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mą savo pavaldinių tarpe. No
rėdamas, kad naująjį krikščiony
bės mokslą visi suprastų, liepė jį
aiškinti žmonių šnekamąja kalba.
Kadangi daugumas Prūsijos, arba
Mažosios Lietuvos, gyventojų kal
bėjo prūsiškai ir lietuviškai, tai
Amerikos mokslininkai protestuoja prieš
reikėjo paruošti pamokslininkų
žmogaus teisių neigimą Sovietų Sąjungoje.
JUOZAS MASIUONIS
ir kunigų, mokančių tas kalbas.
Su jais Lietuva amžinai surišta: žvilgsnis į
T a m tikslui kunigaikštis Al
Karaliaučiaus ir Vilniaus universitetus.
brechtas 1544 m. įsteigė Kara
1979 metais tiek Lietuvoje, tiek
Lietuvos šauksmas „Kronikoje".
liaučiuje, Prūsijos sostinėje, uni
ir
beveik
visose
lietuviškose
kolo
versitetą. Taigi 1979 metais jam
Eglės Juodvalkės eilėraštis.
nijose išeivijoje buvo plačiai pa
būtų
suėję 435 m. Be abejo, jis
Šiurpo ir ryžto metai R. Spalio romane.
minėta Vilniaus universiteto 400
nustojo veikti 1944 metais, kraš
Komunikacijos satelitai.
metų sukaktis. Minint šią sukak
tą užėmus bolševikams, taigi vei
tį, pravartu pasidalinti keliomis
Vitalijos Bogutaitės eilėraščiai.
kė lygiai 400 metų be pertrau
mintimis
ne
tik
apie
Vilniaus
uni
kos.
Visi darbai saviesiems: dr. Juozui Girniui 65
versitetą, bet ir kitą, kuris turė
To universiteto kūrėjų ir pir
metai.
jo daug reikšmės lietuviškajai
mųjų profesorių tarpe randame
Bernardas Brazdžionis Philadelphijoje.
šviesuomenei ugdyti ir lietuvių
ir du lietuvius, Stanislovą Rapokalbai bei literatūrai vystytis ir
Lietuviškosios temos ir lietuviai moksli
lionį ir Abraomą Kulvietį, kuni
plėtotis. Čia turima galvoje Ka
gaikščio atsikviestus iš Didžio
ninkai 7-tame Baltiškųjų studijų suva
raliaučiaus universitetas, kuriame
sios
Lietuvos. 1546 m. savo įkur
žiavime, VVashingtone.
išsimokslino taipgi daug lietuviš
tame universitete
kunigaikštis
kajai kultūrai brangių žmonių.
Albrechtas paskyrė 7, o netrukus
Tarp jų ir didysis Lietuvių litera
12 stipendijų lietuviams. Jomis
tūros klasikas Kristijonas Done
pasinaudojo daugiausia lietuviai,
laitis. Nuo jo mirties kaip tik šie
kilę iš Didžiosios Lietuvos. Ži
met minime 200 metų sukaktį.
noma, kad 1544-46 m. čia stu
dijavo 23 lietuviai iš Didžiosios
Ta proga Donelaitis yra akcen
Lietuvos. Trečiaisiais Karaliau
tuojamas ir šį savaitgalį vykstan
čiaus universiteto veikimo metais
čiose Poezijos dienose Chicagoje.
— 1547 — išėjo pirmoji lietu
19 a. viduryje klierikas Anta
viška knyga, dabar žinoma Mar
nas Baranauskas, anykštėnas, tas
tyno
Mažvydo „Katekizmo" var
pats, kuris vėliau tapo vyskupu,
du. Tos knygos ruošėjų tarpe
rašė:
yra ir profesoriai Rapolionis ir
Anei rašto, anei druho
Kulvietis, šis universitetas per
Mums turėt neduoda:
šimtus savo gyvavimo metų ne
Tegul, sako, bus Lietuva
Abraomas Kulvietis (t 1545), vienas lleU»fi% orios raitljo* pndhdakB, pradėjęs neigė lietuvių kalbos ir raštijos,
Rimantas Šakalys
Ir tamsi, ir juoda.
bet dar skatino. Cia išaugo dau
švietimo darbą Vilniuje, o vėliau profesoriavęs Karaliaučiaus universitete
gybė literatų: Baltramiejus Vi
Be savojo rašto, be savosios
lentas, Mažvydo pusbrolis, išver
spaudos kiekviena tauta yra tam
-Jogailos krikštu 1387 m. Paga-jm. išėjo pirmoji prūsų kalba bry tęs ir išleidęs „Epistolų ir Evan
Lietuvai
ir
kitoms
lietuviš
Amerikos profesinėj spaudoj pareiškusi viešą
susirūpinimą si ir juoda, {domu tad, kada raš koms giminėms savojo rašto ne liau yra ir trečioji data: 1413 Į ga, o po poros metų — 1547 — gelijų" vertimą, kuriais naudota
pasirodė skelbimai, kuriais atkrei mokslininkų laisvės būkle Sovie tas ir „drukas" atsirado Lietu atnešė savo laiku nė krikščiony m. — Žemaičių krikštas. O kada Į išėjo pirmoji lietuviška knyga. si beveik 150 m., Jonas Bretkūpiamas dėmesys į Sovietų Sąjun tų Sąjungoje. Jinai jau praeity voje?
bė. KryžiuočiŲ ordinas, vienuolių pirmoji lietuviška knyga pasiro Kas gi atsitiko? Pažiūrėkim į is mas, pirmosios maldaknygės, pir
Daugelyje
Europos
tautų
raš
gos laikyseną žmogaus teisiu at
mojo pamokslu rinkinio vertėjas
je yra siuntus protesto laiškus tas ir rašytinė literatūra atsira ordinas, kuris kovojo su pagoni dė? Ogi pora metų vėliau kaip toriją.
žvilgiu. Tai bene pirmas toks
prūsiškoji
—
1547
m.
Taigi
—
mis,
neva
norėdamas
juos
ap
ir — viso Šv. Rašto į lietuvių k
Abi
knygos
—
„Katekizmai"
Sovietų
Sąjungos do su krikščionybe. Ligi Mindau
stiprus IT viešas Amerikos moks Brežnevui,
beveik
po
320
metų
nuo
Mindau
krikštyti,
prūsus
nugalėjo
1283
vertėjas. Tai 16 a. žmonės. 17 a
išėjo
Karaliaučiuje,
Kryžiuočių
lininkų tiesiog boikotinis pasisa Mokslo akademijos pirmininkui go laikų, taigi 13 amžiaus vidu m. O kada prūsų kalba pirmoji go krikšto ir po 160 m. po Vy- ordino centre. Po 1410 m. Žalgi čia mokėsi D. Kleinas, pirmosios
ir visą šį reikalą kėlusi Amerikos rio, lietuviai nepažino krikščio jų knyga buvo išleista? Ogi 1545 tauto-Jogailos krikšto.
kymas.
rio mūšio kryžiuočiai labai su lietuvių k. gramatikos autorius,
nybės, nepažino ir rašto, nes jis
spaudoje.
nebuvo reikalingas nei vidaus m., taigi po daugiau kaip 250 Kokios iš visa tai darytinos iš silpnėjo, o nuo 1466 m. liko Len 18 a. vienas pirmųjų ir pačių di
Cia minima akcija yra reiškia
reikalams, nei santykiuose su už metų. 1201 metai laikomi Rygos vados. Labai aiškios ir neabejo kijos vasalu. Kai Martynas Liu džiųjų lietuvių poetų — Done
ma moratoriumo pasižadėjimu
Tai reikšmingas ir gražus ges sieniais. Vidaus reikaluose užte įkūrimo metais, nes tada ten įsi tinos: tiek vokiškiesiems kryžiuo teris pradėjo Vokietijoje skelbti laitis. Čia nuo 1723 m. daugiau
(Moratorium Pledge), kurio vi tas, kuris, reikia tikėtis, išsiplės į ko žodinio paliepimo ar įsakymo, kūrė trečiasis Latvijai vyskupas, čiams ir kalavijuočiams, krikšti savo mokslą 1517 m., Kryžiuočių kaip šimtmetį išsilaikė lietuvių
są vertimą pateikiame ir mūsų žmogaus teisių bei pavergtųjų o santykiuose su užsieniais vis atvykęs čia su Kalavijuočių or jusiems prūsus ir latvius, tiek ordino magistru buvo Albrech kalbos seminaras. Daugelis šio
dinų. O kada buvo išleista pir lenkams, krikštijusiems lietuvius, tas Hohencolemas, tuometinio seminaro lankytojų vėliau pasi
tautų klausimo kėlimą plačiąja ką lėmė ginklas ir drąsa.
skaitytojams:
moji latviška knyga? Ogi tik
pirmiausia rūpėjo ne krikščiony Lietuvos Didžiojo kunigaikščio reiškė kaip spaudos darbuotojai
Betgi Mindaugui ir po jo kiprasme mokslininkų tarpe.
tiems Lietuvos valdovams, 13 ir i 1585 m. Vadinasi, po daugiau bės įsąmoninimas,
apkrikšty ir Lenkijos karaliaus Zigmanto ir tautosakos rinkėjai.
"Protestuodami prieš žmogaus
Eikime į Didžiąją Lietuvą, ei
Šiame krašte mokslus baigu 14 amž. iš visų pusių apsuptiems. kaip po 380 metų, beveik po 400 tų tautų rašto ir kultūros ugdy II sesers sūnus. 1525 m. jis pri
teisių pažeidimą Sacharovo, Or
ėmė Liuterio mokslą ir pasiskel kime prie Vilniaus universiteto,
mas,
o
jų
nutautinimas
ir
paver
krikščioniškų
tautų
ir
valstybių,
I
^
rjetuvos
inkštas
siejamas
m
e
t
ų
siems
ir
savo
profesijose
įsitvirti
lovo Ščaranskio atveju, mes, že
bė Prūsijos kunigaikščiu. Jis pra kuris buvo įkurtas 1579 m., ku
gimas.
prireikė susirašinėti sų popiežiais,
, .
, . .
... ,
miau pasirašę mokslininkai ir in nusiems lietuviams mokslinin i . _ » —
,
,
.
