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DIDELIAM DALYKUI 
PAJUDĖJUS

PINIGAI-MŪSŲ ISTORIJOS IR 
VALSTYBINGUMO LIUDININKAI

Jono K. Kario “Numizmaf kos" sulaukus

Paaiškėjus, kad Vatikano ir ki
tuose Italijos archyvuose yra ne
mažai rankraštinių dokumentų, 
liečiančių Lietuvos praeitį, bet 
dar neturint galimybės nei pla
no juos visus išleisti, buvo apsi
ribota bent pačius šiuo laiku ak
tualiausius jų išrinkti.

Tą aktualų reikalą iššaukė Lie
tuvių Enciklopedijos leidimas. 
Visus Lietuvos istoriją liečian
čius klausimus, kurie turėjo būti
L.E. jglaudinti, pasiskirstė lietu
viai istorikai ir tie kunigai, kurie, 
gyvendami Romoje, galėjo priei
ti prie archyvų, kaip antai: prof. 
P. Rabikauskas, S.J., kun. R. 
Krasauskas, prel. P. Jatulis, kun. 
J. Vaišnora, MIC ir pasaulietis 
prof. Z. Ivinskis. Pastarasis iš su
rinktos archyvinės medžiagos pa
rašė plačią monografiją apie vys
kupą Merkelį Giedraitį ir, be to, 
paskelbė daug straipsnių lietuvių 
spaudoje. Tėvas J. Vaišnora pa
rašė stambią knygą “Marijos gar
binimas Lietuvoje”, pasiremda
mas taip pat archyvuose rastais 
šaltiniais ir, be to, daugelį straips
nelių į L.E., o kiti minėti kuni
gai buvo nuolatiniai L.E. bendra
darbiai.

Rastą archyvuose medžiagą ga 
Įima klasifikuoti įvairiais požiū
riais ir leisti skirtingomis serijo
mis, pavyzdžiui: Lietuvos vysku
pų reliacijos, Lietuvos vyskupų 
skyrimo procesai, Lietuvos vals
tybės santykiai su kitomis valsty
bėmis ir Šventuoju Sostu, Lietu
vos mokyklos, Lietuvos vienuo
lynai, Atsitiktinių reikalų raštai, 
Lietuvos Bažnyčios istorija (Že
maičių, Vilniaus, Vygrių-Seinų 
vyskupijos). Visas serijas sudėjus 
kartu, susidarytų per dvidešimt 
tomų. Lietuvių Katalikų mokslo 
akademijos poskyris — Istorijos 
mokslo sekcija kartu su Lietuvos 
istorijos ir religinės kultūros in

Jonas K. Karys, NUMIZMATI

KA. žodynas, raštai. Fonm. 6”x9”, 
340 psl., kreidinis pop’erius, kieti 
viršeliai, apie 180 iliustracijų. Iš
leido “Aukselis”. Irrvnaculata 
Press, Putnam, Conn., 1970. Lib- 
rary of Congress Catalog Card Nr. 
72-108424. Kaina $15.00. Leidinys 
gaunamas ir “Drauge”.

*
Numizmatika... Daug kas esa

me šitą žodį girdėję, tik ar visi 
jį tiksliai suprantame? O tai yra 
svarbi, visoje eilėje kalbų beveik 
vienodai tariama graikiškos kil
mės sąvoka. Ja nusakome moks
lą apie įvairius piniginius ženk-

stitutu nusprendė visoms aukš
čiau minėtoms serijoms, jeigu jos 
bus leidžiamos, duoti bendrą var
diklį: “Fontes Historiae Lituani- 
ae” — “Lietuvos istorijos šalti
niai”. Be to, kaip antrinis titulas 

' galės būti atitinkamos serijos var- Į 
das, kaip aukščiau jos buvo išvar-1 
dintos. O visi leidžiamieji tomai 
turės eilinį numerį: tomas I, to
mas antras ir t. t.

L.M. Mokslo akademijos nuo
sprendžiu buvo ryžtasi pradėti 
minėtos dokumentacijos bent pir
mosios serijos — Lietuvos vysku
pų reliacijos — leidimą. O vys
kupui V. Brizgiui pasisekė surasti 
tam leidiniui ir mecenatą a.a. 
prel. J. Paškauską, Chicagos lie
tuvių Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos kleboną, kuris 
tam tikslui paaukojo 3,000 dol. 
Pinigai buvo gauti ir, tarpinin
kaujant Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos vadovybei Romoje, per
siųsti L.K. Mokslo akademijai. 
Tai, berods, buvo prieš dvylika 
metų, o išleistų reliacijų vis dar 
neturime. Kodėl taip ilgai užtru
ko? Buvo įvairių priežasčių.

Pirmoji ir svarbiausia iš jų y- 
rą ta, kad nebuvo lėšų stipendi- 
juoti bent vieną tam darbui tin
kamą specialistą, kuris, užtikrin
tas iš šalies teikiamomis pragy
venti lėšomis, galėtų pilnai atsi
duoti reliacijų leidimui. Kiekvie
nas tam darbui tinkamas specia
listas nuėjo dirbti ten, kur buvo 
apmokama: prof. P. Rabikauskas 
į Gregorianumą, prof. Z. Ivins
kis į Bonnos universitetą, prel. P. 
Jatulis pas ukrainiečius redaguo
ti jų Bažnyčios istorijos šaltinių, 
kun. R. Krasauskas — rinkti 
dabartinio Lietuvos religinio gy
venimo faktų ir surinktą medžia
gą krauti archyvan ateities isto
rikams naudotis. Be to, visi mi- 

(Nukeltai j 5 pusi.)

kt.).
Senųjų, turinčių ilgą istoriją 

tautų pinigai buvo ir tebepasi- 
lieka vienu svarbiausiu jų turėto 
bei naudoto suverenumo pažymiu 
ir akivaizdžiausiu jo įrodymu. 
Nelaisvi žmonės savų pinigų ne
turi; tuo tarpu visos suvereninės 
tautos ,jų sukurtos valstybės 
be šio visokeriopos pažan
gos variklio istorijos bėgyje 
neišsivertė. Turėdami tatai gal
voje, mes lengvai pateisinsime 
tuos, kurie, skaitydami ikišiolinį 
Lietuvos istorijos vadovėlį, ner
vingai klausdavo: argi Didžioji 
Lietuvos Kunigaikštystė nebuvo 
suvereninė valstybė, jei ji 
neturėjo savųjų pinigų?.. Turėjo. 
Kurgi ne. Tik jie daug amžių iš
tūnojo “užkeikti”: niekas lietuvių 
tos didingosios mūsų istorijos ša
kos rimtai nebuvo palietęs, nie
kas iki mūsų laikų jos giliau ne
pastudijavo, nepažino. Netgi is-

M. PALEMONAS

torikams jos tarytum nė nebu
vę...

Dipl. ekonomistas Jonas K. Ka
rys, anuometinis Nepriklausomos 
Lietuvos monetų kalyklos virši
ninkas, prieš gerą puskapį me
tų pi r m as to didžio darbo ė- 
mėsi ir, nežiūrint II pas. karo į- 
vykių, istorinius Lietuvos pinigus 
moksliškai atkasė, iškėlė ir paro
dė. Jo “Senovės Lietuvių pinigai”, 
stambus, gausiai iliustruotas vei- 

Senosios Lietuvos moneta — D. L. K. Žygimanto Augusto 1566 metų ke- 
turgrašis (žymiai padidintas). (Iš Br. Kviklio archyvo)

lūs bei kitokius numizmatus, ta
čiau pirmiausia ji reiškia visą ži
nyną, kuris sukasi apie istorines 
monetas. Nomįsma graikai va
dindavo apyvartinį pinigą, mone
tą; numizmatais laikomi dalykai 
bei daiktai, kuriuos numizmatika 
nagrinėja ir tiria (pati moneta, 
bet koks jos pakaitalas, medalis, 
ordinas, jų modeliai, štampai ir

kalas, pradėtas rašyti dar 1936 
m., o paskelbtas 1959 m., atiden
gė čia tikrus, nuostabius praei
ties faktus, davė būtinas žinias, 
mūsų istorinių pinigų atvaizdus, 
metrologiją, jų statistikos metme
nis; sinchronizavo amžiais besi- 
keitusias krašte (kaip ir visur ki
tur) mainų priemones su visais 
kitais tautos istorijos įvykiais. An

Vienas nepriklausomos Lietuvos banknotų (Iš Br. Kviklio archyvo),

tras to paties autoriaus veikalas 
‘Nepriklausomos Lietuvos pini
gai” (išsp. 1953) pirmą kartą a- 
pėmė ir paruošė ateičiai pilnas 
tos įžymios epochos mūsosios nu
mizmatikos žinias. Taigi, abi tos 
knygos sudaro lietuviškosios nu
mizmatikos pagrindą nuo neat
menamųjų laikų iki dabar.

“Numizmatika”, ši trečioji Jo
no K. Kario pirmųjų (nes ir 
tokios, ar bent jau panašios, kny
gos mes niekad nesame turėję), 
paberia daugybę visokių numiz
matinių žinių, būtinų bei neap
sakomai naudingų visiems, ne tik 
šios mokslo srities žinovui ar mo
kovui, bet kiekvienam švieses
niam lietuviui, ypač žurnalistui, 
mokytojui, profesoriui...

Žvilgterėkime į šį tikrai gražų 
tomelį iš arčiau. Jis autoriaus per
skirtas į dvi dalis: pirmoje, vie
ton kaip ir lauktų kokių ištisi
nių teoretinili “mandrybių”, iš
skleistas apie 750 žodžių bei są
vokų numizmatinis žodynas. Js 
me sutalpinti, turbūt, visi lietu 
viškieji ir daug skaitytojui būti 
niausiu žinoti tarptautinių šio: 
srities vardažodžių. Kiekvienas jų, 
tegu ir sutrauktai, gryna, aiškia 
žinovo kalba, su būtiniausiais 
duomenimis ir datomis, paaiš
kintas. Žodyne randame nuosek
liai aptartus visus monetinius me
talus, jų junginius, bronzas. Čia 
uvokiame ištisą monetos is

toriją, gamybą; išskaitome josios 
/eidus, kitas dalis; kokių medžia
gų, rūšių ir formų monetų bū
ta ir yra; sužinome įvairiausius 
jų vardus ir pravardes (pavyz
džiui: stateris, aureusas, florenas, 
altyn, latas, kreiceris, solidas, du
katas, guldenas, taleris, puskapis, 
zlotas, baratinka...); patiriame, 
kas yra daiktiniai pinigai, numiz
matai, dioskurai, laiko eros (se
noji, mūsų, budistų, hegira, kt.), 
testonas, labarum, kristograma, 
tinktūros, banknotas, fiat pinigai, 
brakteatas; kur gaminti ir kaip 
atrodo vadinamieji “Judo sidabri
niai”; etc. Taip pat žodyne ran
dame finikiečių, graikų, hebrajų, 
arabų, rusų ir vokiečių raidynus; 
arabų, persų, kinų, Siamo, indų, 
slaviškus rusų ir romėnų skait
menis; visų svarbesnių kraštų bei

valstybių piniginių vienetų pava
dinimus. Žodžius moneta, mone
tų kalykla, numizmatika Lietu
voje, Pragos grašis, Stiebų var
tai, taleris, Vilniaus kalykla, Vy
tauto pinigai, Vytis lydi platoki 
paaiškinimai — ištisos studijė- 
lės. Visi svarbesni punktai ilius
truoti atitinkamais paveikslais, 
šdėstytais prie aiškinamųjų da
lykų, ne kur nors lentelėse, kaip 
seniau būdavo. Šis modernus i- 
liustracijų išdėstymas labai pa
lengvina skaitytojui įsidėmėti ir 
suprasti, nors spauda gerokai 
brangesnė. Skaitydamas šį žody
ną iš eilės, išmoksti numizma
tikos teorijos; prireikus kurio vie
no žodžio prasmės ar duomenų, 
atsiverti jį alfabeto pagalba. 
Mokslas ir praktiški dalykai yra 
drauge! Tai puikiai apgalvotas at- 
sidavusio pasirinktam uždaviniui 
žmogaus-specialisto darbas. Žo
dyno gale (psl. 203) nurodyti ir 
šaltiniai, viso arti šimto veikalų.

Antroje “Numizmatikos” daly
je autorius surinko svarbesnius 
savo numizmatinius raštus, pa
skelbtus tremties periodikoje iš
tisą pastarąjį dešimtmetį. Kas 
juos kitaip būtų kada suvaikęs, 
nors visi jie mums būtini, svar
būs, įdomūs. Jų temos: Seniausie
ji lietuvių “pinigai”; Nuo “kapos” 
ir grašio iki lito; Žygimanto Va
zos “auksinės lėkštelės”. Išskiria
mieji ženklai lietuviškoje numiz
matikoje; Nepriklausomos Lietu
vos monetos (ir kaip mes jas ga
minome); Kennedžio pusdoleris; 
JAV sumuštinės monetos; Kau

Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos moneta — Žygimanto Augusto 1565 
metų šeštokas. , (Iš Br. Kviklio archyvo)

no monetų kalyklos; Lincolno 
centas ir jo kūrėjas; Lietuvos pi
nigų istorinė apžvalga. Ir šie raš
tai vaizdžiai pailiustruoti. Atro
do, J. K. Kario “Numizmatika” 
bus labiausiai iliustruota moksli
nė knyga mūsų raštijoje: joje 
priskaičiavau apie 180 paveikslų, 
sudėstytų iš daugiau kaip 1000 

i dalių-dalelių! II dai. pabaigoje 
I dar skaitome stipriai motyvuotą 
kritiką “Dr. Račkaus ‘Žinyno’ rei
kalu” ir atvirą laišką spaudai 
(tiek išeivijoje, tiek ir pačioj tė
vynėj). Gina jis čia kone pusę 
savo amžiaus kultyvuotas dirvas 
nuo diletantiškų piktžolių visa 
savo erudicija, visa energija.

Baigiamose autoriaus pastabo
se J. Karys sako, jog “Numizma
tika” būsianti paskutinė jo kny
ga šiame mokslo sektoriuje. “Kas 
čia dar liko nepadaryta ar bus 
darytina, palieku, linkėdamas pa 
sisekimo, jaunesnįems...”, drama
tiškai atsisveikina jis su savo iš
augintu “medeliu”, tartum bū
damas tikras, jog žmogaus am
žiaus septintojo kryželio pabaigo
je užsimotiems stambesniems žy
giams galį pristigti jėgų ir laiko... 
Tačiau, kas autorių pažįstame, 
drąsiai sakom: ne jam prisėsti 
rankas, kol jos jo valios tebe
klauso...

“Numizmatikos” kalba — J. 
Kario kalba: aiški, taisyklinga, 
vaizdi. Korektūros paklaidėlių 
kaip ir nėra. Paveikslai neblogai 
išėję, bet giliaspaudėje jie būtų 
vertingesni. Tomelis įrištas dai- 

(Nukelta j 4 pusi.)
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Pluoštelis atsiminimų apie prof. Pr. Kuraitį

All About Lithuania

l+‘s an Encyclopedia in Exile
Tenesipiktina skaitytojai, išvy

dę tokią antraštę, parašytą ang
liškai. Tebūna tai išimtis, malo
ni išimtis. Lygiai tokia pačia ant
rašte, birželio mėn. buvo iš
spausdintas simpatingas rašinys 
“Detroit Free Press” rytinio dien 
raščio skiltyse, pakankamai ryš
kioje vietoje, šimtams tūkstan
čių savo skaitytojų pristatąs išei
vijos lietuvių pasididžiavimą — 
lietuvišką enciklopediją. Padė
ką už šią informaciją tenka skir
ti Vincui Rasteniui (jo ir nuot
rauka prie straipsnio pridėta). Jis 
lankėsi Ann Arborte ir Detroite, 
kartu suteikdamas pasikalbėjimą 
minėto dienraščio štabo repor
terei Judith Frutig, parašiusiai 
čia minimą straipsnį, taip mielą 
skaityti kiekvienam lietuviui.

Pradžioje to rašinio pastebima, 
kad viskas, ką tik norima suži
noti apie Lietuvą, šiuo metu yra 
surinkta Bostone. “Encyclopedia 
Lithuanica” talpina visus faktus 
apie tą mažą sovietinę respubli
ką (be reikalo autorė čia praki- 
ša sovietinį terminą), nuo žo
džio Ablinga (vietovė) iki Sigi
to Zubkaus (architekto).

Vincas Rastenis, 65 metų am
žiaus, niujorkietis, yra lietuvis 
laikraštininkas, kuris redaguoja 
enciklopedijos II-ąjį tomą, iš jo 
ir gautos informacijos apie tąjį 
anglų kalba leidinį, kuris tikrai 
galima pavadinti “enciklopedija 
egzilėje”. Rastenis pabrėžė, kad, 
paprastai, tokio pobūdžio encik
lopedijos yra leidžiamos savaja
me krašte ir savoje kalboje, bet 
šiuo atveju situacija yra visai ki
ta — tautinė enciklopedija yra 
leidžiama svetimame krašte ir 
svetima kalbai Toliau cituojama 
ištrauka iš pirmojo tomo įžan
gos, paaiškinanti leidimo tikslą: 
“Among the Lithuanian public, 
the desire has been expressed 
that the plentiful material on 
Lithuanian subjects provided in 
the general Lithuanian Encyclo
pedia should be made available in 
some form to the English speak- 
ing world”.

