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Religija dvidešimto amžiaus plėšiniuose
M. MATUKAS

Prieinama net prie to, jog gin
čijamą religijos galimybė'ir jos
atsisakoma, arba ji taip aiškina
Mes galime drąsiai apibūdinti ma, tartum ji būtų vien apgau
krikščionybę kaip dorinio išga linga svajonė, kaip žmogiškųjų
nymo religiją. Ji, tarpininkaujant formų bei savybių priskyrimas
savos rūšies asmenybei, siekia su dievybei.
kurti naują sąlytį tarp Dievo ir
Iš kitos pusės, visokeriopų gi
žmogaus. Šiems santykiams besi lesnių religinių
pergyvenimų
vystant, buvo įgyvendinta naujo prielaida yra ta, jog tai, kas dva
ji gyvenimo tvarka, kurios mato siniame gyvenime iškyla viešu
mąja forma atsiskleidė Bažnyčia. mon, sudaro pačią realybės esmę.
Šitoks .požiūris į krikščionybę Tokiu būdu religija iškelia žmo
prileidžia ir įteisina tam tikrus gų virš jo aplinkos ir net nusi
tikinčiojo žmogaus įsitikinimus teikusi su juo elgtis taip, kai su
bei susisaistymus, kuriuos šian visatos centriniu faktu.
dieninis, moderniškasis mentali
Bet bendroji techniškojo gyve
tetas laiko bemaž nepriimtinais.
nimo linkmė, kaip ir naujieji
Techniškoji galvosena nejau mokslai, ypatingai griežtai pasi
čia didelio religijos primygtinu priešina šiai žmogaus teisei
į
mo. Žmonės susidomi religija, kai centrinę poziciją, o priešingai, jie
jie įstengia išsiveržti iš medžia bando žmogų pristatyti vien tik
ginių reiškinių pasaulio į viršdi- kaip jungtį didžiulėje gamtos ma
mensinį pasaulį — antgamtybę. šinoje (Einšteinas savo gravita
Šiuo atveju praeity svarbių varik cijos dėsniu įrodė., jog visata vi
liu buvo nesėkmė rasti pasiten siškai nepanaši {mašiną).
kinimą pasaulio pasiūlomis bei
Anot jų, net žemės kamuolio
pažadais. Šiandien tačiau išori menkumas n eišmatuojamuosiuonio ir vidinio triukšmo užtvok- se erdvės plotuose bei žmogiško
sinti žmonės jau daugiau nejau sios giminės amžiaus nereikšmin
čia anos nedarnos tarp žmogaus gumas, palyginus su begaliniais
ir pasaulio.
žvaigždžių ir planetų formavimo
Moksliniais gamtos tyrinėji
si periodais, padariny, — dar la
mais bei technišku jos išteklių i biau žmogaus reikšmingumą su
Šiais jaunimo kongreso metais “darbdavio” klebono ir tik šven apvaldymu, tampriu bendradar- i menkina. Esą, kaip galėtų nutik
atsiranda ir mūsų spaudoje įdo timais apdovanoto “proletaro” biavimu tarptautine plotme mo ti, jog tokios menkos būties persukurdamas
mių straipsnių apie
jaunimą, dialogas vargiai tebuvo įmano dernusis pasaulis,
I gyvenimai taptų visatos judesio
naujus globalinio masto judėji
straipsnių, ieškančių atsakymo į mas”. Žr. Aidų Nr. 5,72.
pagrindine ašimi? Kokiu būdu
tai, kodėl jis šiandien yra dau
Taigi tie “priklausantieji daly- mus su jų neišsemiamomis prog galėtų tokio menko tvarinio" idė
giau pasikeitęs, kaip kad anais vautojai” ir yra šiandien krikš- ramomis bei neribotomis galimy- jos sukurti visatos giliausių pa
laikais, kai mes, vyresnieji, bu tiljami naujuoju proletariatu, nes : hėm i s, yra taip save praturtinęs, grindų bei kūrybinių jėgų sąvo
jie padeda valdančiajai grupei 'tokius puoselėja žmogaus laimei
vome jauni.
kas.
Esama įvairiausių nuomonių | išsilaikyti jos dominųojančioj po pažadus, kad antgamtinis —dva
apie šiandieninį jaunimo nerimą. zicijoj. Kad ir gerai uždirbdami, sinis pasaulis — žmogiškosios sie
Pavasarinis ledų skeldėjimas
Ir tose nuomonėse sunku susigau jie yra manipuliuojami. Būdami los troškimai ir siekimai vis la- Į
dyti. Kodėl taip yra? Net kaip, globotiniais, jie turi vis prisitai biau pasitraukia šešėlin, ir, jei
Nežiūrint tokių pesimistinių
iš tiesų, yra? {vairūs teoretikai kinti, tapdami vis panašesniais gu visiškai nedingsta, tai taikiai šių laikų šviesuolių minčių apie
nusišalina į pasąmonės gilmenas. visatą ir žmogų, vis dėlto šian
(Galbraitas, Marcuse, Reichas) ir panašesniais viens į kitą.
Kai bendroji gyvenimo nuotai dien pastebimas žymus religinių
vis naujom knygom stengiasi at
Tokiu būdu, pagal A. Tourairasti priežastis, prasmę ir duoti ne ir kt. galvojimą, šiandien mū ka susikoncentruoja egzistencijos interesų atgimimas. Tai nėra apo
teigiamą linkmę šiems judėji sų komplikuotoj technoelektroni- transformavimo tikslan, kaip tai logetinių pastangų išdava, o grei
mams ir jų pasikeitusiai logikai nėj visuomenėj kiek nepriklauso galima pastebėti pastarojo šimt čiau pačios žmogiškosios patirties
(žr. š. m. “Aidų” Nr. 4).
mi yra tik dideli ekspertai, spe mečio protinėje veikloje, tai ne vaisius. Laikas ir marksistinė
Turime ir tokių, kurie kiekvie cialistai, generalistai — intergra- išvengiama — religija tampa ne praktika parodė, kad nėra leng
ną šiek tiek revoliucinę apraišką toriai, aukšto mokslo titularai. aktuali.
va žmogaus gyvenime religiją ištuoj sieja su Marksu ir proleta- Kiti — ir jaunimas — tik bebal
riškais judėjimais. Kiti kritikuo siai globotiniai, kurie dėl to ir
ja takius teoretikus kaip A. Tou- nerimsta, maištauja ir ieško bent
raine, A. Welilmer, N. Birnbaum, autonominių savų kelių, nieko
nes ijiie šiuose judėjimuose, šian kito negalėdami nei daryti, nei
dien jau nevyraujant tam sena ką gudresnio pasiūlyti.
Tai toks maždaug yra tas gal
jam “darbininkų ir išnaudotojų
kapitalistų” elementui, būtinai vojimas, kuris kritikuojamas vėl
pateikiame
net persistengdami ieško kito — įvairiopai. Čia tik
naujo proletariato (N.Y.R. of mintis, kad žinotume, ką reikia
BKS, apr. 6,72).
kritikuoti, ir būtų labai įdomu
Šį naują proletariatą anie ran išgirsti tokią kritiką, jei kas ją
da ekonomiškai gerai gyvenan parašytų. Bet, iš kitos pusės, at
čiuose analistuose technikuose su rodo, kad didelės tragedijos nėra.
patyrimu ir universitetų bend Ir tai, kas yra blogo, dauguma
ruomenėse, neturinčiose spren gal net nejaustų. Bet, nesimokę
istorijos gimnazijoj, studentai jos
džiančio balso iir autoriteto.
Palikę senąjį konfliktą (kapi piliules gauna pirmą kartą uni
talizmo ir darbo), kuris prarado versiteto suole, jau subrendę. Isto
jau savo centrinę poziciją, anie rija yra pasikeitimų, revoliucijų
jaunuolis
mato naujas dominavimo "formas istorija. Subrendęs
tarpe tų, kurie valdo komplikuo šiandien gal istoriją perima net
tas ekonomines ir politines insti perdaug rimtai, kaip kadaise vy
tucijas, ir tų, kurie yra tik jiems resnieji, būdami 13 metų, perim
“priklausantieji
daiyvautojai”. davome piratus ir kaubojus. Už
Tai akivaizdu ir sluoksniuotuo degti įdomių profesorių, studen
se socialistiniuose kraštuose gy tai šiandien žaidžia “Robespievenančiam ir Bažnyčios hierar rą”, “Maratą” ir kitus šių dienų
chijos saujoj esančiam vikarui, ekstremistus.
(Nukelta i 2 psl.)
kuriam “tarp visą galią turinčio