£.,
.
su
dviem
datomis:
Mindaugo
kams reikėtų ypač atkreipti dė kitų kraštų valdovais. Kilus rei
Po šimtmečių tylos betgi 1545 dėjo uoliai skleisti protestantiz- rio 400 m. sukaktį 1979 metais
^
metais ir Vytautožinieriai, skelbiame bendradar mesį į šią protesto formą, kuri ir
kalui susirašinėti su Vakarais, lie
atšventėme. Karaliaučiaus uni
biavimo
moratoriumą sovietų ateityje gali ir dažniau pasikarto tuviai pasinaudojo ten priimta
versitetas buvo protestantiškas ir
moksliniams sluoksniams. Mora ti. Akademinio pobūdžio mūsų lotynų kalba ir ją mokančiais i
lietuviškumui palankus,
Vil
raštininkais
vienuoliais,
santy
niaus
universitetas
buvo
katali
toriumą pradedame 1980 gegužės organizacijos galėtų narius pa
kiškas ir, nors ir būdamas Lietu
I547M
12 d., ryšium su Helsinkio susi skatinti įsijungti savo parašais kiuose su Rytais pasinaudojo ten
vartojama senąja bažnytine sla
vos
sostinėje, lietuviškumui bent
kur
tik
įmanoma
į
tokius
užmo
tarimo stebėtojų grupės Mask
vų kalba.
pradžioje palyginti indiferentiš
jus.
Mūsų
mokslininkai,
šį
rei
voje įsikūrimo sukaktimi ir jį tę
Romos imperija buvo išplitu
kas. Mažai čia tiesiogiai besirū
kalą remdami ir siųsdami savo
siame iki 1980 m. lapkričio mėn. parašus, galėtų paminėti ir pla si nuo dabartinės Italijos ligi
pinta paruošti kunigus, mokan
įvykstančios Madrido konferen tesnį žmogaus teisių supratimą, Anglijos. Imperijos neliko, bet li
čius lietuviškai ir galinčius skelb
ti Dievo žodį gimtąja žmonių
cijos. Šiuo laikotarpiu mes nesi įjungiant į jį ir Lietuvos žmonių ko giminingos romanų kalbos:
kalba. Jau daug lenkiško raugo
lankysime Sovietų Sąjungoje ir teises ir lietuvių tautos laisvės italų, prancūzų, ispanų, portuga
lų,
daugybė
lotyniškos
kilmės
žo
buvo Lietuvoje, nors unija su len
nepriiminėsime sovietu moksli siekį.
džių anglų kalboje.
kais, steigiant universitetą, tebu
ninkų savo laboratorijose".
vo
tik 10 metų senumo.
Lietuviai
nepasekė
romėnų
pa
Gerai, ir labai gerai, kai mes
Pirmoji
knyga Didžiojoje Lie
vyzdžių. Valdydami didžiulius
Šį pasižadėjimą remia gana patys savo vardu ir savo iniciaty plotus nuo Baltijos ligi Juodo
tuvoje išėjo 1595 m., taigi 16
va laisvajame pasaulyje ką nors
daug Amerikos mokslo įžymybių,
metų po Vilniaus universiteto
sios
jūros,
jie
niekam
neprimetė
darome žmogaus teisių ir lietu
net Nobelio premijos laureatai.
įsteigimo ir po 48 m. nuo iš vi
savo
kalbos.
Atsitiko
dar
blogiau:
vių tautos labui. Tačiau tuiėtuso
pirmosios lietuviškos knygos
Didžiųjų
kunigaikščių Lietuva
Kompiuterių srities "Commu me būti aktyvesni, tuoj pat prisi nesukūrė savojo, lietuviškojo raš
Mažojoje Lietuvoje išleidimo. Jos
nications of the ACM" žurnale jungti ir prie kitų, beeinančių ta to ir savosios valstybės reikalams,
paruošėjas — kan. Mikalojus
pačia kryptimi, kad Lietuvos ir o pradėjo vartoti svetimą kance
Daukša, o jos leidėjas ne Vil
buvo atspausdintas moratoriumo
lietuvių vardas ir kituose foru liarinę slavų kalbą. Šia kalba bu
niaus universitetas, o žemaičių
peticijos dalinis sąrašas, žmo
muose nebūtų užmirštas. Dabar vo rašomi visi Didžiosios Lietu
vyskupas Merkelis Giedraitis, pats
gaus teisių būklės Sovietų Są štai pačių amerikiečių moksli
studijavęs Karaliaučiaus ir kituo
vos kunigaikštijos dokumentai:
jungoje aprašo trumpa santrau ninkų — akademikų — profe sutartys, privilegijos, žemių do
se protestantiškuose universite
ka ir kvietimas prie šios protesto sionalų yra sudaromos mūsiš vanojimai. Svetima kalba surašy
tuose, bet protestantu netapęs. Jo
akcijos prisidėti. Association for kiams geros progos. Atsiliepkime. ti Lietuvos metraščiai, svetima kal
paskyrimą vyskupu lėmė faktas.
ba parašytas ir iškilusis Lietuvos
Computing Machinery (ACM)
(Nukelta | 2 p s L )
statutas 1529, 1566 ir 1588 m.
organizacija buvo bene pirmoji,
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pasišventimu, drąsumu, nepalau
žiamu idealizmu.
Perteikiama
vaizdžią faktų, dokumentine fak
tų kalba, be nereikalingų įtarpų, branginant kiekvieną eilutę
ir stengiantis ją panaudoti su
glaustai informacijai, ne kokiam
sentimentaliam
tuščiažodžiavi
mui.

Šeštadienis, 1980 m. gegužes mėn. 31 d.
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TAUTDSrgET PAULIAUUA UtAl KYDAMUH E
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KMBA.7KUR1 MP«NĄ»
IR IŠTAIKO BENPRUAM..
Ši kronika turi istorinės, išlie
SANTAIKĄ, IR gRūtlSKĄ*
kamos reikšmės, kaip dokumenti
MilLĘ,-VK A L B A 'YRA; ftĮKhnis šaltinis. Bet tai kartu rr pa

(Atkelta a 1 psl.)
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KUMD TĖVAS VALITYBįf
»A»<»At .SUNAIKINK TA. rr
SUNAIKINSI iANTAIKA,,¥
VIENYBĘ. ~UU£ RDVĮ,. i U N Al*

kad Giedraitis mokėjo savosios
vyskupijos, t y. žemaičių kalbą.
Jau tada Romai paaiškėjo, kad
liaudies kalbos nemokėjimas yra
didelė kliūtis sielovadai. Protes
tantizmas tuo laiku jau buvo la
bai plačiai užgožęs Lietuvą. Anot
giesmės, septyni kunigai Žemai
čiuose bebuvo likę. Istorikai bet
gi tvirtina, kad jų buvę dar ligi
20. Taigi pirmoji katalikiška kny
ga Didžiojoje Lietuvoje — kan.
Daukšos „Katekizmas/ pasirodė
kaip kovos priemonė prieš pro
testantizmą. Antrasis D. Lietuvos
rašytojas kun. Konstantinas Sir
vydas, jėzuitas, jau yra Vilniaus
universiteto auklėtinis ir profe
sorius. Jis ne išvertė, bet pats pa
rašė pirmąją lietuvišką origina
lią knygą — pamokslų, rinkinį
„Punktai sakymu" 1629 m. Jis
sudarė pirmąjį lietuviu k. žody
ną. Visos pirmosios lietuviškos
knygos buvo spausdintos Vil
niaus universiteto spaustuvėje.

vergtųjų
pagalbos
šauksmas,
perteikiant okupantų priespau
dos veiksmus istorijos ir pasaulio
viešosios opinijos .eismui

"Kronikos" išleidimas rūpestin
gai paruoštas. Pridėtos antraštė
lės, (dedant jas į skliaustelius ir
*/M^Ę J>AN<TŪ3E,-*UMAI - tuo pažymint, kad tai ne origi
SYS Į PASAULIU TVARKA,/ nalo tekstas, o leidėjų — redak
ATIMSI CYVYBE,iMftR^ cijos orientacinis nurodymas skai
tytojui lengviau susivokti. Reikia
mą medžiagą susirasti
padeda
ne tik duodamas turinys, bet ir
alfabetinis sąrašas
asmenų ir
vietovių kur persekiojimas ir pa
sipriešinimas labiausiai pasireiš
kia. Duodamas ir santrumpų pa- Eglė Juodvalkž, išeivijos jaunosios poeto kartos atstove, eflėrasciu. rinkinio
Mikalojus Daukša (t 1613), vienas lietuviškosios raštijos pradininkų, autorius vadinimų žodynėlis, kad Lietu "Jei tu paliesi mane" autorė. Šiuo metu yra paruošusi spaudai naują savo
pirmųjų lietuviškų knygų, spausdintų Vilniuje.
voj dabar vartojamų
pirmųjų poezijos knyga- { šių metų Poezijos dienas Chicagoje poetė yra atskridusi ii
Muencheno (Vokietijos) ir šiandien Poezijos dienų gyvųjų poetų rečitalyje
raidžių
samplaka
vakariečiui Jaunimo centro kavinėje 8 vai vak. skaito savo naujausių kūrybą.
Merkelis I niaus universiteto auklėtinis
giai mums nepamirštini ir šian skaitytojui pasakytų visą pava
Giedraitis. Jei 16 amžiuje nebūtų įtaka, matom, siekia net ir sią dien. Tiesa iš JŲ dabar gyvuoja dinimą.
buvęs Žemaitijos vyskupu ener dieną.
tik Vilniaus universitetas, ir jame
Leidinį labai pagyvina ses.
gingas Merkelis Giedraitis, grei
Vilniaus universitetas buvo už- mokslinasi lietuviškasis jaunimas, Mercedes iliustracijos prieš kiek
čiausiai Lietuva būtų tapusi pro- , darytas
po
pirmojo sukilimo j nors ir prievartaujamas naujosios vieną kronikos numerį Vilniaus
testantišku kraštu. Su knyga JisJl832m. Teologijos ir medicinos I graždankos — bolševikinio komu- universiteto rūmų motyvais.