The Free Press pažymi, kad 
leidėjas yra Joseph Kapočius, ku
ris dirba spaustuvėje Bostone. Jis 
ir visa eilė redaktorių bei bend
radarbių yra politiniai egzilai, 
kurie pasitraukė iš Lietuvos 1944 
m. vokiškosios okupacijos metais. 
Jų pasitraukimas nutraukė dar-

Apie intelektualus už geležinės
os

Rašytojas Algirdas Landsbergis 
dėstąs istoriją Fairleigh Dickin- 
son universitete, Rutherforde, pa 
rašė straipsnį “Intellectual Fer- 
ment Under Communism”, ku
ris išspausdintas žurnale “ACEN 
News”, No. 146, May — August 
1970. Čia daugiausia rašoma a- 
pie kūrybinės laisvės sąlygas už 
geležinės uždangos. Pažymima, 
kad Stalino laikais prievarta bu
vo itin stipri ir rašytojai buvo pri
versti nutraukti ryšius su vaka
riečių literatūra ir kultūra. “Ta
čiau tironai amžinai negyvena”, 
rašo Landsbergis. Varžtai buvo 
kiek atleisti atėjus į valdžią 
Chruščiovui. To poveikyje Rytų 
Europos kraštuose, nors dar esan
čiuose komunistų valdžioje, kū
ryba palinko ar į savo tautines 
tradicijas, ar į Vakarų kultūrinį 
paveldėjimą, kiek, žinoma, tota- 
listinio režimo sąlygos leido. Iš
kilo draudžiamųjų rašytojų vei
kalai, kaip Kafkos, Capeko. Kai 

bą, kuris buvo pradėtas dar 1930 
m., norint išleisti 36 tomų bend
rąją lietuviškąją enciklopediją, 
bet tas darbas tegalėjo būti už
baigtas tik Jungtinėse Valstybėse 
1968 m. Gi anglų kalba versija 
kaip tik ir išplaukė iš to viso 
projekto. Kai darbas bus baig
tas, gausis šešių tomų rinkinys, 
su maždaug 600 psl. kiekvienoje 
knygoje.

Rašinio autorė pažymi, kad, 
taip, kaip ir Rastenis, dauguma 
enciklopedijos bendradarbių ge
riau kalba ir rašo lietuviškai, ne
gu angliškai. Dėl to dauguma 
paruoštų straipsnių pirma yra pa 
rašoma lietuviškai, tuomet ver
čiama anglų kalbon ir galutinai 
jau paruošiama redaktorių.

Perskaičius tą visą rašinį, ir 
vėl kyla mintis, kad kultūriniais 
pasiekimais gana dažnai sugeba
me sudominti gyvenamosios ap
linkos viešosios opinijos formavi
mo institucijas, tuo tarpu mūsų 
politinė veikla, ne visada randa 
dėmesio,, neretai pasitenkinant 
tik viena kita eiline žinute. To
dėl, galimas dalykas, siekiant 
garsinti lietuvius ir Lietuvą, tik 
jau nepaskutinėje vietoje reikėtų 
kelti visus mūsų pasiekimus kul
tūriniame sektoriuje: mene, moks
le, literatūroje. Turime visą eilę 
pavyzdžių, kada tokio pobūdžio 
lietuviškieji įvykiai rado atgar
sio amerikinėje (ar kanadinėje) 
aplinkoje. Dalinai nukrypstant 
nuo temos, būtina pastebėti, kad 
ir lietuvių genocido parodos ati
darymas ir kongr. G. Fordo kal
ba pasakyta mūsiškiams, buvo se 
kančią dieną perduota per CBS 
radijo žinių tinklą, lygiai su ki
tais to rytmečio svarbiausiais į- 
vykiais. Reiškia, yra galimybių 
prieiti ir prie didžiosios spaudos 
ir radijo, tik ar visos tos progos 
tinkamai išnaudojamos?

Neseniai Br. Nemickui lan
kantis Detroite, S. Šimoliūno pas
tangomis, buvo su svečiu pada
rytas pasikalbėjimas ir visa tai, 
su jo nuotrauka, buvo išspaus
dinta kitame didmiesčio dienraš
tyje “The Detroit News”. Jame 
buvo aptartos lietuvių pastangos nutilti, arba, kaip Kolakowski, 
r»žjrlA+i cnviatii rtricMcrfam V ra S- K/r___ 1. Tpadėti sovietų prislėgtam kraš
tui ir demaskuotos sovietinės pa
stangos pratinti viešąją opiniją 
prie okupacijos fakto.

Al. Gimantas

kurie tremties rašytojai, aukščiau 
niekinti ar ignoruoti, kaip Jones- 
co, dabar ėmė darytis net nacio
naliniais klasikais.

Lietuvoje tas atlydis ėmė dau
giau reikštis lyrika poezijoje ir 
liaudies folkloro motyvais kitoj 
kūryboj. Tik pačioje Rusijoje tas 
procesas buvo žymiai mažiau ryš
kus.

Rašytojai daugeliu atveju yra 
buvę politinių pasikeitimų avan
garde, kaip Mickevičius, Petofi 
(Vengrijoje). Užtat komunisti
niai režimai stengiasi rašytojus 
laikyti savo kontrolėje, ypač, kas 
liečia politinių — socialinių kryp
čių reiškimo laisvę.

Lenkijos įvykiai parodė, kad 
raudonajam režimui nėra taip 
lengva savo tarnybon palenkti li
teratūrines sroves. Lenkijoje ėmė 
reikštis absurdo teatro kūryba, 
vadovaujant tokiems dramatur
gams kaip Mrozek, Rozevvicz. 
Daug dėmesio laimėjo aukšto

Lietuvos kultūriniu gyvenimu 
besidomintieji būtinai tūrėtų 
perskaityti “Aidų” žurnalo 3 
ir 4 numeryje išspausdintą dr: 
Juozo Girniaus straipsnį apie 
prof. Praną Kuraitį. Dr. Gir
nius, paminėdamas 5 m. sukak
tį nuo a. a. prof. Kuraičio mir
ties, išsamiai ir vispusiškai ap
taria tą gilų mintytoją, rūpes
tingą profesorių, uolų visuome
nininką, pasišventusį jaunosios 
kartos ugdytoją, įtakingą atsi
kūrusios Lietuvos intelektuali
nio gyvenimo formuotoją. Per 
du žurnalo numerius ėjęs dr. 
Girniaus straipsnis toks išsa
mus, kad prie jo vargu ką būtų 
galima pridėti; nebent vienu ki
tu epizodiniu atsiminimų bruo
žu jį pailiustruoti.

Šių eilučių autoriui teko klaū 
sytis prof. Pr. Kuraičio pąs.kąįr 
tų Kauno kunigų seminarijoje, 
kur kartu buvo einamas ir uni
versiteto teologijos skyr. kur
sas. Teko stebėtis prof. Kuraijiįo 
ir giliu dėstomojo dalyko paži- 
nimu, apskritai giliu jo filoso
finiu išsimokslinimu ir kartu 
ypatingu kuklumu. Jis tuo me
tu (apie 1931 metus) buvo Vil
kaviškio diecezijos prelatas, bėt 
jo niekada netekdavo pamatyt 
su Bažnyčios hierarcho insigni
jomis- Visada pasirodydavo su 
kuklia, juoda sutana. Ne kartą 
paskaitose prasitardavo (veng
damas bet kokių aliuzijų į sa
ve) ■ Ju;.;

— Jeigu kas nors visųaųięųė- 
je išauga, prasikiša pro kitus,, 
jis turi savo kuklumu, nuolanku 
mu tai atpirkti.

Pats prof. Kuraitis nei savo 
sugebėjimų, nei savo įtakos nie
kada ir niekur nedemonstruoda
vo, tačiau, pasilikdamas užnu
gary, buvo didelis inspiratorius. 
Paskutiniame nepriklausomos 
Lietuvos dešimtmetyje, atsime
nu, pas jį vykdavo pasitarimai 
pačiais gyvybiškiausiais Lietu
vos kultūriniais, religiniais, so
cialiniais rekalais. Ypaš tokie pa 
sitarimai vykdavo, kai į Kau
ną suvažiuodavo Lietuvos vys
kupai savo posėdžiams. Čia tada 
vakarais atvykdavo vysk. Rei-

kritikos lygio žurnalas “Dialog”. 
Deja, režimas netrukus pasirūpi
no pravesti valymą. Tie avan

gardiniai rašytojai turėjo arba

Kott, Mrozek, Lenkiją apleisti.
Užtat dabar už geležinės už

dangos turi augah'čioš įtakos' po
grindžio literatūra — mašinėle 
perrašinėjami Solženicyno, Si
niavskio ir kitų kūriniai bei po
grindžio žurnalai, ypač leidžiami 
Maskvoje ir Leningrade, turį ry
šių su studentija.

Yra pastebimas aiškus ryšys 
tarp vadinamų revizionistų Rytų 
Europoje ir tarp maištininkų Ru
sijoje. Pogrindžio leidinys “Nau
jųjų įvykių kronika” neseniai iš-

"Dirigentas

Daugelis nueina pasigėrėti vasa
riniais Grant Parko koncertais Chi
cagoje. Čia liepos 25 ir 26 d. bu
vo atliekama Glucko opera “Orfė
jus ir Euridikė”. Opera skambi. Ją 
atliekant, šalia sirrifdhinio orkestro 
ir choro, dalyvavo Iritys Solistės.

Rašydama recenziją, muzikos kri
tikė Kathleen Momėr dienraštyje 
“Chicago Sun-Timės” davė, antraš
tę: “De Almeida- is plainly a but- 
cher”. De Almeida buvo dirigentas. 
Ir ne eilinis. Berods, jis yra Hous- 
ton miesto operos muzikinis vado
vas. O straipsnyje ir net antraštė
je pabrėžiama, kad jis tikras “Mėsi
ninkas, skerdikas”. Ir recenzija buvo 
išspausdinta sekmadienio numeryje 
(liepos 26 d.) ir vėl perspausdinta

, JUOZAS PRUNSKJS

nys, vysk. Paltarokas, prof. šal 
kauskis, dr. Dielinin'kaitis, dr. 
Skrupskelis, .prof. Yla ir kiti. 
Tuose posėdžiuose prof. St. Šal
kauskis aptarė savo keliamą gy 
vosios dvasios sąjūdį, vysk. Pal 
tarokas palaikydavo svarsty
mus labiau spirginančių sielova
dos klausimų, dr. Dielininkaitis 
visada sielojosi socialinio klau
simo sprendimais. Buvo pasikei 
čiama mintimis, tiesiamos vei
kimo gairės. Prcf. Kuraitis dau 
giau pasilikdavo tylus, bet vi-

•’ Prof. P, Kuraitis
:? , J i tart ,.*£ 1
u:
sadji buvo jąųčiąmas jo entu
ziazmas naujiems, pažangiems 
mūsų krikščioniškos kultūros 
užmojams-

Tuo laikotarpiu grupė jaunų
jų Lietuvos akadėmikų, profeso 
rių susibūrė lėifetf modemų dien 
raštį “XX Amžhį”. Jų iš vaka 
rų Europos atsineštos plačios 
pažiūros, susipažinimas su už
sienio katalikų naujomis pastan 
gomis ir kryptimis, jų nuo
širdi meile Lietuvai, pažangus 
socialinio klausimo 'imas,
ryžtas jungti visas pozityvias 
jėgas, neskiriant, kas kokių pa
žiūrų bebūtų, buvo keliais de
šimtmečiais anksčiau pasireiš- 

spausdino ištraukas iš rašto Ko- 
lakovvskio, kurį Kremlius laiko di
namitu...

Čekoslovakijos rašytojų kongre
sas 1967 m. priėmė rezoliuciją, 
išreiškiančią solidarumą su Sol
ženicynų ir Siniavskiu.Kai kurie 
ekspertai teigia, jog Sovietai įvyk
dė Čekoslovakijos okupaciją be 
kitko ir dėl to, kad juos gąsdino 
augantis disidentų sąjūdis Ukrai
noje. Tautinis fermentas Baltijos 
kraštuose taip pat ryškus ir jis 
kristalizuojasi plačiau rytinėje 
Europoje. O tos disidentų min
tys Rytų Europoje randa atgarsį 
taipgi pačios Rusijos intelektua
lų ir kitų tarpe.

J. Daugi.

- skerdikas"

pirmadienio laidoj.
Apie vieną iš solisčių — Carolyn 

Smith-Meyer — recenzijoje Morner 
pažymi, kad ji arba nustojo lavin
kis, Arba užmiršo, kad balsą reikia 
paremti kvėpavirtiū.

Jpigu kas iš lietuvių rėėenzentų 
mūsuose taip atsilieptų Spaudoje a- 
piė dirigentą kr solistę, tai gautų 
neišpasakytos pylos iš paliestojo ir 
jo gerbėjų. Pas mus gal jau net 
per daug to didelio jautrumo. Vi
sur ir viską tik girk arba tylėk. O 
meno pasauly esama kitaip, net ir 
toks recenzinis supurtymas gali bū
ti menininkui net labai naudingas, 
gali būti pretekstas pasitempti ir 
kitą kartą duoti geriausia, ką gali.

J. Daugi.

kusios sveikos krikščioniškos 
kultūros ekumeninės pastangos. 
Ne visiems tos naujovės buvo 
prie širdies. Nors prof. Kuraitis 
“XX Amžiaus” kolektyve neda
lyvavo, bet jo įtaka buvo stip
riai žinoma ir dėl to apie tą dien 
raštį susimetusius vadovaujan
čius žmones Kaune daugelis pri 
vačiai vadino kuraitininkais-..

Iš dalies galima tvirtinti, kad 
“XX Amžius” buvo pralenkęs 
savus laikus. Kauno kurija šiuo 
atžvilgiu buvo kiek konservaty
vesnė ir man, būnant to dien
raščio redaktoriumi, vieną kar
tą garbingasis arkv. J. Skvirec
kas buvo pareiškęs savo skir
tingą nuomonę dėl dienraščio 
krypties kai kuriais klausimais. 
Tai buvo vieša paslaptis... Man, 
išėjus iš seminarijos su nusista
tymu šimtu procentų bendradar 
biauti su bažnytine vadovybe, 
vienu kitu metu susidarė vidinis 
nerimas, ir kartą prasitariau 
prof. Kuraičiui, ar nevertėtų 
man iš redakcijos trauktis. ■—

Prof. Kuraitis čia abejonių ne 
turėjo. Jis ryžtingai pareiškė ši
tokią mintį:

— ' Atmink, kad čia yra gal 
pats didžiausias darbas, kokį 
tau kada nors gyvenime teks 
dirbti. Vežk, kol tik gali.

Prof. Kuraitis iš šalies atro
dė toks šaltas, sausas mokslinin 
kas o tikrovėje buvo širdies 
žmogus. Mes visi žinojome, kaip 
tai vieną, tai kitą gabesnį stu
dentą idealistą pasirinkdavo 
bau “padėjėju” savo redakcijos, 
Spaudos darbe, o tikrumoje — 
savo parama sudarydavo jam są 
lygas išeiti aukštąjį mokslą. Ir 
kitiems jis rasdavo progos savo 
prielankumą ir paramą paro
dyti.

Atsimenu, kai 1940 m. vasarą 
Lietuvą užplūdo bolševikai, teko 
tuo metu dirbti Katalikų spau
dos biure, turėjusiame patalpas 
drauge su Katalikų veikimo 
centru. Nyki nuotaika tuo metu 
buvo Kaune, tuo labiau slegian
ti nuotaika buvo okupantams 
taip nemieloj įstaigoj, kaip ka
talikų veikimo ir spaudos cent 
ras. Ir, kai, rodos, daugelis įta
kingesnių žmonių vengė maišy
tis po šitokias “karštas” vietas 
vieną dieną atėjo prof. Kuraitis 
Atrado, kad pagrindiniai kata 
likų veikimo šulai: dr. J. Lei- 
monas, dr. J. Pankauskas jau 
buvo areštuoti. Iš vyresniųjų 
įstaigoje tebuvau pasilikęs tik 
aš vienas. Prof. Kuraitis daug 
nekalbėjo — nei guodė, nei stip 
rino nepalūžti, bet matyt, kad 
labai atjautė ir ėmė kalbėti:

— Žinai, tu man padarydavai 
spaudos apžvalgų “Tiesos Ke-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
VaL: kasdien 10—12 vai. ir 7—t v, 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta Ligoniai priimami susitarus 

Oflao telefonas: PR 8-3229 
Rea. telef VVAlbrook 0-5070

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOe 
GLNEKOLOGINfi CHIRURGIJA

4449 So. Pulasld Road (Orawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pasai susitarimą 
lel neatsiliepia, skambinti 174-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

1801 VVest 63rd Street 
Kampas U-čios lr California

VaL: kasdien nuo 0—8 vai. va*,
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad. tr kitu laiku pasai sutari 
Oflao telef. 478-4043

Rerid. tel. VVAlbrook 3-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0588 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Ronte tft. Elgin. Illinoto 

liui”. Nebūsiu aš dar1 reikiamai 
atsiteisęs...

Ir ėmė spausti į delną porą 
šimtinių litų. Žinojau, kad jis 
jau buvo man reikiamai atsily
ginęs, niekuo nebuvo skolingas. 
Tą jam pasakiau ir gyniausi. O 
jis vis tiek savo padarė. Jautės, 
kad jis norėjo dar padaryti kokį 
smagumą, kokį džiaugsmelį 
žmogui, kuriam gresia tas pats 
draugų likimas — areštas. Toks 
buvo prof. Kuraitis.

• Esperantininkų kursai Lie
tuvoje. Trakuose liepos mėn. bai 
gėsi kursai vidurinių mokyklų es
peranto kalbos mokytojams, Kur-

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

DR. PETER L BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 Ist Street
Vai.: pirm. ketv. 1-4 vakare 7-9 
antr., penkt. 1-5. treč. lr 6ešt. tU 
Husitarue

Dr. Xnt. Rudoko kabinėta perlmB

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 51 st Street 
TEL. GR 8-3400

Vai oagal susltarlma: Pirmad. U 
«etv. 1-—4 1r 7—9: antrad. Ir penk 
tad. 10-4: Šeštad. 10-2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-696O

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
8PECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
HAVFORD MEDICAL BUI1 .DINO 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susltarlma

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų ligos 

Ginekologine Ohirnrgija
8132 S. Kedzie Avė., VVA 5-267(1 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų-rezid. — PRospect 8-9081 
OR. JANINA JAKŠEVICIUS

J O K L A
VAIKU LI G O t 

2656 VVest 68rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt 
nuo 12 Iki 8 vai. ir nuo 5 Iki t 
vai vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS TR CHIRURGAI’
3844 VVest 63rd Street

VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. lr t 
Iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplc 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.

