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VYSKUPAS 
KAZIMIERAS 

PALTAROKAS
A. JUŠKA

Praėjusios savaitės Kertinė
je paraštėje minėjome pa
grindinius — lenininius Lietu
vių rašytojų sąjungos penkto
jo suvažiavimo Vilniuje gegu
žės 27 — 28 d. akce tus, ku
riuose prišlovinta Leninas i'ki 
koktumo, panašiai kaip kadai
se Stalinas, šiandien čia tik po
ra užuominų apie tai, apie ką 
anam pkup. Lietuvos rašytojų 
suvažiavime nebuvo šnekama, 
nors normaliame ir neprievar
taujamų plunksnos žmonių su
sirinkime nutylėtųjų problemų 
iškėlimas 'būtų buvęs savaime 
suprantamas ir būtinas.

Sakysime, suvažiavime buvo 
kalbama apie lietuvių literatū
ros santykius su kaimyninių ir 
tolimesnių tautų literatūromis, 
bet nė puse žodžio nebuvo pra
sitarta apie tą pačią lietuvių 
literatūrą, gyvuojančią išeivi
joje, Ir tai ne pirmas, bet jau 
metų metais ir atvejų atvejais 
besikartojantis tabu. Ištisais 
dešimtmečiais panašiuose su
važiavimuose bei susirinkimuo
se elgiamasi taip, lyg lietuvių 
literatūros Vakaruose visai ne
būtų, lyg panašiomis progomis 
susirinkę nieko apie ją nežino
tų, lyg tarp okupuotos Lietu
vos ir Vakaruose egzistuojan
čios lietuvių literatūros jokio 
ryšio negalima sumegzti, lyg 
jos abi viena kitai būtų aklos, 
nematytinos.

Taip yra tėvynėje. O Vaka
ruose? Jau eilė metų išeivijo
je įvairiausiomis progomis 
apie okupuotos Lietuvos lite
ratūrą kalbama. Ir šnekama 
ne kokia šimtu procentų pei
kiamąja ar politine prasme, o 
grynai literatūrine, daugiau 
ar mažiau akademine ir infor
macine prasme. Neapsieinama 
čia be paskaitų ar viešų pokal
bių apie šiandieninę Lietuvos 
literatūrą nei mokslo ir kūry
bos simpoziumuos, nei senimo 

bei jaunimo vasaros stovyklo
se, nei įvairių kultūrinių orga
nizacijų susirinkimuose.

O kodėl panašiai negalėtų 
būti ir Lietuvoje, turint galvoj 
išveivijos grožinę literatūrą? 
Neabejojama, jog seniai vie
šose rašytojų tribūnose tenai 
pačių lietuvių būtų kalbama 
apie čionykštę išeiviškąją mū
sų literatūrą, jei egzistuotų 
pačių lietuvių laisva pasirinki
mo galimybė, o ne vien Oku
panto primestoji valia. Tačiau 
ir šiemetiniame lietuvių rašy
tojų suvažiavime apie išeivijos 
lietuvių literatūrą' tebuvo vien 
privaloma tyla.

Tyla suvažiavime gaubė ir 
šiemetinį lietuvių literatūros 
klasikės Žemaitės 125-tojo 
gimtadienio jubiliejų, kai tuo 
tarpu, kada reikėjo rašyto
ją priverstinai subolševikinti, 
ankstesnieji jos jubiliejai vis 
būdavo švenčiami net su ypa
tingu pabrėžimu. Ir aišku kaip 
dieną, jog žemaitė šiemet tri
būnoje neturėjo pasirodyti, 
kad iškilmėje nenustelbtų Le
nino. Okupantas puikiai jau
čia, ką lietuviui reiškia Žemai
tė ir ką'Leninas. Žemaitės pa
brėžimas suvažiavime galėjo 
virsti savotiška lietuvių de
monstracija, kurioje šimtame
tis Leninas vyresniosios Že
maitės galėjo būti nustumtas 
tik į antrąjį scenos planą. Ir 
okupantas rusas šituo rizikuo
ti jau negalėjo.

O tai yra labai akivaizdus 
faktas, nesiribojąs vien tik ra
šytojų suvažiavimu, apie ką 
kalba ir pats Lietuvos Moks
lų akademijos pirmininkas, 
akademikas Kostas Korsakas:

“Žemaitės gimimo šieme
čiam jubiliejui plačiau bei iškil 
mingiau paminėti nebuvo nei 
reikiamai iš anksto ruošiama
si, nei kas nors daroma, kad 
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Švenčiant ateitininkijos 60 gy
venimo sukaktį, neužmirštinas 
yra ir vyskupas Kazimieras Pal
tarokas. Nuo 1930 metų, kai Švie
timo ministerija moksleiviams a- 
teitininkams uždraudė veikti pro
gimnazijose ir gimnazijose, iki 
bolševikų atėjimo, galima drą
siai teigti, visų ateitininkų globė
ju, užtarėju ir vadu buvo vysku
pas Kazimieras Paltarokas. Norė
tųsi šį ganytoją pagerbti. Juo te
bus pagerbti ir lietuviai kunigai, 
kurie dirbo ir dirba su ateitinin
kais. Šio straipsnio autorius yra 
baigęs Panevėžio gimnaziją, kaip 
klierikas yra praleidęs atostogas 
tame mieste, iŠ to paties vyskupo 
rankų yra gavęs kunigystės šven
timus ir pirmą paskyrimą. Jam 
buvo geros progos savajj ganyto
ją arčiau pažinti. Tačiau jo gy
vą, artimą ir spalvingą asmenį 
atkurti nebus lengva.-

1. Kazimiero Paltaroko ryškieji 
gyvenimo faktai

Kazimieras Paltarokas, sūnus 
Uršulės Margytės ir Juozapo Pal
tarokų, gimė 1875 m. spalio mėn. 
22 d., Gailionių kaime, Linkuvos 
parapijoje, Šiaulių apskrityje. Jo 
tėvas buvo kaimo šviesuolis, mo

tina geros širdies ir didžiai šneki. 
Abu tėvai mirė, sulaukę bran
džios senatvės — apie 95 metų 
amžiaus.'Jis pradžios mokyklą 
baigė Joniškėlyje, mokėsi Min
taujos gimnazijoje, Kauno kuni
gų seminarijoje, Petrapilio dvasi
nėje akademijoje. Jam buvo su
teiktas teologijos magistro laips
nis už parašytą mokslinį darbą: 
“De origine animae humanae”. 
Petrapilio dvasinė akademija bu
vo aukščiausia teologijos mokyk
la visoje prieškarinėje caro im
perijoje ir tik ji turėjo teisę duo
ti mokslo laipsnius. Joje studen
tų skaičius buvo ribotas, ir į ją 
siųsdavo savo klęirikus visos vys
kupijos. Studentai, kuriuos į šią 
akademiją patys vyskupai parink
davo, nebuvo eiliniai. Žemaičių 
vyskupui klieriką Kazimierą Pal
taroką rekomendavo Kauno ku
nigų seminarijos vadovybė. Jis 
pasižymėjo gabumais, darbštu
mu bei stropumu, paslaugumu ir 
draugiškumu. Jam kunigystės 
šventimai buvo suteikti 1902 
metais, kovo mėn. 22 dieną Pet
rapilyje. Jis buvo paskirtas į Min
taują vikaru ir kapelionu. Studi
jos jį buvo išvarginę, jam grėsė 
džiovos pavojus, dėl to vyskupas

Panevėžio katedra. Joje palaidotas vysk. K. Paltarokas.

certų sale.

jauną kunigą perkėlė į Surviliškį, 
tinkamą vietą sveikatai pataisyti. 
Jį 1911 metų gale atrandame jau 
Kauno kunigų seminarijoje kaip 
įvairių dalykų mokytoją. Jis čia, 
talkindamas Maironiui šiai įstai
gai vadovauti, praleido 15 metų. 
Seminariją jis mylėjo, o jį klieri
kai suprato, vertino ir gerbė. Tai 
buvo jo patys laimingiausi ir kū
rybingiausi metai. Panevėžyje, 
kai jis jau gyveno kaip šios di
ecezijos vyskupas, dažnai aną se
minariją prisimindavo ir tai lyg 
atgydamas, pajaunėdamas. Jį ka
ro audra buvo su klierikais nustū
musi į Vašakėnų dvarą, vėliau į 
Smolenksą, pagaliau į Petrapilį. 
Jis klierikams tada buvo inspekto
rium, kurį laiką rektorium, tikru 
vadu ir nuoširdžiu tėvu. Užgesus 
karo gaisrui, Kazimieras Paltaro
kas grįžo į Kauną. Jis čia rūpino
si atstatyti ’ apleistus seminarijos 
rūmus, rašė tikybos vadovėlius. 
Kauno kunigų seminarija iš nau
jo buvo atidaryta 1917 metų ru
denį. Nuo tada Kazimieras Pal
tarokas patvirtinamas jos vicerek- 
torium. Šiose pareigose išbuvo iki 
Lietuvos bažnytinės provincijos 
įkūrimo, kada jis buvo paskirtas 
naujos Panevėžio diecezijos vys
kupu. Lietuvos universitetas bei 
jo Teologijos-filosofijos fakulte
tas išsirinko Kazimierą Paltaro
ką pastoralinės teologijos kated
ros vedėju. Dėstydamas pastorali
nę teologiją, jis parašė keletą 
šios rūšies studijėlių. Su Kaunu 
jis buvo jau taip sutapęs, todėl 
jį apleisti buvo tikrai sunku. Vis 
dėlto iškilmingu ingresu jis už
ėmė Panevėžio vyskupo sostą 19- 
26 metais, gegužės mėn. 30 d. 
Vyskupo šakota veikla buvo ne
trukdoma iki 1940 metų, birže
lio mėn. 15 d. Po to prasidėjo di
džiojo ganytojo tikrai liūdnos 
dienos. Bet apie tai straipsnio pa
baigoje.

2. Vyskupas K. Paltarokas, 
autorius, pedagogas, profesorius

K. Paltaroką labiausiai mes pa
žįstame kaip tikybinių vadovėlių 
autorių. Jo parašytas katekiz
mas, Senojo ir Naujojo įstatymo 
istorijos sulaukė daugelio laidų. 
Jų buvo paskleista Lietuvoje apie 
milijonas egzempliorių. Autorius 

juos parašė pagal Tridento Baž
nyčios nutarimus. Juose nebuvo 
daug . kūrybos, gal nerastumėm 
nė originalumo. Vis dėlto leidinių 
kalba buvo vaizdi, taisyklinga, 
patraukli.

*
Kunigai, kuriems pamokslų 

knygos svetimomis kalbomis bu
vo sunkiai prieinamos, naudojo
si K. Paltaroko “Vadovo sakyk
lai” trimis tomais. Pamokslai bu
vo kruopščiai paruošti, ilgoki, 

Vysk. Kazimieras Paltarokas Lietu
vos nepriklausomybės laikais.

praktiški, duodama daug pavyz
džių. Jų kalba yra paprasta, vi
siems prieinama, sklandi.

K. Paltarokas plačiai bendra
darbiavo ir daug rašė katalikiš
kai spaudai. Jo raštų terfios bu
vo - jaunimo ugdymas ir sociali
niai klausimai. Be kitko, jis dės
tė klierikamas sociologijos kursą, 
parašydamas stambų veikalą: 
“Socialinis klausimas”. Kaip Pa
nevėžio vyskupas, jis sušaukė si
nodą ir išleido jo nuostatus. Jis 
rinko medžiaga ir savos vyskupi
jos bažnyčių istorijai. Jo paskuti
nė knyga, likusi rankraštyje, bu
vo švento Kazimiero, jo globėjo, 
gyvenimas. K. Paltarokas mėgo 
rašyti. Jis labai skundėsi savo 
draugam, kai paskutiniais kele- 
riais jo gyvenimo metais akys vi
siškai nusilpo, kad daktarai drau
džia jam bet ką rašyti. Jis lietu
vių religinei rašijai bus atidavęs, 
kaip ir vysk. M. Valančius, ne
mažą duoklę.

Vyskupas K. Paltarokas buvo 
geras kalbėtojas ir puikus dėsty
tojas. Jo paskaitos buvo sistemin

gos, apgalvotos, išbalansuotos, 
: praktiškos ir vaizdžios. Jis pla
čiai naudojo svetimą literatūrą 
ir laisvai kalbėjo rusiškai, lenkiš
kai, vokiškai ir prancūziškai.

Kazimieras Paltarokas buvo 
patrauklus auklėtojas. Jis savus 
studentus gerai pažino. Jo durys 
aniems visada buvo atviros. Jis 
mokėdavo iš tavęs viską išgauti. 
Tuo ir kitais atžvilgiais buvo 
priešybė tos pačios įstaigos rek
toriui prel. J. Mačiuliui - Mairo
niui. Mūsų tautos poetas buvo 
savyje užsidaręs, nuo gyvenimo 
atitrūkęs, klierikų nepažįstąs. Vis 
dėlto juodu buvo nuoširdūs 
draugai. K. Paltarokas globojo 
Motinėlės draugiją, švento Vin
cento Pauliečio skyrių, kurie pa
dėdavo klierikams nugalėti eko
nominius sunkumus. Jis ir iš sa
vo kišenės už kai kuriuos klieri
kus sumokėdavo. Taip atsitiko ir 
su šių eilučių autorium, kai K. 
Paltarokas jau buvo Panevėžio 
vyskupu. Jis iš kitų patyręs, kad 
mano motina našlė ir neturtin
ga, nepajėgia už savo sūnaus klie
riko mokslą ir išlaikymą sumo
kėti, vyskupas savo asmenišką če
kį nusiuntė seminarijos vadovy
bei. Vėliau, kai buvau įšventin
tas kunigu ir paskirtas į Šeduvą, 
mėginau skolą grąžinti, bet vys
kupas jos nepriėmė.

3. Vyskupas K. Paltarokas 
organizuoto jaunimo globėjas

t.
Vyskupas jaunimą brangino 

kaip savo akies lėlytę — jaunimą 
mėgo, mylėjo, juo rūpinosi. Jei 
laikas leido, ganytojas asmeniš
kai dalyvaudavo visuose angelai
čių, pavasarininkų ir ateitininkų 
suvažiavimuose, konferencijose, 
kongresuose. Jei kiti įsipareigoji
mai tokį atsilankymą sukliudy
davo, siųsdavo savus sveikinimus. 
Jo žodis jaunimui buvo drąsus, 
uždegantis. Lietuvos vyriausybė 
1930 metais per Švietimo minis- 
terį K. Šakenį mokyklose uždrau
dė moksleivių ateitininkų veiki
mą. Mokyklų vedėjai, apskri
ties viršininkai ir vietos policijos 
vadai buvo įpareigoti tą nutari
mą vykdyti. Už slaptą veikimą 
buvo moksleiviam ateitininkam 
mažinami elgesio pažymiai, šali- 
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narni iš mokyklų. Tai buvo aiš
kus laužymas konkordato, kuris 
prieš kelerius metus buvo pasi
rašytas tarp Lietuvos vyriausybės 
ir Švento Tėvo. Visi Lietuvos 
vyskupai prieš tokias valdžios di
rektyvas viešai protestavo. Vys
kupas Kazimieras protestavo ne 
tiki-teoretiškai, bet ir praktiškai. 
Jei moksleiviai ateitininkai nega
li veikti mokyklų ribose, jiems tu
ri būti atidarytos klebonijų, zak
ristijų ir bažnyčių rūsių durys. 
Mačiau keletą kartų, būdamas 
Panevėžio gimnazijos aukštes
nių klasių mokiniu, kaip j to 
miesto katedros požemį, į moks
leivių ateitininkų rėmimą buvo 
kimus, pats vyskupas ateidavo. 
Jo' žodžiai mano ausyse ir šian
die tebeskamba: ugningi jie bu
vo, uždegą būti ir likti drąsiais 
Kristaus išpažinėjais. Ne vienas 
giiittiažijDK kapelionas už moks
leivių ateitininkų rėmimą buvo 
Svfetimo ministerijos m atleistas. 
Vyskupas Paltarokas į atleistojo 
vietą skyrė dar stipresnį dvasios 
vadą. Nukentėjusius moksleivius 
ateitininkus ganytojas asmeniš
kai globojo, rūpindamasis, kad 
šie galėtų įstoti į kitą mokyklą, 
apmokėdamas jų mokslapini- 
gius.