Dėstomoji kalba ano meto pap ėmė katalikus šviesti. Jei 19 am- į fakultetai buvo uždaryti 1842 n izmo ideologijos. Karaliaučiaus
Tokia stambi penkių su puse
ročiu buvo lotynų. Profesoriais žiuje Žemaičių vyskupijos nebū- j m > Medicinos fakultetas buvo per- į universitetas rusų jau visai palaitavo kūno aksomas ir šilkas
buvo kviečiami įvairūs moksli- tų valdęs vyskupas Motiejus Va- keltas į Kijevą, o Teologijos į dotas, kaip jie buvo 19 amž. pa šimto puslapiu knyga palygin
neglosto mano pašiurpusios odos
ninkai iš kitų kraštų. Bet, nors: lančius, kuris pirmasis pasiprie- Petrapilį ir pavadintas Petrapilio laidoję ir Vilniaus universitetą. ti visai nebrangi — 5 dol., kai net
nešildo virpančių sąnarių
pats universitetas vargu ar ture-' žino prieš 1864 m. įvestą spau- jI Dvasine akademija, šią akadėmi Tačiau lietuvių tautos atmintyje dideliais tiražais amerikiečių lei
nebežavi delnais uždengtų akių
jo stipresnes kokias nors lietuvių dos draudimą ir rusiškom raidėm į ją bolševikai uždarė 1917 m., o ir ateities viltyje jie abudu yra džiamos knygos dvigubai branges
nės. Cia daug niilėmė mecena
kalbos pamokas, kaip kad ture-j knygų lietuviams kišimą, kas ž i - | U j į§ tikrųjų to paties Vilniaus gyvi ir nemirtingi.
tavo plaštakos
nuslysta
Tiesa, rusų — bolševiku oku- tą^ kurių atvaizdai ir sąrašas už
jo Karaliaučiaus, lietuvių kalbą Į no, ar Lietuva šiandien nebūtų i universiteto tęsinys. Dvasinė aka
stingstančiais mano pečiais ir
vertino, prie kiekvieno studijuo-į buvusi pravoslaviška, ar neturė- į deniija Lietuvai davė taipgi labai j pacinė valdžia Kaliningradu pa' ima net 5 puslapius. Cia aptinka
akmenėjančiu
liemeniu
jančio sąraše žymėjo, kokią mo tų savo raštui tos pačios g r a ž - Į ^ g m o k y t ų kunigų, vyskupų, 'vadintame Karaliaučiuje 1967 me mi net tūkstantininkai, kaip Ro
ka kalbą. Naujausieji tyrinėji dankos. Tikriausiai nebūtume tu- j rašytoju, sulaukusių jau ir ne- tais atidarė grynai rusišką uni žė Tijūnelienė ir jos sūnus Vy
jos alkanu paukščiu
mai rodo, kad besiruošią pasto rėję ir nepriklausomos Lietuvos,; priklausomos Lietuvos.
versitetą, kurio tačiau jokiais siū tautas, Juozas Kačiauskas, kun. K.
lesa paskutinius
trupinius
racijai kunigai lietuvių kalbos tuo labiau dabartinės tarybinės.j
Abudu šie universitetai — ir lais su senuoju Karaliaučiaus uni Gulbinas ir Vokietijos lietuviai,
iš įskilusios mano krūtinės
pratybas Vilniaus universitete tu Valančius — 19 a. pradžios Vii-' Karaliaučiaus, ir Vilniaus — ly versitetu surišti jau nebegalima.
Stasys ir Jadvyga Maziliauskai,
rėję.
Irena Sekmakienė, Australijos Lie
pro mirštančius tavo pirštus
tuvių katalikų federacija, o jau
Pažymėtinas ir iškeltinas Al
smėliu byra mano kūnas
bertas Vijūkas Kojalavičius (1609šimtininkų — pora
puslapių
vandeniu teka tavo blakstienom
-1677), Vilniaus universiteto auk
vien pavardžių. Pasigėrėtinas lie
##
karčia lūpų kreive
lėtinis, vėliau to universiteto pro
tuviškas idealizmas bei paverg
bejėgių rankų riešais
'
fesorius ir rektorius, parašęs len
tos tėvynės herojų
supratimas
kiškai, bet lietuviškos dvasios
ir įvertinimas.
ant sudužusios saulės šukių
pirmąją Lietuvos istoriją, iš ku
ir
tardymai,
pateikiamos
žinios
iš
LIETUVOS KATALIKU BAŽNY
"Kronikų"
tekstai
būna
skai
JUOZAS PRUNSKIS
rios patriotizmo sėmėsi net 19 a. ČIOS KRONIKA.
vyskupijų,
informuojama apie
Penktas tomas.
tomi mokyklose, stovyklose, baž
pabaigoje aušrininkai. Vilniaus Pogrindžio leidinys. Nr. 32, 33, 34,
naujus pogrindžio leidinius, per
nyčiose. Tai dabarties lietuvių • METMENYS, 1980 m. Nr. 39. arba laisvės ir laimės sindromas".
universitetui
reikia
pripažinti 35. 36, 37, 38, 39. 1978 - 1979. Išleiteikiamos aimanos dėl kūrybi
tautos martirologija, kuri turi Kūryba ir analizė. Leidžia: A M Ilona Gražytė-Maziliausikienė už
!
antrąjį Lietuvos
apkrikštijimą. I ^ Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro-Į nėti. Dedikacija iškilmingai pa-' nio genocido, rašoma apie sunšvytėti kiekvieno lietuvio knygy and M Publications. Redaguoja griebia Lietuvoje rašančio bele
Mokančius lietuvių kalbą kuni- j „įkoms leisti sąjunga. Library of Con- į žymėta antrame tituliniame v'-- kūmus kunigų seminarijoje, apie
nėlyje.
Vytautas Kavolis, Ddkinson Col- tristo kūrybą straipsnyje "Romu
gus jie siuntė į visą Lietuvą apaš-, g r e s s c^x^% Card Number 78-62412. 'šelyje, įrėminta į klasiškų a_._ .bažnytinės veiklos špionažą, apie
lege, Carlisle, Pennsylvania. Ad aldas Lankauskas — žmogus ir
talauti.
Viršelis ir iliustracijos seselės Merce laiko ornamentų rėmus, o tuo KGB daromas skriaudas ir jų
ministruoja
M.
Paškevičienė, laikas". Tiesiog pro ašaras skai
19 a. pradžioje Vilniaus uni des. Spaudė Mykolo Morkūno spaus jau po to duodama išsami, su- ruošiamas bylas kunigams ir pa
3308
W.
62nd
PL,
Chicago, IL tytoją savo linksmumu pagauna
versiteto dėstomoji kalba lieka tuvė, Chicago. Illinois. 1979 m., tira glaustai prof. P. Rabikausko pa- j sauliečiams, aprašomi Sv. Tėvo
60629. Šio numerio kaint — 3 Antano Gustaičio satyrinių ei
lenky, bet ir tada ji nenuslopina žas — 5000. Kaina — 5 dol., minkš ruošta Vilniaus universiteto is-, verkios atgarsiai, pasakojama, ką
dol., keturių numerių prenume lėraščių glėbys. Pati ilgiausia ir
lietuviškos dvasios mūsų didie tais vireliais, 7 dol. kietais viršeliais, torinė apžvalga.
veikia Katalikų teisėms ginti ko
•
UETUVOS
KATALIKŲ
rata — 10 dol. Kanadoj ir kitur bene svarbiausia šio
numerio
siems rašytojams, Vilniaus uni leidinys 556 psl., gaunamas ir "Draumitetas. Užgriebiami ir sovieti
BA2NYCIOS
KRONIKA.
Penk
užsieny
—
12
dol.,
garbės
prenu
publikacija
yra
Vinco
Maciūno
Leidinys apima "Kronikas", iš nės priespaudos faktai kitose resversiteto auklėtiniams.
Valiū
tas tomas. Pogrindžio leidinys. merata — 15 dol. Žurnalas spaus parengtos Vinco Krėvės laiškų
1979 metais,.
,z. M o H a v i j o j e .
ėjusias 1978 no „Birutės daina" visą 19 a., net
*
1978-1979 m , Nr. 32, 33, 34, 35, dinamas M. Morkūno spaustu ištraukos iš 1944 — 1954 metų
.
bet kai kūne jose perteikiami
ir dabar tebėra visų mėgiama:
Rašoma drąsiai rr atvirai. Duo 36, 37, 38, 39. Išleido Lietuvos vėje, Chicagoje
laikotarpio. Apie M. K. Čiurlio
Pavergtoji Lietuva, kuriai at faktai užgriebia ir ankstybesnius
Ant marių krašto, Palangos
Katalikų
Bažnyčios
Kronikoms
damos
pavardės,
datos,
išvardija
nio pirmąją
tapytą fugą rašo
metus.
Čia
užtinkame
gausias
imtas laisvas žodis spaudoje, ra
Naujas žurnalo numeris pramiestely,
leisti
sąjunga.
Kongreso
bibliote
mos vietovės.
Genovaitė Kazokienė.
Kur gyven mūsų broliai žemaitėliai,dijuje, televizijoje, rado galingą žinias apie teismus ir kalinimus
dedamts Tomo Venclovos eilė
kos
katalogo
numeris
78-62412.
Kada
žinai
su
kokia
rizika
sa
Lapienio,
Matulionio,
Pranskūpriemonę
savo
šauksmą
perduoti
Yr aukštas kalnas, Birute vadintas,
raščių
pluoštu.
Spausdinama
Apžvalginėje
žurnalo dalyje
leidiniais. naitės, Petkaus ir kitu. Daug vo laisvei, gal net gyvybei, Šie no- Viršelis ir iliustracijos — seselės mūsuose gana naujai svarstoma
Žaliom pušelėm viršus apsodintas. pasauliui pogrindžio
6
konservatyvaus
rusiškojo
nacio
Jų yra įvairių ir svarbių, kaip faktų apie spaudą ir persekioji-1 grindžio sąsiuviniai yra leidžia Mercedes. Spaudė Mykolo Mor- . z . " . • ™"? TaT
nalizmo
klausimu
pasisako
To
Ten, toj laimingoj žemėj bočių
,
V . Chicagoje.
m.;~.„~.-~ 1979;
i n™; kultūrinė,
spaustuve
' etnine
. . „ir antropologine
r.,
pvz. "Aušra". Tačiau
ypatingą mus mokyklose, duodami laiš- į mi ir platinami, negali atsistebė- ,kuno
A1r
mas Venclova, A. Štromas, Kazys
Alfons
)
mūsų, Ivaidmenį atlieka gausiausia lai
° l * * t e m a ' a n t r a S t e_e
kai iš gulago, aprašomos kratos i ti tų žmonių nuostabiu ryžtu, m. Tiražas - 5000 egz. Kaina <
Kol buvom ponais ir gudų, ir prūsų, •
Almenas ir V. Trumpa. Liesda
ją
pavadinant
"Rangda".
Dana
— 5 dol. minkštais viršeMais. 7
Viežlyba, skaisti, kaip rožė ir rūta, domis ir perteikiamais faktais
dol. kietais viršeliais. Leidinys Vasiliauskienė sklaido tematinius mas dabarties filosofiją, apie her"Lietuvių
Katalikų
Bažnyčios
Kunigaikštienė gyveno Biruta.
kontroversiją
rašo
Liūnės Sutemos poezijos komen meneutinę
556 psl.
