykolaičio-Putino šviesų
jį atminimą., su panieka turi at
mesti šias nepagrįstas pastangas 
sumenkinti jo asmenybės tauru
mą". (ELTA)
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UŽSAKYKITE DABAR

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
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Neužmirštamas [A V 
lietuvių kuItūrinVikas

Sulaukęs 71 m. amžiaus, 
Brooklyne 1943 m. kovo 19 d. 
yra miręs kun. Antanas Milukas, 
vienas iš labiausiai pasidarbavu
sių spaudos srityje Amerikos lie
tuvių. Kf.ęs iš Krosnos valsč., 
Marijampolės ap3kr. Už lietuviš
ką veiklą išvarytas iš Seinų se
minarijos, žandarų persekioja
mas nuvyko į Tilžę, kur dirbo 
Varpo ir Ūkininko redakcijose, i 
Kun. A. Burbos kviečiamas, 1892 i 
m. atvyko į JAV redaguoti Vie-Į 
nybės Lietuvninkų. Išėjęs teolo
ginius mokslus, buvo 1893 m I 
įšventintas kunigu. Studijas gili
no Friburge. Kunigai o eilėje lie
tuviškų parapijų.

Slapta platino draudžiamąją 
spaudą Lietuvoje. Su kitais klie
rikais sudarė varpininkų būrelį, 
kuris pinigais ir raštais rėmė 
Varpą ir jį platino. JAV-se stei
gė lietuviškas bibliotekas. Daug 
pasidarbavo 1900 m., įrengiant 
lietuvišką skyrių Pasaulinėje pa
rodoje Paryžiuje. Sukūrė Motinė
lės draugiją, kuri šelpė studi
juojančius lietuvius. Jo raštai 
buvo spausdinami Varpe, Ap
žvalgoje, Ūkininke, bet daugiau
sia spaudai pasidarbavo JAV-se 

I įsisteigęs spaustuvėlę, leisdamas i 
I Dirvą, žvaigždę. Jis yra davęs iš-; kompozitorai griebiami 

Į Po gausių ždanoviškų pamoks
lų rašytojams bei menininkams, 
pradedamos siauriau apibrėžti ir 
kompozitorių kūrybos ribos. 
Straipsnyje “Tiesiu keliu” (‘Lit 
ir Menas”, 1973. I. 13) Juozas 
Gaudrimas nurodo sovietinį pat
riotizmą ir proletarinį interna
cionalizmą kaip svarbiausius 
“Lietuvių tarybinių kompozito
rių kūrybinio įkvėpimo šalti
nius”. Gaudrimas nusiskundžia 
kompozitoriais, kurie “žūt būt 
nori būti saviti, ‘savarankiški’ 

'kartais nepajusdami, jog pasi
duoda ne visai gerai svetimai įta
kai”. (ELTA)

Jauną mirusį
poetą prisimenant

Petras Karuža, poetas, žurna- eivijos lietuviams apie 180 leidi- j 
nalistas, mirė 1933 m. kovo 15 nių; spaudos reikalams yra savo j

Dailin’nkai V. K. Jonynas ir I. D. Griežė lietuvių dailininkų parodęs 
Čiurlionio galerijoje proga praėjusią savaitę lankės Chicagojs. Čia 
juos matome pokalbio metu “Draugo" redakcijoje. Iš kairės Į dešinę: 
V. K. Jonynas, jo mokslo draugas kun. Vyt. Bagdanavičius, MIC, dai
lininkė I. D. Griežė ir Vytenis Jonynas <iš Indianos).

GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVĄ 
SPECIALIŲ RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMUS
Su specialių rublių pažymėji
mais jūsų giminfis gali gauti 
viską, ką tik nori, už dalelę 
reguliarios kainos. Tai tas 
pat, kai įeiti Į krautuvę su 
100 dol. ir už juos gauti 200 
dol. ar 300 dbl. vertes prekių, 
o gal net daugiau. Specialių 
rublių pažymėjimus galima 
paversti j reguliarus rublius 
aukščiausiu kursu.