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

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

Tel. — REllance 5-1811
JR. WALTER J. KIRSTUM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvi, gydytojas)
3925 W. 59 Street

VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. b 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 8 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. o 
■rečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTU
MEDICAL BUILDING

7158 South VVestern Avenue 
Pirmad.. antrad.. ketvirt lr penki 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. lr nut 
8—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1108 
Rez. tel. 239-2919

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. lr 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Atostogose iki rugpiūčio 2 d. Sku
biam reikalui esant kreiptis j dr. F. 
Kauną._____________________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7 ist street
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr resldencijos) 
Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

rrilm* tik susitarus 
valandos pirmad.. ketv. 4—1 vai.

antrad. *—4 vai. 

sus lankė apie 40 tarptautinės kai 
bos žinovų iš visos okup. Lietu
vos.

• Okup. Lietuvoje tėra du an
tikvariatai: vienas Vilniuje (J. 
Garelio g. 6) ir kitas Kaune, Lie
pos 21 d. g. 1.

• Filmas apie M. K. Čiurlionį. 
Doc. Vyt. Lanksvergis, dėstytojas 
pedagoginiam Vilniaus institute, 
dalyvavo Maskvoje, kinematogra 
fijos institute įvykusiame simpo
ziume apie laiko problemas me
ne. Landsbergis analizavo M.K. 
Čiurlionio tapybą ir muziką ir 
parodė pagal savo scenarijų sukur 
tą filmą “M. K. Žiurlionis. Min
tys, paveikslai, muzika”. (Elta)

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampos) 
Pirm, t penkt. 2 — 8 p. p. 
Antrad. ir ketv. 9 — 11 v. r.

lr 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 

“contact lenree”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 8-7800; Namų 925-7607 

5159 South L'amen Avenne 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadleniate uždaryta

Telef. — 423-2660
0 R. E. R I N G U S

RENTGENOLOGAS , 
9760 South Kedzie Avenue

Vai., pirmad. antrad., ketvtrtad h 
penktad. 8 v r. iki 9 v v Treč. ir 
leštad. 8 v. r. Iki 8 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
3PEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS

274& VVest 69tt Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
**rilnui ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)
Atostogose nuo liepos 18 d. 

iki rugpiūčio 10 d.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
lakštų, Pūslės ir Prostatų 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 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 IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rea. GRo.elhlll 6-0617

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
kl 2 vai p.p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
<ntr. tr penkt nuo 12 iki 2 vai. p.p 

<t vakarai, pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street

Telefonas 025-8206
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—11 
». r„ 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va- 
<aro. Sekmad. lr trečiad. uždaryta 

Rerid. tel, VVA 5-3009______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 6 iki 8 
r. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-8195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

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

Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6648 South Albany Avenue

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

ir kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150
DR. F. G. NINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
’ 3107 VVest 71st Street

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

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 Sontb Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850

^Val.: pirmad., antrad. penktad. 1-4 
Ir 6-8 v v. ketvirt. 6-8 v. vakaro 
Šeštadieniais 11-1 vai. popiet 

1 SKELBKITES “DRAUGE”.
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Žvaigždžių kilimas

JULIJA &VABAITĖ - GYLIENĖ

ATSISVEIKINIMAS

Dabar slankiosini iš kambario j kambarį, 
Kaip kiekvienas tėvas
Ir motina,
Liesdami paliktus ir užmirštu# daiktus, 
Tartum meilės
Eilėraščius . . .

Mūsų rankos tuščiam kambary
Ieško vienos kitų, susitinka
lies juoda, paauksuotom rankenėlėm,
Atminimų skrynia,
laikydamos vienas kito delne
Vaikiškų tavo
J uokų ....

MEILĖS MOKYKLA

Tavo meilės mokykla —
Mažam namelyje baltos
Langinės,
Tarp žalsvų sienų vakarais 
Uždarytas mėnulis.

Langų rėmuose naktis
Išsiuvinėtom Užuolaidom,
Baltas žvaigždžių kilimas
Rožių lysvėje.

ŠEŠTOJI KfiDfi

Antanas Tamošaitis Gėlė mėnesienoje

NĖEA P A SAK Ų, LAIKRODŽIO

Skaitau Vytauto Kazakevi-1 
čiaus pamokslaujantį straipsnį 
“Pergalėje” (1970, Nr. 4), kur 
jis krykštauja apie sovietų lietu
vių literatūros pasisekimą išeivių 
tarpe. “Lankantis pas Amerikos 
lietuvius, ne vienas jų, nepaisant 
skirtingos pasaulėžiūros, su savo
tišku pasididžiavimu rodė knygų 
lentynose iš Tarybų Lietuvos 
gautas knygas”. Prie jų “išeivis, 
pasiilgęs gimtojo krašto, pripuola I 
lyg ^gaivinančio šaltinio”.

Neseniai kitas sovietinis kėliau! 
tojas Juozas Baltušis apie lietu-; 
vius visiškai skirtingą giesmę pa
giedojo: “Stebina neregėtas jų 
protavimo ribotumas, mintijimo 
aklumas, visiškas epochos dva
sios nejautimas ir, žinoma, nuož
mumas". Kodėl Baltušis taip ne
palankiai atsiliepia apie savo 
tautiečius ir net grubiai pridu
ria: “Tai visai sužvėrėję žmo
nės”? Ogi todėl, kad didžioji da
lis Amerikoje gyvenančių tautie
čių nepritaria Lietuvos okupaci-

PRANAS VISVYDAS nose pūpso sovietiniame krašte iš- 
I leistos knygos, nereiškia, kad lie- 
I tuviai pritaria okupacijai. Jie tik 
' naudojasi lietuvių kūrybiniu po
lėkiu, nes jis lietuviškas, o ne so
vietiškas.

Jei jau kalba sukasi apie len
tynas, norėtųsi paklausti viską re
ginčio Vytauto Kazakevičiaus: 
ar smalsumo sumetimais nesusi- 

prieštaravimai i gundė jis atidžiau pasižvalgyti 
Vilniaus ir Kauno gyventojų len
tynose? Jdomu, kokie vėjai ten 
pučia? Neminint beletristikos ir 
mokslo veikalų, ar ten šalia rea
bilituoto Maironio ir Donelaičio, 
šalia Putino ir S. Nėries, Just. 
Marcinkevičiaus ir V. Šimkaus, 
J. Degutytės, ir J. Vaičiūnaitės, 
S. Gedos ir M. Martinaičio kar
tais nėra B. Brazdžionio ir J. Ais-

Virtuvėje kvepia rožių arbata, 
Medus ir gvazdikėliai, 
Tuščia lėkštė ant stalo.
Kėdėj šeštojoj
Snaudžia tik baltas katinėlis.

jai. Toks nepritarimas kaip tik ir 
išreiškia jų pasaulėžiūros skirtin
gumą. •

Bet kaip čia dabar suderinti V. 
Kazakevičiaus susižavėjimą Ame
rikos lietuvių knygų lentynomis 
su J. Baltušio keiksmažodžiais. 
Tokie grubūs 
man, 
Kauno IV gimnazijoje, yra visiš
kai nesuprantami. O gal tai so
vietinė logika: vieniem pakišti 
komplimentiniį saldainį, o ki
tiem vožti branktu per galvą?

Kaip ten bebūtų, lietuviai sve
tur iš tiesų ilgisi savo krašto. Dėl 
to mes galime padėkoti sovietam, 
kad jie tokį ilgesį užkrovė mum 
visam gyvenimui. Jie dabar ga-i čio knygų, H. Radausko “Eilėraš-1 
lingi, todėl ir išmintingi. Jie atė- čių”, liuksusiniai išleistos V. Ma-1 
mė mum tėvynę, bet nepajėgė at-1 černio “Poezijos”, H. 
imti įgimtos meilės kalbai ir lite
ratūrai. Ir jeigu laisvoje Ameriko- tų aitvarų”, A. Nykos-Niliūno j nas susipratęs pilietis puikiai nu- (dainuodami praradimo simfoni- 

je, nepaisant įsitikinimų, lenty-“Orfėjaus medžio” ir “Balandžio tuokia, kokių išdavų galima susi-jas.

Sandoros skrynioje ant aukšto 
Pamiršta lėlė, “Kregždutė*', 
Pirmojo skyriaus sųstuvtnyje 
Nulaužta rožės galvutė ....

Nėra pasakų laikrodžio, 
Plaka tik mano širdis.
Už lango vėjas plėšo
Purviną laikraštį . . .

Tu sėdi raudonoj kėdėj 
Ranka mojuodamas laikui.
Aš esu tavo vienintelė,
Aš esu tavo vaikas . ..

Iš ciklo “Rožių augintojai”
I

—-

išauklėtam idealistinėje vigilijos”, K. Bradūno “Devynių 
balandžių” ir “Sidabrinių kama
nų”, J. Meko “Semeniškių idilių”, 
taipgi A. Mackaus, L. Sutemos, V. 
Šlaito ir L. Andriekaus eilėraš
čių? Sąrašą galima būtų prailgin
ti ir tuo parodyti, į kokią pusę pa
krypęs egzodo “sužvėrėjimas” ir 
kokią naudą jis neša lietuvių li
teratūrai. - . r« •>«<• j

V. Kazakevičius į mano pate
tišką klausimą niekad neatsakys. 

Nagio Jam pavesta rūpintis tik lietuvių 
“Lapkričio naktų” ir “Brolių bai-1 išeivių lentynomis. Be to, kiekvie- 
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laukti dėl vienos “non grata” ant
spaudu paženklintos knygelės. 
Eiliniai piliečiai tokių baisių vei
kalų nei regėti, nei skaityti nega
li. ■ . •
“Reakciniame” užsienyje gimę 
raštai, cituojant Kazakevičių, yra 
susiję “su svetimų mūsų kultūros 
vystymuisi tendencijų skatini
mu”. Taip jau partijos sumisly- 
ta. Niliūno ir Bradūno eilėraš
čių prisiskaitę, piliečiai, neduok 
die, ims lakstyti Laisvės alėja pa
sipuošę sidabrinėmis kamanomis,

O vis dėlto užsienyje išleista 
knyga patenka į laukiančias ran
kas. Ne lentynose ji laikoma, bet 
pogrindyje nuorašais išplatinama 
jaunatviškoje dirvoje, kur domi
masi visa lietuvių literatūra, ne
paisant pasaulėžiūros. Tai yra 
nesugriaunamas faktas. Imkime 
“žemininkus”. Kad ir miniatiūri
niu tiražu išleista, jų poezija var
go keliais yra pasiekusi Lietuvą ir 
stipriai paveikusi jaunosios kar
tos kūrybinį renesansą. Pažvel
gus į Degutytės, Martinaičio, 
Jakšto, Vaičiūnaitės ir kitų dai
ningą panoramą, ir nespecialis-

tui akivaizdu, kokį įspaudą yra 
palikusi audringa ir šakota že
mininkų romantika. Prieš dau
giau dvidešimt metų jaunose pa
bėgėlių sielose įvykęs kūrybinis 
žemės drebėjimas šiandien seis- 
mografišku jautrumu kartojamas 
Lietuvoje. Aišku, skamba nauji 
niuansai, originali metaforika, 
kai kur ironiška groteską, kalbos 
žodyno platesnė skalė, tačiau že
mininkų pėdsakai matomi visur.

Be abejo, toks jaunesniųjų 
glaudimasis prie ankstyvesnių at- 
siekimų, ypač prie užginto gaivi- 

(Nūkelta j 5 pusi.)

Feljetonas

PRIEŠAKINIS LIETUVIS
K. APAŠCIA

Štai ir atėjo didžio džiaugsmo diena — rin
kimai į bendruomenės tarybą. Norėdamas bū
ti pats pirmutinis balsuotojas, išskubėjau taip 
anksti, jog gatvėse žmonių dar nesimatė, tik 
kur-ne-kur krypavo pasišiaušę latrai ir nakti
baldos. Atsitiko, kad plasnoju pro tą rajoną, 
kur Pilypas Pilvūzas turi savo nekilnojamąjį 
turtą. Aš žvilgt į kiemą — ogi, žiū, mano Pi
lypas automobilin kietąja saliamę, alų, džiną, 
bokalus ir kitokius meškeriojimo įrankius be
kraunąs. Pasirodo, jojo moteris vakarie
nei šviežios žuvies įsigeidusi. Čia mano krau
jas ir ėmė burbuliuoti. Šiandien rinkimai, bal
savimai, vadinasi, didžio džiaugsmo diena, o 
jisai, kaip koks sūnus — palaidūnas, meške
rioti. O kur tautinė pareiga, kur solidarumas 
ir kilnūs idealai? Na, tariau sau, būtinai rei
kia rinkiminę propagandą pravesti. Reikia, 
kad ir Pilypas Pilvūzas balsuotų.

— Pilypai, kaip tu drįsti šitokią dieną meš
kerioti? Juk pats perkūnas tave nutrenks, — 
šūktelėjau jam.

Pilvūzas dirst į dangų ir klosto:
—Kibą tu žlibas? Dienelė, matai, pirmos 

rūšies. O saulutės kaitrumėlis. Bet geriau jon 
neveizėki, ba iš tavo akių liks tik sausi spirgu

čiai. Oras gi nuo visokiu daigų ir žiedų, nuo 
vabalų, sliekų bei slimokų kvėpėte kvepia, it 
parfumerijos krautuvė Paryžiuje. Šitokią dieną 
tik meškeriok ir gerus skysčius gurkšnok. Nes 
ir pats dangus aiškiai laimina.

— Betgi šiandien rinkimai. Bendruome
nės tarybą renkame. Visi eis ir balsuos. Argi 
tu vienas atsiliksi?

— Tai, sakai, tarybas renkate. Kokias? Ar 
tas, ką sovietais bolševikėliai vadina? Pasaky
siu: gana jau tenai visokie sovietai žmonių 
kraujo prisilakė. Ne, brolau, užu šitokią vel
niavą aŠ tai jau nebalsuosiu. Ir mauk man 
šalin iš akių, ba jaučiu stiprią pagundą tavo 
dūšią į dangų paleisti. Mirtis bolševikų agen
tams, nekalto kraujo siurbėlėms, — riktelėjo 
Pilypas, ir sulig tais žodžiais jo ranka jau lei
dosi ant diržo, kur suomiškas peilis makštyje.

Išvydęs tokį faktą, šoktelėjau bent 5 žings
nius į šoną. Negi leisiuosi, kad paskerstų jis 
mane it teliuką, nė balsavimo pareigos neatli- 
kusį. Bet ir vėl galvoju: bus kaip bus, o dar 
surizikuosiu. Ėmiau maldauti, kad ramiai ir 
šaltai išklausytų mane. Atsargiai išdėsčiau, 
kad mūsoji taryba bus tikra ir gera taryba, 
o ne kvaišų bolševikėlių sovietas. Kad rūpin

sis tik lietuvybe, švietimu ir savąją kultūra. O 
juk šitų dalykų mums verkiant reikia, jeigu 
nenorime gyventi kaip laukiniai ar pagonys. 
Ir užtikrinau, ka<i visi tarybos kandidatai jau 
yra prisiekę, jog nieko neskers ir žmonių krau
jo nelaks. Ir dar pridėjau:

— Turėtumei žinoti, jog visa mūs spauda, 
radijas ir net kunigai ragino balsuoti. Argi tu, 
Pilypai, vienas pats atstatysi savo ragus prieš 
šias 3 galybes? Taigi, susimildamas, tu nors 
šiandien nekaltų žuvelių nekušinki, kadhngt 
tautos reikalai tavęspi šaukiasi.

Žiūriu: mano Pilypas tartum atsileidžia. 
Nes jojo ranka jaū be suomiško peilio, o ciga
retės graibosi. Jis ir sako man:

—Brolau, feigu tu pYistigai lietuvybės ir 
kultūros, tai tu eik, negaišuok jr balsuok, o aŠ 
šaunu meškerioti. Mano pačiai Šviežios ŽU- 
vies reikia, o ne jūsų sovietų ar tarybų.

— Žinokis, — tariau jam, — bus ir tau 
paskutiniojo teismo diena — karčiai atsirūgs 
tau šitas meškeriojimas. Nebalsuoji — netei
kia. Pavėžėk nors mane iki rinkimų būstinės. 
Ta proga gal nors langan žvilgterėsi. Gal Fr 
gerų draugų pamatysi.

—*> Pavežėt tai galiu, — sutiko Pilypas, — 
bet į langus žvalgytis — ne, niekados. O ar Ži
nai kodėl?

—Šito tai aš nežinau.
— Jei nežinai, tai sustoki sū savo pamoks

lais ir paklausyki. Matai, kartą aš vaikštinė
ju ir žioplinėjū po Pleza'ntvjū bulvarą, o ten 
gražūs apartmentiniai namai, putlios rožės ft 
turtingesni žmonės. Staiga viename lange su
krutėjo kažkoks pkdėraš. ‘Ogi žiŪrtu —; gyva 
beždžionė betupinti. Kad ji tupi —- lai šitų ttt- 

pi. Tik man iškart parūpo sužinoti, kodėl ji
nai sau smakrą kasosi? Kodėl ne katrą kitą, 
stambesnę savo kūno dalį? Kodėl, sakysime, 
ne sprandą, ne nugarą? Sustoju, stebiu ir svars
tau: kogi iš viso jai kasytis, nes juk gyvena ge
ruos namuos, tad turėtų būti ir iššukuota, ir 
Išdezinfekuota. Taip aš stovinėju ir vis svars
tau, kodėl jinai vien tik smakrą tesikaso? Čia 
Ūteai ta beždžionė kad atsisuks, kad čirkštels, 
kad spiaus man ant kaktos, ant akių ir visur. 
Skubiai nosine nusibraukiau visą šitą gerą ir 
vėl aš žvilgt į ją, o ji man parodė savo liežuvį 
ir riktelėjo — cha, cha. Po šio nuotykio da
viau sau žodį — kad aš dar kada bežiūrėčiau 
į svetimus langus. Ne ir dar kartą ne.