Kronika", kuri dabar jau pasiekia
19 a. pradžios Vilniaus uni visus kontinentus.
tarus straipsnyje "Raganauju". Algis Midkūnas. Australijoje mi
Jos
laidas
Iš visų penkių tomu pastarasis
rusį dailininką Henriką Šalkaus
versiteto auklėtinis Simanas Sta lietuvių, anglų, ispanų ir pran
Živilės Bilaišytės poezijos pusla
yra
išskirtinis
dar
ir
tuo,
kad
lei
ką
prisimena Jurgis Janavičius.
nevičius parašė 6 pasakėčias, ku cūzų kalbomis ryžosi
parūpinti
piuose randame du jos eilėraščių
dėjų
dedikuotas
Lietuvos
Vilniaus
Naują
Juozo Baltušio romaną
rios ir šiandien nėra nustojusios Chicagoje įsisteigusioji
Lietuvių
ciklus: "Etiudas" ir "Balsai, tyla
universiteto
400
metų
sukakčiai
"Sakmė apie Juzą" recenzuoja B.
savo vertės. Ar nebeatsimenam Katalikų Bažnyčios Kronikoms
paminėti, šiai temai pašvęstas vi ir žodžiai". Vinco Trumpos svars Ciplijauskaitė. K. Ambraso-Sas„Arklio ir meškos"?
leisti sąjunga, vadovaujama kun.
sas leidinio meninis apipavidali tymai pavadinti "Laisvės našta, navos studiją "Vertimo mokslas"
Kazimiero
Kuzminsko. Atskiro
Kur Nevėžis pro Raudoną Dvarą
nimas, tiek viršelio, tiek pusla
aptaria Violeta Kelertienė. Ar
Gryną vandenį savo į Nemuną
mis knygelėmis naujai pasirodžiu
pių piešiniuose vaizduojant Vil
tūras Hermann žvelgia — į da
varo, sius "Kronikos" numerius anglų
niaus universiteto ir paties mies
bartinės Lietuvos moterį statisti
Tenai, kad vasarvydžiu saulelė
kalbos vertime pasiskubina išleis
to architektūrines detales, o taip
tekėjo,
koje ir prozoje. Informuojama
ti kun. Kazimieras Pugevičius su
Juokėsi kalnai, ir vilnys kaip
gi prie kiekvieno "Kronikos" nu
apie dr. Marijos Gimbutienės su
auksas žibėjo. Kunigų Vienybės talka, o italų
merio
pradžios
priglaudžiant
organizuotą ir jos
vadovautą
kalba ją skleidžia prel. V. Min
universitet-i antspaudo ir rekto
mokslininkų
suvažiavimą,
svars
Ar neatsimenam
„Aitvarų", cevičius.
riaus skeptro viniete. Visos knyčiusį
Europos
kultūros
transfor
kur kaimynai įskundė darbštų
Kovo mėnesio antrojoj pusėj
maciją tarp 4500 ir 2500 m. pr.
gos pradzio;e dar pridėtas Pauūkininką, kad jis turįs aitvarą, o
(nors
su
1979
m.
data)
pasirodė
[
Kristų. Duodamos V. Sruogie
liaus RabikaTjįko, S.J., labai
atėjusiam urėdui parodo savo ait
šis penktasis "Kronikos" tomas i
nės pastabos prie V. Trumpos
liai konden: ;*as
varas — darbo įrankius.
straipsnio "Drama istorijoje ir
•~:a::s
::r.:ve:
lietuviu
kalba.
Jo
leidimas
buvo
^
Brazauskai
.
K
^
M
^
malda
pr;^
karkia
m
19 a. pradžios Vilniaus univer
istorinė drama".
tiek
rūpestingai
organizuotas,
Oaii,
kun.
Pijui
Brazauskui
Šiemet
sueina
75
sąstatus
ir
50
metų
lomigvstės.
siteto auklėtiniai yra ir du isto
Lietuvių
kad
apėmė
visas
iki
to
laiko
Va-1
Tapybą
studijavo
1932-1936
m.
Kauno
meno
mokykloje.
1*49
m.
atvykęs
Į
rikai, Lietuvos istoriją rašę ir iš
mis „Lietuvos Katalik Bažr.v.
Žurnalas iliustruotas dailininleidę lietuviškai: tai Daukantas k a r ų p a s a u l į p a s i e k u s i a s " K r o n i - »unetino<; \mf>~ko< V a l s t y b e i ap«ii(ryveno t o l i m u o s A-vr-rOcos vakaruos* Ir
,!,„,." l«\,nU~~*
: - ^ o ? i ^ naci-11* i n a dabar r>
- .> : ' i s r h a į k di^Ha
Oro-cono vai*' nr- f ,.-vervlama<; trili nuo Kror.i.<.",s" leidi-na^ ";-.:<->
kq M. K. Čiurlionio, Elenos Kesu savo keturiomis
istorinėmis Kas įskaitant ir pac,ą_paskuune ,
.
^
^
^ J
^ ^ ^ S l m m S m - « • TO * * * • vienas iŠ didžiausių ir i :<K-"r
palaitės, Viktoro Simankevičiaus,
knygomis ir Valančius su „2e- - 3 9 - t a . Visas stambus o56 psl. lei ^
^ č i o n y k K | a m e |fetuv1u
,_ ^ „^ „ ^ ^
^ ^
^
giausių darbų, vykdom-ą
Henriko Šalkausko ir V. O. Virmaičiu vyskupyste". Valančius gijdmys dedikuotas Lietuvos univer-į r a e U m ^ y ^ niekiu nebuvo užmetęs, reiktdamasis savo aplinkc* gnlimyJ eir pirmasis mūsų beletristas, Va-jsiteto 400 metų sukakčiai pami-1 Mto
•
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Lietuvos šauksmas „Kronikoje

Nauji leidiniai
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Šeštadienis, 1980 m. gegužės mėn. 31 d.
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jant troposferos veidrodinio spin
dėjimo principą, ir niekas nesva
jojo apie pvz. platesnį telefonų
tinklą sunkiai prieinamose vieto
vėse — džiunglėse, dykumose ar
pan. Tolimųjų atstumų susižino
PR. VISVYDAS
jimas buvo brangokas.
1957-58 m. prasidėjusi erdvių
era kai kurias šio tolimojo susi
„ *«. SĮMBS, ŠIRDIS IS GRANITO. Ro Vakarų ateisiančia pagarba. Vis
žinojimo kliūtis pašalino ar bent
manas. Išleido "Vilties" draugijos lei labiau gniaužiami stiprėjančio
sumažino. Jaų 1963 m.JAV Kong
dykla Clevelande 1979 m. Tiražas 1000
reso išleistu įstatymu buvo įkur
okupanto, jie 'laukte laukė Va
egz. Leidinys 380 psL, kaina — 10
ta
akcinė bendrovė, Communica
karų—Rytų
konflikto.
Gaivino
I
doi. gaunamas ir "Drauge"
tions
Satellite Corp., sutrumpin
save kiekviena žinute. Guodėsi,
tai
vadinama
COMSAT, kuri ra
kad vakariečiai niekad Rytų Eu
dijo ryšių palaikymui į erdves
Tęsdamas „vienos kartos isto ropos neatiduos rusams.
pradėjo kelti komunikacijos sate
Žinoma, ne visi taip tikėjo. Ne
rijos ciklą", Romualdas Spalis su
litus
ir įvairioms privačioms, ci
rentė romaną, kurio pavadini visi guodėsi štai legendinis par
vilinėms
komunikacijų bendro
mas „Širdis iš granito" fiziologiš tizanų vadas Vėjas (Sereika)
vėms nuomoti satelituose įtaisy
blaiviausiai suvokia beviltiškos,
kai yra neįmanomas.
tus radijo kanalus. Tuo būdu
bet
drauge
būtinos
kovos
būklę.
Jei kas gyvenime ar literatūro
pvz.
JAV rytiniame pakraštyje
je elgiasi kietaširdiškai, be abe Jo mylima žmona Irena yra pa
pastatyta
radijo stotis paprasčiau
jo, elgiasi nežmoniškai, nes šir sitraukusi į Vakarus. Sereikos su
siai viską transliuoja aukštyn į
dis nuo senu senovės yra minkš pratimu, bolševikai yra į Lietu
satelitą, o satelitas priimtą infor
vą
atnešę
pragarą.
„Aš
praga
tas, jautrus organas. Gi R. Spalio
maciją persiunčia Europos vaka
knygos herojus Jonas Vaitas (pa re, o iš pragaro maldos nekyla
ruose esančiam priimtuvui.
sižymėjęs MGB kapitonas), ku į dangų, kitaip seniai jos būtų
Ši siuntimo satelitan — persiun
rio širdimi puošiasi antraštė, išklausytos". Šitoks pesimizmas,
timo žemėn sistema dar yra įdo
kad
ir
giliai
įsisunkęs
į
Sereikos
nėra joks granitas. Anaiptol. Jis
mi tuo, kad ji paremta vadina
yra meilės kankinys, jau seniai liūdinčią sielą, nė kiek nesumen
mų sinchroninių satelitų techni
dievinąs Nijolę Valaitytę, taurią kina jo karvedybos, nes krūtinė
ka. Sinchroninis satelitas yra Poete Vitalija Bogutaitė, autore trijų eilėraščių rinkinių: "Veidrodis jūros dug
Lietuvos dukrą. Šioji kratosi Vai je liepsnoja įsitikinimas —tik ko
(1960), "Lietus ir laikas" (1969), "Po vasaros" (1975). Šiandien savo ka
toks į erdves paleistas prietaisas, ne"
rybą skaito Poezijos dienų Chicagoje gyvųjų autorių kūrybos vakare Jaunimo
to meilės, nes įtaria, kad dėl jo vojanti tauta išlaiko savo gyvas
kurio greitis orbitoje sutampa su centro kavinėje 8 vai. vale
manipuliacijų jos tėvai atsidūrė tingumą. Budrus, atsargus, pra
žemės rutulio sukimosi greičiu ir
Sibire. Vaitas bando išpirkti kal matąs pavojų, nepasitikįs net sa
tuo būdu, žiūrint nuo žemės
tę. Visaip padeda Nijolei. Netgi vo šešėliu. Sereika išnaudoja vi Rašytojas Romualdai Spalis (Giedraitis) viešnagės meta Chicagoje kalba jam
aukštyn, atrodo, kad jis visai ne
slaptai į įos butą nugabena sun sas galimybes triuškinti priešą. ir jo kfirybai surengtoje popietėje 1973 m, balandžio 15 d. Rašytojas buvo
juda, kad stovi ar kabo vietoje
kiai sužeistą partizaną Alėjūną. Žinodamas, kad klasta yra stip ginies 1915 m. Po Antro pasaulinio karo apsigyveno Anglijoje ir ten gyveno
Tokios orbitos aukštis yra maž
ligi
savo
mirties..