SU PILNA GARANTIJA

GREIČIAUSIAS 
PATARNAVIMAS

Pažvmi’iimni pristatomi maž
daug nėr tris snvnlt»s. Vfnn'o 
Spec. rnb'io kursne vra $2.60.

TA<! khpcįas aotmą VISKĄ. 
Misi* mg’ij KITU 
MOKfilIMU.

Galite siųsti kokią tik norit 
sumą

V’SOS KAINOS PAGAL 
NAUJĄ DOLERIO KURSĄ.

REIKALAUKIT MOŠŲ NE.
MOKAMO H.IUSTRUOTO 
KATALOGO

Užsakykite Dabar.
Užsakykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Penktas aukštas

Nevv York, N.Y. 10010 
Tel.: 982-1530

LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI
Tik trumpam laikui 
GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

MOSKVITCH 412 IE, $3570.00
(Export modei)

MOSKVITCH 408 IE, $3285.00 
ZHIGULI VAZ 2101, $3520.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968,

$2250.00

6845 SO. VVESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-C0NDIT10NED KOPLYC1CS

iMAŠINOMS VIETA
REpublic T-8600 REpublic 7-8601

ti ** |j|

I

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— TĖVAS IR SŪNUS —
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Jsf St. Telef. GRovehilI 6*2345 6 
1410 S. 50th Ave.k Cicero T0wnhall 3-2108*09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

I

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
La i d o t u v i y Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330 South California Avenue

Telefonai: LR 3-0440 ir LR 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-3461

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 2Srd PLACE Tel. Vlrginln 7-0072
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-121?

'»nwi6 W III ‘SHH1 '«BA\q3ni įsaguos 87.011

Partinis prieva'zdas 
Nemunui

Gruodžio 12 d. Vilniuje, Rašy- 
, tojų sąjungos valdybos prezidiu- 
' mo posėdyje,, L. Inis buvo patvir
tintas “Nemuno” žurnalo vyriau
siuoju redaktoriumi. Tartasi ir 
dėl žurnalo “redkolegijos darbo 
pagerinimo”. (Kauniškį žurnalą 
imta “tvarkyti” po praėjusių me-

REIKALAUKIT 
SPECIALAUS BIULETENIO 
SU AUTOMOBILIŲ
PAVEIKSLAIS,
APARTMSNTAIS, 
NAUDOTAIS RŪBAIS

REIKALAUKITE MŪSŲ 
SPECIALIŲ BIULETENIŲ.

MES TURIM 23 METŲ 
PAGYRIMĄ
ŠIAME BIZNYJE IR 
TAIP PAT TURIM 
TŪKSTANČIUS 
PATENKINTŲ KLIENTŲ.

I

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-39

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel OLympic 2-1003
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REDAGUOJA DR. S. ALfUNAS

Visi dabar kalba apie do’er o Butkus. Nors B’1 
kritimą. Taigi jei jau doleris 
krinta, tai ręi'kia tikėtis, kad ,’o 
prikris pakankamai į Lietuvių 
fondą ir į Alto. LB ir Vliko ka
sas. Bet neatrodo, kad toks nuo
stabus kritimas būtų: Krinta tai 
krinta., bet vis neprikrinta ir 
nuolat vienas ar kitas daro pata
rimus j kieno kepurę tautietis 
turi savo pinigėlį nukritinti.