Techniškojo gamžiaus
galvosena

|

Komplikuotas jaunimas komplikuotoj
visuomenėj

A

Šv. Rašto tekstų detalė metale

V. Kašubą

braukti, kad jos nuslopinimas
reiškia nuostolį, žalą, kurią žmo
gus gali pakęsti tik laikinai, bet
ne visą laiką.
Religiniu nuosmukiu praside
da vidinio gyvenimo suskilimas,
kuris ilgesniame bėgyje grasina
sunaikinti mūsų būsenos prasmę

Religinių tekstų skulptūra metale

ir žymiai suniekina žmogiškąją
prigimtį.
Anoji grėsmė neišvengiamai
iššaukia atoveiksmį, išsivystantį
į gaivalingą jėgą, sukeliančią ju
dėjimus, kurie pakeičia žmogiš
kosios egzistencijos sąlygas
ir
žmoguje iššaukia visai kitą nusi
statymą religijos atžvilgiu (kaip
matyti ir iš dabartinio įelektrin
to religinio įkarščio bangos, palietusios JAV jaunimą).
Vis iš naujo gyvenimas pulsuo
ja įvairiomis kryptimis. Jokia as
menybė, nors ir kaip save belai
kytų modernia, jeigu ignoruotų
šiuos paskutiniuosius
posūkius
tikybinėje srityje ar bandytų su
mažinti jų reikšmę,
negalėtų
skelbtis teisingai išskaitanti laikų
ženklus.
Religija pasisako už tai, kad
Dievas, o ne žmogus, yra daik
tų ir dalykų saiku. Ji todėl at
stovauja tiesai, kuri pranoksta
žmogiškuosius įnorius ir nuomo
nes, —tiesai, apsprendžiančiai ir
teisiančiai visą žmogaus elgseną.
Jeigu tokio nepriklausomo tie
sos saisto nebūtų, tada negalėtų
būti ir tokių dalykų, kaip moks
lų ir filosofijos, nei dvasinio pa
saulio statybos, nei dvasinės kul
tūros, priešingos grynai medžia
ginei kultūrai. Tada jau nebebū
tų jokios tiesos ar netiesos nor
mos mūsų privačioms nuomo
nėms bei polinkiams. Pradingus

aukštesniąjai normai, dingsta ir
verčių skirtumai. Kokio paikio
sujaukta nuomonė taps tada tiek
pat verta, kiek Ir išsimokslinu
sio ar specialisto tvirtinimai.
Tokiai padėčiai esant, niekas
negalės pakilti aukščiau kito, ir
beliks tiktai paskelbti, jog visa ir
bet kokia galia yra masėse. Tada
literatūriniai ar meno laimėjimai
bus apsprendžiami populiarumu
masėse (best seller) arba mases
pavergusių despotų įnoriais.
Gana sujauktais laikais gyve
nant, būtina, kad stiprus nepri
klausomas dvasinis gyvenimas
būtų tuo saiku, kuris atskirtų gry
nąjį tiesos auksą nuo žmogiškųjų
klaidų priemaišos. Tačiau anoji
dvasinė nepriklausomybė tepasie
kiama tik dorovingumu. Dorinio
gyvenimo nuosmukis neišvengia
mai susilpnina aną dvasinę gys
lelę,
užtikrinančią
žemesnės
žmogaus prigimties sutvardymą.
Nes mes iš tiesų jau praradome
valias jėgą, nustojome būti mūsų
pačių viešpačiais,
o
tapome
drumzlinų impulsų ir palinkimų
vergais, ir ne kartą tai pavadina
me (net nepastebėdami ironijos)
aukščiausiu laisvės pasiekimu.
Pati religija dabar jau bando
tartum naujai prisikelti iš žmo
giškojo gyvenimo griuvėsių. Ji
stengiasi save {daiginti naujuose
plėšiniuose. Net ir tai, kas yra
(Nukelta j 4 pusi,)
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KAITINĘ PARAŠTE