Per 10 metų moksleiviai atei
tininkai labai stipriai veikė Pane
vėžio vyskupijoje. Buvo sakoma, 
kad šioje diecezijoje jie geriau
siai buvo susiorganizavę. Jų prie
kyje tada stovėjo garbingos ir 
šventos atminties jaunimo direk
torius kun. Alfonsas Lipniūnas. 
Ateitininkai čia morališkai su
stiprėjo, išaugo. Tačiau visus ta
da mus jungė, cementavo, didžio
ji vyskupo Kazimiero Paltaroko 
asmenybė. Jis buvo mūsų tikras 
tėVas. Vienas įvykis tebestovi ir 
šiandien prieš mano akis. Ro
dos, tai buvo 1931 metai. Pane
vėžio moksleivių ateitininkų ra
jono valdyba vieną mergaitę ir 
mane nusiuntė pas Panevėžio a- 
teitinirikus sendraugius rinkti au
kų. Prof. P. Dovydaitis organiza
vo tada “Gamtos Draugo” ekskur
siją. Jis kvietė ir mūsų rajono at
stovus prie jos prisijungti ir 
plaukti laivu iš Kauno į Klaipė
dą. Neatsirado savanorių, nes bu 
vo per brangi kelionė. Rajonas tu
rėjo atstovams primokėti. Jis ir 
siuntė mus aukų rinkti. Labai ne
drąsu buvo aukų reikalu kreiptis 
į vyskupą, tiesiog bijojom. Jis ta
čiau nepaprastai maloniai ir tė
viškai mus priėmė, įrašė į aukų 
lapą visą šimtą litų ir išleisda
mas paklausė: “O jūs, ar važiuosi

(Atkelta iš 1 psl.) 
būtų pasiekta sąjunginio ar 
juo labiau — tarptautinio ra
šytojos pagerbimo. Nebuvo 
net sudarytas respublikinis 
komitetas šiam reikšmingam 
jubiliejui paminėti... Neieško
sime apgailėtino aplaidumo 
tikrųjų priežasčių” (Literatūra 
ir menas, VI, 6).

Aišku, kad geriau neieškoti, 
nes, ir radęs, viešai nepasaky
si, jog Žemaitės pamiršimo 
vienintelė priežastis yra priva
lomas viso dėmesio atidavimas 
Leninui — juk visoj Sovietijoj 
šiemet nieko didelio šalia Le
nino negali būti. -Mums varg
šo Korsako čia tiesiog gaila, 
kai jis sielojasi žemaitės pa
miršimu. Bet negi kokie Bal
bieriškio ar Pilviškių saviveik- 
Įįn.inlra.i, q uę Mokslo akade

te’ ? “Ne”, atsakėm sumišusiai: 
“tėveliai neturtingi, negali mum 
padėti”. Jis staiga pakilo iš kėdės, 
skubiu žingsniu nuėjo į kitą kam
barį, atnešė kitą šimtinę ir įteikda 
mas pasakė: “Būtinai abu važiuo
kite, o aš savo atostogas pralei
siu Panevėžyje. Anot Puškino, 
jauniems žydėti, seniems pūti”. 
Išėjom iš jo kabineto lyg nesavi, 
lyg būtume nukritę iš trečio dan
gaus. Toks buvo artimas vysku
pas Kazimieras Paltarokas moks
leiviams ateitininkams — vadas 
ir geras tėvas. Prof. P. Dovydai
tis, vienas iš ateitininkijos sąjū
džio kūrėjų, artimas vyskupo K. 
Paltaroko bičiulis, kai šis gany
tojas šventė 60 metų, “Ateityje” 
paskelbė ilgą straipsnį, pavadin
damas vyskupą Kazimierą Palta
roką ateitininkijos tėvu, nors jam 
pačiam tas titulas labiau tiko. A-

Vysk. K. Paltarokas pokarinėje ru
są - bolševikų okupacijoje ir senat
vėje.

not jo, pati Dievo Apvaizda jį 
mums ateitininkams atsiuntė. Jis 
atlieka antrojo Mozės vaidmenį.

4. Kazimieras Paltarokas 
Panevėžio vyksupas

Naujai įkurtoje vyskupijoje K. 
Paltarokas rado apie 375.000 ti
kinčiųjų. Savo vyskupavimo me
tais jis įkūrė vienuolika naujų pa
rapijų, pastatyta 15 bažnyčių, 14 
koplyčių ir vienuolika altarijų. 
Be to, savo vyskupijos sostinėje 
pastatė katedrą, Kristaus Kara
liaus vardu. Jis nebuvo meninin
kas ekspertas, bet turėjo įgimtą 
meninį nujautimą, skonį, buvo 
daugiau linkęs prie klasinio me
no. Jo katedra yra impozantiška 
— didžiame altoriuje Kristaus 
Karaliaus statula, presbiterijos lu
bose dailininkas Mackevičius į- 
spūdingai atvaizdavo švento Ka
zimiero stebuklą prie Dauguvos 

mija su pačiu Korsaku prieša
ky, turėjo pirmieji imtis ini
ciatyvos rimtam Žemaitės ju
biliejiniam pagerbimui. Tiki
me, kad šitai gerai supranta 
ir pats Korsakas, nors jis ne
lemtame Lenino šešėly ir turi 
vaidinti ne šviesiaregj akademi 
ką, o nieko nematantį ir prie
žastyse nesusigraibantį durne
lį-

Išvada labai trumpa: penkta 
jame lietuvių rašytojų suva
žiavime Vilniuje nieko nepra
sitarta apie išeivijos lietuvių 
literatūrą, praeita ir pro Že
maitės 125-tąjį gimtadienį, 
kad niekas nešešėliuotų jubi
liejinės Lenino šviesybės ir 
kad visi ir visur šiemet būtų 
apakinti tik vienut vienintelio 

lenininio prožektoriaus.
k, brd.

Aukštieji dvasiškiai 1933 metais Švėkšnoje Eucharistinio kongreso metu. Pirmoje eilėje antras iš kairės kun. 
V. Borisevičius, vėliau Telšių vyskupas, bolševikų nu žudytas 1947 m. Vilniuje; toliau — Panevėžio vysku
pas K. Paltarokas, Telšių vyskupas J. Stilugaitis, Kauno ..arkivyskupas metropolitas ]. Skvireckas, Vilkaviškio 
vyskupas A. Karosas, prelatas K. šaulys ir kt.

upės ties Polocku.
Vyskupas savo vyskupiją kano

niškai keturis kartus vizitavo. 
Tikintieji ganytoją nuoširdžiai 
priimdavo. Prie garbės vartų, iš
puoštų gyvais vainikais, papras
tai laukdavo ne tik parapijos ku
nigai, bet ir vietos valdžios atsto
vai, prie kurių dažnai prisijung
davo ir rabinas. Vyskupas, išklau
sęs klebono raporto, sakydavo 
pamokslą. Jo pati figūra tiko 
iškalbai — aukštas, stambus, pla
čių pečių, o balsą turėjo stiprų, 
naudodavo rankų gestus, ganyto
jo akių žvilgsnis smigdavo į klau
sytojų sielą. Jo žodis buvo konkre
tus — pagirdavo, kur reikėjo pa
girti, pabardavo, kur reikėjo bar
ti. Jo pamokslų temos buvo įvai
rios. Jam rūpėjo tikinčiųjų blai
vumas, jaunimo organizavimas, 
šeimų pastovumas. Klebonijoje 
prie iškilmingų pietų paimdavo 
ir vyno stikliuką, kas parodo, kad 
vyskupas nebuvo abstinentas. Jis 
buvo blaivininkas.

Kiti vyskupai statėsi savus rū
mus, vyskupų rezidencijas. Palta
rokui ši mintis buvo svetima. At
važiavęs į Panevėžį, Sodų gatvėje Į davo. Jis, vizituodamas parapi- 
Nr. 3, jis nusipirko seną medinį | jas, smulkiai patikrindavo para- 
pastatą, pritaikė sau gyventi irpijos knygas. Esu matęs jo revi-

kanceliarijai įrengti. Čia dar gy
veno generalinis vikaras, sekreto
rius ir katalikiškos akcijos vado
vas. Vyskupo pasididžiavimas bu 
vo sodas, kuris supo tą seną na
mą. Tarp gėlių ten galėjai daž
nai ganytoją matyti, brevijorių 
bekalbantį, knygą beskaitantį.

Jo santykiai su vyskupijos ku
nigais buvo nuoširdūs, draugiš
ki. Jei iš kunigų, kurie gyveno to
liau nuo centro, kas atvykdavo į 
Panevėžį, jautė pareigą savo vys
kupą aplankyti. Paltarokas netu
rėjo jokio nustatyto laiko vizi
tams. Pasikalbėjimai su juo pa
prastai buvo ilgi. Jei priartėdavo 
pietų laikas, svečiui visada būda
vo paruošta vieta prie vyskupo 
stalo. Pokalbyje su juo tekdavo 
būti ir atsargiam. Jis mokėjo vis
ką iš tavęs sužinoti. Kai kurie ku
nigai apie jį sakydavo — tikras 
bosas, viešpats. Bet prie vysku
po lengvai prieidavo ir pasaulie
čiai. Jis nevengdavo priimti net 
paprastos kaimo moterėlės, atvy
kusios iš tolintos parapijos. Vys
kupas gautas žinias kritiškai ver
tindavo— plepalų ir gandų veng- 

V. K. Jonynas Skulptūra Lietuvos kankinių koplyčioje Vatika
ne, primenanti Sibiro lietuvaičių maldaknygę, laisvajame pasaulyje jau iš
leista dcšiaičia kalbų. i Nuotr. . V. Maželio

zijoje ir tokių pastabų: “Gaila, di
delei parapijai trūksta salės — 
tikiuosi, kad, sekantį kartą vizi
tuodamas, surasiu ją jau pastaty
tą.’

5. Vyskupo K. Paltaroko veikla 
okupacijose

Paskutinieji 18 metų ganytojo 
biografijoje yra patys sunkiausi. 
Be kruvino teroro, jis jautė ir gy
venimo naštą, kada sveikata silp
nėjo, gyvenimo siūlas trumpėjo. 
Jis 1949 metų pabaigoje turi per
sikelti iš Panevėžio į Vilnių, nes 
buvo išrinktas Vilniaus kapitu
los vikaru, arba valdytoju. Tada 
jis buvo likęs vienintelis vysku
pas Lietuvoje. Kas lėmė, kad ko
munistai jį, o ne kitą kurį iš Lie
tuvos vyskupų paliko egzistuoti? 
Kun. J. Gasiūnas, jo ilgametis 
sekretorius, dabar East St. Louis 
lietuvių parapijos klebonas, tvir
tina, kad enkavedistai per pirmą 
bolševikmetį ieškojo jo tris kar
tus suimti ir išvežti. Artėjant 
frontui, vyskupas nė nemanė 
trauktis. Bet ir skaičiau viename 
laikraštyje, kad komunistai 
vyskupą K. Paltaroką laikė darbi
ninkų vyskupu. Jis nemėgęs pra
bangos, neturėjęs savų rūmų, 
vargšams daug padėjęs. Sugrįžę 
Lietuvon, komunistai nedrįso 
vyskupo pajudinti. Nežinau, kiek 
tame tvirtinime yra tiesos. Gal 
vyskupas asmeniškai kai ką iš 
aukštųjų pažinojo, gal palaikė 
santykius su vienu kitu asmeniu, 
esančiu komunistų pačiose viršū
nėse? Gal tokiam jis praeityje bu
vo ką gero padaręs, jį mokslus be
einantį šelpęs? Tačiau, visi, ku
rie vyskupą K. Paltaroką arčiau 
pažinojo, vienbalsiai tvirtina, 
kad jis komunistams nepataika
vo, nėjo į jokius kompromisus su 
savo sąžine, nepažeidė Katalikų 
Bažnyčios principų. Jis tose žiau-

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—# V. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. VVAlbrook 5-5O78

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOŠ 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA

6449 Se. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susltarlma. 
iel neatsiliepia, skambinti 174-8011

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

1801 West 6*rd Street 
Kampas 68-čtoe ir Callfornla

Vai.: kasdien nuo «—8 vai. vak
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti
Ofiso telef. 476-4041 

Resld. tel. VVAlbrook 5-1048

IDR. C. K. BOBELIS
Inkstu Ir šlapumo Takų

Chirurgija
Tel. 695-0538 — Elgin
425 No. Liberty Street

REMKITE “DRAUGĄ" 

riose aplinkybėse buvo apdairus 
ir tvirtas kaip ir amžinos pagar
bos verti vyskupai Merkelis Gied
raitis ir Motiejus Valančius.

Vyskupo K. Paltaroko sveika
ta nuo 1953 metų pradėjo silp
nėti. Jį vargino sklerozė, širdies 
spazmos, visiškai išseko akių 
šviesa. Net Mišių jis nebegalėjo 
laikyti. Po vienos širdies atakos 
šviesusis vyskupas, sušaukęs arti
muosius, paliko žodinį testamen
tą: “Aš jau nebegaliu... Jūs tvar
kykitės... Būkite vyrai”. Per vi
sas okupacijas vyskupas Paltaro
kas dar mūsų krašte buvo įšven
tinęs apie 200 kunigų, konsekra
vęs Panevėžio katedroje du Vys-

rel. ofiso HE 4-5849. rez. 888-223S

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71 st Street
Vai.: pirm. ketv. 1-4 vakare 7-9
antr., penkt 1-5. treč. Ir šešt tik
.neįtarus

Dr. Ant. Rudoko kabinėta perSmt

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

8709 VVest 5181 Street
TEL. GR <1-2400

Vai. pagal susitarimą- Plrmad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9: antrad. Ir penk 
tad. 10-4: šeštad. 10-2 vai.

OfB. 7S5-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBŠ — NERVU CR

EMOCINES LIGOS 
!RAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susltarlma

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologinč Ohlrnrglta

9132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimų. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų-rezid. — PRospect 8-9081 
QR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

i o k i a
T AIKU L I G O a

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirt. tr penkt. 
nuo 12 lkl 8 vai. ir nuo 5 lkl 8 
vai vak. SeStad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. tr 6
Iki 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

OR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikla 24 vai.

Tel. — REUanoe 5-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis rydytojas) 
3925 VV. 59 Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., SeStad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad.. antrad.. ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
8—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., SeStad 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2910

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. ISth Street, Cicero 
Kasdien 1—8 vai. ir 8—8 vai. vak

Išskyrus trečiadienius ■ 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet. 

~DR.~MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS

2817 VVeet 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir resldencljoa) 
Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Priima tik susitarus
Valandos pirmad.. ketv. 6—8 vai 

antrad. 2—4 vai. 

kupus Julijoną Steponavičių ir 
Petrą Maželį. Jis per tą laiką su
tvirtinimo sakramentą yra sutei
kęs tūkstančiams vaikų. Jo kojos 
visiškai pavargdavo ir nuo stovė
jimo sutindavo. Ant jo mirties 
staliuko 1958 metais sausio 3 die
ną buvo padėtas švento Kazi
miero biografijos rankraštis.

Jei vyskupas K. Paltarokas dar 
būtų pagyvenęs arba jis tuos did
vyrio darbus būtų atlikęs dides
nėje tautoje, tikriausiai vienu ar 
kitu atveju būtų miręs kaip kar
dinolas. Jam visiškai tiko psal
mės žodžiai —Ecce sacerdos 
magnus (štai didysis kunigas).

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 8-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė ridaus ligos 
2454 VVeet 71st Street 

(71-oe ir Campbell Are. kampa*j 
Pirm, t penkt. 2 — 8 p. p. 
Antrad. tr ketv. 9 — 11 v. r.

Ir 4—8 p. p. Šeštad. 9 v. r. iki 12 d

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“oontact Ienaes”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 8-7800; Namų 925-7807 

5159 South Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660

D R. E. RINGUS
• RENTGENOLOGAS 

9760 South Kedzie Avenue
Vai., plrmad antrad.. ketvirtad Ii 
penktad. 8 v r. lkl 9 v v. Treč. ir 
šeštad. 8 v r Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius Ūktai susitarus — 

(By appotntinent)

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstų, Pūslės Ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6-8 vakaro 

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545

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

Ofiso tel. REliance 5-4410
Res. GRovelhlil 6-0817

Valandos; pirm, ir ket. nuo 12 vaL 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.; 
antr. ir penkt nuo 12 lkl 2 vai. p.p 
ir vakarais pagal susitarimą.

DR P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8298
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th 8L 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. ir nuo 6 ik! 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą,

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Prliminčja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak. 

Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 8-0400

OR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ: 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-8146, rez. HE 4-3150
DR. F. C. WINSKUNA$

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 VVest 71st Street

Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v. 
Treč. ir šeštad. nagai susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 SfMitb Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850
Vai.: pirmad., antrad. penktad. 1-4 
ir 6-8 v. v. ketvirt. 6-8 v. vakaro 
šeštadieniais 11-1 vai, popiet

Perskaitę “Draugą", duo- 
xite jį kitiems pasiskaityti.
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ATEITININKIJOS ŠEŠIASDEŠIMTMEČIUI

Ateitininkai atsirado kaip idea
listinio, tautiškai ir religiškai su- 
sipratusio, mokslus einančio lie
tuvių jaunimo sąjūdis. I jį būrėsi 
gimnazijų moksleiviai ir studen
tai, siekdami gilinti savo pasau
lėžiūrą ir auklėtis tautinėje ir re
liginėje dvasioje. Dažnai jie, kie
no paklausti, ir savo priklausy
mą ateitninkų organizacijai pa
teisindavo siekimais savarankiš
kai auklėtis bei lavintis. Tokiai 
saviauklai jie medžiagą paprastai 
imdavo iš M. Pečkauskaitės vers
tų garsaus vokiečių pedagogo F. 
W. Foersterio idealistiškai mora
linės krypties “Jaunuomenės auk
lėjimo”, jo “Auklėjimo ir auklė
jimosi”, savo organo “Ateities” ir 
šiaip auklėjimuisi naudingų vei
kalų ir žurnalų. Pečkauskaitės, 
Foersterio, Šalkauskio ir kitų auk
lėtojų įtakoj ateitininkų veikloje 
daugiausia vyravo auklėjimosi 
siekimai, atremti į tos organizaci
jos tautinius ir religinius idealus.