Suprantu ir užjaučiu: šitoks Pilypo Pilvū
zo hūotykis labai ir labai nemalonus. Bet čia 
įžvelgiau ir gerą ženklą — jisai jau šneka. Ga
lima būtų palenkti, kad balsuotų. Reikia tik 
Stipraus, užu širdies stveriančio argumento. 
Tad ir sakau:

— O ar girdėjai, kad rinkimų komisijoje 
bus ir studentė Laimutė? Ji laimėjusi gražuo
lės titulą. Televizijoj rodė. Sako, kone Holivu
das kviečiasi. Pagalvoki, kokia opera būtų, jei 
pamatytumei ją tikrą, tokią šmaikščią stirnu- 
kę. Ko gero, gal ji net savo rankutę tau atkiš, 
gal mirktelslr meilesnį žodelį ištars, a ?

— Ėhė, — šyptelėjo dabar Pilypas, — gra
žuolės — puikus dalykėlis jaunikliams. Tik 
ne man. Anot to poeto, linksmai prabirbino 
mafto metai. Nebe man visokie tra-lia-lia. Na, 
sėski, pavėžėsiu, kolei tujėn balsuosi, aš užu 
kampo tavęs palūkėsi

Iš šių žodžių supratau, kad Pilypo Pilvū- 
te Širdis fiimkštyn ir mihkštyn. Kaip mat ir

MMMI

jisai atsirastų rinkimų būstinėje, jei tik dar ką 
sugalvočiau. Ir prisiminiau: nagi mano Pily
pas visokius prajovus ir šurum-burum bemėgs- 
tąs. Tad surizikuosiu ir — pameluosiu.

— Broliuk, — sušukau jam, — nagi pri
miršau pasakyti tau patį svarbalą. Žinai, mū
sų publika gerokai išpaikusi: bile kaip suvers
tų makaronų nė iš tolo nepauostys. Būtinai 
duok jiems skanėstų: rapsodijų, preliudijų ir 
overtiūrų, nors apie šiuos dalykus nė velnio 
neišmanytų. Tad norėta simfoninis orkestras 
pasamdyti, ale, matai, muzikontai italai ir ai- 
rišiai, visi gobšūs, be gražaus pinigo nesutiko 
mums pagrajyti. Pasisiūlė saviškiai. Parodysi
me, sakė, mes jums cirką už dyką. Luckus lai
kys gyvatę užanty, Puckus vien su apatinėmis 
ant žarijų sėdės, Šurkų Danutė tigro nosį bu
čiuos, o tavo bičiulis Mickus skutimosi peiliu
kus kramtys ir visus nurys. Nuostabūs nume
riai.

— Ar tikrai? — džiugiai sušuko Pilypas.
— Mano žodis.
—Baigta. Kiti numeriai man buvę bebu

vę, bet būtinai turiu pamatyti, kaip tas Mic
kus skutimosi peiliukus ryja. Tai, žiūrėk, kok
sai rupkė:.niekad man nepasisakė, kad turėtų 
šitokį talentą. Milijonus užsidirbs kaip zet. O 
aš maniau, kad jis vien tik alui srėbti sutver
tas. Sėski ir važiuojame. Turiu viską nuosa
vom akim pamatyti.

Taip mudu švilpte ir nušvilpėme į rinki
mų būstinę. Vos tik įžengėme į vidų, aš mirk
telėjau komisijos pirmininkui: vadinasi, ponu
li, atkreipki ekstra dėmesį, nes Štai kokį užsis
pyrusį balsuotoją atsitempiau. Mano Pilypas, 

(Nukelta j 4 pusi.)
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Rašytojas laiko tėkmėje
Aloyzo Barono gyvenimo kelią ir kūrybą pasekant

VYTAUTAS VOLERTAS

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)
Nerami paprastybė

Visi keliaujame ta pačia žeme, 
tačiau pastabumas gyvenimo ap
linkai labai skiriasi. Vieni prabė
game iškeltomis galvomis, nei 
rūstaus vargo, nei didelio džiaugs
mo nepatyrę, kiti su skausmu per
gyvename beveik kiekvieną ap
linkos subangavimą. Tuo aštriu 
matomumu ir jautriu atsiliepimu 
gyvenimo poveikiams yra apdo
vanotas A. Baronas ir visi jo ro
manų žmonės. Už tai nenuosta
bu, kad jie negali praleisti die
nos ir valandos, minčių nepa
kankinti, ir šioje kančioje formuo
jasi nuomonės, kuriasi filosofija, 
kurią skaitytojas sutinka kiekvie
name rašytojo puslapyje. Buvo 
užsiminta, kad A. Baronas veikė
jai nėra herojai. Jie kasdieniniai 
mielos žemelės gyventojai, nesis- ( mai nešiderina su jo išmoningais 
tengią nei savo pėdų giliai įspaus-, dėstymais, patraukliais išsireiški- 
ti, nei pasaulio tvarkos keisti. Gal mais, estetiniu vaizdu. Prie tokių 
todėl nemoka surasti savo min- sakinių atsidūręs, pasijauti lyg 
timis atsakymų, nors tų minčių liežuvį prisikandęs, kai, lygiu ke- 
neslepia, — jos pačios su skaus- liu važiuojant, netyčiomis ratai 
mu veržiasi laukan, stebindamos į duobę sutrinksi, ar lyg muzie- 
ir žavėdamos šviežumu.

Užtenka paversti keletą pusla
pių, ir prisirinksime jų glėbius. 
Štai truputis tų kasdieninių A. 
Barono žmonių išminties. Kadan
gi jos tiek apstu, čia net nepažy
miu, iš kurios knygos ir kurių 
puslapių jos išgraibstytos:

“Mokslas, broli”, sakė jis tada 
draugams, “ir apkasus kasti. Mo
kslas. Didelis universitetas būti 
keikiamam ir pačiam mokėti ne
keikti.”

“Mes norėjome gyventi tegu ir 
velnišką gyvenimą. Braidyti po 
meilę ir pagiežą, bet sveiki, nesu
kapoti kulkų ar neparišti po bal
kiu. Gėles, parjojęs namo, aš nu
mečiau, ir viena jų pasikabino 
spygliuotoj tvoroj, žemyn žiedu.' 
‘Viskas žemyn galva, kaip ir mū-i 
sų gyvenimas,’ nusišypsojau.”

“Kerštas yra ugnis, sudeginan
ti visa, kas stovi ant kelio, ar vi
sa, kas liepia svarstyti.”

“Niekas gerdamas nesako, kad 
einame gert ir nukrist. Visi užei
na išgert ir pasikalbėt.”

“Bent aš taip galvoju, užmirš
damas, kad moteris nepavojingai 
gali draugauti tik su savo vyru.”

“Tas pats didžiausias asilas, ku
ris leidžiasi numetamas į giliau
sią gyvenimo šulinį. Lipk į viršų, 
ir tegul skęsta tas, kas nepajėgia.”

"... ir iš viso vienas boksinin
kas moters akyse daugiau vertas 
negu penki poetai ar vyrai, skal
dą atomą.”

A. Baronas, net ir apie gamtą 
kalbėdamas ar piešdamas aplin
ką, nesitenkina vien stebėjimu. 
Šalia vaizdo jis ir mintį jungia:

“Viršum stoties kabo dūmai, 
ir didelis garvežių šauksmas. 
Rugsėjo rytas pilkas, kaip veidas 
žmogaus, kuris moja ranka atsis
veikindamas didelę eilę metų.”

“Jeigu jis galėtų, viso krašto 
žmonėms įsakytų kas vakarą pas
tovėti po žvaigždėtu dangumi. 
Daugelis dalykų paaiškėtų apie 
gyvenimo prasmę ir vertę.”

“Viršum dirvos plėšėsi savo 
giedojimu vieversys, toli aidėjo 
kažkur važiuojančio berno daina 
ir keiksmas pavasario purvui.”

“Tamsa, kantriai laukusi už 
langų, įeina vidun.”

“Susitikimas dabar stovėjo mū
sų širdyse kaip uždavinys, ir mes 
ieškojome sprendimo.”

Bet filosofavimas kartais persi
tempia, virsta verkšlenimu, ir no
risi ne vienam A. Barono pilie
čiui pasakyti: gerai jau, gerai; 
kalbi, pini, dabar kilk ir daryk 
ką nors! Ypač pabosta tada, kai 
filosofavimu užmušamas dialo
gas, nutraukiama intriga, ima
ma kartotis, ar veikėjų ‘išmintys’ 
darosi sujauktos ir nesupranta
mos. Štai kad ir čia:

“ —Juokai, tai piemenų dar- tuvoje vidurines mokyklas 
bas. Vaiko žaidimas žiūrėti į nie- kiusius, jau ketvirtoje klasėje sau
kus po tokių pergyventų mušty- gojo, literatūros teoriją mokan- 
nių, kur žuvo keliasdešimt mili- tis. \
jonų. Lipam į traukinį. Parapi
niai reikalai. Gal peiliuko vienas mas leidyklai, būtų atidžiau pers- 
kitam neatidavė ar nuorūką pa- kaitęs, ką parašė, tuojau pat din- 
vogė. Maži reikalai susmulkino gtų daug gruoblėtumų, nes tik 
žmones. Ir visi tie dalykai buvo laiko stoka paliko kalbos gruodą, 
jiems labai reikalingi padėti pra- kurį pajausime kad ir ,čia pat ei- 
lįsti pro dalgių tvorą.” (Debesys 
plaukia pažemiu, psl. 7)

lan-

Jęjgu autorius, prieš atiduoda-

Viena iš pirmųųj Lietuvių rašytojų draugijos valdybų Amerikoje 1952 m. Sėdi Povilas Gaudys (kairėje), pirm. 
Ben. Babrauskas, Vincas Ramonas. Stovi Aloyzas Baronas ir Antanas Šešplaukis-Tyruolis.

Pinigai — mūsų istorijos ir 
valstybingumo 1* liftininkai
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Laiko stoka

A. Baronas savo romanuose di
džiausią dėmesj skyrė minčiai, 
tad siužetas daug autoriaus rū
pesčio nesusilaukė. Spėjęs tiek 
daug prirašyti, kai kada pristigo 
laiko ir sakinį apdailinti. Kaip 
tik dėl šito retkarčiais ant A. Ba
rono supykstu, nes tie nelygu-

|»....... . ........... -O --------------—
I jaus salėn pakliuvęs, kur ant 
grindų mėtosi obuolio graužtu
kas. Keisčiausia, kad tiems nes
klandumams išlyginti didelių 
kalbos mokslų nereikia. A. Baro
nas dažnai maišosi veiksmažo
džių laikuose, įvardžių naudoji
me, jo kalbą sunkina dažnas, ne
reikalingas pasikartojimas. Nuo 
šių blogybių mus visus, dar Lie-

Įėję pavyzdžių. Kaip ir anksčiau, 
nežymiu vietų, iš kur jie paimti, 
nes norisi, kad pats skaitytojas 
juos patikrintų:.

“Valandėlę ūžesys nutyla, ir, 
rodosi, toj tylos spragoj aiškiau 
girdėti čia pat įeinančio į stotį ir 
pro mus prašliaužiančio trauki
nio šnypštimas ir tratėjimas. 
Mes pasukome galvas atgal. Dau
gelis pasuko, lyg staiga būtų pa- j 
sakyta, kad traukinys išeina ki
tais bėgiais arba kad nemokamai 
dalija mėsos korteles.” (Laikai, 
pasikartojimas)

“Lietus kirto pakankamai stip
riai, kad vienu kirčiu galėtų per
kirsti baltinius ir pasiekti kaulus.” 
(Pasikartojimai)

“Tuo laiku prieš langus pasi
rodo knyga nešinas klebonas. A- 
pie duris stoviniuoja žmonės. 1- 
šėjęs sargas visus suvaro į vidų. 
Po poros žodžių su klebonu visi 
suėjo į salę.” (Laikai)

“Šuo, kaip ir seniau, šoka iš 
būdos. Pririštas, ir sena grandi
nė deda paskutines pastangas jį 
išlaikyti. Kaip senas vyras jauną 
žmoną.” (Pasikartojimai)

(Atkelta iš 1 psl.) 

liai, užrašai įspausti auksu. Kon
greso Bibliotekos rcgistjaęija, su
teikta “Numizmatikai” iš anks
to, teikia knygai pridėtinio oru
mo. Gal kaina kiek perdidelė? 
Anaiptol, ne. Tremtyje išeinan
čių mūsų mokslinių knygų tira
žai nedideli; dalis tų knygų su
pūva neišplatintos, nemaža pla
tintojų neatsiskaito (ir kaip tu 
juos čia suvaikysi!?). Tai šis J. 
Kario puikus tomelis nėtf leidė
jams, nei autoriui jokio pelno ne
žada. Ir niekas jų aiškių nuosto
lių nepadengs... Iš kitos pusės, 
tremtinys lietuvis savo ddrbe tau
tai pasipelnymo pagundų nė ne
turi, ką,čia kalbamu atveju pats 
autorius 
dimą pa 
pfisakė: 
Tėvyne!

Už šias paprastutes bet gau
sias klaidas A. Baronas, gavęs ge
rokai pastabų, matyt, atkreipė 
dėmesį, ir jo kalba vėliau palygė- 
jo. Tačiau visai nekenktų,^jei au
torius dar kartą būtų perskaitęs 
ir savo paskutiniuosius romanus, 
stengdamasis grubumus išran
kioti.
Paskutinės skaitytojo pastabos

Išskyrus vieną romaną, kuria
me spėliojimai pasakojami atei
ties įvykiai, A. Barono beletristi
ka yra gimusi šiandienoje. Žmo
nės, problemos, mintys, nuotai
kos ir aplinka yra dvidešimtojo 
amžiaus vidurio išperos. T^odėl 
mums viskas suprantama, ir au
toriui, aprašinėjant įvykius, ne
reikia leistis į smulkmenas, nes 
didžiulė skaitytojų dalis jas žino. 
Kai A. Baronas mini Lietuvos kai 
mo bernelį, be vietos Vokietijoje 
besimėtantį, bcr paaiškinimų sup-

rantame, kaip jis ten atsirado. Su
prantame ir Amerikoje sunkiai 
prigyjančių keistuolių kančią. Ei
na laikas, ir pradeda varginti į- 
kyri mintis: ar A. Barono roma
nai ir pasakojimai bus aiškūs po 
dešimties metų? Ar šių dienų 
studentas, jei teikiasi skaityti, 
permato Bailį, valkatą Joną? 
Kiek jaunuoliui suprantami ma
žo miestelio teismo sekretoriaus 
ir veterinarijos gydytojo pasau
liai?

Kartais ima baimė, kad ketvir
tis A. Barono veikėjų už eilės me
tų taps nebyliai. Ateities skaity
tojui jie bus nesuprantami, nes 
A. Baronas nemėgsta detalių nei 
įvykiuose, nei aplinkoje.

Bet tiek to. Tegul skubančiam 
skaitytojui tas ketvirtis nutyla. 
Tegul pasimaišo vienas kitas gru
besnis sakinys. Tegul užkliūva 
kiek nuoboduliu įtartinas pasifi- 
losofavimas. Bet vis tiek dar 
daug sutiksime kalbančių A. Ba
rono žmonių, pasakančių gilias 
tiesas, stebinančiu paprastumu i 
ir — tuo pačiu metu! — kompli- I 
kuotumu. Dar daug liks grožiu : 
traukiančių vietų, ir ne viena 
mintis bus kartojama, ne viena 
knyga skaitoma. A. Baronas išau
go dideliu medžiu, kuriam su de-' 
šimtmečiais džiūti nelengva, — 
šaknys mūsų literatūroje tiek į- 
sigręžė, jog jo ženklus iš lietu
viškosios raštijoj metai vargiai 
ištrins.

O man galvoje kartais pasimai
šo va koksai klausimas: kas būtų, 
jei A. Baronas, baigęs romaną ar 
pasakojimą, kuriam laikui pa
stumtų jį šalin ir vėl prie jo grįž
tų už metų? Kas būtų, jei jis šian
dien paimtų bet kurį savo pas
kelbtą darbą ir jam dar pašvęstų 
dviejų metų vakarus? Ar kartais 
nesusilauktume ne tik gerų, bet

genialių darbų, kuriems lygius su
rasti būtų labai sunku?

IŠEITIS
Vyras į žmonos nusiskundimą, 

kad jos visi dėvimi rūbai taip nu
sidėvėję ir taip jau žinomi bei 
pabodę visam miestui, tai jau lai
kas būtų susirūpinti visu naujų 
rūbų komplektu:

— Tai gal pigiau atsieitų per
sikėlimas į kitą miestą?

ir “Numizmatikos” lei- 
rėmę jo bičiuliai aiškiai 
" Tau, amžinoji' lietuvių 
“Mūsų jėgos, pastangos, 

aukos — Tau, Amžinoji... Giliai 
suprasta tu mtinio misija. Kas ją 
suprantame kitaip?!

— Tegu mano galvą puošia 
ne kepurė, bet smegenys.

Bethovenas
— Egoistas galvoja tiktai apie 

save, o pavydus — dar ir apie 
kitus.

Greičiausias, taupingiausias .ir paprasčiausias 
kelias siusti 1

D O V A N A S 
savo giminėms j Lietuvę ir USSR 

yra nupirkti jiems 
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(Atkelta iš 3 pusi.)
it pagautas zuikelis, dar liuokt šen, dar strykt 
ten — vis taikstosi, kaip nuo savo pareigos iš
sisukti. Nebeiškenčiau:

— Klausyk, Pilypai, pagaliau nusiraminki 
ir nedaryki iš savęs cirko, o balsuoki. Juk pa
tekai į patį dėmesio centrą: antai, visa komi
sija į tave vieną akis subedusi. Balsuoki lais
vai. Pagal savo sąžinę ir išmonę.