joj matomas net Vakarų pasau
lio Renesansas (Yankelovich) ir
panašiais skambiais vardais pa
vadinti ateities istorijos pusla
(Atkelta iš 1 psl.)
piai. Naujasis jaunimas yra ki
Ir kultūras mažosios piliulės taip paruoštas ir išauklėtas, ki
čia gaunamos beveik pirmąkart taip ir reaguoją. Televizija
ir
universitete, kurios vyresniųjų lai spauda jaunimą stebi, dėl jo gin
kais buvo jau ragaunamos gim čijasi, jį analizuoja. Bet pats jau
nazijoj. Pirmas ijų skonis burnoje, nimas dažnai nejaučia, kad jis
net nesuvirškinus, iššaukia ir tas1 yra retortoje, kad jis net “gvinėkeistas kultūrines reakcijas, kaip jos kiaulyte” kai kam pasidaręs.
sakysim, ilgi “istoriniai” plaukai,! Bet kas žino, gal koks atsaky
VLADAS RAMOJUS
keisti ist. drabužiai, keista primi mas iš tų visų judėjimų anali
Kun. A. Keziui iš visų pusių tyvi muzika, grindžiama viena
ją fotografuojant, dr. Marija pra pusišku pažinimu, vienos epo zės kada nors ir bus atrastas,
nors mūsų daugumai, tiek išken
sitarė: “Nėjau į lietuvišką mo chos stilium, ritmu.
Prieš išvykstant kelionei į
išeivijoj,
kyklą (tais laikais Šv. Jurgio pa
Dalykai jų perimami kiek ki tėjusiai ir patyrusiai
Pennsylvaniją, prof. J. Žilevičius,
rapija dar neturėjo savosios mo-) taip, todėl tiek daug ir nuomo kartais atrodo visa tai dėmesio
tas apylinkes lankęs 1930 m., vė
kyklos), bet pati kitus mokiau nių. Tačiau ir dabarties situaci nevertais svaičiojimais. P. Min.
liau ten buvojęs 1939 m., pata
lietuviškai. Neseniai turėjau ne
rė neaplenkti senų lietuviškų samalonų atsitikimą ir net parau-j Tel. ofiso H1 1-ftHI* re* 688-223
UR. NINA KRAUCEL
liūnų, nes, esą, ten būsią galima
dau iš gėdos. Į ofisą atėjo lietu
susitikti daugiau vyresnios kartos
DR.
PETER
T.
BRAZIS
KRIAUčELIONAITt
vis pacientas ir aš pamiršau, kaip1 GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ
4M AIRIJA IK MOTIRl LIGOt
lietuvių, išgirsti įdomesnių prisi i
lietuviškai pavadinti inkstus”.
6132 8. Kedzie Avė.
minimų, užrašyti tautosakos, su
M34
71M S trr H
lel VVA 5-2870. iiea tslllepun -vkan.
Plačiau išsikalbėjus lietuviškai
®1nt 171 0228 Valandos
sirasti senų knygų, gaidų. I tuos
*&i
plrni
tet* t
i
siais klausimais, daktarė toliau tntr
arimą
p^nkt
i S
’r 4*At tiprofesoriaus žodžius atkreipiau
.
tęsė: “Man pikta, kad kai kurie) <11*11 *
dėmesį ir vieną vakarą šenadoOR. MARKA LINAS
lietuvių kilmės pacientai ofise 1>r <ni Rudoke uabtneta perffro*
riuje, kai grįžom po dienos užda
SERIJA LR MOTERŲ ' - ■'
nenori su manim kalbėti lietu
0« tOMUND L ClAR/
vinio, pasileidau ieškoti lietuvių
viškai. Tokiais atvejais aš juos
2817 West 71.M Streei
OPTOMETRISTA:laikomų saliūnų. Vieną jų sura
sugėdinu. Savo pacientų nuola
O«
Mest
51
m
Str
—
'eta
f HEmlock 6-354 dau tokioje dauboje už geležin
tos prašau, kad jie savo vaikus!
rel
GR
6-S4OO
ii r*vztdAn» 11o* ’
kelio bėgių. Išsikalbėjus paaiškė
POM&I susitarimą: dUiiuū
valandų* o (Ag a «uiMt«rlruA
mokytų lietuviškai”.
jo, kad saliūno savininkė yra ne
’ -r
4 ir ? y vrtrt/1 »♦
i Didįjį įkvėpimą ištikimai tar-| 10—4; *eAtad 10 ? vai
Ofiso HE 4-1818
įtek PR 8-9801
blogai lietuviškai kalbanti III
nauti lietuvybei dr. Marijai davė
kartos Amerikos lietuvaitė Dara
OR,
I.
MEŠKAUSKAS
jos tėvai. Vakarais, ant kelių su-! Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8 696<
ta Malakąuskaitė, Lietuvos atsto
JYDYTOJAS IR CHIRURG
DR. E. OECKYS
klupę, visi namuose giedodavo
vo Washingtone J. Rajecko toli
->rariAl,VBE VIDAUS LIGO
GYDYTOJA IR CHIRURGE
lietuviškas kantičkas, tekalbėjo'
ma giminaitė. Visi žinome, kad
2454 Weef 71st Street
SPECIALYBE — NERVŲ IR
■tik
lietuviškai.
“
Man
gyvenimas
(7lst ir Campbell Avė. kampas)
EMOCINES LIGOS
dabartinis
Lietuvos
atstovas
MEDICAL BUILDING Plrmad.., antrad., ketvlrtad. ir penkt
Washingtone yra gimęs Šenado Nykstantis šenadoriaus miestas — pirmoji JAV lietuvių sostinė — 1972 m. gegužės mėn. Nors Chicagoje toks mielas”, pasakojo daktarė, CRAWFORD
nuo 3 vai. popiet Iki 7 vai. vak
6449 So. Pulaski Road
Ketvlrtad. Ir iedtad. nuo 9 v. ryte
Valandos pagal susitarimą
riuje, o mokslus išėjęs Lietuvoje. jau žaliavo medžiai, bet pavasaris lėtai slinko 1 Pennsylvauijos kalnų rajoną. Kryžiuku pažymėta lietuvių “kad ir kiekvieną sekundę dėko
Ik! 11 vai. ryto — tik susitarus.
(Lietuvių foto archyvas) jant Dievui, to būtų negana”.
Naujiena ta, kad Rajeckai savo Sv. Jurgio bažnyčia.
Rezid. Tel. — GI 8-0873
Šenadoriaus lietuvių klube te
sūnų Sutvirtinimo
sakramento
DR. FRANK PLEČKAS
ko
susitikti ir kitą daktarą — DR. W. M. EISIN - EISINAS
priimti iš Washingtono buvo at
OPTOMETRISTAS
AKUŠERIJA
IR
MOTERŲ
LIGOS
dantų gydytoją Antaną
Kali
vežę į tėvelio gimtąjį šenadorių,
Kalba lietuviškai
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
ir jis sakramentą priėmė lietuvių kiusi. Ir aplamai visų kartų še- vyra!, drauge su kitais, čia surin j seną kleboniją, nors abu gimę nauską. Jis kiekvieną dieną po 6132 So. Kedzie Are., VVA 5-2670 2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
darbo reguliariai užsuka į klubą
Šv. Jurgio bažnyčioje.
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
Valandos pagal snaKarim* Jei nenadoriečiai pvz. grybus vadina ko tūkstančius parašų, vietiniuo Amerikoje, mūsų lankomam Še
“oontact ienses”
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001
Mums besišnekučiuojant, kaž tik lietuviškais vardais, nes ang se lakraščiuose pravedė straips nadoriuje. Daktarės mintys nu specialiai pasikalbėti lietuviškai,
Vai. pasai susitarimą. Uždaryta treč.
kas paklausė, kaip aš nebijąs po liškai nežino net jų pavadinimų. nius ar net vedamuosius. Vieną krypo į vaikystę, į Šv. Jurgio pa
(Nukelta J 4 pusi.)
Tel. — BE 3-5893
tokį rajoną vėlai vakare vaikš Šalia Dumbliausko, mums susiti tokių vedamųjų matėm mūsų ke
DR. A. PUSTELNIKAS
DR. A. B. GLEVECKAS
čioti? Mane tas klausimas nuste kus lietuvių katalikų veteranų lionės metu Mt. Carmel ameri
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS
bino: juk esu ne rasiniai besikei klube, buvo ir dainininkas Jonas I kiečių laikraštyje, nors buvo jau
Specialybė Akių Ligos
5159 Sonth Damen Avenne
čiančioje Chicagoje ar kuriam ki Noreika. Tai ilgametis liet, para praėjęs gerokas laiko gabalas nuo
Tel. OfLso PB 6-7800 Namų 925-7697
3907
VVest
lOSrd
Street
tam Amerikos didmiestyje, bet pijos choro giedorius bei solistas, S. Kudirkos išdavimo ir jo bylos
Valandos tik pagal susitariau.
Valandos pagal susitarimą
rainiam Šenadoriuje, kur žmonės paskutiniu metu dėl ligos nete sovietiniame teisme. Taip
Trečiadieniais uždaryta
pat
tokie geri bei draugiški. O pasi kęs kojos. Kai susėda jiedu su A. prel. J. Karalius ir jo įkvėpta
Ofiso tai PR 8-2220
DR. LEONAS SEIBUTIS
Namų — rezid. — PRospcct 8-9081
rodo, jog maždaug prieš 10 me Dumbliausku ir pradeda lietuviš eilė jaunųjų parapijos vyrų vie
Inkstų, Pftslėa ij Prostata
tų į šį rajoną saugiai negalėda kai kalbėti, atrodo, kad būtų gi tos amerikietiškoje spaudoje su
DR. IANINA JAKŠEVIČIUS
CHIRURGIJA
vo įeiti joks atvykėlis iš kito mies mę Lietuvoje. Tretysis tos kom dideliu užsidegimu rašo straips
J O K S A
2656 VVest 63rd Streei
VAIKŲ LIGOS
to. Tokį tuoj apmušdavo vietos panijos dalyvis, Robertas Domi- nius, įrodinėdami Kosciuškos kil
Vai. antrad nuo 1-4 popiet
2656 VVest 63rd Street
lenkai ar kiti padaužos. Tai išgir jonaitis, jaunas vyras ir turįs ge mę. Kodėl Kosciuškos
reikalas
ir ketvirtad nuo 5-7 vakare
Ptrmad., antrad., ketvlrtad tr penk>
dęs, kiek susirūpinau, kaip reiks rą tarnybą, vaikystėje lietuviškai jiems ir šiandien toks aktualus?
Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5546
nuo 12 Ik! 2 va!, ir nuo 6 Iki
grįžti nakvynei į viešbuti, nors gerai kalbėti neišmoko, bet savo Kad atsakytumėme į tai, reikia
vai. vak. fiefttad nuo 1 ik! * va!
gal pasakotojai apie tariamus pri širdyje yra užkietėjęs lietuvis. To giliau pastudijuoti Šenadoriaus
DR. J. J. SIMONAITIS
Ofs PO 7-6006
Rez. GA 3-7278
mušimus tik juokavo. Buvau dėl dabar po darbo visu uolumu lietuvių praeitį, jų ilgas kovas su
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