Stambus įnašas net ir 
nepalankiose sąlygose

Taip jų tarpe auklėjimosi tiks
lams vyraujant, nenuostabu, kad 
jų, palyginti, gana daug pasirink
davo mokytojo — auklėtojo kar
jerą ir kad ta organizacija yra da
vusi daug labai sėkmingai dirbu
sių, savo pedagoginiu kūrybingu
mu pasireiškusių mokytojų, kuni
gų ir kitokių pasiaukojusių auk
lėtojų. Ateitininkijos įnašas auk
lėjimui pasirodė tiek moksliškai 
teoriniais veikalais, sprendusiais 
įvairias auklėjimo problemas ir 
formulavusiais lietuvių auklėjimo 
teoriją, tiek praktiniu auklėjimo 
darbu mokyklose, tiek ir puikių 
mokslo vadovėlių paruošimu įvai- 

PETRAS MALDEIKIS

Šatrijos kalnas Žemaičiuose vasaros pavakarėje. Nuotr. J. Jodikaičio

I tačiau jo raštų bei jo skelbiamų 
I idėjų įtaka buvo labai didelė ne 
i tik jo studentuose, bet ir gimna- 
‘ zijų vyresnių klasių moksleiviuo
se ir šiaip katalikiškoje visuome- 

! nėję. Nors visą jo originalią ir 
labai giliai pagrįstą ugdymo teo
riją žinojo dar tik nedaugelis, bet 
jo paskelbtieji veikalai įvairiais 
ugdymo klausimas neturėjo sau 
lygių-

Dėl savo silpnos sveikatos, po
litinių aplinkybių ir ankstyvos 
mirties jis galutinai neišplėtojo 
savo mokslo ir nebaigė rašyti vi
sų sričių auklėjimą apimančių 
pedagoginių veikalų. Ruošdamas 
visą auklėjimą apimančią teori
ją, jis yra paskelbęs tautinį, vi
suomeninį, fizinį ir dorinį auklė
jimą apimančius veikalus, duoda
mus labai giliai pagrįstus tų auk
lėjimo sričių aiškinimus. Neturė
jome ne tik originalaus, bet nė 
verstinio kuriais nors kalbamais 
klausimais veikalo, kuris savo 
minčių gilumu, jų formulavimo 
tikslumu ir dalykų nagrinėjimo 
sistemingumu būtų prilygęs Šal
kauskio filosofiškai pagrįstiems 
pedagoginiams veikalams. Solida
rizuodamas su žymiųjų vakarų 
Europos katalikų auklėtojų auk

lėjimo teorijomis, Šalkauskis sa
vo veikalais nėra menkesnis už 
jų pačius žymiuosius.

Teorinėje ir praktinėje 
pedagogikoje

Teorinėje pedagogikoje greta 
Šalkauskio eina ir prof. A. Ma
ceina su savo originalia tautinio 
auklėjimo teorija ir pedagogikos 
istorija. Gi praktinės pedagogikos 
klausimuose, ypač pradžios mo
kymo metodologijoje didžiausią 

rių laipsnių mokykloms. Gal nė 
| vienoj gyvenimo srity ateitinin
kai taip nepasireiškė, kaip auk
lėjimo dirvoje. Ir jokia kita lie
tuviuose pasireiškusi kultūrinė, Į 
pasaulėžiūrinė ar politinė srovė 
nėra davusi tokio įnašo lietuvių 
tautos auklėjimui kaip ateitinin
kai.

Auklėjimo srityje jie pasireiškė 
kur kas daugiau, negu viešai tai 
buvo pastebima, nes, vyraujant 
ateitininkams labai nepalankiam 
valdančios grupės jų traktavimui, 
per ilgą metų eilę daugelis jų ne
galėjo savo aplinkoje pasirodyti 
viešai kaip veiklūs ateitininkai. 
Daug sėkmingai dirbusių ateiti
ninkų pedagogų ne tik neturėjo 
sąlygų mokykloje būti įvertinti ir 
progresuoti tarnyboje, bet dažnai 
dirbo nežymiausiose darbo viet- 
se, o daugiau pasireiškusiems a- 
teitininkų veikloje iš viso nebuvo 
įmanoma gauti mokytojo darbo 
valstybinėje mokykloje. Dėl. to 
suprantama, kad ir ateitininkų 
pedagoginis įnašas auklėjime ne
buvo toks efektingas, kokį jie bū
tų davę normaliomis sąlygomis.

Prof. Stasys Šalkauskis

Nepaprastai didelį įnašą lietu- 
"nų teorinei pedagogikai yra da
vės vienas didžiųjų ateitininkų, 
'■■varbiausias jų ideologas ir oficia
liai kurį laiką buvęs jų vadas 
prof. Stasys Šalkauskis. Nors St. 
Šalkauskis daugiausia dirbo tik u- 
niversitete, dėstydamas filosofiją 
ir įvairias pedagogikos disciplinas,

I įtaką Lietuvos auklėjimo turėjo 
prof. Ig. Malinauskas-Malėnas, I 
gerai pažinęs mokymo metodų pa

■ žangą užsienyje. Mokytojams jis 
buvo žinomas kaip nepaprastai 
judri bei dinamiška pedagoginė 
asmenybė ir moderniųjų pedago
ginių idėjų Lietuvoje pionierius, 
kaip “Lietuvos Mokyklos” žurna
lo redaktorius, daugybės pedago
ginių bei metodinių straipsnių ir 
keliolikos mokyklinių vadovėlių, 
kai kurių sulaukusių net kelioli
kos laidų, autorius arba koauto- 
rius. Ta pačia proga prisiminti
nas ir šiemetinis jo 70 metų am
žiaus jubiliejus.

Naujų pedagoginių idėjų 
populiarintojai

Naująsias pedagogines idėjas 
Lietuvoje populiarino daugiausia 
vakarų Europoje auklėjimą bei 
jam gretimus mokslus studijavę 
ateitininkai dr. K. Ruginis, dr. M. 
Ruginienė, dr. J. Pankauskas, dr.
O. Norušytė, dr. A. Šerkšnas, prof. 
kun. St. Yla, dr. A. Paplauskas 
Ramūnas, dr. A. Šidlauskaitė, ku- 
nig. dr. J. Gutauskas ir kiti pe
dagogai, padėję pažangesniems 
Lietuvos mokytojams susipažinti 
su moderniomis pedagogiko. 
mokslo kryptimis, naujomis auk
lėjimo tendencijomis ir apskritai 
pedagogine pažanga.

Vadovėlių autoriai ir kapelionai

Prie auklėjimo pažangos Lietu
voj ateitininkai pedagogai yra ne
mažai prisidėję, ir rašydami įvai
rių mokslo dalykų vadovėlius. Be 
jau minėtų Ig. Malinausko su jo 
bendradarbiais parašytų vadovė
lių, ir visa eilė kitų ateitininkų 
mokytojų (J. Ambrazevičius, A. 
Bendorius, J. Mičiulis, A. Rin- 
kūnas, A. Šešplaukis ir kt.) pa
rašė daugiau, negu po vieną va
dovėlį.

Kalbant apie ateitininkų auk
lėjamąjį vaidmenį, reikia išskirti 
atskirą jų labai kvalifikuotą auk
lėtojų grupę — tai religiniu bei 
moraliniu auklėjimu besirūpinu
sius mokyklų kapelionus ir kitus 
jaunimą auklėti užsiangažavusius 
kunigus, kurie, mokydami mokyk 
lose, rašydami moralinės krypties 
veikalus, ir savo tiesiogine veik
la vaidino labai svarbų ugdomą
jį vaidmenį priaugančio bei bręs
tančio jaunimo tarpe.

Beginant lietuviškos mokyklos 
egzistenciją

Jei ateitininkai neturėjo sąlygų 
progresuoti mokykloje normaliu 
metu, tai jiems žymiai didesnis 
vaidmuo teko, kai netekus ne
priklausomybės, auklėjimo dar
bas mokykloje labai pasunkėjo. 
Vokiečių okupacijos metu žymios 
dalies gimnazijų ir mokytojų se
minarijų vadovavimas atititeko a- 
teitininkams pedagogams. Ir kad 
vokiečiams okupacijos metu nepa
vyko uždaryti bei išardyti didelės 
daugumos lietuviškų gimnazijų ir 
specialiųjų mokyklų, — jiem rei
kalaujant lietuviams pasitenkinti 
tik su septyniomis ar aštuoniomis 
gimnazijomis, — daugiausia tai 
buvo pasiekta tada buvusio aukš
tesniojo mokslo departamento di
rektoriaus Ig. Malinausko drąsa 
ir jo atkaklumu, beginant lietu
viškosios mokyklos egzistenciją. 
Ir kada vokiečiai ėmėsi represi
jų prieš lietuvius auklėtojus, tai 
jos daugiausia nukrypo prieš atei
tininkus gimnazijų direktorius, 
savo auklėjamąja įtaka pasireiš
kusius kunigus ir kitus ateitinin
kus auklėtojus. O trys gimnazijų 
direktoriai ateitininkai — Kazys 
Bauba, Antanas Januševičius ir 
Zigmas Masaitis — ir žuvo vokie
čių koncentracijos stovykloje. O 
kai, karui pasibaigus, Vokietijoje 
pradėjo veikti lietuviškos tremti- 81 
nių gimnazijos, daugiau kaip pu
sei jų vadovavo ateitininkai.

Dvasinių vertybių ugdymas

Ateitininkai yra idealistinė or
ganizacija, savo veikloje nenuma
tanti savo nariams jokių materia
linių laimėjimų ir savo tiksluo
se neturinti ekonominės prasmės 
užsimojimų. Jų tikslai yra dvasi
nių vertybių siekimas, veikimas, 
siekiant visuomenėje tas vertybes

DANGUOLĖ SADUNAITĖ
-••1 ...> 4 * 2.k

PAVASARIS PALOS PARKE

I.

1.

Saulė išpirkinėja žemes. 
(Medžius ir žolę.)

Visą 
maištingą Dievo teritoriją: 
į rytus ir į vakarus.

2.

Aš įeinu į kambarį —
ir staiga, 
vaza, kėdės ir stalai 
Prasiveržia aštriu žydėjimu.

Danguolė Sadūnaitė

II.

Gėlė
yra uoliausia darbininkė.
Darže, kur žolė 

išdėlioja 
šakutes ir šaukštus

Kur paukščiai čiulba
Ir saulė — 
atlieka visą namų 

ruošą.

III.

1.

Žole,
Žole, tu esi stipresnė negu akmuo. 
Patvaresnė už uolą.

Aš nuplaunu tave pavasarį, 
ir vasarą —

2.
Tu skrieji man į veidą, 

juokiesi.

S.

‘Palauk dar valandėlę, 
palauk! 
palauk,’ sakai.

‘Aš paguldysiu tave žemėje,, 
Sulaužysiu 
kiekvieną

tavo kaulą.’

IV.

1.

Mėnuo apsistojo 
mažame viešbuty.

realizuoti. Svarbiausias kelias 
tiems tikslams realizuoti yra vei
kimas žmonių tarpe ir skatini
mas visuomenės tas vertybes pa
milti. Būdamas ištikimas savo idė
joms, kiekvienas ateitininkas tu
ri ir auklėjamųjų uždavinių. Sa
vo tikslų supratimas kiekviename 
ateitinike formuoja ugdomąjį nu

siteikimą. Jei ir apskritai nėra ne
teisingas posakis, kad kiekvienas 
žmogus yra kartu ir kitų auklė
tojas, tai tas ypač tinka ateitinin
kams, įsipareigojusiems dirbti bei 
kovoti dėl savo tautinių ir religi
nių idealų.

Red. pastaba. Pažymėtina, kad 
ir šio straipsnio autoriaus, ateiti
ninko P. Maldeikio, pedagoginis

įnašas irgi labai stambus. Jis |>u- 
vo sėkmingas Kauno aklųjų ins
tituto vedėjas, Marijampolės mo
kytojų sem., Kauno IX gimn. ir 
Kauno mok. seminarijos mokyto
jas, Hanau liet. gimn. direkto
rius, yra daugelio straipsnių ir 
knygų autorius. Najausias jo vei
kalas— “Meilė XX amžiuje”.4

Mažame viešbuty —r
(už tamsaus gatvės

kampo.)

2.

Tarp baltų paklodžių
jis miega;

Mėnuo.
Skaičiuodamas pinigus.

MIŠKE

1.

Medžiai pastoja man kelią, 
miške beeinant.
(Kaip žali banditai.)

2.

Saulė iškrausto kišenes.

Paukščių balsai 
susminga į kūną —

(brendant upe ...)

'. ' *

Tarytum 
sunkūs švino šoviniai.

SAULĖ

Ji sėdi ant drėgnos žemės 
žaksėdama,

(Ir vėl išaušo naujas rytas.)

Ji kuria sau ugnį —
iš žuvies kaulų,
iš paukščio kaulų. 

(Įžiebti ugnį nėra taip lengva.) 
Sunkiame laikotarpy!.. .'

Ji kepa duoną,
iš žuvies miltų,
iŠ paukščio miltų.

Ir kviečia mane įeiti.

VASAROS RYTAS
63-čioj GATVĖJE

1.

Na ir vėl saulė.

Šaukia, barasi
ant manęs.

Užsidėjusi akinius, 
spalvotą peruką.

2.

Saulė — nenuorama. 
Triukšmadarė.

(Irzli, 
išlepinta.
namų šeimininkė.)

VAKARAS

1.

Tamsa ateina, kaip mylimas
asmuo.

Išlaisvindamas medį 
iš jo formos;
(lengva ranka)

2.

Idant apsaugotų jį
nuo žvaigždžių —

Tų garsiai šūkaujančių 
turgaus moteriškių.
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TILTAS TARI’ ŽYDRIOS IR KRIKŠČIONYBĖS
Penkmetį nuo Martyno Buberio mirties minint

Kur kūrejy egzilinis išdidumas?

Tokia antrašte pavadintas An.ta- džiuosius kitų 
no Kučio atsakymų į anketą vie- ~ 
nas skyrelis mėnraščio “Akiračių” 
paskutiniame balandžio mėn. nume
ryje. Kaip žinome, “Akiračiai” vi
sai eilei žmonių yra išsiuųtinėję 
anketą tokia bendrąja tema —“Pra
ėjęs dešimtmetis išeivijos gyveni
me”. Gautieji atsakymai dabar, nu
meris po numerio, spausdinami “A- 
kiračiuose”. Pastarajame numery į 
anketą atsako'Varpininkų filisterių 
draugijos- leidžiamo žurnalo “Var
pas” redaktorius Antanas Kučys. 
Liesdamas išeivijos kultūrinio ir vi
suomeninio sektoriaus pastarojo de
šimtmečio veiklą. A. Kučys, gana 
blaiviai svarstydamas, iškelia didžia 
dalimi vienu ar kitu atžvilgiu įdo
mių ir reikšmingų faktų, juos pa
komentuodamas ir pasverdamas ra
miai ir neperkaitintais svarsčiais.

Čia persispausdiname jo anketi
nių atsakymų, ištrauką, liečiančią 
mūsų kūrėjų egzilinj išdidumą. 
Klausimas šiuo metu darosi savotiš
kai aktualus, kai pavergtoje Lietu
voje bandoma leisti laisvajame pa
sauly gyvenančių rašytojų knygas, 
gi čia pasitaiko ir tokių išpuolių, 
kaip Jono Meko isteriškas laiškas 
Nagiui. O Antanas Kučys “Akira
čiuose” rašo:

“Norėčiau paliesti dar vieną san
tykiavimo su Lietuva aspektą — 
— grožinės literatūros spausdinimą. 
Lietuvoje pasirodė kaikurių egzilų 
kūriniai. Be mirusių Fausto Kiršos 
ir Algimanto Mackaus, iš gyvųjų 
ten debiutavo Kostas Ostrauskas, 
Jonąs Mekas, o Marius Katiliškis 
pristatytas su pilnai perspausdintu 
romanu Miškais ateina ruduo. J 
knygų rinką jo išleista net 25,000 
egzempliorių ir, reikia manyti, jau 
visi yra išparduoti. Rašytojas, žino
ma, tuo džiaugiasi. Ir tai visai su
prantama, nes tam ir yra kuria
ma. Kūrinys grįžta j tautų, kuriai jis 
buvo skirtas. Dėl kūrinių grįžimo ir 
mes kartu su rašytojais džiaugia
mės. Tik . ramybės neduoda mintis, 
kad kartu kažko ir netekome. Paty
rimas sako, kad tarimasis ir susita
rimas su sovietinėmis, kad ir lietu
viškai kalbančiomis, įstaigomis ve
da prie kurtumo ir nebylumo įsipa
reigojimo. Ir dėl to mes jaučiame, 
kad mūsų rezistencijos grandinė 
dar vienoj vietoj trūko. Mūsų bai
mė dar didesnė, nes gali būti nutil
dyti tie, kurių balsas galingesnis.