Iš visų raštų atrodo, kad auko
tojai yra absoliučiai niekam ti
kę, net nėra jokio mūsų veiksnių 
vardo girdėję ir net nežino, kur 
tą savo bereikalingą dolerį, ku
ris, taip sakant, jau baigia kris
ti, mesti. Iš visų patarėjų atrodo, 
kad mūsų lietuviai visiškai pra
rado nuovoką ir nežino, kaip su 
savo tais krintančiais doleriais 
elgtis. Ir maloniausia, kad yra 
patarėjų, kad yra pinigo daly to
kių, kurie varganam lietuviui pa
sako, ką su tuo varganesniu do
leriu daryti. Bet, mūsų nuomone, 
tas padalinimas būtų daug efek
tyvesnis., jei patarėjas sušuktų: 
“Visi vaikai taip darykit, kaip 
tėvelis daro”. Tai yra, sakau, 
duokit pinigus Altui ir, kaip pa
vyzdį, trenkiu tūkstantinę į Alto 
kepurę, tegu tas doleris ten kr in
ta. O kitas, kuris siūlo aukoti 
Bendruomenei, galėtų taip pat 
trenkti tūkstantinę į Bendruome
nės, kad ir ne tokia seną, kaip 
Alto, kepurę, ir užkrėsti visus 
pavyzdžiu. Na, o kas liko, tai jau 
Vliko, tegu tas, kas liepia aukoti 
Vlikui, meta į Vliko 30 metų se
numo kepurę. Taigi, patarimas 
būtų efektyvus ir tiesiog pritren
kiančiai įtikinantis. Mūsų liaudis 
juk jau labai seniai kalbėjo, kad 
sauso niekas neklauso.

tik kad jie būtų efektyvesni, rei
kia patarimą pailiustruoti pa
vyzdžiu. Tada viskas labai išaiš- 

- - -- - r'-’tng tuo ’r ketų, ir patarėjai sutelktų tiek
nesutinka, bet, jei jau Rastenis pinigų, kad net per kraštus dole- 
sako, tai turi sutikti negi jo to- ris pradėtų kristi. Kalbėdami ir 
kie siauri akiračiai būtų Mano- rinkdami,, patardami ir mokyda
ma, kad tų patarimų nebėgt But-jnii, priešui kirskime konkrečiai 
kus tikrai paklausytų, jei, taip Per Sa'v^ savo paties pavyz- 
sakant, Vincentas pats nuvyk‘> i džiais. Tai bus linksma, ir visas 
į kolchozą pasoclenktvniauti. Karas baigsis būtinai laimėjimu, 
Mėžia, taip sakant, Vincelis mėš
lą Lenino garbei ir soclenktynė- 
se dar pereinamą vėliavą laimi. 
Taigi, patarimas geras daiktas, 
bet pavyzdys dar geresnis.

Pinigų visiems reikia, doleris 
krinta, o į organizacijiį kasas ne
labai tekrinta. Nenuostabu, kad 0 greigįau detroitiečiu Fordu, 
visokių atsišaukimų į mūsų spau- Taigi, patardami, kovodami, au- 
dos puslapius prikrito kaip lapų kccĮamį muškim priešą doleriais 
rudenį kokioje Lithuanian Pla- įr paVyzdžiais, tikrai būsime lai- 
zoj, kurios lietuviai tuo vardu!mėtojaiSi nes, anot Br. Railos, 
nesistengia vadinti, žodžiu, rin- mūsų karingumas dar neišnykęs 
kibiai,, patarimai ir padalinimai nuo 2algirio mūšio laikų 
labai jau mūsuose reikšmingi,1

šeštadienis, 1973 m. kovo mėn. 3 d.

Lietuvių fondas 
turėtų, apsida ryt1'

A. Laukaitis ‘Dirvos’’ 1972 
m. 96 nr. viena lietuvi milijonie
rių pareklamavo: “Vieną vakarą 
buvau pakviestas lietuvio milijo
nieriaus, kuris, tur būt turtin
giausias Kanadoje. Teko b iti 
Australijos milijonierių. Indijos 
ir Amerikos tur'tuo1 ių, Vokietijos 
baronų namuose, bet tokį namą 
kaip turi tas lietuvis mili-onie- 
rius, temačiau filmų ekranuose. 
Savi apartamentai vaikams, uoš
viams ii- patiems samnmka1”?, 
su plaukimo baseinu, suomiška 
pirtim, stilingais sa'onais, valgo
maisiais, kokteilių barais ir daug 
kitų širdžiai malonių keistenybių 
šį namą padarė man nasakų na
mai. Aš buvau milijonieriaus ap
tarnaujamas, kas suk''ė ma: 
džiaugsmą ir pasididžiavime, 
kad ir mūsų lietuviai gali taip iš 
kilti ir mokėt gyventi, ne amLū- 
tant ir visos ietuvišlros aplin
kos.”