maloniai nustebintas, kai tuojau lanko suaugusiųjų lituanistinius lenkais, kurių metu lietuviai pa
Adresas; 4255 VV. 63rd Streei
DR. A. JENKINS
Ofiso tel. REllance 5-4410
prisistatė jaunas vyrukas ir pasi kursus, kad tik geriau lietuvių tyrė taipgi nemažai pralaimėji
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ!Rea. GRovehill 6-0611
siūlė palydėti. Tai buvo ką tik kalbą išmoktų.
mų. Dar ir šiandien daugelyje
3844 VVest 63rd Street
Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai
iš marinų grįžęs IV kartos Ameri
vietų Šenadoriaus lietuviai lenkus
VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir t iki 2 vai. p. p. ir nuo T Iki 8 v. vak
Tuos čia suminėtus ir nesumi gerokai pakeikia, visi iki vieno
Iki 8 vai. Trečiad. ir to!tad. uždaryte intr ir penkt. nuo 12 tkl 2 vai. p. p
kos lietuvis Kazys Gavėnas. Jis
>r vakarais pagal susitarimą.
su manim kalbėjo
lietuviškai, nėtus vyrus vadinu “žiburiais, juos vadindami mozūrais.
rflso ir buto tel. OLympic 2-138'
jam užteko žodžių, ir tarimas bu kurie neužgeso”. Skaitytojai pa
DR. P. STRIMAITIS
Vieną vakarą vietos kunigai į
vo gana sklandus. Kai paklau klaus —kodėl? Dėl to, kad jų
OR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ!-'
Bendra praktika Ir chirurgų.
siau, kur jis išmokęs lietuviškai, širdyse Lietuva ir lietuviški rei kleboniją pasikvietė Šenadoriaus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofttoe 2750 W Ilsi Htreet
atsakė, kad 1962 m. baigė Šena kalai yrą gyvi, nors jie atstovau lietuvių pažibą dr. Mariją Remei
1407 So. 49th Court, Cicero
TEL. — 925 8296
ja
jau
nebe
antrai,
bet
trečiai
ar
kaitę. Su daktare kartu atvyko ir
doriaus liet Sv. Jurgio parapijos
Vai. kasdien 10-12 k 4-1. Trečiad b Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12
ketvirtai Amerikos lietuvių kar jos brolis Dan Remeika, Wash- Dr. Marija Remeikaitė
(Lietuvių foto archyvas) įeitad. tik susitarus.
mokyklą su lietuvių kalba.
ryto, 2—8 vai vak. Seštad. 1 Uu
4 v. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta
tai. Kiekvienais metais rugpiūčio ingtone esančioje Walter Reed
Rezid. tel. WA 5-3099
Kitą rytą to vyruko pavardę 15 (ar artimiausią sekmadienį) ligoninėje einąs departmento vir
DR. ALG. KAVALIŪNAS
su džiaugsmu paminėjau prel. J. jie visi būna Lietuvių dienose šininko pareigas, gavęs apie 10 rapiją. Tada parapiją lankė gar
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
DR. ANNA BALIUNAS
DR. VYT. TAURAS
Karaliui. Šis atsakė, kad, kai il Lakewood parke 10-12,000 lietu apdovanojimų už tyrimus vėžio bingos atminties arkiv.
SPECIALYBE
Jurgis
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
giau pabūsiu Šenadoriuje, tokių vių minioje. Kai į viešumą iški srityje. Su jų atvykimu vėl nau Matulaitis, atvykęs iš Lietuvos.
#540 South Pulaski Road
GERKLES LIGOS
Bendra praktika ir moterų Ilgo*
pavyzdžių sutiksiu žymiai dau lo Kudirkos išdavimo faktas, tie jas lietuviško vėjo gūsis įsiveržė Marija buvo parinkta pasakyti
Valandos pagal susitarimą
Pritaiko akinius
Ofisas Ir rea., 2652 W. 59tb M.
2858 VVest 63rd Street
giau. Ilgai laukti nereikėjo. Kar
Skambiau — 585-2525
Tel. PRospect 8-1238
kalbą lietuviškai ir įteikti svečiui
kasdien
12 vai.
Vai:__
,______10—__
_____Ir__1—.9 v...
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. U
tą užėjau į miestelio valgyklėlę,
gėlių. Tai buvusi jos lietuviško vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159 .lenkt
nuo 2 Ikkl 4 vai. tr nuo 6 Iki 2
Ligoniai priimami susitarus
esančią centrinėje gatvėje, kurios
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet- Ir kitu
—visuomeninio darbo pradžia. uždaryta.
Ofiso
telefonas
PR
8-3229
alku
pagal
susitarimą.
DR. P. KISIELIUS
savininkas yra lietuviškai kal
Rez. teleeL IVAlbrook 5-5076
Vėliau daug kartų tekdavo pa
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
bantis arabas. Jis mane supažin
Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195
čiai pasirašyti lietuviškas kalbas
REZID. TEL. 239-4083
1443 So. 50tb Avenue, Cicero
dino su stambiu, gražiai nuau
ir jas pasakyti minioms. Ji buvo
DR. V. TUMASONIS
Kasdien 1-2 vai. Ir 6-8 vai. vak
DR. K. G. BALU KAS
gusiu televizijos srities darbuoto
pirmoji moteris, kuri pasakė pa
lAskyruB trečiadienius
CHIRURGAS
IkuAerlJa ir moterų ilgos
ju, tepasakydamas anam
tik:
Šeštadieniais 12 Iki 4 vai. popiet
grindinę kalbą Lietuvių dienoje
-llnekologinč Chirurgija
2454
VVest 71st Street
"Kalbėk su juo lietuviškai!”
Lakewood Parke, prieš maždaug 6449 S. Pulaski Road (Cratvford
Tel.
REllance
5-1811
Aukštasis vyras, vos neseniai bai
;al olrm.. antrad , kotv. ir penktad
20,000 minią, ji buvo pirmoji mo Medical Building) Tel. LC 5-6446
OR. WALTER J. KIRSTU* 1-4 ir 6-8 Treč. ir Seštad. uždaryta
gęs Notre Dame universitetą, ne
ligonius pagal susitarimų
teris, tą dieną pravedusi. Baigusi lelPriima
neatsiliepia, skambinti 374-8013
(Lietuvis gydytojas)
tik pasisakė savo pavardę, bet ir
TEL. PHospect 6-9400
medicinos studijas Penn Statė
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.ją užrašė —Jurgis Uritis-Juraiuniversitete, greit pateko nare į
DR. VL BLAŽYS
DR.
ONA VAŠKEVIČIUS
3925 VVest 59tb Street
tis. Kelias minutes kalbėjomės su
Penn Statė Medical Society Spea(VAŠKAS)
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Vai:
plrmad..
antrad..
ketvlrtad
b
juo lietuviškai, neįterpdami ang
2801 We«t OSrd Street
GYDYTOJA IR CHIRURG®
penktad. nuo 12-4 vai p. p. 6 -t
kers Bureau, vėliau buvo net to
Kampas 68-čtos ir California
vai. vak šeštad. 12—2 vai. p. p. b
6648 South Albany Avenur
liško žodžio. Sakėsi esąs III kar
Valandos pagal susitarimą:
vieneto prezidente. Nuolat ir
trečiad. uždaryta.
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 va
Plrmad.,
antrad,
ketvirtad.
nuo
tos Amerikos lietuvis, baigęs liet.
nuolat tiek medicinos, tiek ir vi
rak., penktad. Ir šeštad. 2—4 popiet
6 iki 7:80 vai. vakaro.
Ir kitu laiku pagal susitarimą.
Šv. Jurgio parapijos mokyklą su
Beštad. nuo 2 iki 8:80 vai.
suomeniniais reikalais kalba per
DR.
IRENA
KURAS
Trečiad. ir penktad. uždaryta
lietuvių kalba. Buvom sutarę su
amerikiečių radiją. Kur yra tik
Tel. ofiso PR 6-6446
Ofiso telef. 476-4042
GYDYTOJA IR CHIRURG®
juo pasimatymą ilgesniam pokal
K ĖDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
Rezid. tol. WAlbrook 5-3048
proga, primena ir Lietuvą.
Dft. F. C. WINSKUNAS
8PECIAI.1 STE
biui, bet kitą dieną paskambino
MEDICAL
BUILDING
1YDYTOJAS-IR
CHIRURG A °
ir atsiprašė, kad tarnybos reika
Vienais metais bičiuliai Rajec
OR. C. K. BOBELIS
1186 Soutb Weetern Avenue
3107
VVest
71st
Street
lais turįs skubiai išvykti.
Pirm
—
d.,
antrad.,
ketvirt.
Ir
penki
kai dr. M. Remeikaitę pasikvietė
DR. B. B. SEITON
Valandos: 1—6 vai. popiet
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuc.
Gal vienas iš aukščiausių ir
j Lietuvos Nepriklausomybės
tNKfVTU IR ŠLAPUMO TAKU
Treč
Ir
SMtad
pagal
susitarimą
6—8 vai. vakare.
Trečiad.
nuc
CHIRURGIJA
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p. šeštad
gražiausiai nuaugusiųjų vidurinės
šventės proga rengtą priėmimą
11 vai. ryto Iki 2 vai. p. p.
Tel — 695-0533
DR PETRAS ZLIOBA
kartos vyrų Šenadoriuje yra Al
Lietuvos atstovybėje WashingtoOfiso telef. RE 7-11SS
03 VALLEY MEDICAL CENTEK
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
binas Dumbliauskas. Savo kilme
ne. Ten dr. Marija susipažino su
Rezid. tel. 239-2919
860 Snmmit Street
6449 Soutb Pulaski Road
jis šenadoriškis, čia gimęs ir už
Rimto SS — Elgin. Hllr-rti
tuometinio, valstybės sekretoriaus
Perskaitę "Draugą" du r Ofito tol. 767-2141 Namų 636-486*
augęs, bet kai nueina I krautuvę,
Dean Rusk žmona. Su ja laiškais
Vai.: pirm., antr , ketv 2—5 Ir 6—8
Remkite
tuos
biznierius,
ku
Vile
Irifiom* nAsiskaihrH
tai visas prekes užsisako tik lie Biologas Danielius Remeika, gimtojo Šenadoriaus liet. Šv. Jurgio pa bei sveikinimais pasikeičia iki šių
-,-olrt »- M AaSi nagai eisite Hm*
tuviškai, nes taig mama jį išmo- rapijos klebonijoje,
^Lietuvių fote archyvas) dieny. Taip pat ji gavo ir ponios rie skelbiasi “Drauge”.