Mane stebina keistas reiškinys. 
Kai anapus geležinės uždangos esan 
tieji rašytojai stengiasi išsiveržti iš 
tos sąžinę kontroliuojančios ir žmo
giškumą niekinančios viešpatijos, 
kai jau ne vienas rusų rašytojų 
pasirenka kalėjimą arba katorgą, 
kai geriausiai apmokami ir daugiau
siai privilegijuoti žmonės didelės ri
zikos kaina ten stengiasi praplėšti 
tylą, — kai kurie mūsų rašytojai 
laisva valia dvasiniai, neskaitant 
jau Margerj ir Mikuckį, užsisklen
džia. (Bet gal ir atsiskleidžia, kaip 
tai iki koktaus nuogumo atsiskleidė 
Jonas Mekas atvirame laiške poe
tui Henrikui Nagiui Montrealyje lei
džiamo savaitraščio “Nepriklauso
mos Lietuvos” birželio 10 d. pusla
piuos. Kultūr. priedo red.) Sakau 
užsisklendžia, nes pasitarimai, jei 
tokie esti, neišvengiamai veda, kad 
ir nerašyto, įsipareigojimo kurtu
mui ir nebylumui Lietuvos laisvės 
reikale. Čia kai kas šūktelės, kad tai 
jau politika, tai jau emigrantiškas 
konservatumas bei atsilikimas. Juk 
ir tokių savo tarpe turime. Gerai, 
tad vietoj Lietuvos tebūnie papras
čiausia žmogiškoji laisvė, nuėmus 
nuo jos visus istorinius, etninius ar 
socialinius kevalus. Laisvė būti žmo
gumi; laisvė ir lietuviui, gyvenan
čiam Lietuvoje, būti žmogumi.

Nepriekaištauju ir nekaltinu, ta
čiau savo meno kūrėjus esame lin
kę laikyti didžiųjų tautinių bei 
žmogiškųjų siekimų avangardinin- 
kais. Norime juos matyti tokioj pa
čioj dvasinėj aukštumoj, kaip ir di-

tautų menininkus. 
Prisimename žymiuosius egzilius. 
Jų tarpe kad ir Pablo Casals ir Pab- 
lo Picasso. Ispanija būtų laiminga, 
kad jie grįžtų į savo tėvynę. Bet di
dieji egzilai atsako Franco režimui: 
‘Ne! Jūs egzekucijos šūviais nužu- 
dėt Garcia Lorca. Jūs ant savo są
žinių turite daug pralieto kraujo ir 
kentėjimų. Laisvė pas jus ir dabar 
supančiota. Ne, mes negrjšime’.

dva- 
vien 
pra-

Norėtųsi, kad ir mūsų rašytojai 
būtų taip savo egzile išdidūs. Mes 
tikime, ką Marius Katiliškis rašė 
prieš keletą metų apie egzilę: ‘Var
go ir skurdo buveinė ištikimiesiems 
savo minčiai ir žodžiui, Tam žo
džiui, dėl kurio ritosi galvos ir kalė
jimai lūžo. Todėl egzilas, varganas ir 
paniekintas, bet didelis savo nepri
tekliuje ir praradime, kurių didžiau
sias bus bene tas, kad jo knygos ne
gali pasiekti krašto, knygos, parašy
tos savo kalba ir skirtos broliui, gy
venančiam namie’. (Metmenys nr. 
9, 1965).

Egzilėje esame linkę ieškoti 
sinės atramos bei tvirtumo ne 
tik pas tuos, kurie mums sako
kalbas ir vadovauja organizacijoms. 
Mūsų žvilgsniai nemažiau krypsta 
ir į rašytojus, kurie visais laikais 
buvo vieni svarbiausių dvasinio gy
venimo formuotojų. Iš jų laukia
me kažko didingesnio, kažko laiko 
siūbavimūose patvaresnio. Niekas 
neturi teisės vadinti mus atsilikė
liais, jei iš savo egzilų rašytojų ti
kimės tokio atsakymo sovietiniams 
pareigūnams iš pavergtos Lietuvos: 
‘Jūs atstovaujate režimą, kuris be- 
stiališkai nužudė, poetą Kazį Jakubė-I 
ną. Jūs kalbate vardu tų, kurie yra i 
kalti dėl daugelio mūsų rašytojų j 
pergyventų fizinių bei dvasinių 
tortūrų. Visa lietuvių tauta per 
daug išliejo kraujo ir ašarų, kad 
mes, būdami laisvi egzilėje, galėtu
me su jumis kalbėti su užčiauptomis 
burnomis. Jūs galite įsileisti pas sa
ve tik tai, kas nepakenkia jūsų at
stovaujamai sistemai ir jūsų paver
gėjams — bolševikams rusams. Jūs 
neįsileidžiate raštų, kuriuos paverg
ta tauta priimtų kaip balzamą. Jūs 
pasirenkate iš mūsų kūrybos ne tai, 
kas yra geriausia, bet kas yra pri
imtina jus pavergusiai komunistų 
partijai — klusniai Maskvos jsaky- • 
mų vykdytojai. Ne, mes negalime 
su jumis tartis, kol tokia kalba reiš- ' 
kia lūpų užantspaudavimą žodžiui, 1 
dėl kurio mes pasirinkome egzilę. ! 
Grįžti su savo kūryba į tautą yra ’ 
mūsų svajonė, tačiau mes negali- ' 
me išduoti savo egzilės prasmės. Ru
bikoną mes jau seniai esame perėję. 
Egzilėje pasiliko didelė mūsų gyve
nimo dalis. Ateities vizijoje mes ma
tome geresnį pasaulį ir jame laisvą 
Lietuvą, į kurią grįš mūsų kuri- I 
niai’.

Tokių šviesių žodžių norėtume 
ūkanotoje dabarties kasdienybėje. 
Jie daugiau mums reikštų, negu ne
priklausomybės minėjimų kalbos ar 
veiksnių atsišaukimai. Mes sustip
rintume tikėjimą, kad mūsų meno 
kūrėjai yra didžiųjų tautos ir žmo
nijos idealų avangarde.”
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Š. m. birželio mėn. sukako 5 me 
tat nuo didelio žydų filosofo ir re
liginio mąstytojo Martyno Bube
rio mirties, kuris, kaip niekas ki
tas iš žydų, daug dėmesio skyrė 
mąstymams apie Kristų. Žydams 
jis atrodo įtartinas savo krikščio
niškumu; krikščionims jis atro
do žmogum, be reikalo pasilie
kančiu žydiškume. Tačiau į jį 
šiandien tenka žiūrėti kaip į la
bai reikšmingą tiltą tarp žydijos 
ir krikščionybės. Iš krikščionių 
pusės jam galėtų prilygti tik kar
dinolas Bea, II Vatikano pareiški
mo žydų reikalu autorius ir to 
nutarimo inspiratorius.

Savo Kristaus studijomis Bube-j 
ris yra naudingas ir krikščioniui. 
Jis atidengia tokius Kristaus bruo
žus, kurie ne žydui iki šiol buvo 
neprieinami. Buberio pagarba 
Kristui kyla iš to, kad jis mato 
Kristuje tikrą žydą. Tūkstantme
čio krikščionijos erzelio su žydais 
dėlei (kuris ne visada turėjo rim-i 
tą pagrindą) dėka, šitoks priėji
mas prie Kristaus krikščionims bu 
vo neįmanomas.

Kristus Buberiui yra išmintin
gas žmogus, veikiąs ir siekiąs sa
vo tikslų savo bendruomenėje. 
Jam Kristus yra vertingas, kaip i 
bendruomenės žmogus; kaip žmo- j 
gus tarp savo žmonių. Jo skelbta 
Dievo karalystė yra bendruome
nė žmonių, siekiančių teisybės.

Kitą Kristaus žydiškumą Bube
ris mato tame, kad jis trokšta be
tarpiško santykiavimo su Dievu. 
Šį žydiškumo bruožą Buberis yra 
išryškinęs savo labai žinomoje 
knygoje: “Aš ir Tu ’ (I and 
Thou), kuri yra turėjusi įtakos ir 
nežydiškoje mūsų laikų visuome
nėje.

Žinoma, Buberis Kristaus ne
laiko Dievu. To iš jo negalima 
ir tikėtis. Žydi joje yra perdaug gy 

Įvas įsitikinimas, kad kiekvienas 
‘ regimas Dievo atstovavimas yra 
'jo absoliutybės paneigimas. Ta- ;čiau Danielou sutinka, kad šian-

čiau Kristų jis laiko pirmuoju ir 
reikšmingiausiu laukiamų mesi-. 
jų eilėje. Jėzus jam yra tyriausias 
ir labiausiai teisėtas iš mesijų.

Kai Buberis parašė savo roma
ną: “For the Sake of Heaven” 
(mes, gal būt, jį verstume: Dievo 
vardan) ir jame aprašė Liublino 
apylinkės žydą Yehudą, tai auto
rius buvo apkaltintas, kad Yehu- 
dai suteikė krikščioniškus bruo
žus. Nors Buberis teisinosi, kad 
jam šį personažą įkvėpė pranašo 
Izaijo kenčiantis Dievo tarnas, ta
čiau, skaitant šią knygą, negali
ma išvengti jos krikščioniško įs
pūdžio.

Martynas Buberis

Buberis priekaištauja krikščio
nijai, kad ji nesugebėjo suprasti 
Kristaus žydiškumo. Ir tai esanti 
priežastis tos prarajos, kuri yra su 
sidariusi tarp žydijos ir krikščio
nybės. Kardinolas Jonas Danie- 
lou S.J., svarstydamas panašų 
klausimą, yra nuomonės, kad 
kaip tik gerai, jei krikščionija 
pirmuosiuose amžiuose atsiribo
jo nuo žydijos.' Kitaip ji būtų pa
silikusi tik žydijos sekta ir savitos 
kultūros būtų neišugdžiusi. Ta-

dien to pavojaus nėra ir kad, stu- 
j dijuodama žydišką kultūrą, krik
ščionija gali geriau suvokti įsikū
nijimo paslaptį ir savo pačios pri
gimtį.

Savo studijoje; Du tikėjimo ke
liai (Two Types of Faith) Bube
ris priekaištauja apaštalui Povi
lui, kad jis yra atsakingas už žy- 
d'ijos ir krikščionijos skilimą ir 
kad jis Kristaus veidą yra iškrei
pęs. Šios studijos analizę yra pada
ręs šių žodžių autorius ir kaip 
paskaitą pateikęs Chicagos Lietu
vių katalikų mokslo akademijos 
susirinkimui. Ji > bus atspaus
dinta “Aiduose”.

Buberis neslepia, kad krikščio
nija ir žydija yra skirtingos pri
gimties religijos; tačiau jas jun
gia du bendrumai: Šv. Raštas ir 
visuotinio išsipildymo laukimas. 
Krikščionys ir žydai laukia To, 
kuris dar turi ateiti pasaulio pa- 

: baigoje ir jie gali bendrai ruošti 
jam kelią.

Žydo ir krikščionio skirtumą 
vaizdingai nusako Fordhamo u- 
niversiteto profesorius D.J. Moore 
S.J. šiais žodžiais:

“Jei žydas krikščioniui atrodo 
neapsakomu užsispyrėliu, kuris 
atsisako pripažinti tai, kas įvyko, 
tai, reikia pasakyti, kad krikščio
nis žydui atrodo neapsakomu 
drąsuoliu, kuris drįsta tvirtinti, 
kad atpirkimas yra įvykęs tokia
me pasaulyje, kuris taip aiškiai 
atrodo neatpirktas” (America, 
1970, 633 psl.).

Vytautas Kasiulis Venecija

principu, jis tik slepiasi už le-. • I)r. Alf. SeSpYaukls Not- 
galistinės pažiūros.” I re Darne universiteto germanis-

Dvasinio gyvenimo srity au- likos profesorius ir vokiečių 
torius skatina daryti tai, kas at
neša mums patiems daugiau vi
dinės ramybės ir kas daugiau pa
deda kito išganymui. Net ir tik
rą asketizmą jis laiko drauge nu
kreiptą ir į Dievą, kaip mylinčio 
garbinimo veiksmą, ir į žmogų, 
kaip patarnaujančios meilės vyks-l 
mą. /. Pr.

literatūros vertėjas lietuvių kal- 
bon, šio universiteto siunčiamas 
germanistinių bei lituanistinių 
studijų reikalas švykšta į Euro
pą, kur lankysis eilėje pirmau
jančių universitetų.
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Tarp šiemet išleistų pasaulė- gia milžiniškas socialines jėgas da- 
žiūrinių knygų yra dėmesio verta 
“Road to Relevance”. Parašė Ber- 
nard Haering, iš vokiečių kalbos 
išvertė Bilda Graef (išleido Alba 
House, Staten Island, N. Y. 127 
psl., $3.95), Autorius yra sielo
vados ir moralinės teologijos spe
cialistas. II Vatikano suvažiavimo 
metu buvo pakviestas patarėju, 
sudarant Sielovados konstituciją. 
Šiame veikale jis aptaria dabar
ties ir ateities moralės mokslo 
kryptis; rašo apie dabarties mora
linės teologijos atsinaujinimą, 
krikškionišką moralę, dvasinin
kų formavimą, krikščioniškąjį gy
venimą, dabarties asketikos sam
pratą ir išryškina mintį, kad Kris
tus turi būti naujo meilės įstaty
mo šaltinis.

Autorius tiki į teologinės min
ties pažangą ir pabrėžia, kad teo
loginė tradicija, tai ne kapinynas, 
kur saugomos teologinės formulės, 
surašytos mirusia kalba; .tai turi 
būti gyvenimo tėkmė prisikėlusio 
Kristaus dvasioje. Autorius įžvel- veiksmingumo, jeigu tai atidarys

barties pasaulyje ir primena, kad 
teologas turi gausiau naudoti so
cialinių mokslų atradimus, sielo
vados ir moralės teologiją deri
nant su tiesomis, kurios atsklei
džiamos socialinės pažangos moks 
luose. Vieton sauso legalizmo au
torius skatina eiti keliu, kurį 
nurodo sąžinė ir artimo meilė. Jis 
primena gailestingojo samariečio 
palyginimą, pažymėdamas, kad 
žydų dvasininkas praėjo, nepadė
damas sužeistajam, ne dėl savo 
užkietėjimo blogyje, o dėl legalis- 
tinės dvasios, kai taisyklės neleido 
padėti atmestam kitataučiui.

Dėl to autorius pažymi: “Krikš
čioniškoji bendruomenė bus iš
laikyta vienybėje ir veiksmingai į- 
traukta į apaštalavimą ne kontro
le konfesionale ar inkvizicišku te
roru ,o džiaugsmu Viešpatyje. 
Antrasis Vatikano suvažiavimas 
pradėjo griauti kontroles, kurių 
šaknys yra baimėje ir įtarime. Ir 
tai tikrai nesumažins Bažnyčios
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZLTOS.

RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEI.EVT7TJOS APARATAI

H I G H
P a i d

5%
PASSBOOKS 

5’/2% 
S 1,000 minimam 

INVESTMEN’T BONUS PLAN
Savings

R A T E S
Q o a r t e r I y

6% 
*5.000 rnlntiniim 

2 YEAR CERTTFICATE

5 % %
* 1,000 mintnnim

1 YEAR CERTTFICATE
In.sured to *20,000 

Hlghest reM-noi

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue Chicago, lllinois 60632

Po Buberio mirties jau daug 
kas yra įvykę žydų ir krikščio
nių nuotaikose. Ir vieni ir kiti yra 
pasinaudoję jo dvasia. Geras yra 
šitoks Buberio išpažinimas: “Ša
lia to, kad mes esame Dievo vai
kai, kita didžioji mūsų privilegi
ja yra, kad esame kits kito bro
liai.”

V. Bagd.

kelią į džiaugsmingesnj gyvenimą 
ir šviesesnį evangelijos liudijimą”.

Perspėdamas saugotis sauso le- 
galizmo, autorius skelbia: “Jeigu 
kas neatsiliepia į specialų artimo 
reikalą, kuriam jis galėtų padėti 
savo natūraliomis ar antgamtinė
mis dovanomis, teisindamasis, 
kad nuostatai to neleidžia, jis ne 
tik nustoja sau specialaus nuopel
no, bet jis sako ‘Ne’ Kristui, ku
ris nori, kad Jo (dvasinis) kūnas 
augtų ir per tą žmogų. Jeigu kasi 
tokį nusistatymą padaro sau

i*

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perką pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
J LIEPOMS

FURNITURE
Marquette Pk., 6211

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais
9 iki 6 vai. vakaro.

C E N T E R. I N C
So. Western PR 8-5876
nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
SekmadieniaiB uždaryta.

A. G. AUTO REBUILDERS
čia automobiliai išlyginami ir nudažomi.

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų. 
Kainos prieinamos.