Mirt
Hamburge,
Vokietijoje,
nuvežtas
ten
gydytis,
i.
m.
Nijolė myli Alėjūną. Globoja. riausias NKVD ginklas, jis atsi
14
d.
Kaip
rašytojas
reiškėsi
išeivijos
beletristikoje.
Rašė
noveles
ir
daug 22,500 mylių virš žemės pa
Slaugo. Vaitui žinant! Skaityto lygina tuo pačiu. Romane vaiz
Buvo vienas iš labiausiai skaitomų mūsų rašytojų Skaitytojus ypač viršiaus. Kontrapavyzdžiui gali
jas tik stebisi to saugumiečio di dingai, su kariūnišku kruopštu patraukė knyga"Gatves berniuko nuotykiai'' (1952). Šios knygos veikėjų toli
me prisiminti prieš 10—20 metų
džiadvasiškumu. Ar
surastum mu ir patosu aprašoma, kaip į mesnius kelius autorius pasekė vėlesnėse savo knygose, tiso būdu sukurdamas
visų su dideliu susidomėjimu iš MANO ŽEMĖ
Išdegintoj žemėj,
pasaulyje kitą tokį vyrą, kuris sa Vėjo vadovaujamų partizanų visą romanų seriją, galima sakyti, visos kartos gyvenimo knygą. Pati naujau
gyventus ir sektus JAV astronau
spąstus
sulenda
dvylika
enkave
išdegintoj erdvėj
sioji
šio
užmojo
knyga
ir
buvo
čia
recenzuojamoji.
Jau
betrūko
tik
viso
ro
vo meilės varžovą trauktu iš mir
manų dkk) finalo, pačios paskutiniosios knygos, kurią autorius rase. Ar pa tų skridimus orbitose, maždaug Nusibrėžiau ratą kreida,
protėviai
aria
distų
automašinų.
R.
Spalis
suge
ties nagų, kad tik jo numylėtoji
baigė pirmiau, negu jį pralenkė mirtis?
Nuotr. A. Plaušinaičio 100 mylių aukštyje; žemesnių or
laukus,
ba
smagiai
aprašyti
kautynes.
ir tai bus mano žemė:
būtu laiminga? Vargu.
bitų aukštyje jie planetą apskris- neperžengiama,
kad javai užderėtų.
Reikia
pažymėti,
kad
vienas
iŠ
R. Spalis, begranitrndamas lie
davo kas 80—90 minučių. Taigi neišmatuojama,
Kad duonelė prinoktų.
jautriausių
knygos
epizodų
yra
tuvio emgebisto širdį, mano ma
mą. Melą. Nepriteklių. Taip ir suniekšėjo..."
sinchroniniai satelitai komunika nepasiekiama.
ryšininkės
mokytojos
Rūtos
nakti
nymu, įkliuvo į žmogiškos meilės
Nijolės pagiežingoje godoje cijai yra naudingi todėl kad jie
susidaro šiurpi kakafonija. Jos
Nusibrėžiau ratą,
Kūną. Kietaširdis Vaitas takiu bū. nis 40 kilometrų žygis į partiza sprangiais kąsniais maitinasi ro skamba daugelio lietuvių jause visada „kabo" vienoje vietoje, jie
ir tai yra mano žemė.
du išėjo ir skystai minkštas, ir nų būstinę. Ten ji slaugo sužeis mano veikėjai. Nenuostabu, kad na. Mūsų amžiaus dodekafoninia yra nuo maždaug trečdalio pla Išėjau nelydima.
Renku pabiras dienas.
nesavanaudiškas, ir gerokai tra tuosius. Po to vėl skuba atgal, slogus liūdesys yra dažnas sve me koncerte ji turi nuožmią pras netos visada „matomi": jų reikia Sugrįžau nekviečiama.
Džiovinu, lyg uogas.
Ne su visam parėjau —
giškas. Juk jis Alėjūno ir Nijolės kad iš ryto būtų mokykloje.
čias. Antai Nijolė, užuot ėjusi mę, kaip ir Vaito polinkis bet ku mažesnio skaičiaus, negu reiktų tik su visam
Nors
lyja jau
keturiasdešimt
Kas yra skaitęs ankstyvesnius pietų, trumpam užsuka į bažny ria kaina ištverti iki palankesnės
labui paaukojo savo karjerą.
dienų
ir
naktų
—
žemiau
lakstančių
satelitų.
negrįšiu.
Kuo Vartas pateisina savo kola R. Spalio romanus, prisimins nar čią, kur mintimis sugrįžta į vai situacijos, ar Sereikos pesimizmu
renku dienas
Pačioje erdvių eros pradžioje
boravimą su bolševikais? Iš nū sų. Antaną Alėjūną (Algirdą kystę, į šiltą ir laimingą tėvų atmiešta blaivi neapykanta pra tokie komunikacijos satelitai bu
ir tiesiu kelią
Renku pabirusias dienas.
Brūzgą, Mozę, šilą), šioje knygo- lizdą. „Kas tada galėjo išprana garą atnešusiems bolševikams,
dienės perspektyvos žiūrint, ver- r
nuo vienos pusės
vo naudojami krašto gynybos, Varstau, kaip vynuoges,
j ta atkreipti dėmesį į jo mintis, l* Alėjūnui tenka pagrindinis šauti, kad viskas bus išardyta, ar pagaliau Alėjūno ne žodžiais, laivų bei lėktuvų navigacijos ar
į kitą —
ant smilgos,
sakomas Nijolei romano pabaigo vaidmuo. Jis palaiko ryšį tarp kad jos tėvukai lyg gyvuliai už o žygdarbiais nuklota veikla.
Aparti laukai.
mokslinių tyrinėjimų tikslams. kad vienatvėj,
je, apie partizanu beviltišką pasi Vilniuje operuojančio partizanų kaltuose vagonuose bus vežami
Autorius yra numatęs „vienos COMSAT bendrovė šią techno pridėjus prie lūpų,
Užderėję javai
priešinimą. „Nebūk akla, nesiti centro ir provincijos kovotojų į ledynus, paversti į naujų Čin kartos istorijos ciklą" užsklęsti logiją atvedė prie privačios ini žodžiai neišsprūstų —
laukia pjūties —
kėk karo, aš žinau, jo nebus. Tie Utenos-Zarasų-Panevėžio kampe. gischanų, tamerlanų vergus, o dar vienu tomu. Lauksime. Sibi ciatyvos it privataus naudojimo
tavo miško broliai visi pasmerk Paslaptimi apgaubtą Alėjūno tiems žvėrims laisvųjų tautų va ras, pabėgėlių stovyklos, užjūriai, durų. Čia tarptautiniam bendra
ti iki vieno. Negyvi didvyriai šiai veiklą lydi nuolatiniai pavojai. dai paduoda savo ir spaudžia jų okupuota Lietuva — tai neužšą- darbiavimui plėsti bei užtikrinti
tautai mažiau naudingi, negu pil Jau pirmame puslapyje stebimės kruvinas rankas. Ak, kaip visi lančios temos.
Ne su visam, motule,
dar buvo įkurta Intelstat orga Išdeginta žemė.
kieji. Jie bent lietuviškai kalbės, jo žvarbiu pergyvenimų, atgau
ne su visam, Širdele,
nizacija, kuriai šiuo metu pri Išdegus erdvė.
rašys ir gal galvos. Alėjūnas si nant sąmonę po sužeidimo. Au
sudrėkus žemelė
klauso daugiau kaip 100 valsty Tik laikas
birietis bus šimtą kartų naudin torius šitokias būsenas
pravirko:
kartais
bių. Kadangi šiai technologijai rei sugeria ašaras.
gesnis negu negyvas didvyris".
aprašo su išimtinai žvangia po
laukai aparti,
kia ir kompiuterių (o kas šiais Ir vidurnaktį,
Nijolei tąsyk nebuvo nei laiko, etika. Čia žodžiai krenta kaip kar
rugiai nupjauti,
išbrinkę
lietuje,
laikais apsieina be jų?), JAV-se
nei noro polemizuoti su Vaitu. do kirčiai. „Ujamo, mirtinan paduonelė
rupi.
turime veikiančią Satellite Busi atsiskleidžia mano veidai
Tuo momentu reikėjo gelbėti Alė vojun patekusio žvėries instink
nepažįstami,
ness Systems Corp., (-SBS),kurią
jūną, vėl atsidūrusį ties pražū tas nutildė aimaną. Pro sukąstus
ANTANAS
DUNDZ1LA
(Iš rinkinio „P o v a s a r o s")
svetimi.
kontroliuoja International Busi
ties anga. Tačiau romano siuže vf.7itis, pro sučiauptą burną ne
ness Machines (-žymioji IBM),
tas, daugeliu atvejų paimtas iš prasiveržė joks garsas, nekruste
Aetna Life and Casualty (turtin
gyvenimo tikrovės, rodyte rodo, lėjo mažiausias raumuo..."
Plačiai skaitomo „Business goje. Tarp kitų dalykų Marconi ga draudimo bendrovė)
ir jos pirmasis satelitas bus iškel dien spausdinamas laikraštis
kad joks partizanas be reikalo ne Negalima nepaminėti į gana Week" 1980 vasario 18 d. laida pademonstravo, kad radijo ban COMSAT.
tas 1981 m., po jo seks dar vie New Yorke, Chicagoje, Denvery
siruošė tapti negyvu didvyriu. I grubiai nudrožto Vlado Karalai aprašė vis didėjantį susidomėji gomis (bet ne vien metalo vie
Iki šiol. be JAV ir SSSR, sate nas, abu amerikiečių pastatyti. je ir JAV vakariniame pakrašty
miškus buvo einama ne mirti, bet čio, lietuvių kilme apsimetusio mą satelitais, skirtiems komuni la) galima siųsti ir priimti tele
Kaina už šią porą: 125 milijonai je irgi skelbiasi, kad ištisa dienryžtingai ir naudingai kovoti su ruso, specialios žvalgybos kapito kacijai radijo bangomis. Šie sate grafo signalus, dar tada tą gar litai buvo naudojami daugiausia dolerių. Australija tikisi turėti du į rašeio laida, paruošta spaudai,
įsibrovusiais rusais ir jų bendri no. Šis suktas tamsiasielb galan litai yra žmogaus pagaminti ir sųjį Morzės kodą. Tomis bango tarpvalstybinei ir tarpkontinenti- satelitus 1984, jie kainuos 200 mi
ninkais. Reikėjo kaip nors gintis tas veikia voro principu. Į savo raketomis į erdves iškelti mėnu mis vien komunikacijoje šiandie nei komunikacijai. Atseit krašto lijonų dol.; kiek vėliau jai dar yra persiunčiama į spausdinimo
nuo nepakenčiamos sovietizaci užmačių tinklą yra pasišovęs liukai, dabar jau naudojami ko ną naudojamės radijo aparatais vidaus reikalams šią technologi reikės trečio. S. Arabija planuo vietoves satelito pagalba... RCA
American Communications Inc.,
ją buvo plačiau pasitelkę tik JAV
jos.