Vaizdai ir veidai senojoj Pennsylvanijoj (2)

Žiburiai, kurie neužgeso

Rusk asmenišką nuotrauką su
. autografu.
/ Per 21 metus Šenadoriuje besiversdama medicinos
praktika,
ilgas valandas pacientų nuolat
užgulta, dr. Marija, rūpestingai
globodama sunkiai ir nepagydo
mai sergančią senutę mamytę,
niekad nepamiršta, kad ji yra lie
tuvaitė. Jei tik laikas leidžia, vi
sada skuba į tas Mišias, kur sa
komas lietuviškas pamokslas, kur
lietuviškai giedama.

Šeštadienis, 1972 m. rugpiūčio mėn. 26 d.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Zenono Ivinskio nuopelnai
Lietuvos istorijos mokslui
Redakcijos pastaba. Šį prof. dr.
Jerzy Ochmariskio straipsnį, skirtą
prof. Z. Ivinskiui prisiminti, perspaudiname iš Lenkijos lietuvių kul
tūrinio žurnalo "Varsnos" 1972 m.
gegužės - birželio mėn. Nr. 5-6.
Prof. Jerzy Ochmanski (gim. 1933)
yra jaunas ir kūrybingas lenkų isto
rikas. išskirtinai besidomintis Lietu
vos istorija. Lietuvos istoriją jis ir
dėsto Poznanės universitete, Lenki
joj. Norėdamas nuodugniai susipa
žinti ir su lietuvių istorikų veikalais,
jis puikiai išmoko lietuvių kalbą,
laisvai kalba ir rašo lietuviškai, su
savo bičiuliais mokslininkais lietu
viais susirašinėja lietuviškai. Lietu
vos istorijos klausimais nemažai ra
šo lenkų mokslo žurnaluos, o stam
biais veikalais yra išleista šios jo lie
tuviškosios studijos lenkų kalba:
Powstanie i rozwoj latyfund'um biskupstwa wilenskiego (1387 - 1550)
1963 (223 psl.), Litevvski ruch narodovvo — kulturalny w XIX wieku
(do roku 1890) 1965 (201 psl.),
Historia Litwy 1967 (347 psl.).