Pilypas dirst į komisiją ir kone pastiro — 
pirmininko krėsle jojo bičiulis Mickus besėdįs. 
Bet nei alaus bonkos aplinkui jį, nei barzdos 
skutimosi peiliukų, tik visokie sąrašai ir ins
trukcijos.

— Žiūrėkite, tas mano varliokas jau į vi
suomenės šulus prasimušęs — nustebęs išta
rė Pilypas, apsisuko ir nužingsniavo prie ur
nos. Šurkų Danutė, komisijos narė, pribėgusi 
įsegė jojo atlapan puikuolę rožę, o man — tik 
gvazdikėlį.

— Tamsta šiandien pats pirmutinis lietu
vis, atlikęs savąją pareigą. Sveikinu, — tarė 
ji jam.

Pilypas suglumo ir neišmanė žodį tarti,

tik atsargiai dairėsi to tigro, kurio nosį Šurkų 
Danutė neva turėjusi bučiuoti. Kažkas nufo
tografavo. Sakė, bus laikraščiams. Kad pašau-, 
lis žinotų.

Dabar prie jo, atskubėjo ir rinkimų komi
sijos pirmininkas Mickus:

— Komisijos esu pavestas pareikšti, kad 
tamsta, ponas Pilypai Pilvūzai, esi ne tik pir
mutinis, bet ir priešakinis lietuvis, tarytumei 
vadas, kurio įkandin jau žygiuos visi šviesaus 
proto ir šiaipjau eiliniai lietuviai. Visa mūsiš
kių armija. Brolau, garbingas tautieti, ačiū ir 
didelė pagarba tau.

Pilypas atsisuko į mane ir džiaugsmingai 
prabilo:

— Jei kada ir vėl bus rinkimai, būtinai 
praneški. Šoksiu iš lovos ir su saule lėkte at
lėksiu savos pareigos atlikti. Juk girdėjai, juk 
pats matei, kaip jie mane pagerbė: rožė prie 
krūtinės, fotografas ir — Pilypas Pilvūzas — 
priešakinis lietuvis. Kartą laimėjęs, šito titu
lo aš jau nebepaleisiu.

Jam — rožė, o man — tik gvazdikėlis. 
Taip, man tik mažytis, ale koksai saldus tas 
garbės trupinėlis.
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Vieni lentynoje, 
o kiti pogrindyje

(Atkelta iš 3 psl.) 
nančio šaltinio, kuris trykšta že
mininkų erdviuose gamtovaiz
džiuose, yra natūralus reiškinys. 
Kiekviena gera kūryba pavirsta 
ateities gaire. Juk didžiausio mū
sų šimtmečio poeto T. S. Elioto 
poezija kaip tik ir yra sudaryta 
iš tokių tradicinių pasaulinės li
teratūros mazgų. Eliotas nesibai
dė savaip pakartoti to, ką kiti 
anksčiau dideliame įkvėpime y- 
ra pasakę.

Pavyzdžiui, ne vieną jaunesnį 
Lietuvos poetą yra sužavėjęs K. 
Bradūno sugebėjimas sukurti ei
lėraščiuose tyrą lietuvių tautosa
kos skambesį, kylantį iš prieš
istorinių lietuvių kultūros ir dva
sios klodų. Tuos pirmapradžius 
žodžius Kaz. Bradūnas paleido į 
erdvę, ir jautresnės Lietuvos lakš
tingalos atsiliepė ta pačia intona
cija. Pas M. Martinaitį net ir fra
zių panašumas išryškėja. Štai, 
Martinaičio paskutinis rinki
nys “Saulės grąža” (1969) ir Bra
dūno “Sidabrinės kamanos” (19- 
64). Pas Martinaitį: “ūkia prie 
miško berniukas”. Pas Bradūną: 
“pagiryje prie ežero gimė berniu
kas”. Pas Martinaitį/Kvaiša Juzas 
kirvuku: “kiek išgalėdamas že
mėn kirtau”, t’as Bradūną: “tik
tai kvailutis pabildino kojomis 
žemę”, {domu, kad po Bradūno 
“Sidabrinių kamanų” pasirody
mo sąvokos “sidabrinis” ir “si
dabras” Lietuvos poezijoje padaž
nėjo ir net pavirto taikos simbo
liu. Tik prisiminkime V. Šim
kaus “Geležį ir sidabrą”', kurio te-

| įvaizdžius. Mieželaitis sampro
tauja:

Tai paprasčiausia širdies 
kibernetika.

Apdoroja širdis informacijos 
srautą.

Aš jį mačiau — šį sparnuotą 
lunatiką —

Vrubelio demoną. Taip, • 
kosmonautą.

(Atkelta iš 1 psl.) 
nėtieji specialistai kiekvieną nuo 
tiesioginio darbo ir būtino poil
sio sutaupytą valandą turėjo 
skirti Lietuvių Enciklopedijai, 
kurios redaktoriai lipo jiems ant 
kulnų, kad greičiau atsiųstų rei
kiamus spausdinti straipsnelius.

Daug truko laiko taip pat, kol 
reliacijoms parašė notas, tai yra 
įvairius paaiškinimus bei pasta
bas teksto išnašose. Notų galuti
nis parengimas pareikalavo be
veik tiek pat laiko, kiek pačių re
liacijų tekstų iš archyvų išrinki
mas ir perrašymas. Vienam tai 
atlikti buvo per daug darbo, o 
atliekamo laiko nuo aukščiau mi
nėtų darbų buvo taip maža. To
dėl notų rašymas pasiskirstytas 
taip: Žemaičių ir Mogiliavo vys
kupijoms — kun. V. Gidžiūnas, 
OFM., Vilniaus vyskupijai — 
kun. R. Krasauskas, Vygrių-Sei- 
nų vyskupijai — kun. J. Vaiš-

Tikriausiai ir be egzodo poetų 
įnašo Lietuvos poezija būtų pla
čiai atsiskleidusi. Prie to veda lie
tuvių kalbos gajumas. Raida, iš
plaukianti iš lietuvių tautinės gy- 
vygės. Tikrąsias ir visas renesanso'norą, MIČ„ Livonijos vyskupi- 
priežastis turėtų išlukštenti aka-1 jai — prel. P. Jatulis ir Smolens- 
deminiai specialistai.

Jei sovietiniai literatūros parei
gūnai dar vis oficialiojon rinkon

prof. dr. Paulius Rabikauskas, 
S. J., o leidėjas L. K. Mokslo a- 
kademija. Ji leis ir kitus Lietuvos 
istorijos šaltinių tomas. Vaka
rų Europos Lietuvių sielovada 
bus tik talkininkė, o ne leidėja.

Šia proga tad ir atkreiptinas dė 
mesys į milžiniškus, mūsų kul
tūrai tokius reikšmingus darbus, 
išeivijos sąlygose dirbamus Lietu
vių Katalikų mokslo akademijos. 
Ir jos leidžiami “Suvažiavimo 
darbų” tomai, ir kasmet pasiro
dančio “Metraščio” knygos, ir 
šiandien čia plačiau minimų 
“Lietuvos istorijos šaltinių” lei
dyba yra jau išliekančios vertės 
indėlis į lietuvių kultūros aruodą.

Gi šiemet rugsėjo mėn. 1-6 d. 
Toronte (Kanadoje) įvykstantis 
aštuntas Lietuvių Katalikų moks 
lo akademijos suvažiavimas su 
plačia studijine programa taipgi 
aiškiai liudija šios mokslo insti
tucijos kūrybingą gyvastingumą -

tą tikrąją garantiją užsimotiems 
dabarties ar ateities darbams.

Siksto V 1585. VII. 20 d. išleistą 
tuo reikalu konstituciją “Roma
nus Pontifex”. Prieš tai pakak
davo pranešti žodžiu, kai vysku
pas apsilankydavo pas šventąjį 
Tėvą. Todėl ir Lietuvos vysku
pų reliacijos prasideda su Vil
niaus vysk. Benedikto Vainiaus 
1605 m. reliacija, o Žemaičių 
(Medininkų) — vyskupo Stanis
lovo Kiškos 1625 m. reliacija ir 
baigiasi vyskupo Motiejaus Va
lančiaus pranešimu. Tikrumoje 
yra pranešimų ir kitų Lietuvos 
vyskupų, kurie gyveno po Valan 
čiaus, bet jie dar neprieinami. 
Mat, pagal Vatikano ir kitų baž
nytinių archyvų stilių, moksli
niais tikslais leidžiama studijuoti 
ar fotografuoti tik tie dokumen
tai, kurie yra ne jaunesni kaip 
100 metų. Kadangi vysk. M. Va
lančiaus kai kurie pranešimai su 
laukė šimtmečio, todėl jie gali 
būti jau mokslininkų skaitomi.

Pirmame vyskupų reliacijų to
me telpa Žemaičių (Medininkų) 
ir Vilniaus vyskupijų praneši
mai. O antrasis reliacijų tomas 
apims Vygrių-Seinų, Mogiliavo, 
Smolensko bei dalinai Livonijos 
ir Lucko vyskupijų pranešimus.

Pirmasis tomas turi daugiau 
kaip 500 puslapių. Kaip reliacijų 
tekstas taip ir paaiškinimai yra 
lotynų kalba.

Šis tomas yra pažymėtas pir
muoju tomu po jo titulu “Fon- 
tes Historiae Lituaniae” — “Lie
tuvos istorijos šaltiniai”. O jo 
antrinė, arba serijos antraštė yra 
tokia: “Relationes Status Dioece- 
sium ex Magno Ducatu Lituani
ae: Dioceses Vilnensis et Samogi- 
tiae” — “Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštijos Vilniaus ir Žemaičių 

būklės pranešimai.” 
yra

Neišvažiuokite atostogų 
neįsigiję 

noveliy rinkinio 

Aloyzo Barono 

IŠDŽIŪVUSI 
LANKA

Niekas taip giliai ir nevienpusiš- 
kai nesupranta įvykio, net ir ne
laimingo, kaip Baronas. . ų'

Ir jis moka tai papasakoti.
Knyga 233 psl., kainuoja 4.50 

dol. Galima gauti DRAUGE ir pas 
platintojus.

masis reliacijų tomas turėtų grei
tu laiku pasirodyti knygų rinko
je.

Kai kilo mintis išleisti Lietuvos 
vyskupų reliacijas, buvo mano
ma apie vieną jų tomą. Tačiau, 
parašius notas ir plačius paaiš
kinimus, ištįso turinio apimtis, ir 
pasirodė, kad visa sutalpinti į vie
ną tomą nebeįmanoma. Todėl 
medžiaga tapo padalinta į du to
mus. O mecenato duotos stipen
dijos (3,000 dol.) pakanka tik 
vieno tomo techniškom leidimo 
išlaidom apmokėti. Redaktoriui 
už tiek įdėto triūso ir šimtus dar
bo valandų nebelieka jokio hono
raro. Todėl ir antrojo reliacijų 
tomo leidimas pakibo ore.

Vyskupų reliacijų rinkinyje 
daugiausia yra Žemaičių, Vygrių 
-Seinų, Vilniaus, o taip pat ir 
Mogiliavo bei Smolensko vysku
pijų reliacijos.

Jų turinį sudaro Lietuvos vys
kupų pranešimai Šventajam Sos
tui apie jų valdomų vyskupijų re
liginę ir kultūrinę būklę. Kai ku
rie vyskupai yra atsiuntę trum
pas, bendrais bruožais imtas ži- 
njas, o kai kurie labai smulkiai 
išdėsto savo vyskupijų visų para
pijų religinę ir kultūrinę būklę, 
sudarydami net 50 ar 60 pusla
pių. Kai kurie tų pranešimų yra 
rašyti gražia aiškiai įskaitoma ir 
klasikine lotynų kalba, o kai kurie 
sunkiau įskaitoma rašysena, po
puliaria lotynų kalba.

Minėtus pranešimus vyskupai 
pradėjo daryti raštu po visuotinio vyskupijų 
Tridento sinodo pagal popiežiaus Pirmojo tomo redaktorius

n

SKIP'S Self Service 
LIQUOR STORES 

1) 5515 SOUTH DAMEN AVENUE

Phone WA 5-8202

Iko vyskupijai — prof. P. Rabi
kauskas, S. J. Parašius visas no
tas sutelktiniu būdu, jau buvo ga
lima eiti prie galutinio reliacijų 

t notų 
stilių ir patikrinant nurašytus

neįsileidžia išeivių rinktinės kury- suredagavimo> išlyginant 
bos, aišku, jie bijo konkurenci- stj|jų ;r patikrinant 
jos jie bijo to magnetizmo, kun tekstus su originaių foto kopijo- 

d Paskleisti veteranai J. Aistis | mjs §js suredagavimas, pripuola-

bos, aišku, jie bijo konkurenci-

ir B. Brazdžionis, ar žemininkai 
su savo ankstyvąja, dabartine ir 
dar būsima kūryba. Egzodo raš
tams pasirodžius, gal ne vieno 
dabartinėje Lietuvoje privilegi
juoto eilėkalio produkcija nuo 
10,000 tiražo sumažėtų iki nu
lio. Jei tos pačios sovietų leidyk
los, su ekonomine nuovoka atsi
žvelgtų į gyventojų literatūrinę 
paklausą, tai H. Radausko rin
kinys “Strėlė danguje” ar Niliū- 
no “Orfėjaus medis” tikrai apsi
mokėtų. Ir 20 tūkstančių tiražu 
išleistos, ir po du' rublius par
duodamos, abi knygos būtų iš-

mai dirbant, vėl pareikalavo ke- 
lerių metų, kol galutinai pirmasis 
reliacijų tomas tapo atiduotas 
spaustuvėn praeitais metais. 
Tekstas jau surinktas, nuospau
dos redaktoriui įteiktos, ir korek
tūros jau atliktos. Tuo būdu pir-

2) 5996 SOUTH ARCHER AVENUE

Phone 735 - 2345

FALSTAFF, 6/12 oz. T.W.B.( 89 c.; case $3-56

CARLING’S Black Label 12/12 oz. cans .. .$1-79

matinės diskusijos buvo atspaus- parduotosper vif na mėnesį.
dintos “Metmenyse”.

Klausosi jaunieji ir niliūniškų 
simfonijų, ir Mačernio vizijų. Jų 
banguojanti erdvė ir kilni nostal
gija atsiskleidžia paskutiniuose 
Algirdo Skinkio eilėraščiuose, at
spausdintuose “Kultūros baruo
se”. O kuo gi grindžiamas J. De
gutytės nuostabus išpopuliarėji
mas Lietuvoje, jei ne dėl tos liki-1 
minės, ekstaziškos laikysenos, al
suojančios ištikimybe žemei! Ir ji 
kaip H. Nagys, jaučia vienatviš
ką broliškumą medžiams: “O 
klevai, o didžiuliai klevai! Mano 
tiesūs, išdidūs broliai”.

Nukrypstant nuo žemininkų, 
prieš akis iškyla naujoji E. Mie
želaičio kūryba — ciklas “Ak
muo, styga, drobė ir marmuras”. 
Čia viskas aukojama Menui Vi- Į 
sagaliui, nes menas tapo Mieže-1 
laičio naujuoju kultu. Gabiai ei
liuodamas ir be saiko eikvodamas 
žodinį kurą, mūsų sovietinis este
tas vietomis mėgina imituoti Ra
dausko dinamišką surrealizmą. 
Deja, kai kurie ketureiliai šuoliai 
labiau primena J. Gliaudos farso! 
“Kompiuterinės santuokos” kup-! 
lėtus, negu Radausko skoningus!

Va, čia ir glūdi skirtumas ta-p 
rinktinės išeivių kūrybos ir kai 
kurių sovietinių, per prievartą 
brukamų knygų. Geriausias, kri
terijus turėtų būti laisva žmonių 
paklausa. Ir pamatytum, prie ko
kio gaivinančio šaltinio linktų li
teratūros mėgėjų širdys.

■ n i >1 « mmiliIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIl

Kiekvienam įdomi knyga yra

MYK. KRUPAVIČIAUS

KUNIGAS DIEVO IR
ŽMONIŲ TARNYBOJE

Ji tinkama rie tik kunigams, 
bet ir pasauliečiams, kurie šių,

’ laikų naujoje dvasioje nori geriau 
i pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos 
' tarnų uždavinius, pareigas ir ne
šamą atsakomybę.

720 puslapių knygos kaina tik 
5.00 dol- Gaunama DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
lllltllllllll>llll(IIIHIIIIIiii:iHt||lllllllir)>

Papiginta kaina
UŽSAKYKITE DRAUGĄ

JAUNIMUI
Reikia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą 

skaityti lietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio administracija 
nori Jums šiame svarbiame reikale nuoširdžiai padėti.

Jeigu Jūs prenumeruojate “Draugą”, o Jūsų vaikai gy
vena skyrium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje, Jūs 
galite jiems užsakyti šio lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai, papiginta kaina, gaudami visą trečdali nuo- s 
laidos nuo pilnos prenumeratos kainos.

Ir jaunavedžiams galite užsakyti “Draugą” tomis pačio
mis sąlygomis — papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy
vendami Jūsų namuose gal skaitė lietuvišką dienraštį. Pra- 
tęskite šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeima sukūrus 

Visais atvejais pasinaudokite teikiama trečdalio nuo
laida.

Veikime drauge, kad mūsų jaunimas skaitytų lietuvišką 
dienraštį “Draugą”!

“Draugo” administracija

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINIŲ DOVANAS
IR VISAS USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU

! LIETUVĄ
DALIS,

PLAČIAI ŽINOMOS
F I R M O S

(I.ICKNSET) bj Vne«posyltnru)

DREWERY'S reg. cans . . . 89 c.; case $3-56

COUNTRY CLUB

I1EAC0CK SODA .