įtraukti Nijolę. Tai pramato Vai merciniu mastu. Savaime supran ir aparatėliais, naudojamės tele ir SSSR. Paskutiniu metu ši pa ja finansuoti satelitų sistemą, ku 1979 m. praradusi komunikacijos
R. Spalio aprašyti kovotojai ir tas, nors nieko negali padaryti. tama, kad visa „Business Week" vizija, radaru ir kitomis pana
ri aptarnautų islamo kraštus.
satelitą erdvėse, jau pasirašė su
sesės ryšininkės yra taurūs, pa Pačiu kriti'ku kiku Nijolę sto straipsnio apimtis buvo pritaiky šiomis priemonėmis. Kadangi ra dėtis greitai kinta: čia ir yra tas
tartį nuomotis 11 kanalų kitame
labai
įdomus,
pats
naujausias,
Brazilija
ir
Argentina
kalba
triotiški žmonės. Tikėti ir viltis ja ginti Alėjūnas. Niekšas Kara ta prekybos bei pramonės dėme dijo bangos skrieja tiesia linija,
„Business Week" žurnale akcen apie bendrą satelitų sistemą, o satelite, kurio savininkė yra RCA
pergale juos skatina Lietuvos ne laitis susilaukia atpildo.
siui. Cituoti milijoniniai užsaky o mūsų planeta yra apskrita, tai tuotas faktas!
skandinavų kraštai taip pat šį konkuretė, AT ir T bendrovė.
priklausomybės ir laisvės idealai.
Romano dialogai sausi, kaip mai, šioje srityje besireiškiančios suprantama, kad norint palaiky
Kanada
ir
Indonezija
jau
turi
reikalą rimtai ir bendrai svarsto. Nuomos kaina, kaip skelbiama,
Partizanai teisėtai gina savo parakas. Veikėjų samprotavimuo firmos, rašyta apie vis labiau ti ryšį tarp, sakykime, dviejų
nuosavus
komunikacijos
sateli
Net
anksčiau negirdėta, mažytė bus 70,000 dol. už kanalą per
krašto žemdirbius nuo sovietinio se daug laikraštinio peno. Šneka plintantį šios komunikacijos prie priešingų žemės polių arba bet
reikšmę padiktavo Lesoto valstybė, P. Afrikos res mėnesį. Kadangi prarastas sate
smurto, nuo slegiančių pyliavų; ma be gyvenimiškos drėgmės, be monės naudojimą ir t t Šalia šių kokių kitų dviejų taškų, kurie tus, kurių
abieJųų kraštų vidaus geografija. publikos iš visų pusių apsupta, litas buvo apdraustas, tai drau
užkerta nubuožinimo ar ūkio nu humoro, be sūraus išsireiškimo. žinių, kurios yra savaime įdomios „vienas kito nemato , nėra jau i.,
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atrodė per brangu ban- galvoja apie nuosavą komunika dimo įmonės turės savininkei su
savinimo veiksmus; vaduoja įka Žmonių santykiuose nėra tampriu ir kartais net stebinančios, buvo toks paprastas bei pigus dalvkas.; ,Kanadai
. . „, -* r . .« . . _i_ cijos satelitą, kad apsaugotų sa mokėti apie 63 milijonus dol. už
i •
• - %s
L
' dvti tiesti telefonų laidus ps plalintuosius, naikina tremčiai pa psichologinių sankabų. Vienok R. paskelbta ir tokių duomenų, ku T>-J
Didokos ir nenuilstančios teenno- '
...
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„,.„.,
,
.
,.
.
.
I čiose, sunkiai prieinamose, retai vo ryšių nepriklausomybę nuo ne tą nelaimę...
smerktųjų sąrašus; spendžia spąs Spalio proza skaitoma lengvai. riais aiškinama to plitimo moty
logų pastangos, ka.p žinome, rvei-, ^ ^ j ^
§ i a u r i nėse tento- pageidaujamos ir gal nedraugištus enkavedistų pajėgoms. Visa Gražbylystei čia ne vieta. Hero vacija. Visa tai sudėjus su ele kė
Tuoj prasidėjus erdvių erai, pa
tolimų atstumų bei tarpkonrijose.
Indonezijai
gi reikėjo tamp- j kos kaimyno įtakos! Visos šios aiškėjo, kad komunikacija bus
Tai tuomet lengvino tautos kan jai savo mintimis ir savo veikla mentaria erdvių technologijos tinentinio siuntimo — priėmi
čias. Dvasiškai sveriant, kovoto uoliausiai paantrina
autoriaus nuovoka ir beveik visur ūžiančiu mo uždavinį. Pvz., yra ištobulin resnių ryšių jos 6,000 salų bei sa- valstybės sutinka su Kanados nu- pati svarbiausia, praktiškai nau
jų krauju tapo sudrėkinta lietu įsitikinimus ar abejones. Per juos komunikacijos alkiu ar džiaugs ti net „už horizonto matantieji" lėlių šeimoje, kurios sudaro vals- sistatymu įsitaisyti nuosavus ko dingų naujovių sritis, kuria galė
munikacijos satelitus. „Nuosava
vių ateities egzistencija. Sutvirtė autorius išreiškia save.
mu, pasidaro aišku, kad žmoni radarai ir panašūs prietaisai, bet * * » * " t o n K !
sime naudotis už tuos didžiulius
jo didvyriškumo epas. Tų daly Negyveno R. Spalis pokario jai atsiveria nauja ryšių palaiky už tą visą pažangą paprastai tenRaudonoji Kinija jau 1972 m. komunikacijos sistema yra tapu investavimus erdvėse. Ši sritis
kų šiandien jau negali nutylėti Lietuvoje (o gal?), bet jo užraug mo, žinių perdavimo, komunika ka užsimokėti kokiu nors nepa- 5 ^ i k ėlė kelis komunikacijos sate- si valstybinio gyvenimo būtiny
šiandien jau yra komerciniai iš
net okupuotos Lietuvos rašyto ta atmosfera maždaug • prilygsta cijos era.
geidaujamu kompromisu pačioje l*us, visų pirma kariniams tiks- be", teigia Kanados pareigūnai. naudojama — eksplotuojama ir
Iš tikrųjų, komunikacijos sate
jai, nors dar vis, pagal partijos anuometinei siurrealistinei nyku
Žvilgsnį i šią naujovę pradė technologijoje arba tiesiogiai — \***> ** kartais naudojamus ir
nuorodas, privalą niekinti gar mai, sklidinai šiurpo ir kasdienės kime su trumpa istorine perspek didelėmis pinirinėmis išlaidomis. 1 civiliniams reikalams. Dabar ei- litais šiandien mes visi naudoja taikoma kasdieniniams reikalams.
Tenka laukti tad naujų laimėji
bingą partizanų atminimą.
Plačiai pritaikvtos komercinės ga-' n« kalba apie satelito pirkimą iš mės, dažnai į tą faktą neatkreip
įtampos. Tada gyvenimą slėgė li tyva.
mų erdvių komunikacijoje ir su
Komunikacijos ryšiai elektro- limybės tokiai sistemai vis dėlto jJAV-ių specialiai švietimo reika- dami didesnio dėmesio. Pvz.
Mums, per tiek metų pažinus gotas nepasitikėjimas (iš rusų
Chicagos WGN televizijos stotis, įdomumu klausti: kokios bus se
Vakarų pasaulio lepšiškurną ir imperijos atgabenta savybė). Prie masmetinėmis arba vadinamomis buvo ribotos: žinių perdavimas iš lams.
Vad-namas tautinių satelitų 9-tas kanalas, skelbiasi, kad jo ži kančios erdvių tyrinėjimo — už
kitan ėjo vande
pragmatišką nenorą padėti pa nepasitikėjimo šliejosi ekscentriš radijo bangomis paplito po italo vieno kontinento
:
vergtiesiems, didžiai naivus atro kas atsargumas. Dar pridėkime Marconi'o (1874-1937) išradi- nynu dugne stiestais kabeliais, įkarštis yra sudominęs Indiją, nios surenkamos satelitų pagal kariavimo naujovės, pritaikytos
do pokario miškinių tikėjimas iš baimę. Niekšiškumą. Sukčiavi-1 mo, padaryto šio šimtmečio an ėjo ir radijo bangomis — naudo- Saudi Arabiją ir Australiją. Indi- ba. „Wall Street Journal", kas- ' eilinio žmogaus gerbūviui?
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Visi darbai saviesiems
Dr. Juozui Girniui 65 metai

Lietuviškos temos ir lietuviai 7-toje
Baltiškųjų studijų konferencijoje
T h e Association for the Advaneement of B a t o :
Studies
(AABS) — Baltiškųjų
studijų
puoselėjimo draugijos septintoji
konferencija šiemet įvyks birže
lio m ė n 5 — 8 d. Georgetovvn
universitete, VVashington, D. C.
Laukiama atvykstant net kelių
šimtų dalyvių iš JAV, Ka
nados, Australijos, Anglijos, Šve
dijos, Suomijos, Vakarų Vokieti
jos, Prancūzijos, Izraelio ir iš ki
tur.
Trijų dienų darbo programo
je numatyta daugiau kaip šim
tas paskaitų bei simpoziumų.
Lietuvą, lietuvius, mūsų isto
riją, kalbotyrą, literatūrą, dailę,
tautosaką ir aplamai lietuvių kul
tūrinį gyvenimą įlies
daugiau

kaip 30 paskaitų bei simpoziu
mų.