Lietuvos istorijos mokslą ištiko
skaudus smūgis —1971 m. gruo
džio 24 dieną Bonn mieste mirė
Zenonas Ivinskis, vienas žymiau
siųjų Lietuvos istoriografijos at
stovų.
Zenonas Ivinskis gimė 1908
m. gegužės 25 d. Žemaitijoje,
Kaušėnų kaime, pasiturinčio ūkininko šeimoje (49 ha)- Jis au
go tautiškai susipratusioje šei
moje, susigiminiavusioje su įžy
miu tautiniu veikėju Laurynu
Ivinskiu, XIX a. vidury leidusiu
liaudžiai kalendorius lietuvių k.
Pradžios mokslą gavo iš tėvų ir
vyresniųjų brolių, o pirmas Pa
saulinis karas atpalaidavo jį nuo
rusiškos mokyklos lankymo prie
volės. Mokykliniai metai Z.
Ivinskiui sutapo su Lietuvos ne
priklausomybės atstatymu, kai
1918 m. Telšiuose buvo atida
ryta lietuvių gimnazija. Šią mo
kyklą Z. Ivinskis pradėjo lankyti
drauge su broliais Juozu ir Jonu.
Būdamas už brolius jaunesnis,
Zenonas pradėjo nuo paruošia
mosios klasės, bet per pusmetį jis
pasivijo moksle savo brolius ir
pirmąją klasę lankė jau drauge
su jais. Sekančiais metais Z.
Ivinskis kartu su broliais persi
kėlė į Plungės gimnaziją, kuri
buvo arčiau tėviškės (2 km. nuo
Kaušėnų). Paskutinę (aštuntą
ją) klasę baigė vienok Telšiuose.
Jo brandos atestate figūravo vien
penketai. Tuometiniai Z. Ivins
kio susidomėjimai vis
aiškiau
krypo literatūros, geografijos ir
istorijos linkmėm. Savo mokyto
jo Juozo Gedgaudo patariamas,
1925 m. rudenį Z. Ivinskis įstojo
į Lietuvos Universitetą Kaune,
pasirinkdamas istorijos studijas.
Pradžioje jis ketino studijuoti an
tikinę istoriją, bet ūmai įsitikino,
jog daug svarbesnis bus savos
tautos praeities pažinimas, nes
gimtosios istorijos barai dirvona
vo. Studijuojant daugiausia nau
dos jam davė Lietuvos istoriko
Antano Aleknos paskaitos
bei
nurodymai. Alekna įdiegė Z.
Ivinskiui gero istoriko priedermę
— kiek galint daugiau remtis šal
tiniais — ad fontes. Alekna buvo
kritiškas tyrinėtojas, o tokife kaip
tik ir būna vispusiški ir bešališ
ki mokslininkai. Šį kriticizmą ir
objektyvizmą perėmė iš jo ir iš
vystė Z. Ivinskis,
gabiausias
Aleknos mokinys. 19$9 m. pava
sarį Z. Ivinskis baigė Kauno uni
versitetą. Jo gabumai tapo pripa
žinti ir jis gavo stipendiją toles
niam mokslui užsienyje. Išvyko
į Vokietiją, kuri garsėjo gerom is
torijos mokyklom, bet ten jau kė
lė galvą fašizmas. Vieną semest
rą studijavo'Muenehene, o pas
kiau Berlyne, kur prof. A. Brack-

PROF. DR. JERZY
OCHMANSKI

“Savo paskaitose stengiuosi būti;
objektyvus, juo labiau, kad nie
kas manęs netrukdo ir jokių pa
stabų nedaro. Esu daug kartų
pasakęs paskaitose ir pratybose
savo nuomonę ir dėstęs teigimus,
kurių vokiečiai niekada nedary
tų”. Kitą kartą 1966.XI.21 rašė,
kad, jeigu jo paskaitų laisvė bū
tų varžoma, tuoj pat grįžtų Ro
mon. Savo paskaitoms medžiagos,
sėmėsi iŠ naujausios lenkų lite-!
ratūros, kurios vokiečiai aplamai
nepažįsta, arba neskaito. Nuolat
primindavo savo poreikius šioje
srityje ir_ prašė reikalingiausių
jam leidinių. Tai rodo jo moks
linį solidumą. Nėtenka abejoti,1
kad Lenkijos istoriją Bonn universitete jis dėstė kaip tikras že
maitis — sąžiningai ir su dideliu
dalyko pažinimu. Tai reikia pa
brėžti tuo labiau, kad — kaip jis
Pats savo laiške 1966.XII.23 d.
man rašė —jis buvo vieninte
lis nevokietis, dėstąs Federalinėje Vokietijoje Lenkijos istoriją.
“Jaunimas manęs klauso. Vyres
nėje generacijoje dar yra senųjų
(nacinių) atrūgų, bet jų nėra
daug. Dabar vokiečiai mielai pri
ima kritišką žodį”. (Laiškas iš
Romos, 1964.X.4).