Darbo valandos: 8 vai. ryto iki 5:30 popiet 
Šeštadieniais: 8 vai. ryto iki 12:30 vai. popiet 

SAVININKAS LIETUVIS

3518-24 W. 63rd Street — Tel. 776-5888

Chicago Saviafa f N e w° ’ r» a ’T' r- oMšl Lmui Aaooolatioo ' -*■ E ' a£zsafet y ofx roun savings 
........INSURED

Sąskaitos apdraustom Uu $20,000-

PER ANNUM PER ANNUM

0F $5000.00 0R MORE 0N CERTIFICATES
0N CERTIFICATES 0F $1000.00

2 Year Maturity One Year Maturity

m
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6 Month Maturity

PER ANNUM 5%% PER ANNUM

ON *0 DAY NOTICE

PASSBOOK ACCOUNTS
SI00.00 Minimuin

5%
0N ALL PASSBOOK

ACCOUNTS
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i

t
DIVIDENDS OOMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings & Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
H O U R S : Mon. 12 P.M. to 8 PM. Tues 9 to 4. Thura and Friday 9 to 8. Sat 9 to 12:30
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|spūdžia: iš lietuvių dailininkų pasirodymo Los Angeles

Sunku pritarti kai kurių žiūrovų1 Čia buvo sutelkta apie 60 skulptū- 
nuomonei, kad penkių dailininkų 1 ros ir keramikos vienetų. Toji gausa 
paroda (š. m. birželio 21 d. Los pakenkė. Būtų buvę žymiai geriau, 
Angeles mieste Lietuvių dienos pro
ga) vienam sekmadienio popiečiui 
yra per gausus patiekalas. Priešin
gai, įvairių kūrybinių pasaulių su-1 
sibūrimas ir rungtyniavimas suteikia 
progą daugeliui bent valandėlę už
miršti dešras ir kopūstus ir pasirinkti 
širdžiai artimiausią paveikslą. Vaikš
tai iš kambario į kambarį, galvoda
mas, koks vis dėlto turiningas yra 
lietuvių dailininkų polėkis. Ir Pa
ryžiuje, ir Montrealyje, ir Chicagoje, 
ir kitur gyvendami, jie vsiokiais 
būdais atiduoda mūsų tautos duok
lę grožiui.

Marjači muzikantams grojant, Šv. 
Kazimiero parapijos mokyklos kam
bariuose ir salėje išsidėstė penkių 
dailininkų kūryba: Vytauto Kasiulio 
23 spalvotos grafikos ir pastelės dar
bai; Onos Jaugelytės - Šablauskie- 
nės kukli grafika; Antano Petrikonio 
vaivorykštinė akvarelė; Ilonos Pete- 
rienės drąsių peizažų drobės ir Pra
no Gasparonio gausi skulptūra ir 
keramika.

Vytauto Kasiulio paveikslai nerei
kalauja paaiškinimų ar kokių nors 
įžvalgių estetinių užuominų: jie šne
ka kiekviena vaizdo detale. Orna
mentų grakštumas ir precizija ma
sina akį. Dvelkia gyvenimo šiluma ir 
kažkokiu nuostabiu šventumu. Vis
kas subalansuota, viskas vietoje. Pa
rodos šedevrais laikyčiau: “Adomą ir . tymi kamerinė aplinka.

I jei dailininkas būtų parodęs kruopš
čiai atrinktą savo kūrinių penktada
li. Taip pat ir tas klaidžiojimas įvai
rių stilių labirintuose taiko ne į 
gelmę, bet į paviršutiniškumą. Gas- 
paroniui geriausiai sekasi nedidelės 
apimties, pusiau realistiniai pavida
lai. Suvirintos geležies eksperimen
tai nieko nesako. Čia galima buvo 
nusipirkti skardinį cino “Burlaivį 
doke” už $12, suakmenėjusios kera
mikos “Šimpanzės užkandį” už $7.99 
ir plastikos “Gintarėlį-gintarėlį” už 
$139.

Iš Montrealio atvykusi Ona Šab- 
lauskienė atsivežė 23 labai išmąsty
tus, simboliškus ir tikrai įdomius 
grafikos kūrinius. Jautri laikmečiui, 
dailininkė santūriu piešiniu ir na
tūralia simetrija ar dinamišku jude
siu pagauna žiūrovą. Prie jos nedi
delių piešinių norisi susimąstyti. 
Kad ji yra švelni lyrikė, galima pa
justi iš “Drebulių” virpėjimo ar iš 
tyro melsvų žalsvų tonų “Natiur
morto”. O jos nekomplikuotą filo
sofinį “Das Ding an sich” suprasi, 
žvelgdamas į energingą “Gemini” 
ar į ramius “Amžiaus pėdsakus”.

Gaila, kad Petrikonio akvarelės 
pakliuvo į mokyklos salę, kur aukš
tos sienos, didžiuliai langai ir dienos 
atspindžiai užgulė paveikslų trapu
mą. Kiekvienai akvarelei būtina in- 

Petrikonis
dosniai palieja vaivorykštinę paletę, 
paskęsta savitoje simbolikoje ir daž
nai atsitiktinių efektų jūroje. Jo pa
veikslai, atrodo, yra gimę, laumės 
juostai sprogus. Stinga kiek kompo
zicinio išradingumo.

Ilona Peterienė pakartojo praeitų 
metų pasirodymą. Jos drobės yra di-

Antanas Petrikonis Gėlės (akvarelė)

Žmogaus prasmės mįslė
Temple universiteto profeso

rius Lowell D. Streiker paruošė 
naują antologiją, pašvęstą žmo
gaus gyvenimo prasmei aiškinti. 
Knygos pavadinimas “Who Am 
1?” (išleido Sheed & Ward, New 
Yorke. 1970. 216 psl. $4.50). Čia 
surinkti principiniai pasisakymai 
teologų, poetų, psichologų, filo
sofų ir kitų, pradedant radika
lais, kaip Malcolm X, ir baigiant 
teologais kaip Bonhoeffer, Buber, 
Tillich, Merton ir kiti. Čia ran
dame pasaulėžiūrinius pasisaky
mus vakariečių, kaip Rilke, Eliot 
ir rytiečių kaip Tagorė, Rama- 
krishna, Vivekananda ir kt. Vis
kas sukasi apie dabarties Dievo ir 
paties žmogaus sampratą.

pvz. Paul Tillich pareiškimas ry
šium su tolimųjų erdvių tyrimais.

Kenneth Keniston šaukia, kad 
ko dabar mūsų visuomenei trūks
ta, tai gilesnės savęs pačios ir pla
tesnės žmogaus vizijos, prašokan
čios technologini pasaulį. Įspūdin
ga ir Rabindranath Tagorės mal
da, kur jis prašo: Mano Tėve, leisk 
man nubusti toje šalyje, tame 
laisvės danguje, kur pasaulis nėra 
suskaldytas į siaurus naminių sie
nų fragmentus, kur žodžiai sruve
na iš tiesos gelmių, kur nenuilsta

mas siekimas tiesia savo rankas į 
tobulumą, kur skaidri proto srovė 
neurarado savo kelio niūriuose nu 
mirusių įpročių tyrlaukių smilty
nuose, kur protas yra Tavo veda
mas į nuolat besiplečiančią mintį 
ir augantį veiksmą. /. Pr.

PETE’S AUTO REPAIR 
Taisoma — Motorai, automatlnBs 
transmisijos, stabdžiai. Generatoriai, 
starteriai. Motor Tune-up. Ir kiti 
pataisymai. PETRAS PlsNYS, sav. 
0211—15 S. Damen Avė. Tel. 787- 
8»HS.

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

1970 Plymouth-Duster

Ievą”, “Apreiškimą”, “Melžėją”, 
“Natiurmortą”. Kur Kasiulio pieši
nys pirmauja, o spalva tik talkina, 
gaunasi nepalyginamas įspūdis. Ta
čiau, kur pastelinės spalvos padaugė
ja, estetinė pusiausvyra nukenčia.

Kūrinių kokybiniu nevienodumu 
pasižymėjo Prano Gasparonio dovis.

dokos ir pasižymi drąsiu potepiu. Ji 
mėgsta žaisti spalvotomis plokštumo
mis ir dažnai pasiekia vykusių deko
ratyvinių efektų. Tas dekoratyvinis 
elementas kažkaip užgožia kūrybinį 
originalumą. Vis dėlto paveiksluose 

yra daugiau patoso ir moteriško 

darbštumo.

Jei praeitais metais Lietuvių Die
noje Los Angeles mieste dalyvavo 
trys dailininkai, tai šių metų dailės 
derliaus padaugėjimas yra sveikintiį 
nas. Bet reikia tikėtis, kad meno mė
gėjai, pirkdami paveikslus, neuž

mirš ir lietuviškos knygos.

Pr. Visvydas

Čia sutelkti pasisakymai pačių 
maištingiausių, kaip Eldridge Cle- 
aver, kuris kūriny “Juodojo eunu
cho alegorija” rašė: “Aš ištroškęs 
baltojo kraujo... Tik baltojo žmo
gaus kraujas nuplaus skausmą, 
kurį aš jaučiu”.

Čia randame atspindintį ir mo
derniojo žmogaus pasimetimą, ką 
Jose Ortega y Gasset išreiškė: 
“Mes gyvename laikus, kada žmo
gus tiki, kad jis pasakiškai suge
ba kurti, tik nežino ką kurti”.

Jeigu čia įtrauktas ir Nietzschės 
žodis, tai iš kitos pusės yra ir stip
rus šauksmas grįžti prie krikščio
nybės, prie tikėjimo į Dievą, 
šauksmas, išreikštas dabarties pir
maujančių protestantų ir katali
kų mintytojų, teologų. Ne vieno 
jų pasisakymas susietas su naujai
siais įvykiais mokslo pasaulyje,

/

Kaina nuo $1,995.00
25 mylias su vienu galionu 

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD RUNNER 
GIX, FURY — DUSTEB 

BALZEKAS MOTOR SALES, INC. 
4030 ARCHER AVENUE — PHONE VI 7-1515
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660 No. Wabash Avenue, Chi
cago 60611, yra “Library of In- 
ternational Relations”, kuri nuo 
1932 m. padeda ekonomistams, 
pramonininkams ir studentams 
savo informacine medžiaga, kai 
kuriais atvejais, vienintele viso
se JAV. Tos bibliotekos rinki
niuose yra daugiau kaip 300.000 t 
egz. knygų, brošiūrų, dokumen
tų ir apie 1.200 (pavadinimų) pe
riodinių leidinių, iš kokių 120 
valstybių, viso pasaulio kampų. 
Svetimų valstybių vyriausybių | 
bei institucijų ,bankų pranešimų, 
dokumentų, publikacijų, moksli
nių studijų ir žurnalų didžiausi 
rinkiniai. Toliau seka JAV Kong
reso, Valstybės departamento ir 
kitų krašto žinybų leidiniai. Prie
dui, toji biblioteka yra “depozi
tams” (gavėja) Chicagoje publi
kacijų, kurias leidžia Jungtinių 
tautų organizacija bei josios pa
daliniai (Pasaulio maisto orga
nizacija Romoje, Pasaulio svei
katos org. Genevoje, Tarptauti
nė darbo org. Genevoje ir t.t.), 
Tarptautinis bankas, Tarptaut. 
teismo rūmai, Amerikos valsty
bių organizacija, Europos Eko
nominė bendruomenė (Bendroji 
rinka), Europos Anglies bei 
plieno bendruomenė ir įvairios 
kitokios tarptautinės organizaci
jos.

Biblioteka telkia medžiagą į- 
vairiausiomis kalbomis, liečian
čią pasaulio tarptautinę politiką 
bei ekonomiką, valdymą, popu
liaciją, sveikatos ir darbo proble
mas, gamtos išteklius, prekybą, 
pramonę, transportą ir susisieki
mą, finansus bei bankus, paskirų 
kraštų vidaus ir užsienio politi
ką, tarptautinių ir regioninių or- , 
ganizacijų veiklą. Biblioteka tei
kia informacijas paklausėjams 
iš įvairiausių kraštų ir leidžia 
bibliotekoje gaunamos naujos li
teratūros bibliografinius biulete
nius.

Biblioteką tvarko patikėtinių! 
taryba, kurios nuolatinė sekre-' 
torė Eloise ReQua, nuo 1932 m.,1

yra tos bibliotekos direktorė. Lė-1 teriai”, 1931, 131 p.; 16. “Lithu- 
šas tai bibliotekai išlaikyti telkia anian Bulletin”, publ. by Lithu- 
toji pati taryba, kuri kasmet or
ganizuoja Chicagoje konsulų ba
lių, o taip pat renka ta biblio
teka besinaudojančių institucijų, 
asmenų įnašus, aukas. |

Toje bibliotekoje yra palyginti C., 1941 'P1® Lithu-
nors ir nedaug medžiagos, ga-i 
linčios padėti studijuojantiems 
kurią nors Lietuvos ar šiaip litu
anistinę problemą. Čia pateikia
ma kai kurių tokių veikalų bib
liografiniai duomenys:

1. Audėnas, Juozas “Twenty ! 
year’s struggle for freedom of 
Lithuania”, New York, 1963, 
149 p.; 2. Chambon, Henry “La 
Lithuanie modeme” Paris, 1933, 
308 p.; 3. Chambon, Henry “La 
Lithuanie pendant le Conference 
de la Paix (1919)”, Paris, 1931, 
181 p.; 4. Daukša, Stasys “La 
regime d’Autonomie du territoi- 
re de Klaipėda, organisation ju- 
diciaire”, Paris, 1937, 328 p. 5. 
“Documents diplomatiąues, Con- 
flict polon-lituanien, ųuestion de 
Vilna 1918-1924”, Kaunas, Liet. 
Užsien. Reik. Ministerija, 1924, 
440 p.; 6. Gineitis, Kazys “Lith
uanian ąuality products. Bacon, 
butter, poultry, eggs, etc.”, (Lon
don, 1938), lOr p.; 7. Hostaša, 
Karei “Litva” III, • Reportaž z 
Balticke Cesty, (Užhorod, 19- 
37); 8. Jurgela, Const. R. “His- 
tory of the Lithuanian nation”, 
New York, 1938, 544 p.; 9. Kat- 
zenelenbogen, Uriah “The daina; 
an anthology of Lithuanian and 
Latvian folkssongs...”, Chicago, 
1935. 177 p.; 10. Klimas, Petras, 
“Der Werdegang dės Litauischen 
Staates von 1915 bis zur Bildung 
der Provisorischen Regierung im 
November 1918”, Vilnius, 1918, i 
286 p.; 11. Krikščiūnas, J. “Ag-f 
riculture in Lithuania”, Kaunas, n 
1938, 155 p.; 12: “Lietuvos biu
letenis”, 1934-1940 metų; 13. 
“Lietuva skaitmenimis, (1929), 
189 p.; 14. “Lietuvos Banko Biu-' 
letenis”, Kaunas, 1934-1940; 15. 
“Lietuvos eksportas ir ekspor-

I anian Information Bureau in 
i London: “Economic and Gene- 
I ral Bulletin”, 1936. VII - 1940. 
i VII.; 17. “The Lithuanian Sįtu- 
ation”, Legation, Washington D.

anian-Polish dispute...’’, London, 
Lithuanian information bureau, 
1921-23, 3 v.; 19. “Lithuanian 
trade directory”, 1937, 192 p.; 
20. Mačiuika, Benedikt V. “Lith
uania in the Lašt 30 years”, 
New Haven, 1955, 431 p.; . 21. 
Mauclere, Jean “Le Pays du 
Chevalier blanc. Essai d’histoire 
du peuple lithuanien”, Paris, 19- 
30, 267.; 22. Natkevičius, Vladas 
“Aspect politiąue et juridi- 
que du difference Polono. - 
Lithuanien”, Paris , 1930, 355 
p.; 23. Pakštas, Kazys “Le
Climat de la Lithuanie”, Klaipė
da, 1926, 134 p.; 24. Prunskis, 
Joseph “Comparative law, eccle- 
sitstical and civil in Lithuanian 
Concordat”, Washington. D. C., 
1945, 161 p.; 25. Salvatori, Giu- 
seppe “I Lituani di ieri et di og- 
gi”, Bologna, 1932, 189 p.; 26.

Savasis, J. “The war against 
God in Lithuania”, New York, 
1966, 154 p.; 27. Simutis, Ani
cetas “The economic reconstruc- 
tion of Lithuania after 1918”, 
New York, 1942, 160 p.; 28. Ša
poka, Adolfas “Vilnius in the 
Life of Lithuania”, Toronto, 
1962, 174 p.; 29. “Ten years of 
Lithuanian economy”, Kaunas, 
Prekybos, Pramonės ir Amatų 
Rūmų raportas, 1938, 167 p.; 30. 
Vydūnas, W. St. “Sieben hun- 
dert Jahre deutsch-litauischer 
Beziehungen”, Tilsit, 1932, 478 p. 
ir gana daug kitų, irgi lituanisti
nių veikalų, kurių visų čia ne- 
įmanu išvardinti.

J. Dainauskas

• Lietuviai architektai Le
ningrade. Šiame mieste po per
traukos vėl veikia architektūros 
paroda. Joje parodyti ir lietuvių 
architektų pavyzdžiai: Vilniaus 
Žirmūnų gyvenamųjų namų ra
jono vaizdas, be to, parodytas 
G. Valiuškio suprojektuotas na
mas Antakalnyje ir 10 aukštų 
pastatas, kurio autoriai yra ar
chitektas E. Tamoševičius ir in
žinierius K. Sližys. Monumen
taliąją Skulptūrą parodoj atsto
vauja paminklas Pirčiupyje, 
sukurtas G. Jokūbonio ir archi
tekto V. Gabriūno.

t
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toji draugo nustojimo ar priešo įsi-1 
įgijimo baimė nėra aktuali, tad kaiI 
kuriais atžvilgiais toji kriiika gali, 
būti ir objektyvesnė.”

Ar iš tikrųjų redakcija įsitiki
nus, kad apie išeivijos literatūrą 
kazakevičinė kritika gali būti (o gal 
jau ir yra?) objektyvesnė, lyginant 
su čionykšte? Ar redakcija yra 
pastebėjus, jog Lietuvoje apie išeivi-

Specialistu žodis apie Sovietus
vaizduoti. torijos, pasaulėžiūrinės filosofijos

Veikalas studijinis —dokumenti- šviesoje. Vienoje vietoje primena- 
nis, duodąs daug informacijų ir pa- ina ir Lietuvos Bažnyčios padėtis, 
teikiąs įvykių vertinimą politinės is-į J- Pr.