Ar negalėtų ten pas'sukti d 
A. Razma, dr. K. Ambrozaitis ar 
kiti LF darbuotojai, ir būtų mili
jonas iš karto, nereikėtų iš uba
gų po tūkstantį rinkinėli

s

kuris pavyzdžiais trankėsi. Dole- 
■ ris krinta, bet nenukris,, jis vis 
tiek bus. Kalbame apie taiką,: 
bet vis tiek mušimės, nes nepa
togu taikiai gyventi. Aukas vis 
tiek rinksime ir nepasidalinsime, 
nes niekas šiais laikais nenori 
pasidaryti Pranciškų Asyžiečiu,

t

Kosyginas kalbėjo net astuonias valandas apie nuostabią Tarybų 
Sąjungos ekonominę pažangą, gi komunistinė Šluota įsidėjusi šį pieši
ni su užrašu, kad vyrukams nuleido kaip tik tą padangą, kurioje su
kišti vogti megztukai, visą tą prakalbą, anot Donelaičio, pavertė į 
nieką.

AKADEMINĖS MINTYS

“Bene plačiausiai švietimo už
davinius aptarė išmintingasis 
graikas Aristotelis (nemanau, 
kad jį kas nors sumaišytų su po
nu Onasiu)...”

“O būtų gera utopinėse dauso
se pirkti mėsą be pinigų ir valgy- 
ir niekad nesuvaigomą pyragą, 
ech!”’

Prof. Antanas Musteikis 
“Tėv. Žib.’’, 1973. II 1.

INAUGURACIJOS

Be abejo, patarimai pinigu 
klausimu yra labai svarbūs, bet 
dar svarbiau patarimai žodžiu ar 
raštu. Juk gero patarimo net ir 
už pinigus nenupirksi. Tokį gera 
patarimą davė V. Rastenis iš pa
vergtos Lietuvos atbėgusiam ad 
vokatui Z. Butkui. Girdi Butkus 
bėgdamas turėjęs pasiklausti V. 
Rastenio, nes jis ir adresus visų 
ministerijų geriau žinąs negu

Lietuvis iš Wisconsino sako: 
“Vienas tautietis “Drauge” 

rašo, kad r.eišsijuokite, skelbda- 
miesi pakviesti. į prezidentę ar 
kitų inauguracijas, ir pataria į 
tokias inauguracijas vykstant 
pasiimti žmoną, kad būtų su 
kuo pasikalbėti. Spyglininkai ir 
dyglininkai yra buvę v'sokiose 
inauguracijose. Ir niekados ne
nuobodžiavo, su žmona nereikėjo 
kalbėtis. Juk su žmona gali pasi
kalbėti ir namuose. Tokiose inau- 
guuracijose spyglininkai ir dyg
lininkai kalbėjosi su aukšto sto
no žmonėmis. Nusižiūri kurį 
nors įtakingą asmenį ir iš ne
tyčių užlipi ant kojos ar bakste.i 
į pašonę, o vėliau labai manda
giai atsiprašai, ir taip praside
da pokalbis. Vėliau jo poniutę iš- 
kvieti pašokti ir tuo būdu sueini 
į glaudesnį kontaktą. Žiūrėk, ski
riantis toks ponas ir užkviečia 
skačiui ar steikui D.

APIE GERAŠIRDĮ BROLĮ REKLAMOS REIKŠMĖ

— Jeigu aš gyvenčiau 100 me
tų, niekad negalėčiau užmiršti 
savo nevedusio brolio fantastiš
ko gerumo, — Toronto dienraš
tyje “Star” rašo to laikraščio 
skiltininkas Gary Lautens.