i versitetinio gyvenimo
srautą.
Hitlerinės okupacijos metais 1941
-1942 m. Z. Ivinskis išrenkamas
savo fakulteto dekanu
Kauno
universitete. Dekanavimo metu,
manno vadovaujamas
parašė suėjęs į konfliktą su okupantais,
daktaro disertaciją — “Geschich- atsisakė šių pareigų. Tik sunkios
te dės Bauerštandes in Litauen”, ligos dėka išvengė fašistinių bu
pašvęstą lietuvių valstiečių isto delių keršto ir
koncentracijos
rijai nuo seniausiųjų laikų iki stovyklos.
XVI a. vidurio. Šio darbo vertę
1944 m. rudenį Z. Ivinskis su.■
rodo tas, kad netrukus (1933)
išeivių
banga paliko gimtąjį
jis buvo paskelbtas
spaudoj,
“Historische Studien” serijoj, o kraštą, pasirinkdamas nedėkingą
po 33 metų — 1966 m. pakarto emigranto dalią. Po karo sunku
jam buvo rasti tinkamą darbą. Z.
tas.
Ivinskis buvo priverstas imtis
1933 m., išrausęs Gdansko ar įvairiausių darbų: Vokietijoje dir
chyvus, paruošė Z. Ivinskis ha bo Raud. Kryžiuje, mokytojavo
bilitacinį traktatą “Lietuvių ir lietuvių gimnazijoje! 1945-1947),
prūsų prekybiniai santykiai pir veikė politinėse lietuvių organi
mojoje XVI a. pusėje”. Šis darbas zacijose, skaitė paskaitas. Paga
tačiau tėra žinomas tik iš san liau, 1949 m. gavo kuklią stipen
traukos, paskelbtos 1933 m. “Ži diją mokslo darbui, persikėlė į
Paskutiniame
laiške, rašyta
dinyje” (8-9 nr.), nes antras Romą ir ėmė raustis Vatikano ar
me
man
1971.
VI.
18,
atsiprašęs
Pasaulinis karas sutrukdė pilno chyvuose, ieškodamas Lietuvos
už
ilgą
nerašymą,
pranešė
1, kad
teksto paskelbimą. Grįžęs iš už istorijos šaltinių. Surinkęs daug
rimtai
sirgo,
bet
po
operacijos
pa
sienio, Z. Ivinskis habilitavosi turtingos medžiagos, ėmėsi jos
mažu
pradėjo
sveikti.
Jo
staigi
tvarkymo.
Pasirodė,
kad
daug
Kaune Vytauto Didžiojo vardo
universitete, gaudamas veniam lengviau jam buvo išleisti mono mirtis jo bičiuliams buvo skau
legendi. Bet vos tik pradėjo dės grafiją “Šventas Kazimieras” džiai netikėta. Paliko mus pilnas
svarbesnę kūrybinių jėgų mokslininkas, de
tyti universitete, buvo pašauktas (1955), negu daug
karo tarnybon. Kadangi šią prie studiją apie Melchiorą Giedraitį gąs noru padaryti dar daug ne
volę Ijam buvo leista atlikti čia ir jo laikų Lietuvą XVI ir XVII a. atliktų darbų.
pat Kaune, laisvalaikiu ir toliau a. sąvartoje. Pastarojo darbo pa
Vienu laikotarpiu Z. Ivinskis
jėgų netaupydamas dėstė univer skelbė tik fragmentus straipsnių vedė savo asmenišką dienoraštį.
sitete ir kartu tyrinėjo visai naują forma. 1953 m. pradėjo bendra To dienoraščio ištraukas, paim
jam sritį — naujosios lietuvių ka- darbiauti monumentalioje “Lie tas iš Lietuvoje palikto rankrašriausenos klausimus. Karinę prie tuvių Enciklopedijoje”. Tam lei-(čjo, o liečiančias 1938-1940 me
volę atlikęs, ėmėsi
normalaus diniui parašė ištisą eilę straips tus, paskelbė vilniškė “Tiesa”
profesūros darbo. Tų pačių metų nių, papildytų bibliografinėmis (1960,76-79,. 82 nr.). Anuometi
rudenį vedė Ceciliją Griniūtę, li pastabomis, kurių žymi dalis bu niai užrašai rodo, kad Z. Ivins
guistą moterį, kuri, ilgai nepa vo jo paties tyrinėjimų rezulta kis labai gyvai domėjosi savo
gyvenus, mirė 1946 m. Univer tas. Tuo metu antrą kartą vedė krašto politiniu gyvenimu.
Jo
tos simpatijos aiškiai linko krikščio
sitete dėstė Z. Ivinskis Lietuvos (Pauliną Talanskaitę), iš
istoriją iki 1918 m., Rusijos isto santuokos susilaukė sūnaus Kęs niškosios demokratijos pusėn, jis
riją — iki XVII amžiaus, o be to tučio. 1955-1956 baigėsi Ivinskiui nepritarė autoritatyviniam
A.
— istorijos šaltinių naudojimo emigrantiško skurdo metas. jis Smetonos ir tautininkų režimui.
Baltisches Z. Ivinskio dienoraštis galėtų bū
metodologiją. 1937-1939 metais tapo Bonn mieste
dėstė dar ir naujųjų laikų isto Forschuųgsinstitut direktorium ir ti vertingu istorijos šaltiniu, nes
su autorius pažinojo daug žymių sa
riją, tuo būdu priartėdamas prie suėjo į glaudesnį kontaktą
naujausiųjų laikų istorijos prob tenykščiu istorijos mokslu. 1963 vo krašto žmonių. Buvo metas,
lematikos. Iš prigimties apdova m. pradėjo dėstyti Bonn univer kada kai kurie Lietuvos intelek
notas darbštumu ir talentu, Z. sitete kaip Gastprofessor (profe tualai simpatizavo
naoionalsoIvinskis rašė greitai, daug ir ge sorius —svečias) Rytų Europos cializmui, nes jame matę “pla
rai, bendradarbiaudamas su lie istoriją. 1964 m. tame pačiame ną, sistemą, valią” (Z. Ivinskio
tuvių spauda, o kurį laiką buvo universitete antrą kartą habiiita- užrašai 1938.XI.16). Hitlerinės

kalbų. Ivinskis domėjosi taip pat
to laikotarpio lietuvių bažnytine
muzikine kultūra ir apskritai re
liginiu kultu. Jis neigiamai verti
no lenkų-lietuvių unijos pasek
mes Lietuvai. Kartu tvirtino, jog
pats laikas baigti sąskaitų suve
dinėjimą su praeitimi, nurodyda
mas nuostolius, kokių Lietuva
patyrė rietenų su Lenkija laikais.
Pavyzdžiui, kad ir per trylikame
tį karą (1454-1466), kai įžeisti
lietuvių bajorai pražudė galimy
bę prijungti prie Lietuvos Prūsus,
tai yra Mažąją Lietuvą.

Poetas Bernardas Brazdžionis prie Muzikos centro rūmų Los Angeles
mieste, Kalifornijoj. Kairėje matome skulptūrą garsaus skulptoriaus
Jack Lipshitzo, gimusio Lietuvoje, Druskininkuos. Bernardui Braz
džioniui, 'vienam iš žymiausių dabarties mūsų poetų, šiemet suėjo 65
metai. Jo visos poezijos rinktinė “Poezijos pilnatis” išeivijoje išleista
1970 metais nepaprasto gražumo monumentaliu leidiniu. Ir pensijos
amžiaus sulaukęs, poetas šviesiai žvelgia ateitin, yra pilnas gero ūpo,
ką liudija ir čia spausdinamas vienas iš naujausių jo eilėraščių.
Nuotr. V. Maželio

Bernardas Brazdžionis
OLEANDRŲ ŽYDĖJIMO METAS

(Currente calamo)
Vista (California), pakeliui San Diego.
Perkam vieno akro sodą riešutų.
Oceanside pakrantė plaka putą sniego.
Saulės, šlapio vėjo pernelyg apstu.

Saulę gaudo vešlūs lapai avokadų,
Kaktusas, va, merkia palmei vis-a-vis.
Vakarop cikadų klausomės be žado.
Žiburiuos pakalnė dangiškai žavi!
Mirga Vakarinė viršum San elemente.
Minga ir pasaulis, toks nebegrasus...
Tik dabar, atrodo, pradedam gyventi,
Pensijon paleidę rūpesčius visus.
Po beržais susėdę geriam Cibo midų.
Valgom ožkų pieno sūrį su medum
Ir nebijom smogų, nei piktų Temidų,
Ir dėkojam Dievui, tikim vėl žmogum.

Oleandrų krūmai kraustosi iš proto, —
Confetti eon ftioco beria pakelėm.
O aš visą šitą žemės džiaugsmo puotą
Sudedu linksmai lietuviškom eilėm.