— SUVAŽIAVIMO DARBAI 
VI. Išleido Lietuvių katalikų moks
lo akademija 1969 metais Romoje. 
Redagavo A. Liuima, S.J. Didelio 
formato 496 puslapiuose talpinama 
Akademijos šeštojo suvažiavimo, j- 
vykusio 1964 m. rugsėjo mėn. 4 - 
7 d. New Yorke, Fordhamo univer
sitete, paskaitos ir kiti aprašai. Tai 
mūsų kultūros istorijoje išliekan
čios reikšmės leidinys. Lietuvių ka
talikų mokslo akademija išlei
džiamais savo “Suvažiavimų dar
bais’ ’ir “Metraščiais” išeivijos kul
tūros dirvoje varo jokią vagą, ku
riai lig šiol ne tik lygių, bet ir pa
našių neturime. Žinome, kad tik 
daugelio žmonių rūpesčiu ir darbu 
realizuojamas tokių leidinių pasi
rodymas. Bet vis dėlto, tur būt, ne- 
klystume, sakydami, kad didžiau
sius viso šio darbo kreditus reikia 
skirti pačiam Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos vadovui ir šių 
leidinių redaktoriui kun. prof. A. 
Liuimai, S.J. Jis su tokiu nuostabiu 
realybės pajutimu ir giliu akademi
niu įžvalgumu rikiuoja visą Akade
mijos veiklą ir jos leidinių paruoši
mą bei išleidimą, kad apie jo pasi
šventimą ir apie jį patj reikia kal
bėti su nuoširdžia pagarba. Juk di
džia dalimi jo dėka išeivijos sąlygo
se realizuojama beveik tai, apie ką 
net nepriklausomybės dešimtme
čiuose ir namuose tegalėjome daug 
kur tik pasvajoti.

religinės laisvės Rusijoje. Sorbonos 
universiteto prof. N. Struve išryški
na kylantį protestą prieš stačiati
kių bažnyčios paklusnumą ateisti
nei valdžiai . Michigano univ. politi
nių mokslų prof. Z. Gitelman gana 
pesimistiškai rašo apie žydų tiky
bos likimą Rusijoje. Londono uni- 

komandieruotas kaip visai kitos, ko- i an8llJ kalb4 tokiū veikalų kaiP 'eršketo orientalinių studijų prof. 
“Dr. Živago”, “Viena diena Ivano D. M. Lang duoda istorinį žvilgsnį 
Denisovičiaus gyvenime”. Jis dabar J Kaukazo religijas, jų patirtą 
profesoriauja Sv. Antano kolegijoje priespaudą ir pastangas atsilaikyti. 
Oxforde. W. Fletcher yra religinių Azijos tyrimų centro direktorius
studijų instituto Genevoje direkto-1 pulk. G. Wheeler aptaria mahometo 
rius, eilės veikalų apie Rusiją auto- nų (islamo) tautinę ir religinę są- 
rius.

I Du sovietinių klausimų specia
listai — Max Hayuard ir VVilliam 
C. Fletcher — suredagavo ypatingo 

■dėmesio vertą veikalą: “Religion 
and Soviet Statė: a Dilenima of 

jos literatūrą leidžiama nuolat rašyti I P°wer (išleido Fr. A. Praeger, 
i tik vienut-vieninteliam Kazakevičiui, į New Yorke, 200 p., $6.50). M. 
i kuris ten prie literatūros yra tik pri-: Hayvvard yra vienas iš vertėjų į

BUCH (Thesaurus Linguae Litua- 
nicae) II. Redakcinė kolegija: Wil- 
helm Wissman, Miuncheno univer
siteto Indogermanistikos katedros 
ordinarinis profesorius; Erich Hof- 
man, Kielio universiteto Indogerma
nistikos katedros ordinarinis profeso
rius (emeritas); bendradarbiaujant 
Arminui Kuršaičiui ir Hertai Krick. 
Išleista Vandenhoeck & Ruprecht 
leidyklos Goettingene
Spausdinta Austrijoje. Šio žodyno 
čia minimas antrasis tomas apima 
žodžius nuo ingis iki nužiūrėti. Pir
masis ir antrasis šio žodyno tomas 
jau turi 1632 psl.

1970 m.

Antrojo tomo aplanko paraštėje 
duodamos ištraukos iš pirmojo to
mo recenzijų: Aleksandro Baldaus 
vertinimas paimtas iš “Begegnung” - 
Zeitschrift fuer Kultur und Geistes- 
leben; Kosto Korsako atsiliepimas iš 
Vilniuje leidžiamo savaitraščio “Li
teratūra ir menas” ir dr. Prano Skar
džiaus recenzijos, paskelbtos “Drau
go” kultūriniam priede, iškarpa.

Šio Aleksandro Kuršaičio “Lietu
viškai - vokiško žodyno” antrojo to
mo kaina 220 markių. Užsisakyti 
galima adresu: Vandenhoeck & 
Ruprecht Verlagsbuchhandlung, 34 
Goettingen, Postfach 77, W. Germa
ny.

Minimo žodyno naujo tomo pla
tesnę recenziją “Draugo” kultūrinio 
priedo puslapiams rašo dr. Pranas 
Skardžius.Šioje “Suvažiavimo darbų” VI 

knygoje, kurios išleidimo mecena
tas yra dr. Juozas Kazickas, Akade
mijos suvažiavime skaitytos paskai
tos atspausdintos buvusių suvažia
vimo sekcijų rėmuose. Pilnaties po
sėdžių paskaitos: Juozas L. Navic
kas “Vertybių prasmė materializ
mo akivaizdoje”; Simas Sužiedėlis 
“Lietuvių tautos kova dėl raidės”. 
Teologijos sekcija: Pranas Brazys 
“Psichoanalizė katalikiškosios dokt
rinos šviesoje”; Valdemaras Cuku- 
ras “Konkrečios gyvenimo tikrovės 
teologija”; Antanas Liuima “Gyvo
sios dvasios uždaviniai materializ
mo akivaizdoje”. Filosofijos sekcija: 
Feliksas Jucevičius“Medžiagos samp- 
rotis”. Teisės mokslo sekcija: Bro
nius Kasias “Moderniosios valstybės 
sąvokos raida”. Istorijos mokslų 
sekcija: Juozas Jakštas “Pavėluotas 
Lietuvos krikštas”; Rapolas Kra
sauskas “Katalikų bažnyčia Lietu
voje XVI - XVII amž. “Nuosmukio 
priežastys ir atgimimo veiksniai”; 
Viktoras Gidžiūnas “Vienuolijos 
Lietuvoje IX - XV amž.”; Kazimie
ras Matulaitis “Arkivyskupas Pran
ciškus Karevičius, jo asmens ir veik
los bruožai”. Politinių ir socialinių 
mokslų sekcija: Antanas Musteikis 
“Koegzistencija ir religinė laisvė”. 
Tiksliųjų ir gamtos mokslų sekci
ja: Adolfas Damušis “Jvadas atida
rant tiksliųjų mokslų ir gamtos 1 ruojtų keturių 
mokslų sekcijos posėdį”; Jonas Gy
lys “Keletas bruožų iš antidepresi- 
nių vaistų vystymosi”. Medicinos 
mokslų sekcija: Zenonas Danilevi
čius “Vėžio etiologija”; Algimantas 
Grinius “Hormonai moderniojoj te
rapijoj ir patologijoj”; Domas Jasai- mas_ Mums čia ne tiek svarbu “Per
tis “Nacionalistinis ir komunistinis gaĮės” mjntyg) kiek pačios “Laiškų 
genocidas Lietuvoje’ . Literatūros ir Lietuviams redakcijos komentaras, 
kalbos mosklo sekcija: Antanas Val-|kaj rašoma: 
čiulaitis “Lietuvių literatūros pro-:
blemos svetur”. Suvažiavimo darbų “Nors visi žinome, kad dabarti- 
eiga: Juozas Vaišnora “Šeštojo L.K. nėję Lietuvoje, ką berašytum,' vi- 
M. Akademijos suvažiavimo eiga”;: suomet turi laikytis tam tikros par- 
Antanas Liuima “J mokslą ir kūry-įtijos linijos, bet Vis dėlto, atidavus 
bą”; Rapolas Krasauskas “Asmen- reikiamą duoklę partijai, galima pa
vardžių ir vietovardžių rodyklė”. j sakyti ir tiesos. Antra vertus, čia 

laisvajame pasaulyje, tos “duoklės” 
Šio Suvažiavimo darbų šeštojo taip pat daug kas reikalauja. Jeigu 

tomo kaina 10 dolerių. Užsakymus 1 jos ir nereikalaus kokios nors parti- 
siųsti šiuo adresu: L.K. Mokslo A- jos ar institucijos, tai tikrai jos labai 

lauks pats kritikuojamasis autorius. 
Tai ir suvaržo mūsų kritikus"-^ bi
jomasi nustoti draugų Ir įsigyti 
priešų. Kai mūsiškių kūrybą kriti- 

i kuoja ten gyvenantieji tai, žinoma,

— LAIŠKAI LIETUVIAMS, 19- 
70 m. birželio mėn. Nr. 6. Tėvų jė
zuitų leidžiamas religinės ir tauti
nės kultūros mėnesinis žurnalas. Re
daktorius Juozas Vaišnys, S. J. Me
tinė prenumerata $5.00. Adresas: 23- 
45 W. 56th St., Chicago, III. 60636.

Kaip ir tinka vasaros pradžiai, 
apie atostogas rašo Anicetas Tamo
šaitis, S. J. Tęsiniu duodamas ir 
Antano Paškaus straipsnis “Krikš
čioniškos moralės sąmyšis”. Intri
guojantis dr. Vlado Juodeikos raš
tas “Kaip atrodė Kristus?” Buvusio 
jaunimo simpoziumo Chicagoje ap
rašą pateikia pats žurnalo redakto
rius. Spausdinamos taipgi konden
suotos ir taiklios vysk. V. Brizgio 
mintys “Jaunas lietuvis už Lietu
vos”. Apie “Lituanus” likimą rašo 
to žurnalo redaktorius Antanas Kli
mas. Knygų skyriuje recenzuojama: 
Rimo Vėžio poezijos rinkinys “Rai
dės laiko griaučiuose”, Anatolijaus 
Kairio drama “Palikimas” ir Petro 
Maldeikio knyga “Meilė dvidešim
tame amžiuje”. Kiekvienam labai 
parankūs ir “Gimtojo žodžio” trys 
puslapiai, o taipgi filmų užuomi
nos.

Beje, dar trumpai reikia stabtelėti 
prie, matyt, pačios redakcijos pa- 

puslapių “Mūsų 
literatūros atgarsiai Lietuvoje”. Di
dele dalimi čia persispausdinama ir 
komentuojama Vilniuje leidžiamam 
žurnale “Pergalėj” paskelbta Vytau
to Kazakevičiaus 1969 metų išei
vijos literatūros apžvalga ir vertini-

kademijos reikalų vedėjui, Piazza 
della Pilotta 4, 00187 Roma, Italy.

— Alexander Kurschat, LITAUI- 
SCH - DEUTSCHES WOERTER-

munistinėj santvarkoj nepamaino
mos srities profesionalas, baigęs vi
sai neliteratūrines ‘akademijas’? Argi 
žino “Laiškų Lietuviams” redakci
ja, kad nė vienam tikram, geram 
ir akademinio lygio grožinės litera
tūros kritikui okupuotoje Lietuvoje 
dar nebuvo leista plačiau rašyti apie 
išeivijos literatūrą? Tai kam da
bar reikėjo “Laiškams” kalbėti net 
apie tariamai didesnį tenykštės kri
tikos obejektyvumą čionykštės mū
sų literatūros atžvilgiu, kai tos kri
tikos iš viso tenai nėra. Yra tiktai 
totalinės tironijos šiam reikalui pa
skirto tam tikro pareigūno nubrėž
ta ataskaitinė duoklė ir nieko dau
giau.

Reikia tik nusišypsoti, kai “Laiš
kų Lietuviams” redakcija kalba a- 
pie čia laisvajame pasaulyje litera
tūrinėje krtikoje reikalaujamą duok
lę. Tačiau jeigu tokia ir pasitaikytų 
redakcijos minima prasme, tai vi
same demokratinio gyvenimo kon
tekste nereikėtų jos laikyti kokia 
nors jau nieku geresniu neatsveria- 
ma blogybe. Pagrindinis dalykas, 
kad mes čia turime laisvę. Tegu kas 
nors recenzijoje čia ir išgirta grynai 
grafomaninę knygą, tai kiekvienas, 
šitai pamatęs, gali visai laisvai, jei 
ne viename, tai kitame laikraštyje, 
pasakyti atvirai ir aiškiai, ko iš tik
rųjų anoji knyga verta. O tegu o- 
kupuotoj Lietuvoj kuris nors kriti
kas ima ir išgiria vieną kurį iš ge
riausių čionykščių mūsų roma
nų, sakykim, kad ir Vinco Ramono 
“Kryžius”. Pamatysim, kur tada at
sidurs “Laiškų Lietuviams” 
tasis tenykštis objektyvumas.

Kokia iš to išvada? Išvada 
paprasta. Literatūra irgi yra
ir mokslas, kurioje rimtas ir apibend
rinančias išvadas tegali daryti, ly
giai kaip medicinoj ar chemijoj, tik 
su literatūra giliau susipažinę ir vi
somis šaknimis jon įaugę. Gimna
zijos laikų patyrimo čia toli gražu 
nepakanka. Kitaip —vis prašauna
ma pro šalį.

monę Sovietų Sąjungoje.

J šį veikalą jie įstengė sutelkti ei- Visos šios studijos paruoštos 
lę pirmaujančių bendradarbių. To- mokslininkų. Kai kurie iš jų patys 
ronto universiteto rusų literatūros i yra lankę įvairias Rusijos vietas, di- 
profesorius R. H. Marshall rašo a- 
pie pasikeitimus postalininiame lai
kotarpyje. Russicum kolegijos Ro
moje rusų filosofijos prof. G. Wet- 
ter informuoja apie antireligines im
plikacijas komunistų partijos dok
trinoje. Sovietinių studijų institu
to Glasgowe profesorius J. Miller iš
ryškina blėstantį kompartijos ideo
logijos vaidmenį ir visuomenėje be
sireiškiančius nepasitenkinimo dai
gus.

džia dalimi jie plačiai seka Sovietų 
Sąjungos spaudą ir panaudoja jų 
šaltinius religinei priespaudai pa-
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ŠEŠTAI). 9 v. r. iki 12 v. d.

. 9 v. r. iki 9 v. v. 
9 v. r. iki 6 v. v. 
Trečlad. uždaryta.

Queen kolegijos Nevv Yorke rusų 
literatūros prof. A.C. Todd peržvel
gia beiškylantį dvasinį elementą 
naujoje Sovietų literatūroje, ypač 
gausiai cituodamas slaptuosius lei
dinius. Bryn Mawr kolegijos profe
sorius, autorius knygos “Religious 
and Anti-Religious Thought in Rus- 
sia” G. L. Kline rašo apie religinį 
fermentą tarp Sovietų intelektualų. 
Abudu šie paskutinieji straipsniai y- 
tin įdomūs. Albertos universiteto po
litinių mokslų prof. B. R. Bociur- 
kiew nagrinėja Bažnyčios ir valsty
bės santykius Sovietuose. Dviejų 
knygų apie Rusiją autorius M. 
Bourdeaux ir redaktorius poros kny
gų apie Sovietus P.B. Reddavvay 
informuoja apie baptistų kovas dėl

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME C0MPANY 

Manufacturers

Rankomis išpiauetyti paveikslų 
rėmai—pritaikintai paveikslams 
ir skelbimams rėmai—metalu 

aplieti rėmai.
2400 So. Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginia 7-7258-59

X

LIETUVIŠKAS RESTORANAS,, kuriame 
GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI.

Atdara nuo 6-jos valandos ryto iki 8-tos 
valandos vakaro.

Pirmadieniais uždaryta

“PALANGA”RESTAURANT 
6918 So. Westem Avė. - GR 6-9758 

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkmą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
k-tų namams reikmenų.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W, Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 6:30 vai. po pietų.

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti Ir į kltua miestus i
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — KlDt.EHOOD, N. Y. 11287

t

Fotografas žavioms nuotakoms

The Priui 
Studio

MODERN. FOTOGRAFO 
NAMAI.

ŠEIMOS PORTRETUS 
IR VISOKIŲ PROGŲ 

NUOTRAUKAS

3213 So. Morgan St.
Chicago, Ulinois 60608

TEL. YArda 7-5858

ALUMINIJAUS RYNOS (Gutters) 
vandens nubėgimui.

Nerūdija ir nereikia dažyti.

TVOROS: įvairiausio alu- 
minijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.

STOGELIAI
DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų — K. Butkaus kon

strukcijos.
Naujausi žieminiai balto emalio 

ir "stainless steel" langai.