. . 8 oz. cans, 6 pk. 79 c-
■r

6. qts. -99 c.
Plūs deposlt

VYRIAUSIA IŠTAIGA
1776 Broadvvay, Nevv York, N. Y. 10019 

Tel. 581-6590; 581-7729

musų firmą paskyrim. vietą pasiekia trumpiausiu laiku Smilium, 
Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui (vai- 
maisto produktų odos avalynei ir kitų daiktų.

Siuntiniai siunčiami per 
pristatymas garantuotas

Prie firmos skyrių
riaušių audinių, taip pat

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro
šeštadieniais ii sekmadieniais nuo 9 valandų ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:

BROOKLYN, N Y. 
NEW YORK 3, N. Y. 
NIAVARK. N. J.
SOUTH RIVI.R. N. J. 
UT1CA, N Y. 
FARMINGDALE, N. J.
PHILADELPHIA 23. PA. 
ALLENTOWN, PA.
UIS ANGELES 4, OAL. 
CHICAGO 22, ILL 
BALTIMORE 31. MD. 
BUFFALO 12, NEW YORK 
DETROIT 12, MICH. 
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
SYRAOUSE, N. Y. 13204 
CLEVELAND 13, OHIO 
HAMTRAMCK, MICH.
SO. BOSTON, MASS. 
TRENTON 10, NEW JERSEY. 
KAHWAY, N. J.

1536 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENUE

378 MARKEI STREET
46 VVHITEHHAD AVENUE
963 BLEECKER STREET 
FREEWOOD ACRES
631 W. G IRAKO AVENUE
126 T1LGHMAN STREET
159 SO. VERMONT AVENUE 
1241 NO. ASHLAND AVENUE 
1900 FLEET STREET
701 FILLMORE AVENUE 
11601 JOS CAMPAU AVENUE 
122-126 HJLLSIDE AVENUE 
219 MONTGOMERY ST.
515 MARCELLUS STREET 
1028 KEN1LWORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE 
39(1 W. BROADVVAY
1152 DEUTZ AVENUE
47 E. MILTON AVENUE

INSURED

IN 
OR 
MI 
CL 

RE
I 

PO 
HE 
DU 
HU
DI 

TX

7-6465
4- 1540 
2-2452

I 7-6320
2-7476 

363-0404 
* 9-4507
I 5-1654 
r 5-6550 
r 6-2818 
[ 2-4240

5- 0700 
365-6780 
249-6216

HK 5-6368 
475-9746 

PR 1-0696 
365-6740 

AN 8-1120 
EX 2-0306 

381-8997

b

Mutual FederalJH! 
Savings and LoanĮĮf
2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President Tel. 847-7747

IMPORTED SCOTCH .. ’/a gal. $7,29; 5th $2-98

. . . ‘/2 gal. $7.29;: Sth $2-9-SCOTCH
GIN & VODKA ...... . 7~ Ve gal. — $6-98 

CHAMPAGNE ANDRE, 5th $1-79; case $20-95 

MEISTERBRAU BEER . . cans 99 c.; cass $1.89
Regular oori Draft ■

1970 Plymouth-Duster

Kaina nuo $2,1 72-00
5 metų arba 50,000 mylių garantija. 25 mylias su vienu galionu

G T X — FURY — DUSTER

BALZEKAS MOTOR SALES, INC. 
4030 ARCHER AVENUE — PHONE VI 7-1515

OFF1CE HOURS 
Monday, Tueiday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M.

Thursday, 9 A.M. to 8 P.M.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

No Buiiness Transacted on 1

PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES 

OF $10,000. OR MORE.

2 YEAR MATURITY

5 (T PASSBOOK
/0 . ACCOUNT

PER ANNUM 7 ~ ( f*
Paid and f a nniv f: RSĄR y 1

Compounded \
Q u a r t e r I y

w“1"“dw N0VV |NSURED T0 $20,000 ■



DRAUGAS — MOKSLAS MFNĄS T rrrnn-vopWr. 175 (31 y — psl. B

• M. K. Čiurlionio “Jūra” už- dus nuostolis visai lituanistikai,
tvindys Chicagą. Ne tik čikagie- 
čių tarpe, bet ir kitose JAV ir 
Kanados lietuvių kolonijose jau
čiamas didelis susidomėjimas A- 
teitininkijos kongreso didžiuoju 
koncertu rugsėjo mėn. 5 d. Chi
cagos Orchestra Hali, kur, be ki
ta ko, bus atlikta ir garsioji M. 
K. Čiurlionio simfoninė poema 
“Jūra”, grojant Chicagos simfo
niniam orkestrui ir diriguojant 
Vytautui Marijošiui. Čiurlionio 
“Jūra” yra, tur būt, pats iškiliau
sias lietuviškosios simfoninės mu
zikos kūrinys, kupinas giliai ly
riškų ir audringai dramatiškų e- 
mocijų. Amerikoje Čiurlionio “Jū
ra” bus atliekama pirmą kartą. 
Tai bus ne tik šia prasme prem
jera, bet ir daugelis mūsų turės 
pergyventi retą premjerinį įspū
dį, kadangi vargu ar daug, kam 
kada nors buvo proga išgirsti “Jū
rą” ne vien tik plokštelėje. Kon- 
certan bilietai jau iš ankso gau
nami “Marginiuose”.

• M. K. Čiurlionio vardo me- 
menininkų klubo steigimo klau
simas keliamas okupuotoje Lietu
voje. Klubas apjungtų Čiurlionio 
kūrybos žinovus, jį mėgstančius 
dailininkus, muzikus. Jo skyriai 
galėtų būti kituose Lietuvos mies
tuose. Klubas skirtų Čiurlionio 
vardo premijas, studijuotų jo kū
rinius, gamintų ir platintų Čiur
lionio paveikslų skaidres. Tačiau 
ligi šiol klubas neįsteigtas grei
čiausiai todėl, kad iš okupacinės 
valdžios negaunamas leidimas 
jam veikti. Vis dėlto tikimasi to
kį leidimą gauti, nes panašiam 
Čiurlionio klubui jau buvo leista 
veikti Odesoje, Ukrainoje.

o ypač senajai lietuvių literatū
rai, kuriai dabar vėl gali būti ga
na realus dirvonavimo grėsmės 
pavojus.

Jurgis Lebedys gimė 1913 m. 
sausio mėn. 12 d. Devynduonio- 
se, Kėdainių apskr. 1937 m. bai
gęs Vytauto Didžiojo universite
tą Kaune, mokytojavo įvairiose 
gimnazijose. Nuo 1946 metų bu
vo Vilniaus universiteto lietuvių 
literatūros katedros dėstytojas, vė
liau docentas, katedros vedėjas ir 
jos profesorius.

Didelės vertės jau buvo jo di
sertacijos darbas “Mikalojus 
Daukša”, pirmojo lietuvių kata
likų rašytojo kapitalinė monogra 
fija. Gilindamasis ir toliau į se
nąją mūsų literatūrą, Jurgis Le
bedys išleido monografijų, pas
kelbė studijų ir straipsnių spaudo 
je apie S. Daukantą, S. Stanevi
čių, J. Zablockį, B. Vilentą, S. 
Slavočinskį, K. Donelaitį. Paren
gė S. Stanevičiaus raštus, redaga 
vo 17-18 amž. smulkiąją lietuvių 
tautosaką ir kitus senosios lietu
vių literatūros paminklų moksli
nius leidimus. Liko nebaigtas jo 
užmojis, kuriam visas savo jėgas 
pastaruoju metu buvo pašventęs, 
tai veikalas apie lietuvių kalbos 
vartojimą viešajame gyvenime 
17-18 amžiuje.

Todėl ir jautriai skamba Vil
niaus universiteto Lietuvių lite
ratūros katedros atsisveikinimo 
su velioniu žodis tenykštėje spau
doje (“Literatūra ir menas”, lie
pos 18d.), kai tariama:

“Sukrėsti sielvarto, mes dar 
sunkiai įstengiame suvokti objek
tyvią netekimo prasmę. Mirė ne

A. Stanciko Fel. Andriūno, dail. A. Staneikos monografijos 
ruošėjo, portretas (aliejus)

Vilniaus Eltos atstovas Mask
voje J. Finkelšteinas “Tiesai” 
(liepos 14) rašė, kad lietuvių pa- 

' sirodymas buvęs itin vykęs ir lie- 
' tuvius menininkus sveikinę įvai
rių kraštų atstovai. (ELTA)

• K’ek Lietuvoje yra architek 
tūros ir istorijos paminklų, upių

i ir ežerų? Vilniuje, Vingio parke 
j birželio mėn. įvykusioje parodo
je žiūrovams aiškinta (“Tiesa”, 
birž. 21), kad dabar Lietuvoje 

I saugoma 1690 architektūros ir is
torijos paminklų. Okup. Lietuvo- 
voje šiuo metu esama “daugiau 
kaip 29,000 upių”, kurių bendras 
ilgis sudaro beveik 64,000 kilo
metrų. Yra 4,000 ežerų ir jų bend 
ras plotas — 946 kvadratiniai ki
lometrai... (Elta)

• Sovietų spauda vis dažniau 
rašo apie lietuvį, kino bei teat
ro aktorių Donatą Banionį. Fil
me jis vaidino vienuolika kartų 
ir dabar, nuvykęs į Leningradą, 
svarbius ar svarbiausius vaidme
nis atlieka dviejuose filmuose: G. 
Kozincevo filme, pgl. Šekspyrą 
“Karalius Lyras” ir drauge su 
Rytų Vokietijos filmininkais, fil
me apie dailininką Goyą (pa
grindinis vaidmuo), Ilgą straips
nį apie D. Banionį paskelbė “Le- 
ningradskaja Pravda”. (ELTA)

S A C R E D H EART 
SCHOOL

I

šeštadienis, 1970 m. rugpjūčio mėn. 1 3.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVITCZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LAlayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15

Mokamas už % ienų Mė
ty ('ertifieutu sQ.skaita« 

Miiiiinuni 85.000.00

5 %
.Saujas aukštas divi
dendas mokamas už 
investavimo sąskaitas.

D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d

» T AAmnc PIRMAD. ir KETVIRTAD.VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD. .
ŠEŠTA D. 9 v. r. Iki 12 v. d

. 9 v. r. Iki 9 v. v. 
9 v. r. iki 6 v. v. 
Treė.iad. uždaryta.

Simonavičiaus, 1650 m.) ir kt. 
(ELTA)

• Literatūros vakaras, kuria-1 vien tik žymus universiteto pro- 
me dalyvaus net keliolika lietu
vių rašytojų, įvyks Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje, Chicagoje, 
rugsėjo mėn. 4 d. (penktadienį). 
Vakaras bus rugsėjo mėn. 4-7 d. 
Chicagoje vykstančio ateitininki-■ 
jos jubiliejinio kongreso kūrybi- 1’4 mokslinio darbo logiką, 
nės programos dalis. Jame daly
vaus ir savo kūrybą skaitys šie 
mūsų rašytojai: Bernardas Braz
džionis, Antanas Vaičiulaitis, Ju
lija Švabaitė, Aloyzas Baronas, 
Kazys Bradūnas, Mirga Pakalniš
kytė, Česlovas Grincevičius, Dan
guolė Sadūnaitė, Danutė Bindo- 
kienė, Laima Švėgždaitė. Tai bus 
literatūros vakaras, kuriame iš
girsime įvairių kartų ir įvairių 
krypčių mūsų rašytojų. Šiuo di
džiuliu literatūros vakaru Chica
goje ir bus pradėtas po vasaros 
atostogų naujas kultūrinės veik
los sezonas. Literatūros vakaran 
bilietai įsigyjami “Marginiuose”.'

• Neišlyginamas nuostolis 
lietuvių literatūros moksle atsi
rado po to, kai Vilniuje liepos 
12 d. mirė filologijos 'mokslų dak
taras ir Vilniaus universiteto pro
fesorius, šiuo metu vienas žy
miausių ir vienas darbščiausiųjų 
senosios lietuvių literatūros tyri
nėtojų, istorikų, profesorius Jurgis 
Lebedys. Kaip žinome, vyresnio
joje mūsų kartoje ligi pastarojo 
pokario dešimtmečių senosios 
lietuvių literatūros tyrinėjime di
dieji autoritetai ir specialistai bu
vo profesoriai Mykolas ir Vaclo
vas Biržiškos. Senųjų mūsų pro
fesorių vietoje jų pradėtąjį darbą 
turėjo tęsti ir jame jau buvo pui
kiai įsibėgėjęs dr. Vincas Maciū
nas. Bet visiems jiems trims pa
sitraukus į laisvus Vakarus, ku
rį laiką Lietuvoje tvyrojo seno
sios lietuvių literatūros dirvonuos 
baugi tuštuma. Tačiau, neilgai 
trukus, ją užpildė Jurgis Lebedys, 
visū moksliniu įžvalgumu, atkak
liu, kruopščiu ir metodišku dar- 
bu kasdamasis į senosios lietuvių 
literatūros klodus. Perdaug anks
tyba jo mirtis yra be galo skau-ketinės technikos vadovėlis (K.

fesorius, vienintelis savo srities 
specialistas. Velionis į kapus nu
sineša plačiausius minties hori
zontus — filologijos, istorijos, fol
kloristikos mokslinę patirtį, bran
gias archyvų turtų sankaupas, gi-

• Poeto, dramaturgo Petro 
Vaičiūno gimimo 80-jai sukakčiai 
okup. Lietuvoje skirti keli straips
niai. “Tiesoje” (liepos 11) apie 
P. Vaičiūną, mirusį Vilniuje 19 
59 metais, rašydama Aldona Vai
tiekūnienė nurodo, kad rašytojo 
kūryba buvusi... prieštaringa, są
lygojama “jo visuomeninių idea
lų, kurie tuo metu daugiau ar 
mažiau buvo susiję su buržuazi
nių sluoksnių interesais”. Tačiau 
P. Vaičiūno prigimtį traukusios 
demokratinės bei humanistinės i- 
dėjos, todėl aiškinama, kad išlie
kamosios vertės turėsią tik rašy
tojo kūriniai, kuriuose išryškėję 
minėti idealai.

Plačiau rašoma apie P. Vai
čiūno dramas (iškeliamas vadi

• Liepos mėn. 8 d. Maskvo
je prasidėjo ir kelias dienas vy
ko Tarptautinės muzikinio auklė
jimo draugijos (ISME) 9-ji kon
ferencija. Draugiją įsteigė J. Tau
tų rėmuose veikianti UNESCO

Iš Vilniaus į Maskvą dalyvauti 
konferencijoje buvo išvykusi gau 
si delegacija, kurioje buvo Kom
pozitorių s-gos valdybos pirm. E. 
Balsys, muzikologai, įvairūs pa
reigūnai.

Buvo surengta keliasdešimtis 
koncertų, kurių klausėsi iš 40 
kraštų atvykę kompozitoriai, te
oretikai, pedagogai. Liepos 11d. 
Maskvos Koloųų salėje, šalia ki
tų, dainavo Vilniaus Mokytojų 
namų berniukfj choras “Ąžuoliu
kas”, solistai atliko E. Balsio ora
toriją “Nelieskite mėlyno gaub
lio”.

Resident School For Boys
Grades 4 Through 8 

BROTHERS OF THE SACRED 
HEART SCHOOL

ANDOVER, MASS. 01810

WAGNER & SONS
rypewrttera — Addlru? Machines — 

Checkwrtters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
VlrS 50 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd.. Tel. 581-41U

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufaeturers

namas kriticizmas, atseit, neigia
mųjų visuomenės reiškinių kėli
mas), poeziją ir pripažįstama, kad 
P. Vaičiūnas, vis dėlto, “turėjęs 
poveikį lietuvių dramaturgijos

Prof. Jurgis Lebedys

• Vilniaus universiteto bib
liotekai šiais metais, rugsėjo mėn. 
ruošiantis minėti 400 m. sukak
tį, UNESCO, J. Tautų organiza
cijos, nutarimu, bibliotekos su
kaktis pasiūlyta laikyti “pasauli
nės reikšmės įvykiu”. Apie tai 
paskelbtus! “Tiesa” (liepos 1) 
pateikė bibliografo V. Bogušio 
duomenis apie Vilniaus bibliote
koje saugojamus lobius — dabar 
ji turi beveik 3 milijonus kny
gų tomų. Retų spausdinių skyriu
je saugomas 1525 m. Vilniuje iš
leistas P. Skorinos “Apostolas”, 
pirmoji lietuviška knyga — M. 
Mažvydo katekizmas (1547 m.), 
pirmosios lietuviškos gramatikos, 
K. Sirvydo žodynas ir kiti reti 
leidiniai. Be to, dar saugomas N. 
Kipemiko traktatas apie dangaus 
kūnų judėjimą (1543 m.), prieš 
Amerikos atradimą išleistas K. 
Ptolomėjaus atlasas, pirmosios 
latvių, estų knygos, pirmasis ra-

raidai”, jis dar įliejęs skambių pos 
mų į lietuvių poeziją, na ir... įne
šęs “tam tikrą indėlį ir į tary
binę lietuvių literatūrą”. Paskuti-| 
nis P. Vaičiūno poezijos rinki
nys, pavadintas “Gyvenimo pre
liudai” pasirodė net dešimtme
čiui po rašytojo mirties sukakus, 
1969 metais. (ELTA)

• Adomo Freitago (1608— 
1650), garsaus karo inžinieriaus, 
filosofo ir medicinos daktaro ant
kapis su smiltainyje iškalta rel
jefine kompozicija tebėra išlikęs 
buv. Kėdainių liuteronų bažny
čios pastate. Šis mokslininkas, gi
męs Torunėje, 17 a. pradžioje 
garsėjo kaip fortifikacijų specia
listas, parašęs ir išleidęs knygą 
apie tvirtovių įrengimus, jų gy
nimo ir puolimo problemas. Jojo 
vokiškai parašytas veikalas buvo 
išverstas į kitas kalbas ir susi
laukė kelių laidų. Būdamas Olan 
dijoje Freitagas susipažino su ku
nigaikščiu Jonušu Radvila, kuris 
jį 1640 m. pasikvietė į Lietuvą, 
Freitagas buvo Radvilų šeimos 
gydytojas, prižiūrėjo Biržų pilies 
statybos darbus, buvo pradėjęs 
dėstyt matematiką Kėdainių gim 
nazijoje. Mirė vos 42 m. tesulau
kęs. Jo antkapinis paminklas su 
epitafija yra labai originalus kū
rinys.