Spausdintoje konferencijos pro
gramoje tarp paskaitas skaitan
čių, sesijoms vadovaujančių ir
simpoziumuose dalyvaujančių
yra matomos šios lietuvių pa
vardės: Elena Bradūnaitė, Biru
tė Ciplijauskaitė,
Aleksandras
Gedmintas, Marija Gimbutienė,
Ilona Gražytė-Maziliauskienė, Au
gustinas Idzelis, Juozas Kazlas,
Violeta Kelertienė, Antanas Kli
mas, Benediktas Mačiuika, Ro
mualdas Misiūnas, Sigita Rama
nauskas, Antanas Saulaitis, An
tanas Sužiedėlis, Rimvydas Šilba
joris, Danguolė Tamulionis, Vy
tautas Vardys ir Eglė Žygaitė.
Viso — 18.

Dr. Juozui Garniui š. m, gegu
nepakluso ir nesudarė legionų...,
ANTANAS MAŽIULIS
žės 25 d. suėjo 6 5 metai. Sukaktu
nepakluso Hitleriui, kaip ir anks
vininkas žemės kelią pradėjo Su
čiau Stalinui.
Uždarius vokiedeikiuose, mažame
miestelyje,
kiečiams aukštąsias
mokyklas,
technikos, nepakliuvai ir į teisę,
Daugailių vis., Utenos aps., tai
pradėjus itin sekti Kaune kai ku
tai rinkis nors svetimas kalbas, o
gi senajame sėliu krašte, k u r
riuos lietuvių šviesuolius dėl po
filosofija, — fui, tai tik tinginiam,
žmonių kalboje dar užgirsti ir
grindžio veiklos, J. GiTnius pa
kunigam ir ubagam"... Dabar
vieną kitą kiek neįprastą šiandie
sitraukė į žmonos tėviškę, iš kur,
kažkodėl buvo toks pirmas susi
ninei lietuvių kalbai žodį ar vie
artėjant rusams 1944 m. vasarą,
domėjimas filosofija ir humanis
tos vardo tarimą, sunkiai su
pasuko toliau į Vakarus ir tremtį.
tiniais mokslais net ir Kaune, ku
prantamą kokį vandenvardį, pvz.
Po karo Vokietijoje nuo 1946
ris jau senokai "švietė" Lietuvai
Alaušas, Indraja, Savaša, arba ir
m. dirbo Niurtingeno lietuvių
grubiu materializmu ir visaip jau
patys Sudeikiai, jau seną vietos
gimn., vėliau Schwaebisch —
šaipėsi iš idealisto žmogaus kaip
vardą. Sudeikių apylinkės gau
Gmiundo gimnazijos mokytoju, iš
ir savu laiku Rusijos visokia "kilsios kalvomis, ežerais, todėl žmo
kur 1949 m. išvyko į JAV. Cia
nuomenė": pasiekusi šiek tiek pi
nių
pasakymu
ten
ežerai
1953 m . pakviestas Lietuvių En
nigo ir gerovės, bet neturinti nė
rankomis ar pirštais vienas su ki
ciklopedijos
redaktoriumi
iki
kiek dvasinei kultūrai pomėgio,
tu susisiekia, nes dažnai jie t a r p
1969 m. suredagavo keliolika jos
visai gryna miesčionija, visus dva
kalvų išsiraitę ar susijungę klo
tomų (LE buvo pasiskirstyta re
sinius poreikius suvedanti tik į
niuose mažais upokšniais. Taigi
daguoti ir paruošti atskiromis rai
gerą valgį ir turtingą bufetą...
Poezijos dienų Chicagoje
Juodvalkytė, Liūne Sutema ir
dr. Juozas Girnius užaugo labai
dėmis ar jų dalimis, todėl tiks
Šiuo metu Kaune buvo lūžis. Fi
šiandien
antroji
diena.
Vakar
Julija Švabaitė.
gražiose apylinkėse. Ir tose apy
liai pasakyti, kiek buvo kiekvieno
losofijos kursą ateidavo papildo
vakare
buvo
prisimintas
ir
pa
linkėse birželio - liepos mėn. an
redaktoriaus paruošta, neįmano
Poezijos dienų proga Myko
mai klausyti apsčiai medikų, sta
gerbtas Kristijonas Donelaitis jo
ksti rytais, keliaujant tik į vaka
m a ) . T a i p pat jis buvo nuo 1947
las
Morkūnas išleido Lietuvoje
tybininkų ir technologų,
kai
mirties 200 metų sukaktuvėse.
rus, labai dideliu giedrų metu,
m. "Aidų" red. narys, o n u o
nužudyto
poeto Kazio Jakubėno
kurie jų dalyvavo net ir J. Gir
Paskaitą skaitė Marija Saulaitykartais gali pamatyti nuostabų
1965 m . ir jų redaktorius.
knygą "Eilėraščiai iš Vilniaus
niaus pratybose — seminaruose,
tė-Stankuvienė. T e m a — "Do
gamtos reiškinį: šiaip miško pri
kalėjimo". Šią ir kitas poezijos
pvz. Julius Kaupas.
nelaičio saulės". Po to vyko Do
Buvo baigęs tomistinę mokyk
dengtą ežerą ar jo dalį kažkaip
knygas vakaro pertraukų metu
nelaičio poemos "Metų" gražiau
Iš kitų tuo metu šalia privalo lą, kur jo pagrindinis filosofijos
viršum miško pakilusį, nes sau
galima ten pat įsigyti. Poezijos
sių vietų rečitalis. Jį atliko ak
lės spinduliai krenta tam tikru mo filosofijos įvado visiems Fi prof. buvo kan. dr. Pr. Kuraitis,
dienas rengia Jaunimo centras ir
torius
Algimantas Dikinis.
bet
jau
studijų
metu
palinko
į
losofijos
f
ak.
studentams
papildo
kampu nuo labai ramaus ežero
kviečia visus atvykti.
paviršiaus, lūžta ir sudaro kažkur mai tiek dr. A. Maceinos apie R. egzistencinę jos kryptį; jau licen
Šiandien 8 vai. vak. Jaunimo
Juozas ir Ona Gimiai
Nuotr. V. Maželio
pakibusio ežero vaizdą. Sis retas M. Rilkę ir kitus filosofams įdo ciato darbe jis analizavo M. Heicentro kavinėje gyvųjų
poetų
reiškinys ir gali būti mūsų kraš mius rašytojus, tiek ir grynai fi deggerio filosofija, ir to darbo daPoezija yra minties muzika,
vakaras. Savo kūrybą skaitys:
Logos gus pats apsisiprendžia, kuriai nes paneigiant tautybę, kartu
to-- "keliaujančių,
skraidančių" losofinių J. Girniaus kursų klau- į lys buvo išspausdintos
išreikšta
kalba.
Aloyzas Baronas, Vitalija Boguežerų pasakojimų pagrindas. Ap sė šie, dabar Vakaruose esą as- žurnale (1936, p. 81 — 100, 15o tautai nori priklausyti. Tuo būdu paneigiami tėvai, jų pastangos taitė, Kazys Bradūnas, Eglė
Sheliey
lamai, tų apylinkių sunkiai ap menys (mergaites dažnai t ė r a - j — 180), o disertacija, už kurią j a m vad. rasinė ir kita jai artima išlaikyti ir išugdyti vaikus gerais
rašomas grožis veikia žmonių šau jų mergaitinėmis pavardė-! gavo daktaro laipsnį 1951 Mont- tautos samprata visai svetima. žmonėmis, kartu ir gerais ameri
pavardžių! realio univ., buvo "La metha- Lietuviai, k a i p ir dauguma euro kiečiais. Dr. J. Girnius šį pavo
nuotaikas, ir ten daina oei pasa mis, nes jų naujų
NUOMONĖS IR PASTABOS
dažnai
nežinau):
Dalia
Galau-' physiąue existentielle dr. K. Jas- piečių, n ė r a vienos rasės, tikriau jų savaip buvo įžvelgęs daug
ka su padavimais dažnesnė ap
raiška kaip kitose, ypač lygumu nytė - Kaupienė, Danutė Jesaity- pers", jo santraukos buvo skelb-1 porasės ar n e t parasės atstovai: anksčiau, negu susigriebė patys
tė, Aldona Grajauskaitė-Aistienė, į tos 1951 — 5 2 m. "Aiduose" ir j jų yra šiauriečių, rytų baltų ti- amerikiečiai. Beanalizuodami jau
apylinkėse.
pastebėjo,
Alina Pajaujytė - Staknienė ir į dar atskirai "Laisvė ir būtis" Į po k kt., taig: apie rasinę vieny- nimo nusikaltimus,
Sukaktuvininkas
mokėsi Su
Danutė Pajaujytė, Birutė Šlepe-: 1953.
įbę ir šiaip jau netenka kalbėti. kad stiprių tautinių bendruo
deikiuose, vėliau "Saulės" ( n u o
menių vaikai bei paaugliai ma
1929 m. j a u
suvalstybintoje) tytė-Venckuvienė ir Aldona SI e- j Dr. J. Girniui visą laiką itin j Antra, jei rasė (porasė), arba nažiau nusikalsta. Žodžiu, šiandien
Utenos ginm. ir 1932 m. ją b a petytė-Janačienė, Nijolė ir Vida; rūpi du klausimai: žmogus bei ciškai tariant, kraujas jau apši J. Girniaus knyga mūsų tė
"Dmugas", 1980. V. 10 d.
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Filosofi-! čiūtė, Eugenija Ramanauskaitė, | santykis su tauta. Pirmajam san- būtų vien biologinė, ir nei nu
Nemanydamas, kad su Stasiu nį — kultūrinį gimimą, bet ne
ios fakulteto Filosofijos skyriuje, į Jūratė Bytautaitė, Rusnė SHfn- tyki ui aptarti skirti jo : "Egzis- tausti, nei atitausti nebūtų gali mės.
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būtų galima susikalbėti, no atgimimą.
kaz jisai
pasirinkęs
grynąją gaitė, Čiurlytė, Genutė RaupelyRūpestis sava tauta J. Girniui
losofavimo
rūpesčiai",
kuriuos
sa
ar
nesąmoningai
nutausta,
tai
I
S. Yla kaltina mane, lyg aš
filosofiją, ką 1936 m. baigė licen-Uė (mirusi); Pranas Visvydas, Juyra kartu ir rūpestis lietuvių kul riu tik paklausti:
turėčiau kokius barjerus prieš
ciato laipsniu. Kas skatino Juozą i l ^ s Kaupas, Vytautas Aušrotas, vo paskaitoj kėlė III Lietuvos ka tauta ir yra kultūros ir eHės kitu | tūra aplamai. Todėl k nenuosta
(1). Ar jo paskaitoje — straips
Vincas Natkevičius,
Henrikas talikų mokslo akademijos suva veiksnių sąveika, todėl išlikti bu, kad jis nelieka nuošalyje nuo
dvasiškius. Tai pats skaudžiau
Girnių iš šalies rinktis anuo me
nyje
kalbama apie sankritį ar sanžiavime 1939 Kaune (Suvažiavi tautoje yra atskiro asmens rūpes [vairių kultūros rūpesčių, pasisa
Nagys,
Vincas
Kazokas,
Medar
sias kaltinimas. Kas klausė mano
tu nepelningą mokslų sritį, šian
kirtį. "Aidų" Nr. 9 rašoma "sanmo
Darbai,
III,
1940,
persp.