Priežastis, kad jis to neužmirš
tų, esanti jo motina, kuri nuolat 
ir nuolat jam apie tai primenan
ti. Girdi, nei diena nepraeinanti 
o motina jau skambina telefo
nu, primindama brolio gerą širdį 
ir vėliausią jo padarytą gerą dar
bą.

— Tu gal niekad neperpratai 
savo stebuklingojo brolio geru
mo! Ir žinai, ką jis padarė da
bar? — ji pridėjus. Keturiasde
šimt penkerių metų mūsų vedybi
nio gyvenimo sukakties proga jis 
prisiuntė mums čekį.

— Aš taip pat planavau para
šyti čekį jūsų sukakčiai.

— Bet jo šekis 1,000 dolerių, 
— pasiskubinusi pranešti moti
na. Kai aš atidariau laišką ir pa
mačiau tokios sumos čekį, aš ne
besusivaldžiau ir verkiau iš 
džiaugsmo

— Ką gi brolis laiške rašė? — 
mėginęs iškvosti Gary.

— Jis rašė trumpai, jog norė- 
fieimyninis kritimas po pokalbio su (K8 šiemet mums padaryti siurp- 
žmona. Įrizą.

— Ką jūs darysite su tuo 1 000 
dolerių? — užklausęs motiną.

— Ką tu tuo nori pasakyti ? — 
atsakiusi motina,

— Aš norėjau žinoti, ar jūs 
leisitės kokion nors kelionėn, ar 
gal panaudosite tą tūkstantinę 
kaip “down payment” naujam 
automobiliui ?

— Mes negalime pasilaikyti 
tos tūkstantinės, — atšovus mo
tina, — tai yra per daug iš vie
no sūnaus. Jis gi negalįs dalinti 
tokios vertės dovanas, nežiūrint, 
kad tai duodama ir tėvams. Vie
nok šitoks jo gestas tėvama jau 
vertas daugiau, negu pati tūks
tantinė.

— Betgi čekį juk gavote?
— Aš sudraskiau tą čekį į ke
turis gabalus, parašiau aiškutį 
su nuoširdžiausia padėka, įdėjau 
suplėšytą čekį ir pasiunčiau at
gal.

— Jeigu jūs * ažadėtumėte su
plėšyti ir manąjį, aš jums pasi”s- 
čiau 2,000 dolerių sumos čekį.

Paruošė pr. ai

— Viengungis yra žmogus, 
kuriam nepasisekė apkabinti sa
vo progos.

EILĖS IR PREKĖS

Sov. Rusijos mieste stovi prie 
krautuvės eilė žmonių. Prišokęs 
prie vieno stovinčio, pilietis klau
sia:

— Ką čia duoda,, ką galima 
gauti ?

— O, jeigu stosi priekyje visų, 
tai gausi į nosį, o jei atsistosi 
užpakalyje visų, tai gausi venų 
išsiplėtimą, — paaiškino už
klaustasis.

LIŪDNA DARBOVIETĖ
— Kur dirbi?
— Metereologijos stotyje.
— Patenkinta darbu?
— Atvirai pasakius, ne.
— Kodėl?
— Gyvenam visą laiką vien 

spėliojimais.

PALTAI IR ŽIEDAI

Lig šiol vis rasdavome laik
raščiuose žinių,, kad tie ir tie su
mainė žiedus, bet dabar “Darbi
ninkas’’ paskelbė žinią, kad “su
mainė paltus”. Esą “Darbinin
ko” redakcijos šventėje vasario 
3 Kultūros Židinyje paėmė prof. 
J. Stuko paltą ir paliko labai pa
našų kitą paltą, kuriame yra ma
šinos raktai. Prašomi visi apžiū
rėti savo paltus.”