F0RMICA KABINETAI

KOSTAS BUTKUS
Telef. — PRospect 8-2781

=«-
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IVAiNJMAI
STASĖ SEMĖNIENĖ

Pergyvenimai aerodrome
Filmų pasaulyje neišgalvojant nie

ko naujesnio, į rinką buvo paleista 
visa serija nešvarių filmų. Tuo no
rėta pavilioti publiką labiau lanky
ti teatrus. Ir pradžioje tai jiems pa

kartu su Gladys Hill parašė ir teks-, 
I tą ekranui, pavadino filmą “pramo-1 
į giniu” (“pure entertainment”). At
rodo, lyg pats talentingas garsusis

■ režisierius norėjo apsisaugoti šia !
' antrašte, kad, jeigu jis ir neduotų 
nieko per daug išskirtino ar atmin-

i tino iš to “best seller” romano, tai 
bent žiūrovas galės pasidžiaugti I 
greitu ir pramoginiu vyksmu.

| Susuktas Suomijoje, Romoje

■ New Yorke, 
išnaudoja savo didelį biudžetą labai 
gerai. Agentai išsisklaido po visą 
platųjų pasaulį, nors pats veiks
mas vyksta Maskvoje, kur .atsklei-

, . x ,. i i ., ta-j džiamos visokios niekšybės. Pvz. So-ga, kartoja tas pačias klaidas. Dide-> . , . , v
,. i i- i n • . i vietų šnipų viršininko žmona yrale romano dalis kalba apie agentus, I ' , , I

,. j buvusi vokiečiu gatves moteris, v«u.vo,pagerinančius mechaniškuosius pa- * J fe rindinė idėja
tvrimus npmę hpęirnntriMnl misiiai i1 J J r f J . ....................

‘The Kremlin Letter” i kūrėjai okup.

Gerai žinoma, kad ypatingai 
šiais metais Sovietijoje, minint 

jr 1 Lenno 100-sias gimimo rr etines, 
Lietuvoje, ypač 
Leniną turi gar- 
ir šiaip muzikos 
Gaudrimas, apie

kompozitoriai, 
binti dainose 
veikaluose. J. 
tcs rūšies kūrybą rašydamas 
“Literatūros ir Meno” savait
rašty (geg. 16) ir paminėjęs net 

buvusi vokiečių gatvės moteris, iš- j keliasdešimt pavardžių ir taręs,

tai, kad kol kas daugiausia ap
siribojama tik choro dainomis, 
tuo tarpu trūksta, pasak Gaud
rimo, Lenino paveikslui paskirtų 
oratorijų, poemų, chorinių' siui
tų, dar maža solo dainų, 
dainų vaikams,, “kuriose 
betų Lenino vardas”.

Priekaištaujama ir tų 
lų muzikinei kalbai, kuri
per daug susijusi su rusų klasi
kinės chorinės literatūros ir re
voliucinių dainų tradicijoms, o 
tai gi, teigia Gaudrmas, “nive
liuoja lietuviškų dainų naciona
linį koloritą.” Jis pasigenda 
“šiuolaikinės” muzikinės kalbos, 
tačiau, kokia gi ji turėtų būti,

net ir 
skam-

veika- 
esanti

A

tyrimus, jiems besirengiant misijai į1 
Rusiją. Ir taip stebėdamas juos,1 
žiūrovas neranda jokių prasikišan-

sisekė. Žmonės stovėjo eilėse ir fil-1 ėių charakterių, bet tik paprastus 
mai, pastatyti, neturint jokio supra- įrankius. Tada atsiranda pavojus, 
timo apie jų pastatymą ir menišku- ( kad, stebint ilgą spalvotą filmą su 
mą, surinko milijonus dolerių j savo 
sterbles. O tokiems filmams pastatyti 
nereikėjo daug išlaidų: pakako dvie
jų partnerių ir vieno baldo. Paga
liau, pati auditorija atsibudo, atsi
gavusi nuo apsvaigimo ar sumažė
jus jos smalsumui, ir kamšatis prie 
pornografinių filmų smarkiai prare
tėjo.

Dabar vėl susidomėta labiau fil
mais, jei ne gilesnės minties, tai bent 
turinio. Gal dėl to ir spalvotasis fil
mas “Airport” rodomas jau 13-tą sa
vaitę Chicagos miesto centre. Pasta
tytas Ross Hunter, surežisuotas ir 
tekstas ekranui parašytas George 
Seaton pagal Arthur Hailey roma
ną.

Po 45 minučių supažindinimo su 
svarbiausiais veikėjais, kurių visa de
šimtis, pagaliau, filmas pakyla į orą, 
kai vienas keleivis (Van Heflin) su 
paties padaryta bomba įlipa j TGA 

•(Trans Globai Airlines) lėktuvą 
skristi iš Chicagos į Romą. Nuo to 
momento, “Airport” spekuliuoja bai
me, kad lėktuvas gali nukristi, už
mušdamas Heflin, lėktuvo keleivę 
slapukę (Helen Hayes), lėktuvo pa
tarnautoją (Jacųueline Bisset) ir la
kūną (Dean Martin). Ir kas norėtų 
matyti tuos talentus žūstant?

Veiksmo kulminacija, jaudinančiai 
scenai vykstant 30,000 pėdų aukštu
moje, publikos buvo sutikta entu
ziastingai.

Tačiau tai buvo gan ilgas ir nuo
bodokas kelias, lygiai taip pat, kaip 
nuobodu yra laukti aerodrome ligi 
lėktuvo išskridimo. O tame pakilimo 
take mėtėsi be reikalo nuobodžios 
kalbos apie pramonės praplėtimą, 
kvailokas dialogas ir priverstinai be
sivystanti intriga, dar be to pasi
kartojanti.

Jei teko girdėti, kad egiptiečiams 
buvo sunku Farukui karaliaujant, 
palaukite, kol pamatysite visus var
gus, ištikusius Linkolno aerodrome.

45 minučių tarpe sprausminis lėk
tuvas įstringa aerodromo sniege, 
aerodromo vedėjo žmona pradeda 
skyrybų bylą, vedęs lakūnas sužino, 
kad jo draugė — lėktuvo patarnau
toja laukiasi kūdikio, chroniška sla
pukė ir vėl apstato visus, namų sa
vininkų dr-ja grasina iškelti 10 mi
lijonų bylą lėktuvų kompanijai dėl 
triukšmo — oro teršimo ir t. t. Tai 
tik dalis visų nesėkmių.

Tačiau visumoje, išleisdamas visa, 
kas yra kontroversiška Arthur Hai
ley romane, rašytojas - režisierius 
George Seaton pavertė “Airport” 
baugiu pasisekimu.

Vaidyba — labai puiki, tačiau tuo 
nesistebėtina, nes tas dešimtukas — 
visos žvaigždės. Be jau suminėtų ta
lentų, kiti yra: Burt Lancaster, Jean 
Seberg, George Kennedy, Maureen 
Stapleton, Barry Nelson, Dana 
Wynter ir kit. Tik suaugusiems.

žmonėmis, virtusiais išsekusiom as
menybėm, bent kiek sušlubavus in
trigai, visiškai dings noras pasekti 
įvykius iki galo.

bartinis vyras nukankino mirtinai. 
Žmona (Bibi Anderson) dabar yra 
narkotikų auka.

Stebėtina, kad filmas klasifikuo
tas tinkamu visiems, tačiau jame y- 
ra bereikalingų smurto veiksmų ir 
šiek tiek sekso, netinkamo vaikams.

“parodyti lietuvių tautos meilę 
didžiajam žmogui”, vis dėlto 
randa kompozitoriams ir prie
kaištų.

Vargšai kompozitoriai turėtų 
pasitempti, jie Gaudrimo žo
džiais, dar turėtų praturtinti (skaitytojui nepaaiškina, 
vad. “leninianą”. Negerai esą (ELTA)

4

Kremliaus laiškas

Filmai apie šnipinėjirfią, papras
tai, kaip ir tos rūšies knygos, žmo- 
tėse turi didelį pasisekimą. Tai yra 
engvas laiko praleidimas. Tačiau 
ipalvotojo filmo “The Kremlin Let- 
er” šnipai yra nejautrūs, lyg ne- 
imoniškos būtybės, bet užsukti ro- 
X>tai. Jie gyvena, myli, žudo ir mirš- 
a be krislelio žmogiškos šilumos, 
;erai patirtu tikslumu, o jų Vienin- 
elis tikslas — įvykdyti jiems duotą 
sakymą. Pastatytas pagal Noel 
iclui ii)iw lilaus, kaip ii Uty-

Filmas seka knygą, kaip indėnas 
baltojo pėdsakus. “The Kremlin 
Letter” yra dokumentas, pasirašy
tas aukštų sovietų ir amerikiečių 
pareigūnų, sutinkančių bombard- 
duoti Kiniją. Tačiau amerikiečių 
pasirašymas buvo klaida. Todėl a- 
merikiečių agentams įsakyta doku
mentą surasti Maskvoje ir grąžinti 
jį atgal. Tam tikslui treniruojami 
specialiai parinkti agentai.

Režisierius John Huston, kuris' gavo.

Vaidyba puiki, kiek išblėsusios fi
gūros leidžia pasireikšti, nes atlikta 
patyrusių aktorių. Richard Boone 
ir Orson Welles (suvaidinęs sovie
tų pareigūną, manantį, kad Stali
nas nėra jau taip baisiai blogas) ge
rokai prasikiša virš banalumo savo 
rolėse. George Sandcrs gavo nepavy
dėtiną rolę. Kiti yra Patrick O’Neal 
ir gražioji Barbara Parkins. I 

r
Kadangi režisierius pažadėjo jau

iš anksto “pramogą”, žiūrovas ją ir buvo rodomi tik sovietinių res
publikų pagaminti filmai. Var-

Y our s Fre

I

“Gambler” Dishware

• Lietuviai filmininkai fej^ti- ž'ėsi ir lietuviai — filmininkai. 
valyje. Minske gegužės 22 d. Išskirtas operatorius Alg. Moc- 
baigėsi filmų festivalis, kuriame kus — jam pripažintas geriau

sio meninių filmų operatoriaus , 
vardas už filmus “Gražuolė” i 
(rež. A. Žebriūnas) ir estų ga
mybos “Miško legenda.” (E) j 

! • Kultūrinio intereso atrofi- į
i jos pavojai ir okupuotoje Lietu-! 
, voje. Vilniaus Komjaunimo OK 

plenume, birže’io 4 d., buvo pa
liesti ir lietuviškojo jaunimo 
kultūros, pomėgių klausimai. 
Diskusijose kalbėjęs “Nemuno” 
žurnalo Kaune redaktorius A. 
Drilingą atkreipė dėmesį (plg. 
“Komj. Tiesą”, birž. 7) į jauni-

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbas atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINT] RE 7-9615

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms
GU5AUSK.Ų 

2443 VV. 63rd Street, Chicago, Illinois 
TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834 
Beverly Hills Gėlinyčia

PARDUODAMI
1$ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida 
Galima pirkti dalimis ir išmokėtina 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies Ir automo
bilio pas

FRANK Z APOLIS
3208% West 95th Street 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4339

for leisure living
From the “accessibles”

Vasarą gyvenimas ramesnis, o su šiuo patogiu indų komplektu dar maloniau 
praleisite savo laisvas valandas. Keturios stiprios plastikos lėkštės ir puodeliai yra 
ypatinga) parankūs valgyt kieme, paplūdymy, gegužinėse, ar šiaip pietaujant. Šis 
indų komplektas nedūžta ir indams plauti mažinoj. Prie kiekvieno komplekto 
priedų dar yra po dvi kalades kortų ir užrašams knygelė. Kad gautumėt šią do
vaną, tereikia tik atidaryti naują sąskaitą su $500.00 ar daugiau, arbą tokią su
mą pridėt prie jūsų dabartinės sąskaitos. St. Anthony Savings turi platų pasi
rinkimą įvairių taupymo planų, pritaikintų bet kokiems taupymo reikalavimams. 
Tik viena dovana teduodama šeimai; pasiūlymas baigsis liepos 12-tą; dovanos 
nesiunčiamos paštu. Skambinkite arba atvykite dar šiandien..

aint 
ntliony
avings PHONE. 656-6330

k
AAember Federal Saving. and loan Insurance Corporatlon, Washlngton, D.C.

1447 South 49th Court

Cicero, Illinois 60650
JOSEPH f. GRIBAUSKAS, EXĖC. SECT

mo estetinį auklėjimą.
Jis teigė, kad šiais laikais tu

tina pažinti svarbiausius “sočia 
listinės ir pasaulinės ’ kultūros 
lobius. Drilingą liūdina dange- ’ 
lio Lietuvos jaunuolių dėmesys , 
“menkos vertės, o kartais ii pi
giai mūsų ir ypač iš užsienio at-. 
pūstai kultūros produkcijai ir, | 
deja, nepakankamas domėjima
sis literatūros ir vaizduojamojo i

Jis toliau nuliūdęs, kad “da 
lis jaunimo svaigsta tfauzisto 
riniu riksmu arba paskęsto, big 
bito, deja, dažniausiai prasto, 
ritmuose, ir toli gražu ne visa
da žino, kas tokie šostakovičius 
ar ^Vagneris. Dar liūdina ir tai, 
kad žmonių su aukštuoju išsila- 

( vinimu rašiniuose mirgėte mir- 
! ge čios gramatinės klaidos ir 

meno, rimtosios muzikos ar dra-, nesilaikoma stilistinių normų.” 
maturgijos kūriniais.” I (ELTA)

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
PETER TROOST 

MONUMENT 
COMPANY

6440 S. Pulaski Road, 
Chicago, III. 60629

ČESLOVAS VITKAUSKAS
District Manager

Tel.: 585-0242 ; 585-0243

u

i

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking FaclliUaa

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

-TĖVAS IR SŪNUS—
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 Wesf 71 si St. Telef. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR.

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3914 West lllth Street 

Vienas blokas nuo kapinių
DIDŽIAUSIAS PAMINKLŲ PLANŲ 
PASIRINKIMAS VISAME MIESTE

Telef------ CEdarcrest 3-6335

ti EL S 0 N
i n i n k o

A. VILIMAS 
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas 
— Įvairių atstumų —

823 VVEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

| E U D E I K I Si
? DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID

ff Laidotuvių Direktoriai
J Trys Moderniškos Koplyčios f 
f 4330 South California Avenue
J Telefonai: LR 3-0440 ir LR 3-9852 >
t 4605-07 South Hermitage Avenue 1

Telefonas — YRrds 7-1741-2 $

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50tb Avė., Cicero, III., Tel OL 2-1008

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMlrs
.4319 S. Lituanica Avė. Tel VA 7-1138-1139

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7.1911

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAVVICZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd Place Tel. VIrginia 7-6672

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHTLI TPS
3307 So. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401
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REDAGUOJA DR. S. ALIuNAS

RINKIMAMS PRAĖJUS

Vienas tuoj atsiliepė

“Nepriklausomoj Lietuvoj 
Henrikas Nagys birželio 3 d. iš
spausdino straipsnį, kuriame ra
šo: “Nei vienas neturi taikos, nei 
meilės monopolio — nei taukuo
tais ilgais plaukais apsileidęs, nei 
ežiuku nusikirpęs ponaitis. Tuo 
tarpu šiuo metu vis labiau ir la
biau tam tikra klika bando save 
vaizduoti vieninteliais pranašais 
arba išganytojais, nors jų vienin
telis apsireiškimas tėra nuoga, 
brutali, apsimetėliška neapykan
ta. Didelė dalis tėra paprasti tin
giniai ir parazitai, sugebą gyven
ti mūsų demokratinėje visuome
nėj tik todėl, kad yra dar pakan
kamai sveikų organizmų, kuriais 
jie be skrupulų minta.

Į straipsnį tuoj atsiliepė Jonas 
Mekas nes mano, kad tai jam 
parašyta ir atsako“Nepriklauso- 
moj Lietuvoj” taip: “O, Henrikai, 

Tu juokies, tu juokies iš šven- 
’čiausių žmogaus troškimų,Tiesiog baisiai liūdna šiame pralaimėti. Tačiau lietuvių LB 

demokratiniame krašte, kad rin
kimuose turi būti ir pralaimėto
jų. Įsivaizduokime, kaip gera So
vietų Sąjungoj ten niekas rinki
mų nepralaimi, iš viso dar ne
buvo tokio, kuris bet kada per 
50 metų būtų tenai pralaimėjęs, 
nes pralaimėjimas tai tik supu
vusio kapitalizmo išmislas. Ten 
tik galima ne pralaimėti, q per 
klaidą būti nušautam ir vėliau 
reabilituotam. Nuo to, gal būt, 
neišgelbėtų nė Jonas Mekas, ku
ris “Nepriklausomoj Lietuvoj” 
laiške Nagiui gynė komunistinį 
botagą, lyg niekur nieko nebūtų 
girdėjęs apie psichiatrines ligo
nines Maskvoj. Tikrai jam pra
vartu būtų anas pamatyti, tada 
galėtų palyginti, ar kvailesnis 
ten uždarytas rašytojas rusas ar 
New Yorko laisvas, narkotikų pri
siėdęs poetas. Apie Sovietų Rusi
jos linksmuosius rinkimus rašy
damas “Chicago Daily News” į- 
sidėjo balsuojančio Brežnevo 
nuotrauką, parašydamas, kad šis 
vyras tikrai laimės, nes kaipgi 
gali jis pralaimėti tokiuose tei
singuose rinkimuose kur tik vie
na partija ir kur visi balsuoja.