Ro
tis,
o
išlaikyti
savo
tautoje
jauni
ko prieš patriotizmo piktnaudo- kritis", o Nr. 10 "sankirtis". Ra paskaitų apie vysk. Valančių ir
dien sunku pasakyti, bet netoli das Bavarskas ir kt. Atskiram
cas skaitė m a n o įvadą į naują kun.
dsuomenės | naujosios filosofijos ar pan. semi- ma, 1972; pirmosios laidos di- mą, įugdyti jį į savo tėvų tautą jimą asmeniniams reikalams ir
m ų trijų
šydamas savo pastabas turėjau
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nuolatinį žodinį patriotizmą, kai
veikėjų f i S s S,__
,__ V a k ! nare dalyvavo: Pr. Visvydas, Med
kan kyti juos savo gimtosios kalbos • tokių patriotų šeimose su jau galvoje "sankritį"lančių laidą, tikiu, man tokio
Kaupas, sunaikinta), "Žmogiškoji
Europoje prieš I pas. karą ir žmo-, Bavarskas, J. Švedas, J
(2). Kaip Yla supranta žodį kaltinimo nemes. Stengiuosi ne
čios
prasmė"
(Židinys,
1940,
nr.
L t. Šiems rūpesčiams jo skirtas nąja karta jau kalbama svetima
rodos ar ne 14
nių pasakojimai apie jų mokslą,; H . Nagys ir k t
2, straipsnis labai anksti sovieti vėl didelis darbas: " T a u t a ir tau kalba, kai nesirūpinama nupirk "atgimimai'? Man atrodo, kad turėti jokių barjerų nei prieš
stu
galėjo netiesiogiai įtaigoti ir j a u - ! d e n t ų
Iš jų kartą H . Nagys, matyti nės okupacijos įsakymu buvo bib t i n ė ištikimybė" 1961 m, (latviš ti šeimai lietuvišką knygą ir pn., atgimti gali tik tas, kas jau buvo dvasiškius, nei prieš bedievius,
ną Juozą Girnių. O tie trys kubenusibaigią arba
benumirštą. nei prieš nieką kitą.
nigai ir filosofijos mokslų dakta- grįžęs :š seminaro, studentams liotekose iš "Židinio" išpjautas). kai — " T a u t a un uzticiba tau jis kelia kūrybos nuosmukio žalą
Apie jokį mūsų tautinį apmirimą
Su šypsena praleidžiu Ylos
rai buvo: Juozapns Čepėnas (1880 ė m ė įrodinėti, kad Fr. Nietzschės Iš tų rūpesčių žmogaus santy tai", J. Zarinlo vertimas, 1963).
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nusibaigimą prieš XVI a ne bandymą diskvalifikuoti
kiams
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yra
kilęs
ir
vie
mane
Gott ist tot" reiškia ne tiek
— 1976), Mečislovas
Reinys "Gott
Šis didysis rūpestis sava tauta skaudų manifestą, gyvai rūpina
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ir
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mirtį"
kiek
išsako
( 1 8 8 4 — 1 9 5 3 ) , vėliau Vilniaus
ir jaunimo įugdymu į ją kartu si literatūros pažanga ir rašo aps
Mažvydo,
Bretkūno,
Merkelio
darbų:
"Žmogus
be
Dievo",
nusijuoktų,
jeigu
aš
jį
bandyčiau
arkivyskupas, ir Jonas Steponavi gų, nesuradusi Dievo".
j a m buvo ir rūpestis aplamai iš čiai tais klausimais straipsnių,
Apie J. Girnių tada būrėsi ir 1964, kurio rankraštis jau 1957 ugdyti vertinga asmenybę, pasa pvz. "Kūrybinio
čius (1880 — 1947).
originalumo Giedraičio ar Daukšos laikus ga diskvalifikuoti kaip sielovadį.
m.
buvo
gavęs
"Aidų"
premiją;
jo
lima kalbėti tik kaip apie tauti
V. Trumpa
Gavęs katalikų fondų, jų tar jaunieji rašytojai, kuriems jau
kyčiau,
lyg pilnutinį žmogų. prasmė" (Tremties Metai, 1947),
ištraukos pasirodė ir latvių kal
nebeužteko
tik
paprasto
žodžio,
pe ir Lietuvos katalikų mokslo
A n u o m e t u gal tai ne vienam "Žmogaus prasmės žemėje po
ba.
akademijos, paramos, išvyko pa o siekė literatūrai ir minties gel
b u v o ir nesuprantama, nereikš ezija" (Žemė, antologija, 1951),
Antrajam rūpesčiui — žmogus minga, n e s tautų tirpinimo ka "Visumos žvilgsnis į mūsų lite leidiniu "Idealas ir laikas", 1966 mo žiedų: su savo vaikaičiais gagilinti filosofijos studijų į Vaka menų. Bet visą tą naujai kilusį
rų Europą. Taip 1937 m. jis stu domesį filosofija ir įtemptai nuo ir tauta, išskirtinai lietuvis rr sa tilas buvo pagaulus, nesulaiko ratūrą" (Lietuvių literatūra sve r monografija "Pranas Dovydai^ Ii pasišnekėti ir lietuviškai, nors
dijavo Louvene, 1937 — 1938 širdų jo darbą su jaunimu 1943 va tauta bei išlikimas savo tau mas. Šiandieną, kai pati Amerika tur, 1968) ir kt Už tuos visus tis", 1975. Taip pat jis savo pa toji dr. Ramūno ir Mirgos šeima
Freiburge i. Br. pas Martyną Hei- m. kovo mėn. staiga nutraukė toje, gal daugiausia skirta jo dar susigriebė, kad atskiros tautybės rūpesčius neliko ir mūsų švie reigą lietuvių tautai išsako ne dėl darbo sąlygų ir atskirta n u o
suomenė jo darbui visai abejin tik savo raštais, bet ir gyvu dar lietuvių bendiruomenės. Taip jo
deggerį ir dar Sarbonos univer vokiečių okupacinė valdžia: nak bų. Jam tauta nėra uždara krau
kai tirpdymas
jo
bendruomenė,
'bet
į
tautą
žmo|
yra
reikšmingos,
ties
metu
uždarė
visas
aukštąsias
ga: jam buvo skirta. 1957 m, "Ai bu, nes 1955 m. jau dirbo LB ta rūpestis Bostone lietuviška mo
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dų", St. Šalkauskio vardo kūrybi ryboje, skaitė apsčiai paskaitų kykla, kaip ir savais vaikais, yra
likti karo prievolę ir iš jos buvo
mūsų kultūros kongresuose k davęs ir šiek tiek vėl aiškių vai
n ė premija, 1968 m.
paleistas j a u okupacijos metais.
jaunimo stovyklose, neskirstyda sių. Tuo mažu ir kartu didžiu
Kurį metą dirbo V D U Techni
Jis 1964 išrinktas Lietuvių mas kokiai pasaulėžiūrinei gru džiaugsmu noriu užsklęsti šiuos
kos fak. bibliotekoje, o vėliau —
katalikų mokslo
akad. nariu pei kas priklauso: jaunimas jam kelis savo žodžius kaimynui suKauno aklųjų institute mokyto
mokslininku, 1965 Egz. Laisvosios visas savas, kiek jis rūpinasi iš deikėnui, linkėdamas nepailsta
jų.
mokslo ir literatūros tarptautinės likti kultūringu lietuviu. Uoliai mai tęsti taip reikalingus darbus.
Laikinajai vyriausybei atkūrus
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tė, kaip šis jaunimas daugelio žvalgų "Aiduose" ir k t ; jis suge sai suprantama, kad okupantas
nepaprastas susidomėjimas filoso
užmirštas ir paliktas. Jis anuo ba likti šalia visų ginčų dėl po paveda vienam kitam Girniaus
fijos klausimais. Jei nepr. Lietu
metu jau matė ir ateitininkų su- litinio uodo sparnų spaSvos ir jo keliamas mintis suniekinti bei
vos metu tiek Teologijos — Filo
buržuazėjimo
daigelius bei ide zyzimo, bet moka įvertinti kiek bandyti atremti: J. Girnius mini
sofijos, tiek ir Humanitarinių m.
alizmui
nepalankias
nuotaikas, vieno kūrybingo žmogaus ir lie mas ir su juo nuolat polemizuo
fak. papildomai filosofijos kur
todėl
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dalyvavo
religinio
ateiti tuvio veiklą, randa jam visad žo jama įvairiuose leidiniuose bei
sų, išskyrus filosofijos įvadą, o
ninkų sąjūdžio kūrime; 1935 — dį, jo neužmiršta nors keliais sa filosofijos "apybraižose". Yra ži
kartais ir logiką, kaip privalomus,
ateitininku s*ud. s-gos sek r., kiniais paminėti.
nių, kad ir Latvijoje tarp žmo
teklausydavo vos po kelis stu; ninku Federaci)47 Ate
Baigiant dr. J. Girniaus 65 m. nių plinta tie patys J. Girniaus
<Jentus, nes visi sakė: "Reikia
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kelio metmenis, tenka pa- raštai, nors "Žmogaus be Dievo"
žiūrėti praktiškai iš ko duoną
963
išrinktas
ir
At-kų
Fed.
vaĮ
sidžiaugti
jo neatkidžia veikla buvo Kanadoje latvių kalbon tevalgysi, o filosofija niekam duo
u (juo buvo iki 1967); tą rūpės-j lietuviškumui, jo išlaikymui, ku išversta tik atskiri gabalai rr
nos neduos; jei dėl pinigų stokos
ctx Drie dr, Juozo Gimiau* UK^MV sudHidrj, 1960 mėn* nuotrauk*
(ii Wn**m Kviklio archyvo) tį išreiškė ateitininkijai atskirulri yra davusi ir pirmųjų džiaugs- i spausdinti žurnale "Latvrja".
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