AUTOGRAFAS

Lietuviška mada

ROMUALDAS KISIELIUS

Tas neklysta, kas nedirba, 
o kas dirba, tą sudirba. 
Nors iš to maža nauda, 
bet mada lieka mada.
Jeigu vienas kilt pradėjo, 
tai kiti tuoj duoda vėjo. 
Ir to vėjo siautime 
jį sumaišo su žeme...

AMŽIUS IR ĮVYKTAI
Sovietų Rusijoi buvo praneš

ta, kad atsirado kažkoks pilietis, 
turįs 190 m. amž’aus. Jį apstojo 
žurnal istai ir pradėjo klausinėti:

— Gal tu atmeni carienės Kot
rynos laikus, — paklausė vienas.

— Žinote, kai buvo spalio re
voliucija, — pradėjo genis, bet 
jį tuoj žurnalistai pertraukė:

— Mes tai žinome, gal gali 
papasakoti apie Napoleoną.

— Žinote, kai buvo spalio re
voliucija, — vėl pradėjo senis,

— Mes apie revoliuciją žinom, 
— šaukė korespondentai, — pa
pasakok mums apie Krymo karą.

— Žinote, kai buvo spalio re
voliucija, tai buvo toks sąmyšis, 
kad jo metu man pridėjo šimtą 
metų, — paaiškino senis.

Meilė iš tolo
Senberniui įkyrėjo viengungio 

gyvenimas, ir jis padavė į laik
raštį tokį skelbimą: “Gražioji 
nepažįstamoji! Man neužteko 
drąsos prašnekinti jus autobuse. 
Bet nuo to laiko aš tik apie jus 
tegalvoju. Maldauju, pasigailė
kite manęs. Laukiu skambučio 
arba laiškelio. Mano telefonas ir 
adresas...”

Skelbimo autorius gavo 700 
laiškų, o telefonas nenutyla nei 
dieną, nei naktį.

Rimta bausmė

Į mūs katilą pekloje 
tik ranka velniai numoja,
Nes ir ten, jei viens išplaukia, 
kiti tuoj į dugną traukią.

Užuot kam paduoti ranką, 
mes pastatome patranką 
ir, numatę skaudžią vietą, 
įsodiname kotlietą...

Nors iš to menka nauda, 
bet mada lieka mada.
Tas neklysta, kas nedirba, 
o kas dirba, tą sudirba.

MAMA IR KARAS

Berniukas, pamatęs kine, kaip 
indėnai dažo veidus, paklausė t - 
vo, kodėl jie taip daro. Tėvas at
sakė, kad jie ruošiasi kariauti.

Vakare berniukas pribėgę prie 
tėvo, šaukdamas:

— Tėte, bėkime! Mama ruošia
si kariauti!

Turtingas autografų kolekcio
nierius parašė žinomam vokiečių 
dailininkui Maksui Libermanui 
laišką, prašydamas parašyti ke
letą žodžių jo rinkiniui. Kolekcio
nierius gavo tokį atsakymą.

“Gerbiamas pone, ponas Li- 
bermanas pasirašo ant kiekvieuo 
savo paveikslo ir piešinio. Auto
grafų jis niekados neduoda. Er- 
vinas Šulce, sekretorius”.

Po savaitės Libermanas susi
tiko autografų rinkėją viename 
baliuje ir paklausė:

— Jūs, tur būt, pykstate ant 
manęs dėl laiško?

— Tiesą pasakius, iš pradžių 
supykau, — pareiškė jam auto
grafų rinkėjas, — o tamstos 
laišką, žinoma, įmečiau į krosnį.

Gaila gražaus laiško, atsa
kė šypsodamasis dailininkas, — 
aš jį parašiau savo ranka, nes 
neturiu sekretoriaus.

Kur tu šiandien rasi tokį lietu
vį, kuris geruoju prisipažintu 
klystąs, o savo ideologinį ar ir 
asmeninį priešininką laikytų tei
siu?”