• Lietuvaitė laimėjo medalį 
Italijoje. Milane grafikos tarptau 
tinėje parodoje (Biennalėj), okp. 
Lietuvos dailininkei A. Skirutytei 
už graviūrą “Mano ežerėliai” pa
skirtas aukso medalis. Paroda vy
ko š.m. gegužės ir birželio mėne
siais. A. Skirutytė liepos mėn. su 
savo grafikos darbais taipgi daly- 

Įvauja tarptautinėje grafikos paro- 
' doje Lenkijoje.

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirink’ mą 
v.sų 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.

Fotografas žavioms nuotakoms

The Paul
Studio

MARQUETTE PROTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

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

aplieti rėmai.
2400 So. Oakley Avė., Chicago 

Tel. Virginia 7-7258 - 59

MODERN. FOTOGRAFO 
NAMAI.

ŠEIMOS PORTRETUS 
IR VISOKIŲ PROGŲ 

NUOTRAUKAS

J

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — laba' 
prieinama kaina,

SKAMBINTI RE 7-9615

i

PETE’S AUTO REPAIR
Taisoma — Motorai, automatinga 
transmisijos, stabdžiai. Generatoriai, 
starteriai. Motor Tune-up. Ir kiti 

i pataisymai. PETRAS PIsNYS, sav.
6211—15 S. Domėn Avė. Tel. 737- 

I S988‘

LIETUVIŠKAS RESTORANAS,, kuriame 
GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI.

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

Pirmadieniais uždaryta

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

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

3213 So. Morgan St.
Chicago, Illinois 60608 

TEL. YArds 7-5858

I

~ J

Tel. — HY 7 ■ 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEH’OOD, N. Y. 11287

ALUMINIJADS 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.

FORMICA KABINETAI

KOSTAS BUTKUS
Telef. — PRospect 8-2781
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— BALTIC LINGUISTICS. E- 
dited by Thomas F. Magner and 
William Schmalstieg. The Pennsyl- 
vania Statė University Press. Uni- 
versity Park and London. Copy- 
right 1970 by The Pennsylvania 
Statė University. Library of Cong- 
ress Catalog Card Number 71-79 
842. Standard Book Number 271- 
00094-5. Printed in the United Sta
tės of America.

Contents: The Dative of Sttbor- 
dination in Baltic and Slavic — 
Henning Andersen; The Vocalic 
Phonemes of the Old Prussian El- 
bing Vocabulary — Michael L. Bur- 
well; The Nominative Plural and 
Preterit Singular of the Active Par- 
ticiples in Baltic — Warren Cow- 
gill; The Statė of Linguistics in So
viet LithUamia — Leonardas Dam 
briūnas; Accent in the Lithuanian 
Noun Declension — 1 
Conceming the Relationships of the 
Prussian Language with Congeners 
— Janis Endzelins (Tr. by Jegers 
and W. R. Schmalstieg); “Esti” and 

? “Yra” in Martynas Mažvydas’ Ca- 
techism of 1547 — Gordon B.Ford,

Jr.; Some Remarks about the W<>1- 
fenbuettcl Lithuanian Postile Ma- 
nuseript of the Year 1573 — Gor
don B. Ford, Jr.; The Old Lithua
nian Third Person Imperative in 
— k(i) — Gordon B. Ford. Jr.; Li
thuanian Ugnis, Slavic Ogn — Eric 

! P. Hamp; Remarks on Some Bal
tic Narnės of Tools of the Type 
Lithuanian “Kaltas”, ‘Chisel’ — B. 
Jegers; On the Balto — Slavic Da
tive Plural and Dual — J. Kazlaus
kas; Some Attempts to Inventory 
Lithuanian Phonemes — Antanas 
Klimas; Noun Declensions in the 
Korsovan Subdialect of Latvians — 
Joseph Lelis; Some Remarks on the 

j German Side of the Elbing Voca
bulary—James W. Marchand; Stress 

Į Placement and Accent Classes 
I the Lithuanian Noun — David 
. Robinson; Old Prussian Adverbs

in 
F. 
In

koks yra didelis susidomėjimas kal
botyros moksle baltistika, kiek įvai
rių tautų jau plačiai žinomi moks
lininkai skiria dėmesio ypač lietuvių 
kalbai, išmokdami ją liek, kad ga
li rašyti gilius studijinius straips
nius, liedami įvairias lietuvių kal
bos problemas. Jau net čia minimo 
universitetinio leidinio "Baltic Lin
guistics” šiame krašte išleidimas sa
kyte sako, koks turtas mokslo pa- i 
šauliui yra lietuvių kalba. Šito viso | 
akivaizdoje tad ir kyla baugus klau
simas: o kaip mes patys? ar pakan
kamai jai dėmesio skiriame? kiek 
mūsų jaunimo pasišauna ją giliau 
pastudijuoti šio krašto universite
tuos, sakysim, nuo ateinančio rudens 
kad ir čia pat esančiame Chicagos 
universitete?

— Jonas Basanavičius, RINKTI
NIAI RAŠTAI. Redakcinė komisija: 
K. Korsakas (pirm.), A. Venclova, 
R. Šarmaitis, J. Jurginis, J. Lebedys 
ir A. Maldonis. Paruošė Krištopai- 
tė. Viršelis dail. A. Kučo. “Litua
nistinės Bibliotekos” serijos rėmuo
se išleido “Vagos” leidykla Vilniu
je 1970 m.

Tai stambus 1040 psl. leidinys. 
Veikalo įvadas “Jono Basanavičiaus ' 
kultūrinis palikimas” parašytas Juo
zo Jurginio. Po to duodamos atrink
tos ištraukos iš dr. J. Basanavičiaus . 
raštų: iš autobiografijos, iš istori- j 
jos darbų, iš folkloristikos, iš me- ( 
džiagos literatūros istorijai, iš pub- , 
licistikos ir iš laiškų. Veikalas i- .

v
Y ti n

Kiek dabar atsiranda katalikų rius, L. Dewart — rašytojas, D. 
šviesuomenėje vadinamo pliura- Francis — “Twin Circle” leidė- 
listinio galvojimo — pažiūrų j- jas ir kolumnistas, W. L. Matt— 
vairumo — ir kiek yra laisvės 1------ ”
joms pasireikšti, galima matyti iš 

I naujo leidinio “Spectrum of Ca- 
tholic Attitudes”. Knygą sureda
gavo domininkonas, De Paul u- 
niversiteto prof. kun. R. Camp
bell, išleido Bruce Publishing Co., 
Milvvaukėje (1969 m., 191 psl., 
4.95 dol.).

Čia surinkti pasisakymai įvai
rių sričių katalikų intelektualų. 
Rašo W. F. Buckley, Jr. — “Na- 
tional Review” redaktorius, D. 
Callahan — eilės knygų auto-
/

šė Paulius Jurkus. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė 1970 m. Knyga 202 
psl., kaina 3.50 dol., gaunama ir 
“Drauge”.

buvęs “Wanderer” redaktorius, 
. “Remnant” steigėjas, M. McLu- 
han — kelių knygų autorius, ir 
F. J. Sheed — steigėjas Sheed 
and Ward leidyklos. Čia jie pa
reiškia savo nuomones Dievo, 
Kristaus, Trejybės, Marijos, Sv. 
Rašto, gimt, nuodėmės, žmogaus 
prigimties, dangaus — pragaro, 
velnio — angelų, popiežiuas ne
klaidingumo, Eucharistijos, Ma
rijos, išganymo, sąžinės, katalikų 
mokyklų, kunigų, gimimų kont
rolės, divorsų, seksualiniais, ra
siniais, liturginiais klausimais, o 
taip pat — apie komunizmą, 
Vietnamą, kairės ir dešinės kata
likus, pagaliau atsako į klausi
mą — ką jie darytų, jei būtų po
piežiais.

Knyga — tikras pažiūrų spekt
ras: nuo kairės iki dešiniausios,

nuo konservatyviųjų iki kraštuti-1 
niai liberalių, nuo ištikimai kata
likiškų iki aiškiai heretiškų, kad 
skaitydamas stebiesi, kaip tokią 
knygą vienuolis galėjo suredaguo
ti, o katalikų universitetas išleis
ti. Nebent tai buvo pastangos nu
statyti lyg tokią pažiūrų diagno
zę katalikuose, duoti katalikuose 
esančių pažiūrų apžvalgą, palik- įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos 
ti pasaulėžiūrinei istorijai doku- gausios istorinės medžiagos tinka 
mentą. Skaitant knygą ne su Vis-; Pakaityti kiekvienam lietuviui, 

besidominčiam Lietuvos istorija at 
kuo galima sutikti, bet įdomu su jos vietovėmis Knyga didelio for- 
pažiūromis susipažinti.

J. Pr.

DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros 
MIC, knygoje:

‘‘Marijos garbinimas 
Lietuvoje’

Knygų nėra tik teologinė, ji dėl

mato 446 psl. — Kaina tik $3 00. 
>,Hluna įsigyti “DRAUGE“

ry -i

v

", T ' " |-n — Olga C. Shopay; Remarks on Ucistikos ir iš laiškų. Veikalas i-
Bill J. Darden; Vwb Inflexion_Calvert Wat. iliustruotas įvairiomis, didžia dali-

Shapes of Latvian Mor-.mi 8ana rctomis> šio1 dar ne‘ 
I matytomis dr. J. Basanavičiaus gy- 
I venimo nuotraukomis.

kins; Base
phemes — Valdis J. Zeps.

Tyčia išrašėme visą “Baltic Lin- 
. guisties” leidinio turinį, kad mūsų 
, skaitytojai akivaizdžiai

— O. Nendrė, ANTROJI BAN- 
pamatytų, qą Romanas. Viršelį ir aplanką pie

SAVERS
SAVE

SPECULATORS 
WORRY.

. • •• ■ ■ h. '' .. '7 ''

“S ik

WHAT IT MEANS TO BE A STANDARD FEDERAL SAVER ...
Starting a savings account with Standard Federal is the beginning of a new experience 
... an experience of complete eonfidehee and assurance. ft's the big reason so many 
savers come to Standard Federal.
They are confident in the management vvhich has made Standard among our nation's 
most respected and strongest savings institutions. They knosv they can get their hard- 
earned savings yvhenever- they need them. Our record of over 61 years of safety and 
ready availability of funds gives them confidence in knovving that they can have their 
money at any time. And ivhat is eąually important is that they vvill- get back every 
dollar they saved in full„..plūs interest (currently the highest rates allovved by law). 
If you are looking for a good, sound, proven investment, free of the dangers of vvild 
market fluctuations, consider a savings passbook of certificate account at Standard 
Federal. Join thė over 60,000 savers vvho can look vvith satisfaction and assurance to a 
grovving insured savings account at this outstanding savings institution — Standard 
Federal.'

Kalbos dalykai "Pasaulio 
Lietuvy"

“Pasaulio lietuvio” 11-47 n- 
rio kalbos skyriuj, atsiliepdamas 
j Br. Railos kreipimąsi, S. B(arZ- 
dukas) pasisako dėl pilnųjų ir 
sutrumpėjusių žodžių lyčių var
tojimo mūsų kalboje. Remdama
sis mūsų gramatikomis, kalbinin
kų J. Jablonskio, J. Balčikonio, 
Pr. Skardžiaus, rašytojų Vaižgan 
to, Krėvės, Putino, Simonaitytės, 
Vienuolio ir kt. raštų bei gyvo
sios žmonių kalbos praktika, au
torius daro tokią išvadą: “Pilno
sios ir sutrumpėjusios lytys yra 
bendrinės mūsų kalbos faktas. Vi 
suotine norma reikia laikyti pil
nąsias lytis. Stiliaus skambumui 
ir kalbos muzikalumui pačių au
torių nuovoka taip pat lygiagre
čiai vartojamos ir sutrumpėjusios 
lytys, randamos mūsų kalboj ir 
jos gramatikose”, pvz. gaidyje: 
gaidy, akimi: akim, trims vyrams: 
trim vyram, naujomis formomis: 
naujom formom, dirbame: dir
bam, būsime: būsim, reikia: reik 
ir kt. Šiame “Pasaulio lietuvio” 
n-ry taip pat duoti tokie taisy
mai: atsakomingoji redaktorė (at
sakingoji), miestas randasi to pa
ties vardo saloje (yra), pusiau- 
salis (pusiasalis), atvyko daugu
moje kaip piratai, jie daugumo
je gyvena užmiesty (daugumas 
jų arba daugiausia), kokių tai 
(kažkokių), viedras ..(kibiras), 
hindusas (indas “Indijos gyven
tojas”). Pacituota ilgesnė Jono 
Aisčio “Milfordo gatvės elegijų” 
ištrauka, jog “lietuvis galvos ne
suka dviem dalykais: gimtąja 
kalba ir savo tautos istorija...

I
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ANNUAL YIELD ANNUAL RATE MIN. BALANCE MIN. TERM

CERTIFICATE 
ACCOUNTS 6.18% 6.00% $5,000 TW0 YEURI

DEFERRED 
INCOME PLAN 

ALSO AVAILABLE 5.927° 5.75% M,000 0NEYEU

PASSBOOK 
ACCOUNTS 5.39% 5.25% $50 1 MONTHS

can be added 
to at any 

tilM 5.13% 5.00% NONE NONE

• Highest savings interest rates allovved by law
• Compounded Daily (Paid Ouarterly)

ASSETS OVER $145,000,000. ■ REStRVES OVER $12,400,000. •

STANDARD 
FEDERAL

Savings and Loan Association of Chicago
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, lllinois 60632 847-1140 |

SERVICES ■ AVarietyof Insured Savings Plans ■ Home Mortgage Loans ■ Christmas Club Accounts 
Vacation Club Accounts ■ Travelers Checks ■ United Statės Savings Bonds

■ free Savings Transfer Service ■ Free Parking
OFFICE HOURS ■ Monday & Thursday, 9 a. m. to 8 p. m. ■ Tuesday & Friday, 9 a. m. to 4 p. m, ! 

. X.. ■ Saturday, * a. m. to 12 Noon ■ VVednesday, no buslness transacted '

HIGH
Paid

5%
PASSBOOKS

5’/2%
*1.000 minlmum

INVESTMENT BONUS PLA.N 
Savings

RATES
Q u a r t e r i y

6%
65.000 minlmum 

2 YEAR CEIVHI’ICATI
5 % % 

*1,000 minimum
1 YI<AR CERTIFICATE

Insured to *20,000
Hlghest reserves

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue Chicago, lllinois 00632

DARGIS FUNERAL HOME
STORE

Tel. HEmlock 4-6050

LAIKE

Partinę FacUfflw

6845 8OUTH TOESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

2425 W. Marquette 
Road

ATOSTOGŲ
nuo rugpiūčio mėn.

15-tos dienos

BUS

Sugrįšim rugsėjo mėn.
1-mą dieną

Dėkingi esame už jūsų

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

-TĖVAS IR SŪNUS—
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 VVest 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345*6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

paramą.

CHARLES P. DARGIS
Reg. Pharmacist

Prašome patikrinti savo 
receptus dėl pakartotinų iš
pildymų.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — OA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS.

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perką pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
J. LIEPONIS

CENTER, INC.
So. VVestern PR 8-5875
nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
Sekmadieniais uždaryta.

FURNITURE
Marquette Pk., 6211

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
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Už dv'dešimt metų
Karo veteranų bus tik antka

pis.
Sąjungos bare gers tik pensi

ninkai.
Arkliai bus matomi tik zoolo

gijos sode.
Nutukę žmonės maitinsis tik 

šaknelėmis.
Moterys vaikščios be sijonų.
Vyrai pins plaukus į kasą, o su 

barzdoms šluostysis nusiprausę.
Lietuviška spauda bus tik ar

chyve.
Mėnulis bus apgyvendintas tik 

baltaisias amerikonais.
Meilė bus nesuprantama sąvo

ka.
Pirmoji balandžio bus tinginių 

diena.
“Mes”

Protestai ir demonstracijos REIKĖTŲ SUSIRŪPINTI. 
PROTESTAIS

VABALU GYNĖJAS

Gyvenam protestų ir kovų me
tais. Ir kokių tik protestų nėra. 
Vieni protestuoja, kad medį ker
ta, kiti, kad perilgai nenukerta; 
vieni protestuoja, kad kelią veda, 
o kiti kad neveda; vieni protes
tuoja, kad žmogų prie duobės 
neša, o kiti protestuoja, kam ne
ša, nes reikia vežti; vieni protes
tuoja, kad pamaldos per ilgos, 
kiti, kad per trumpos; vieni pro
testuoja, kad kunigas mišias lai
ko atsigręžęs, o kiti, kad nusigrę
žęs; vieni protestuoja, kad 
straipsniai per ilgi, o kiti, kad 
per trumpi; vieni protestuoja, 
kad per daug laikraštyje krimina
listikos, o kiti protestuoja, kad, 
žmogų užmušus jokios žinios nė
ra. Vieni protestuoja, kam žmo
nės geria, kiti kam negeria; vie
ni protestuoja, kad veikalas su-

H p s džiovinasi baltinius 

niekintas, o kiti protestuoja, kad

miestų gatvėmis Pavergtųjų Tau
tų savaitės proga, kiti keliavo pa
vergtų tautų gatvėmis, kad, taip 
sakant, ' tiem pavergėjam per 
daug neskaudėtų dėl vienapusiš- 
kumo.