Blogiau buvo su mūsų Lietu
vių bendruomenės tarybos rin
kimais, kur buvo daugiau negu 
du kartu kandidatų ir kur, ži
noma, negalėjo būti visi išrinkti, 
nes tokia jau demokratinių rin
kimų blogoji pusė. Betgi tiems, 
kurie nelaimėjo, nėra ko nusi
minti, nes nereiks nė į kokiuos 
ten posėdžius važinėti, prakalbų 
klausytis ir pinigus mėtyti. Taip 
sakant, jie galėtų pasakyti: ačiū 
Dievui, nebuvau išrinktas. Be a- 
bejo, labiausiai už neišrinkimą 
dėkoja kandidatų žmonos, o 
tiems, kurie žmonų neturi, pvz., 
kunigai, tas prakalbas, kurias bū
tų sakę tarybos suvažiavime ga-

tarybos rinkimuose, kad ir kaip 
norėtum, nebus prieita prie to
kių vienkandidatinių rinkimų. 
Be abejo, yra ir tokių kurie vis 
negali suprasti, kam išrinktas tas, 
o ne kitas. Tikrai nemalonu pa
tirti, kad kiti yra kitos nuomonės, 
negu tu pats, bet ką gi padarysi. 
Su vienodom galvom kopūstai, o 
jų pabertos galvos demokratiš
kai viena į vieną pusę, kita į kitą 
pusę rieda.

Todėl rinkimam praėjus, besi
džiaugiant laimėjimais ir pralai
mėjimais, laukiant LB tarybos su
važiavimo ir sprendimų, reikia 
pradėti ruoštis kovoms.

O kovų nereikia bijoti, nes jau
nimas ir senimas vieningai veiks. 
Apie tokias kovas PLB pirm. St.

KNYGA VEDUSIEM IR 
NEVEDUSIEM

— Knygos “The Mirages 
Marriage” puslapiuose suras _ 
tarimų ir prie moterystės spąstų vadini juos neaiškiais taikos a- 
besiartinantieji, veiksmingos pa- paštalais ir piktšašiais!” 
galbos ir į juos jau pakliuvusieji. “Aš tik šaukiu tau: KAIP 
Su šia knyga turėtų susipažinti DRĮSTI! KAIP DRĮSTI juoktis iš 
ir dvasiškieji tėveliai, mėgstą sa- žmogaus švenčiausių vizijų”, 
kytu ir ypač rašytu žodžiu pūsti 
vedybinio gyvenimo miglas.

Kun. dr. A. Paškus matais.

of
pa- laisvęs troškimų. Tu juokies

Laiškas gydytojui

Brangus daktare!
Širdingai dėkoju Jums už rū

pestingą gydymą. Jūsų pacientu 
buvau ne aš, o mano dėdė, ta
čiau po Jūsų sumanaus gydymo 
mano reikalai neapsakomai pasi
taisė. Vakar aš jau gavau savo 
dėdės palikimą.

— Tėvai, sūnelis mano sugrįžo.
— O. tai blogai, nes “Laiškuose 

Lietuviams” birželio mėn. numery 
rašoma: “Hipių protestą prieš va
karų materializmą taip pat reikia 
laikyti pozityviu reiškiniu.”

Barzdukas irgi ne piktai atsilie
pia “Aiduose” teigdamas: “Tik 
prisiminkim mūsų “pirmeivių” 
bei “atžagareivių" tarpusavio ko
vas, demokratinių seimų rinki
mus, pozicijos ir opozicijos į- 
tampas ir kt. Metaforiškai kal
bant, čia ‘su basliu rankoj” ša
lia pražilusio veterano dažnu at-

lės bažnyčioje pasakyti, nes juk įveju stovėjo ne tik studentas, bet 
tarybos suvažiavimuose ne retu 
atveju reikdavo visus kviesti į 
taiką.

Matyt, kad didesniam ar mažes
niam karo stoviui vykstant, dau
geliui tai nusibodo ir nutarė ta
rybą papildyti naujais, jaunais 
kareiviais. Taigi rinkėjai nutarė, 
kad reikia LB taryboje naujų ko
votojų už teisybę. Na, pažiūrėsi
me, kaip seksis, bet viena aišku, 
kad taryboje bus trijų kartų ko
votojų, kurių, anot Simano Dau
kanto, vieni kovos jaunyste, kiti 
jėga, treti patirtimi. Žodžiu, kau
tynės galės vystytis įvairiau ir į- 
domiau. Bet yra ir pavojų. Šalia 
jauno entuziazmo gali būti ir jau
no miego. Juk ne veltui sako, 
kad miega kaip vaikas. Kas, jeigu 
ne jaunieji atneš į LB Tarybą 
tą šaunią Studentų s-gos miego
jimo dvasią, kurios alsavimo be
veik nė nebegirdėti. O taip pat gal 
jaunieji tarybininkai patys kada 
nors ir į kokį LB apylinkės susi
rinkimą užsuks. Na, visko šiais 

laikais pasitaiko.
Rinkimai praėjo, ir šiandien 

nežinome, kas turi fundyti: ar tie, 
kurie laimėjo, ar tie, kurie pra
laimėjo? Amerikiečiai senatoriai 
kartais sukiša visas savo santau
pas ir pralaimi rinkimus, bet, 
kad jau čia toks netikęs kraštas, 
todėl kai kurie senatoriai, matyt, 
ir palaiko komunistus, kad kai 
bus rinkimai, jie taip pat negalės

ir vyr. klasių moksleivis.”
P. D.

—Kasgi jau tobulai tiesiai nu
gyvena gyvenimą pagal princi
pus?

Dr. A. Sužiedėlis

Sunki ginklavimosi knyga, bet piliečiai vistiek gali panešti

’ LAIŠKAI IR PATARIMAI
“Niekas, nei Maskva, susidė

jusi su “Naujienomis” mūsų ne
nugalėjo. Grandinėlė šoka, o 
žiūrovai šaukia “fantastico ir 
grandioso”.

Stasys,
Caracas, Venecuela

PAYER,

fvrzmJGHS >i 
PUBLIC i 
PAN£L

“Dar tik pradėję valgyti, 
jgaunam patyrimo ir patariam 
keliaujantiems: įsidėkite peiliu
ką ir bonkai atidarytuvą. Čia 
vandens negalima gerti.”

J. Masilionis,
Lisabona, Portugalija

“Tavo laisvė yra kirminas, ė- 
dąs po žmonijos avangardo pa-

I J. Mekui, kuris verkdamas pra
šė vizos į šį kirminų kraštą, gali-

Sąžiningas

— Žinai, —■' sako viėnas bičiu
lis kitam, — aš apdraudžiau sa
vo gyvybę 100 tūkstančių dole
rių. Juos po mano mirties gaus 
žmona. Ir dabar aš visuomet gė- 
dinuosi ją pamatęs, kad taip il
gai gyvenu.

— Bėdas su vyrais yra tos, kad 
jie viską žino apie moteris, ta
čiau nieko apie žmonas.

APTARIMAI

NESUPRASI

Kviesk į darbą —
Jis ligonis.
Kviesk išgerti —
Nėr dejonės.

Ed.
KRITIKĖNAS

Drėgva

Kritikėnas geležinis.
Visagalis, visažinis.
Spokslo, mirksi lyg apuokas
Kito nuomonė—jam juokas.

J. Nekrašius

PALECKIS, LENINAS IR LAIKAS
Maskvos pastatytas preziden

tu ir vėliau tautybių pirmininku, 
Justas Paleckis 1927 m. sausio 
15 d. savo redaguojamame žur
nale “Naujame žody” šitaip ra
šė apie dievą Leniną:

“Valdžią gavęs, Leninas ją į- 
tvirtino diktatoriaus paprastu bū- 

— kruvinu teroru, kurio au-du

komis žuvo begalė rusų žmonių, 
daugiausia inteligentų. Leninas 
pats mirė bet jo įsteigtoji komu
nistų diktatūra Rusijoj tebeeina 
jo pramintais ir nužymėtais ta
kais”.

Tačiau š. m. balandžio mėn. 
“Pergalėj” Justas šitaip apie 
vą Leniną sako:

die

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS
— Chicagos komunistų laik

raštis “Vilnis”, didžioji Maskvos•>v V 1Z.UO Į u į Kl111141 i Lj d<^*1" ' ’ niuo , va i i

me priminti poroj vietų pakeistą1 batų bučiuotoja, rašo birželio 4
B. Pavabalio posmą:

Dėdė Šamas — geras dėdė: 
Mekui kišo, Mekas ėdė,

O atkutęs po to viso, 
Dėdei špygą jis pakišo.

P.

MOTERIS AMERIKOJE

“Amerikoje vedęs vyras beveik 
moters vergu tampa. Iš vyro at
ima i

d. laidoj: “Skaitant nacionalistų 
spauda ypač klerikalų “Draugą”, 
perdėm mirga aimanos, kad nau
jieji ateiviai ir šiaip laisvintojai 
jau nebesusikalba su jaunimu. 
Vieni antrų nesupranta, eina at
skirais keliais. Seniai “laisvina” 
Lietuvą, jaunimas eina su gyve
nimo tempu. Seniai gyvena pra
eitimi, jaunirpas jaučia ateitį — 
kas buvo niekad nebegrįš.’’

Betgi buržuaziniai nacionalis-

nė, grožio salionas ir dvi senelių 
svetainės.”

Ypač gerai nuteikė paskutinės 
trys įstaigos.

POKALBIAI PRIE STIKLO

Du pasirinkimai

— Meskit gėręs. Blaiviai gy
vendamas savo amžių pratęsite 
bent dešimt metų.

— Bet pone daktare, ar jau 
ne per vėlu mesti?

— Mesti gerti niekuomet nėra 
per vėlu.

— Gera žinia. Tai aš dar pa- 
gersiu dešimt metų.

Dvi biografijos

Gyveno sau girtuoklis ir, žino
ma, numirė.

Kitas žmogus visai negėrė, bet 
taip pat mirė. Jie neapleido šio 
pasaulio vienu ir tuo pačiu laiku.

Tas, kurs negėrė, mirė anks
čiau. Girtuoklis jį suvažinėjo au
tomobiliu.

DAR VIENA IŠEITIS

Vyriškis skundžiasi draugui:
— Kai persikėliau pas žmonos 

tėvus, tai neturiu nei sprendžia
mojo, nei patariamojo balso!

— Betgi liko pritariamasis...

ima uždarbį, jam palieka tiek i‘al SIUAnč,a .>aun,ma soktI. net » 
pinigų, kiek jos malonė; šeimų P*etų Am^ką, S^ati° nau,us Pas.‘ 
teisme vyrui kartais visai kalbėti j tatus> K' ^''nIS baigia griūti, 
neleidžia — tik gudrus advokatas' ^not kas
kartais prieš moterį laimi.”M t* n

teisme vyrui kartais visai kalbėti | tatus> K' baigia griūti.

K

nori pamatyti kapitalizmo nu- 
B. Maceika! griuvimą teaPlanko “Vilnį”.

Į Tikrai modernūs senelių na
mai. “Bendradarbis” Nr. 14 rašo

I apie Matulaičio senelių namus: 
| “Atsiduriame centre, iš kurio ke- 
' tūriais sparnais išrikiuoti yra se- 

i o apie tą cent- 
i rą yra sugrupuoti gydytojų kabi
netas, vyresniosios slaugės, gydo
mosios terapijos kambarys, kavi-

įj . tūriais sparnais
" ' nelių kambariai

: ra vra sucruDuo

PAPLŪDIMY

Žmona matydama, kad vyras 
labai žvalgosi į jaunas merginas, 
sako savo vyrui:

— Elkis padoriai. Juk esi ve- 
i dęs.

_ __ _ oja4iKjtvii v.-' — Mieloji, — atsakė vyras, — 
si bando. Dailininkė svajoja kaip a$ laikaus dietos, tai dar

Leonardo da Vinci gal ir negali
tapti, tačiau juo būti šiandien vi-
r. .„22___  __ ,,_J_ _ r
prie jos atžymėto kūrinio visi grū-1 nereiškia, kad negaliu skaityti 
sis. meniu.

Dr. S. Aliūnas

ABITURIENTĖS PRAKALBA
Svelnion šokėjos sterblėn 

įpuolė.
Lengva sukurti didžios idėjos, 

Sunkiau jų linkui vairuoti 
kūną,

Beveik kiekvienas juk į šokėjos 
Plonų rūbelių tinklą pakliūna.

Baigiau mokyklą, ir kaip 
drugeliui 

Dienas vilionei man reikia 
skirt

Ir dar ne vienas sendraugis 
gali

Pražūt, pažvelgęs į mini skirt.

Baigiau aukštesnę aš jau .
mokyklą,

Joj “kuking, draiving ir danc- 
ing” klasę,

Tačiau aš niekad tokio dalyko, 
Kaip šokio kurso nebeužmesiu.

Tegu sau seniai skaldo atomą, 
Tegu jaunieji laksto erdvėje, 
Nes ir Adomą, nes ir Sodomą, 
Kas gi pražudė jei ne šokėja.
Ar vysies ratais, ar vysies 

džetais,
Bikini rūbuos'laimę gražuolę... 
Nes ir Mačernis rašė: asketas

Tikrai, kad laikas keičia kalnus 
ir upes, nes pakeitė ir mūsų mielą 
Justą Paleckį, kuris pirma Leniną 
vadino banditu, o dabar dievu.

JULY
th

Tai liaudis, Leniną pagerbdama, jam taria ačiū, 
Kad spaly jis su partija pasuko žemės ašį.
Kai komunistų Partija mases kovon subūrė 
Ir pagal Lenino planus socializmą kūrė.

Prieš valią, ryžtą Partijos gamtos net lenkias jėgos 
Kalnai prasiskiria ir naujom vagom net upės bėga.

Tikslus užrašas

Prie vienos maisto krautuvės 
Vilniuje buvo iškabintas toks 
pranešimas:

“Pasiliks uždaryta iki vėl jos 
neatidarysime”.

“Valstiezių Laikraštis” birželio mėnesį paskelbė tokiuos paveikslus, kurie atskleidžia, kad dabartinėse 
upėse kiaulei nešvaru maudytis.

— Vaikas atmeta tėvų pasau
lėžiūrą, kai tėvo pingų jam dau
giau nereikia.

Du gėrėjai
Švedas ir suomis susitiko smuk

lėje ir pradėjo gerti. Švedas, kiek
vieną kartą stikliuką pakėlęs, pa
sakydavo “skol” ir išgerdavo iki 
paskutinio lašo. Suomis tą patį 
daręs, bet nieko nesakęs.

Po kokio pusės tuzino stikliu
kų suomiui pritrūkę kantrybės ir 
jis, trenkęs savo stikliuką į kam
pą, atsigręžęs į savo kompanijo- 
ną, pasipiktinęs, paklausęs:

— Tai ką, ar mes čia atėjome 
gerti, ar kalbėtis?

t

b

Algis Puteris
nr. 5

Iš socialistinių lenktynių Lenino garbei. "Suvedę rezultatus pama
tėme, kad jūsų pusė tvirčiau laikosi.”

Kaip p ris.'statydinti?

Gyvenime visokių atvejų pasi
taiko. Pvz., žmogui tenka su ki
tu žmogum susipažinti. Jis turi 
anam pasisakyti pavardę, — at
seit — prisistatyti. Kartais tenka 
parašyti apie save ilgėlesnę ar 
trumpėlesnę autobiografiją. Tai
gi, surašyti apie save žinias, prie 
oficialiųjų duomenų nevengiant 
išvardinti netgi savo mėgiamiau
sią užsiėmimą, angliškai vadina
mą “hobby” ir t. t.

Iš kitų žmonių kartais, daug 
ko galima išmokti, netgi ir prisi
statymo meno.

Vienas anglas taip prisistatė 
vienai mergaitei:

“Aš, sako, esu paprastas žmo
gutis. Dargi gal net paprastesnis, 
negu skylė viengungio kojinėj”.

Be to, po ilgo stebėjimo, jis 
priėjęs išvados, jog moterys tu
rinčios ir kitokį sudėjimą, negu 
vyrai. Pastarieji, atrodo, subuda- 
voti nuo žemės, kitaip sakant, nuo 
pamatų — į viršų, o moterys — 
pusiau, nuo viršaus žemyn, pu
siau — nuo apačios į viršų. Vie
nas iš mėgiamiausių jo “hob
by” — esąs miegas. O kadangi 
mėgiamiausias jo užsiėmimas y- 
ra miegas — tai kitiems “hobby” 
nebelieką laiko.

Politikoj —jis balsavęs už vi-

sus po truputį. Todėl galvojąs, 
kad jis tesąs tik balsuotojas. Be 
to, labai realiai galvojąs apie 
maistą. Jei tai yra maistas tai jis 
turįs būti suvalgytas.

Batai, norint, kad jie būtų pa
togesni, jo nuomone, turi būti 
išnešioti ant reikiamos kojos, at
seit, kairysis — ant kairės, deši
nysis — ant dešinės.

I

P. A.

“Maskvos viešbučiuose trūko tua- 
tetinio popieriaus ir Lenino 100 
įmetu jubiliejaus dienoje. Teko pa
sitenkinti Pravda.” Taip tašo lat
vių laikraštis “Latvija” nr. 21 1970 
m. gegužės 30 d. laidoje įsideda
mas šį iškilmingą Lenino portretą.
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