Br. Raila

NĖRA GENERACIJŲ 
SKIRTUMO

O senas žmogus savo nerūpes
tingumu gali jam priklausant’ 

. turtą paleisti vėjais neblogiau
dalykas jiems yra bendras, kad j negu jaunas.
jie vizgina uodegas. I Kun. V. Bagdanavičius

— Šunelių ir pataikautojų 
būna visokių rūšių, bet vienas

PANAŠIOS SĄSKAITOS
Ūkininkas, kai pirkdavo auto

mobilį, vis turėdavo mokėti įvai
rius priedus. Kartą automobilių 
pardavėjas užsinorėjo pirkti kar
vę parodomajam ūkiui pas savo 
klientą ūkininką.

Šis pasiuntė sekančią sąskaL 
tą: viena paprasta karvė — 20L1 
dol. Dviejų spalvų išorinis pa
puošimas — 45 dol. Specialus 
atrajojimo pilvas — 75 dol. Vi
daus sandėlio išturtinimo prie
taisas — 60 dol. Keturi kranai, 
kiekvienas po 10 dol., viso 40 
dol. Tikras karvės oda apmuši
mas — 125 dol. Automatiška 
vabzdžiams baidyti vėduoklė — 
35 dol. Viso tik — 595 dol.

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS
— Nauja vairuotojų mada. 

“Valstiečių laikraštis” rašo- 
“Radviliškio rajone, Šeduvoje, 
pamatęs “Draugo” kolūkio lau
kininkystės darbininką S. Urbo
ną su nuosavu ‘Zaporožiečiu“’, 
atkakliai bebandantį užvažiuoti 
ant šaligatvio, iš karto supratau : 
lips į medį. Taip ir' atsitiko. Porą 
plonesnių' šiaip taip apvažiavęs, 
kai šoks į patį storiausią! Bet 
kur tu užlipsi, kai taip slidu. Tik 
mašinos priekis į buldogo nosį

Nairobio (Kenija) roplių draus- tapo panašus.
tiriyje prie krokodilų tvenkinio 
kabo užrašas. “1
■ ia mėtys m

— “Didieji politiniai vadai sa
vo galybės viršūnėje mėgsta kal
bėti apie naują erą ir tai tą, ku
ri prasideda su jų įsigalėjimu. 
Tame nėra nieko blogo. Yra net 
gerai, kad politinis vadas nėra 
vien likimo į priekį išstumtas 
pelų maišas, o vyras su aiškia 
ateities vizija

«
— Nepraleisk viso laiko, tik 

mylėdamas priešus, šiek tiek 
skirk laiko ir draugams. *

♦
— Daugiau jėgos ištiestoje 

rankoje, kaip suspaustame kum
štyje.

»
— Tikras draugas yra tas, ku

ris, kai tu iš savęs padarai kvailį, 
A. R. (Iš “Tėv. Žib.” vadamojo. nemano, kad tu padarei ką nors

1973. H. 1) pastovaus.

Keista, bet lipti j medž’us vai- 
‘Lankytojai, ku- ruotojų tarpe darosi populiaru. 

> ie mėtys maisto atliekas į tven- Lyg nebūtų kitų gamtinių k iū- 
kinį, bus priversti patys jas iš- &ų per kurias smagu su gerai 

• | išdresiruotu automobiliu šokinė-
Žmonės ir kregždės I ti.

JAV viršum vieno banko durų , Švenčionių rajono prokuratū- 
zregžde sulipdė zau li-dą. Greta ;roe vairuotojas M. Babičius 
jo tuojau atsirado didžiulė švie
žo reklama: “Net ir kregždė pa

sirinko mūsų banką padėti savo 
kiaušiniams”.

— Kada tik skolini pinigus 
draugui, silpnini jo atmintį.

ros vairuotojas M. 
“Moskovičiumi” lyg treigiu per' 
šoko per griovį (automašina pro
kuratūros), ir jei ne tradicinis 
medis, būtų galėjęs gražiai už
baigti sudėtingą viražą. Bet į me
dį įlipti ir jam nepavyko. Taip mašiną ir medžius vaizduoja Vilniaus “Tiesa".
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