Protestuotojų yra visokių. Kiti 
net aiškina spaudoje, kokie nuo
stabūs kolchozai žydi Lietuvoje, 
tiesiog gyvenk ir norėk, ką čia ir 
kalbėti. Taigi tokie Pavergtųjų 
Tautų parade galėtų nešti, kad ir 
tokį už’ašą: “Pakarti Brežnevą, 
kuris šmeižia Tarybų Sąjungą, 
liepos 2 d. savo ilgiausioje kalbo
je, teigdamas, kad su tarybiniu 

i kolchozu labai blogai”. Žo- 
į džiu, turėtų pamokyti Brežnevą, 
kuris kolchozus ašaromis laisto.

Protestai ir protestai, demons
tracijos, kautynės ir muštynės. Ki- 

i ti gi net protestus reiškia, kam uo
dus užmušinėja, nes jie, taip sa
kant, nekah.i, jie ne kokie ten 
žmonės, kuriuos komunistas bo
tagėliu per nugarą ir plaktuku 
per pakaušį gyventi moko. Žo
džiu, gyvenam dęmonstracijų ir 
protesto laikus, o jei kas ligi šiol 
dar nesurado prieš ką protestuoti, 
tiems sakome, ka ' priežasčių pro- 
estui lengva rasti. Pvz. Balys 
/avabalys šitaip sako:

Aš guliu ant kairio šono, 
Tau ant dešinio smagu, 
Nepakęsdams tokio pono 
Užkliudau tave nagu.
Ir prasideda kova ( 
Maišos pienas ir kava.
Žodžiu demonstracijoms

“Lietuvoje dabar gana neblo
gai, žmonėms geriau gyventi, nie
ko netrūksta.”

Iš apsilankiusių Lietuvoje 
lietuvių pareiškimų privačiai ir 

“Gimtajame Krašte.”
“Bulvių, daržovių ir vaisių ga

myba bei paruoša kolūkiuose ir 
tarybiniuose ūkiuose yra nepa
kankamos, kad būtų galima ša
lies gyventojus aprūpinti.”

“TSRS žemės ūkio ministerija 
ir vietos žemės ūkio organai ne
patenkinamai organizuoja bul- 

I vių, daržovių ir vaisių gamybą.”

TSRS Ministrų Tarybos 
nutarimas, “Tiesa” liepos 21 d.

Visi raudonieji ir ne taip rau
doni lietuviai, kurie viską paverg 
toje Lietuvoje matė atvirkščiai, 
kviečiami protestuoti prieš Mask
vą, kad ši taip šmeižia Tarybų 
Sąjungą.

ir
išgirtas. Visokių žemėje protestų, protestams šiandien daug gali- 
tačiau blogiausia, kad protestai o iš antros pusės, jei tu
sau, o gyvenimas sau. 1 
Raila kartą šitaip dėstė:

“Galėtum veikalą sudirbti, į 
dulkes sumalti, matai jo ydas ir 
silpnybes, —bet publika vis tiek 
skaito, žiūrovai eina į tokius fil-l 
mus, dailės parodose perka to
kius nevykusius kūrinius, koncer
tuose klausosi nuvalkiotų dainų. 
Vienu atveju kūriniai tau atrodo 
per daug moderniški, pamišėliški, 
beprotiški, grynos nesąmonės. Ki [aužtj 
tu atveju stebies, kaip publika 
dar gali pakęsti tokius nemoder
niškus, archajiškus, visiškai supe
lėjusius, nereikšmingos senovės 
atgyvenas. Bet ji skaito, žiūri, 
klauso, ir ką tu, tiem stuobriam 
padarysi?”

Žodžiu nieko plunksninis pro
testas nepadėjo. Taip jau yra, 
žmogui labai pikta, kad tavęs ne
klauso, bet kas gi šiais laikais 
žmogaus klauso ir kas galvoja, 
kad tik tu vienas neklaidingas ir 
nepakeičiamas. Ogi nueik į kapi
nes, ten rasi šimtus nepakeičia
mų žmonių kapų.

Bet protestai tikrai reikalingi, 
nes be jų nebūtų jokios pažan
gos, bent taip aiškina dauguma 
“Aidų” anketos dalyvių, pa
klausti apie generacijų nesutari
mus.

Protestų buvo ir platesnio mas
to. Pavyzdžiui vieni protestavo 
važiuodami į Romą, į Kankinių 
koplyčios šventinimus, o kiti va
žiavo už geležinės uždangos įsi
tikinti ar labai garbinamas kan
kinių gamintojas Leninas. Vieni 
keliavo Chicagos, Detroito ir kitų'

Bronys nieko nemuši ir taip pat 
tavęs nemuša, tikriausia

., nebegyvas.

Niekad anksčiau nesu rašęs 
laiško redakcijai, bet dabar jau
čiuosi priverstas imti plunksną 
rankon ir pareikšti, kad esu prie
šingas tokiam žiauriam sportui 
“musių užmušinėjimui,” o tas 
sportas jau plinta mūsų prislėg
to krašto daugelyje namų. Kaip
gi maži vaikai gali suvokti kas y- 
yra toleracija ir broliškumas, kai 
mato tėvą ir motiną žudant, sieti
niu ar plastikiniu įrankiu ar po
pierine kuoka. Musių žudymas y- 
pač žiaurus sportas, nes vabaliu
kai dažnai sužalojami, turi kur 
nors nušliaužti ir ten vieniša) 
stipti. Reik tik iš arti pažiūrėti į 
sužeistos musės tūkstantines ne
kaltąsias akis.Tikrai verčia už
jausti vabalėlį.

Romantika būtų gražus daiktas, jei paskui ją nesektų neromantiškos at- 
iekos.

ŠIS TAS APIE ŠILUMĄ
VIENO BUTO GYVENTOJO 

PASAKOJIMAS

Dr. S. Aliūnas

DRABUŽINIAI PAVOJAI

Dievulis Ievą pagamino 
Gražiai, nebėr ko ir pridėt, 
Tiktai žmogus ją sugadino, 
Ėmęs visaip aprenginėL

Adomas rojuje miegojo,
Ieva muses baidė dailiai, 
Pakol viską velniop nujojo 
Saldieji rojaus obuoliai.

Na ir prisėjo liną sėti
Dėl to drabužio nekilnaus, 
Ir reikia siūti ir drebėti 
Ar koks sijonas neperspaus.

Tai čia per siaura, čia per 
stora,

Čia per ilgai, čia per plonai.
J gležną tinklą, kaip į voro, 
Pakliūna vyrai milžinai.

Ir taip nelaisvėj likti tenka, 
Žengti toliau klaidžių keliu, 
Pakol pajunta — laiko rankoj 
Buteliukus su speneliu.

— Esu socialistas ir vis dėlto 
žmogienos nevalgau.

Kazys Barėnas

Pasipiktinęs

— Kai žuvys nebylios, labai 
iškalbingos jų pardavėjos.

G. K. Lichtenbergas

— Suvažiavimuose ir stovyklo
se visą laiką ieškoma dialogo 
Tik jis vis kažkaip išvirsta į vie 
nų kitiems prakalbas.

Dr. I. Gražytė
• ■ ; cvt.ųir;'

AR TAIP AR KITAIP
tuzinų novelių, tai įdomu ar 

DVI GALIMYBĖS ^Akiračiai” nežino, ką reiškia
Sovietų Sąjunga, norėdama su- debiutuoti ar tik dabar pradėję 

trukdyti Grandinėlės gastroles skaityti ‘Aidus. 
Kolumbijoj, darė pastangų, kad 
toks koncertas neįvyktų. “Naujie
nos” liepos 9 d. paskelbė, kad 
“Bandėme nustatyti, kada tas 
protestas buvo pareikštas, kuriam 
Venecuelos valdžios pareigūnui

-— Visa lietuviškoji išeivija ne
paprastai toleruoja mišrių šeimų 
klausimą. Gal būt todėl, jog nuo 
tokio bieso nė viena šeima nėra 
saugi.

J. Šoliūnas

— Kai kam atrodo, kad jauni
mas, vedamas įvairiopų revoliu- 
cininkų, užbaigs visus karus bei 
neteisybes ir sugrąžins Adomą su 
Ieva į atgautą rojų.

Dr. A Musteikis

“Jau spėjau truputį praplikti 
ir pilvuką užsiauginti”.

R. E. Maziliauskas

— Su akcijų kilimu ir kriti
mu kyla ir krenta moterų rūbų 
ilgis. Patiks vyrams ar nepatiks, 
bet colis po colio rūbų ilgis eis 
žemyn.

M. R. “Moterų Gyvenimas”

:as. Norint tą sistemą atgaivinti, 
reikia kirsti sieną.

Abu su butų ūkio valdybos 
vyr. inžinieriumi draugu Uogin
tu priėjome vieningos nuomonės, 
jog visai neįdopiu, kai bute šal
ta. Daugiau jis, deja, nieko nei 
patarti, nei pažadėti negalėjo. 
Raštą, sako, gavote, vadinasi taš
kas. Klijuokite langus. Daugiau 
sekcijų nestatysim. Toks projek
tas.

Tyliai pagalvojau, kad jeigu 
klijuoti, tai reikėtų ir duris, nes 
ten tarpai žymiai didesni. Bet per 
kur tad vaikščiosi? O jeigu, apk
lijavus langus, vis vien būtų šal
ta, tai tikriausiai iš butų valdybos 
gaučiau naują raštą:

“... Normalios kambario tem
peratūros palaikymui Jūsų bute 
siūlome užsivilkti kailinius”.

Santrauka iš “Tiesos”, 
1970 m. gegužės 11 d.

Gal ir ne visai mandagu da
bar kalbėti apie šilumą, kada ir 
taip šilta, kada išsprogusi gamta 
aplinkui barsto spindulius bei į- 
vairiu nesuteptu grožiu kutena 
jausmus, o taip pat jau ir šiltus 
drabužius privertė numesti šal- 
ton praeitin.

Praėjusią vasarą įsikėlėm į se
nąjį namą po kapitalinio remon
to. Remontas atliktas, galima sa
kyti net padoriai. Ir langai įsta
tyti, ir durys. Kad langus ir du
ris būtų galima lengvai atskirti 
nuo sienų, palikti atitinkami ply
šiai. Ir lubos tik kokiose penkio- 
e vietose įskilusios, ir sienos be
eik lygios. Ir vanduo yra. Išmo- 
om taip jį tvarkyti, kad jis nebe 
isą laiką bėga, kitaip sakant, pa- 

šabojom vandens stichiją. Žo- 
Ižiu — gyvenk, ir pianinais 
jrok.

Tik vienas nepatogumas — at- 
jo žiema, ir paaiškėjo, kad bute 

šalta. Per mažai, nusprendėm, 
pastatyta centrinio šildymo radi
atorių. Juo labiau, kad pagrindi
nis kambarys yra viršum prava
žiavimo, vadinasi, jo apačia at
statyta visokių vėjų pagairei. Ži- 
įoma, jeigu žmogus kambaryje 
inus mintum ar bent verptum— 
ada šalta gal ir nebūtų. Bet jei 
iteina begėdiška mintis paskaity- 
1 ar paspoksoti į žydrąjį ekraną 
- šalta ir gana.
Prašiau rajono vykdomojo ko- 

niteto butų ūkio valdybai pareiš- 
;imą. Šalta, sakau, jokio pilna- 

kraujo kultūrinio darbo išvystyti 
įegalima. Pridukite, sakau,' ap

šildymo sekcijų. Žmonės į mano 
pareiškimą pažiūrėjo rimtai. Ma
tyt, apsvarstė. Ir atsakymą para
šė, nepaliko nežinioj. Mandagūs 
žmonės, ką ir kalbėti. Gavau pra
nešimą, pasirašytą paties butų 
ūkio valdybos viršininko V. Ver- 
socko:

“... Jūsų bute centrinio šildy
mo sistema sumontuota* pagal 
projektą. Normalios kambario 
temperatūros palaikymui Jūsų 
bute siūlome užklijuoti langus”.

Iš vienos pusės — gal ir ne
blogai. Užklijuoji, vadinasi, lan
gus, ir sėdi sau sukaitęs, kad tik 
reikalauji ledų ar šalto gazuoto 
vandens. Taip ir stoja prieš akis 
senolių gadynė — brolių lietuvių 
iš Amerikos atsiųstais laikraš
čiais apklijuoti langai ir sienos. 
Čia ir grafas Cepelinas, ir degtu
kų karalius Įvaras Kroigeris... 
Už langų sniegas, pūga, stūgau
ja vilkai, o viduje šilta ir jauku...

Be to, grynai praktinis klau
simas: o kaip, užklijavus langus, 
vėdinti kambarius? Juk vėdini
mo sistema languose tuoj pat su
gedo. Atėję meistrai vie
name kambaryje sutvarkė, bet 
patarė naudotis labai atsargiai, o 
geriausia — iš viso nesinaudoti. 
O kitame — nieko nepadarė. Ne 
sistema, sako, o švariausias bro-

Pavergtoje Lietuvoj Albinas Žukauskas taip linksniai eiliavo:
Leninas ėjo sunkia planeta, 
Leninas žemę ir žmogų sušildė, 
Leninas priglobė ir atgaivino tada 
Šaltžemį — sūdrią lietuvišką širdį.

Pave ksle matyti, kaip amerikiečiai vaizduoja tą Lenino šildymą ir atgai
vinimą kurio susilaukė šimtas milijonų.

Prez. Nixon meškeriojimo varžybose

nic i.as j.s buv0 įtej].fas> koks yra tikras 
jau esi -USų protesto tekstas. Iki šio 

meto tikslių duomenų apie tą 
protestą nepavyko gauti.”

Taigi įdomu, ar Sov. Rusija ir 
Venecueloj, ne tik Kolumbijoj, 
bandė sutrukdyti Grandinėlės 
gastroles, ar “Naujienos” neatski 
ria Venecuelos nuo Kolumbijos.

TAIP PAT DVI GALIMYBĖS

Svarbių žinių savaitraščio 
“Sandaros” bendradarbis K. 
Baltrukonis, išspausdino mėnraš
tyje “Akiračiuos” nr. 3 raštą, ku
riame rašo: “Katalikiškame
pranciškonų žurnale “Aidai” nr. 
2 Aloyzas Baronas debiutuoja su 
“Žvaigždikiu”.

Kadangi minėtas autorius 
“Aiduose” išspausdino bent pora

PI. M.

JAPONIJOJ

“Nereikia stebėtis, kad 
tas priveža tave iki bloko ribų ir 
paleidžia, nes ir jis pats, kaip vel
nias baloj, gali ten kanopą nusi-

taksiš-

R. Viesulas

TRIGUBOS LOVOS

“Chicago Tribūne” rašo, kad 
Čekoslovakijoj gaminamos trigu
bos lovos, nes esą tokių lovų rei
kia, kadangi “Leninas visada su 
mumis”.

DRAUGAI PARTIEČIAI, 
KIAULĖS IR AVYS

i

Raudonoji Kinija ir Maskva pripučia Castrą didybės

“Irkutsko srities ūkiuose vėl 
sumažėjo kiaulių, o Lietuvos ir 
Latvijos TSR bei 17-koje Rusi
jos Federacijos sričių sumažėjo a- 
vių. Iš to matyti, kad ne visi 
draugai padarė reikiamas išva
das iš klausimų svarstymo CK 
gruodžio plenume.”

IšBrežnevo pranešimo 
š. m. liepos 2 d.

VYNAS IR KAKTUSAI
Juozas Nekrašius pavergtoj 

Lietuvoj išspausdino eilių 
knygą “Kaštonai ir kaktusai”. 
Julija Švabaitė jau anksčiau iš
leido knygą “Vynuogės ir kaktu
sai.” Kaštonai, kaip kaštonai, vy
nuogės tikrai geriau, ypač kai pa
keistas pavidalas, o kai iš vynuo
gių pasidaro vynas, tai atsiran
da ir kaktusų.

DU MOKYTOJAI

V. Vaitiekūnas moko Ramojų

V. Vaitiekūnas “Aidų” birželio 
nr. prikiša VI. Ramojui, kad jis, 
rašydamas knygą apie partiza
nus, neatsargiai pasinaudojo so
vietine medžiaga:

“Bet iš enkavedistinių leidinių 
žaliavos rekonstruodamas Lietu
vos laisvės karo vaizdą, autorius 
yra nuolatiniame pavojuje nu
slysti į to karo enkavedistinę ver
siją. Atrodo, kad autorius tuo at
žvilgiu nebuvo užtektinai ati
dus”.

Dr. Paprockas moko 
Vaitiekūną

Tuo tarpu V. Vaitiekūnuį dr. 
V. Paprockas “Dirvos” š. m. nr. 
54 rašo:

“Lietuvos Laisvės Komitetas iš
leido V. Vaitiekūno redaguotą 
brošiūrą “A Survey of Develop- 
ments in Captive Lithuania in 
1965-1968”, skirtą vakarų pasau
lio informacijai.

Įžangoje nurodoma, kad Lietu
vos Laisvės Komitetas randa, 
jog rusų kontroliuojama spauda

yra vertinga informacinė medžią 
ga...

V. Vaitiekūnas, matyt, irgi pn 
taria tai pažiūrai, nes šiam ap
žvalginiam leidiniui žinias jis 
semia vien tik iš Kremliaus kon
troliuojamos spaudos... Todėl šis 
Lietuvos Laisvės Komiteto leidi
nys savo turiniu nedaug kuo ski
riasi nuo okupanto platinamos 
makulatūros, nes nenusako pa
vergtos Lietuvos tikrosios padė
ties.”

MODERNIŲ LAIKŲ
POLIGONAS

“Norį šaudyti atsiveža savo pa
tiesalus — antklodes, ypač tai 
svarbu šaudant gulom. Šiame tik 
rai šauliškame piknike bus kepa
mi jaučiai arba steikai ir bulvės.”

V. Mingėla

— Šuo ir kariamas papranta... 
O ne, o ne — žmogus ne šuol 

Dr. A. Musteikis;

— Svaidymasis piktais žodžiais 
yra tik velnio dirbtuvės turtini
mas.

Pr. Razminas
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