Prof. Zenonas Ivinskis tarpe bičiulių pokario metais, D. P. stovyklų laikais, Vakarų Vokietijoje. Pirmoje
eilėje iš kairės į dešinę: Stasys Barzdukas, prof. Zenonas Ivinskis, dr. Adolfas Darnusis; antroje eilėje
iš kairės į dešinę: žurnalistas Julius Būtėnas, netn kus po to su laisvės kovos uždaviniu grįžęs į Lietuvą
ir ten žuvęs partizano mirtimi, ir Juozas Pažemeckas-Pažemėnas.
Nuotr. V. Maželio

ir “XX Amžiaus” redaktoriaus
pavaduotoju. 1937 m. išrenka
mas Teologijos - Filosofijos fa
kulteto tarybos sekretorium. Šias
pareigas ėjo iki 1940 m. Sukū
rus tarybų valdžią Lietuvoje,
vienus metus dirbo kaip kultū
ros paminklų konservatorius ir
dėstė Vilniaus universitete. Ad
ministracinis darbas Kauno uni
versitete įtraukė jį į bendrauni-

vosi Lenkijos ir Baltijos kraštų is
toriko specialybėje, gaudamas ve
niam legendi. Tai jį labiau suarti
no su lenkų istorijos mokslu ir
atidarė duris į profesūrą Bonn
universitete. Kaipgi jis atliko sa
vo uždavinį, dėstydamas Lenki
jos istoriją sostinėje valstybės,
anuomet revizionistiškai nusitei
kusios į Liaudies Lenkiją? Savo
laiške 1968.IX. 14 jis man rašė:

okupacijos metais toji “plano ir
valios” sistema grasė Z. Ivinskiui
kacetu. Kai dauguma jo tautie
čių savo emigracinės tėvynės ieš
kojo už vandenyno, Z. Ivinskis
liko Europoj ir apsigyveno V. Vo
kietijoj. Tuo būdu jis galėjo nau
dotis Europos archyvų medžiaga.
Z. Ivinskio moksliniai intere
sai buvo plačiašakiai. Su dideliu
išmanymu jis tyrė ir nagrinėjo
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Lietuvos istorijos pažinimui la
bai svarbūs yra Z. Ivinskio dar
bai apie lietuvių valstybingumo
atstatymą 1918 m. ir apie lietu
vių — rusų santykius. Domino
jį, aišku, ir bendra lietuvių isto
riografijos raida. Rimtai vertino
Simono Daukanto (t 1864), taip
pat Konstantino Jablonskio ( J
1960), Adolfo Šapokos (t 1961)
darbų mokslinę reikšmę. Kritiš
kai vertino J. Deveikės-Navakienėš (f 1965) triukšmingą veiklą.
Platų traktatą - apie Lietuvą iki
XVII amžiaus pusės (išleido 19451963 metais. Didesnių, išsames
nių studijų negalėjo emigracijoje
išleisti. Laiške iš Romos 1963.X.
H Skundėsi sunkumais: “Mano
istorijos du tomeliai yra mašin
raštyje. Kada
išeis, nežinau.
Mums išleidimo sąlygos
nėra
lengvos. “Zeceiį” dar šiaip taip
(apmoka, o honoraro jokio”.
Didžiausiu jo gyvenimo veika
lu bus, tur būt, iki šiol neišleis
ta “Lietuvos istorija”, susidedanti
iš trijų tomų. Užbaigtas pirmasis
tomas apima laikotarpi iki 1492
m., sekantieji kurie, atrodo, nėra
užbaigti, apima laikus — antrą
ja _ 1492-1795, trečiasis — XIX
- XX a. Mašinraštyje yra likusi
dar tūkstanties puslapių Lietuvos
istorija vokiečių kalba.
Būdamas visų pirma lietuvių
feodalinės valstybės istoriku ir
traktuodamas istorijos
procesą
pa-gal išgales visapusiškai,
Z.
Ivinskis vis dėlto taip ir neap
leido senų metodologijos -pozici
jų. Feodalizmą jis suprato pagal
klasišką V. Europos šabloną kaip
teisinę instituciją, vasalizmo ir
beneficijų sistemą, o ne kaip pri
imta šiandieną mūsų istoriogra
fijoj kaip visuomeninį — ūkinį
reiškinį, kurio svarbiausi kompo
nentai buvo stambi žemės nuo
savybė -ir valstiečių baudžiava,
Z. Ivinskis mokėjo rašyti gyvai
ir įdomiai. Plačios erudicijos dė
ka pasiekdavo rimti), nors ir ne
visuomet plačių
patenkinamų
sintetinių apibendrinimų. Sinte
zių jis siekdavo, įžvalgiai studi
juodamas smulkiausius
faktus,
kurių pažinimas skatino jį dary
ti naujas pastabas ir išvadas.

Lenkų istoriografiją Z. Ivinskis
labai aukštai vertino ir sekė su
augančia nuostaba. 1967.111.18,
teisindamas savo pernelyg ilgą
tylėjimą,
jis man rašė: “Netie
1972, rugpiūtis
sioginiai yra kalti lenkų istorikai,
kad aš neturėjau laiko Jums nė
laiško parašyti. Per paskutinius
Currente calamo — lot. “greita plunksna”.
du
dešimtmečius yra tiek daug
Con fuoco — ital., muzikinis terminas — ugningai.
naujo prirašyta, kad aš turėjau
R e d.
‘sunkiausią savo semestrą, kokį
iš viso esu turėjęs. Norėjau pa
naudoti visus naujausius veika
lus ir studijas. Kai kalbėjau apie
Boleslavą Chrobry, neužteko
Lietuvos viduramžių (XIII-XVI rija) nuo savęs pridūrė, kad už
Zakrzewskio, reikėjo Grabskio, ir
a, a.) problemas, studijavo taip novatoriškas mintis tik autorius
taip vis citavau naujus ir naujus
pat XVII amžių, nuodugniai pa teatsako. Z. Ivinskis labai domė
dalykus”. Toliau pabrėžė, kad
žinojo lietuvių tautinio atgimi josi senovės lietuvių Tikėjimu.
Lenkijos istoriją stengiasi dėsty
mo epochą, su nemažesne kom Daktarinėje disertacijoje ajpie lie-,
ti “žvelgiant iš pačios Lenkijos
petencija gilinosi į naujausiąją tuvių valstiečių istoriją jis įžengė
žemės, o ne iš kitų kaimynų in
Lietuvos istoriją 1917-1940 m. į mažai žinomus ūkio istorijos
teresų”. Todėl jam visuomet bu
plotus. Norint susidaryti pilną,
m.
vę labai svarbu žinoti “ką patys
Lietuvos
Iš ankstyvųjų viduramžių la naujovišką požiūrį į
lenkai tyrinėtojai apie savo isto
biausiai jį domino XIII amžius — praeitį, reikėjo dar išstudijuoti
riją yra pasakę”.
lietuvių valstybingumo kūrimosi kultūros istoriją. Šį darbą Ivins
epocha, pirmojo Lietuvos valdo kis pradėjo dar prieš paskutinįjį
Gerbdamas lenkų mokslą, Z.
vo Mindaugo laikai, toliau Ge karą, gilindamasis į pagoniško
Ivinskis vis dėlto reikalavo iš
diminas, o ypač Jogaila, kurį Z. sios Lietuvos kultūrą, kad po ka
lenkų tyrinėtojų naujo požiūrio
Ivinskis teisingai reabilitavo lie ro Reformacijos ir Kontreformaį Lietuvos istoriją, pabrėždavo
tuvių akyse, kurie tą monarchą cijos tyrinėjimų rėmuose prieitų
objektyvumo reikalingumą, norė
laikė beveik tautos interesų iš prie naujų šaltinių, nušviečian
jo, kad lenkai mokėtų įžvelgti Ir
daviku. Kai 1935 m. išleistoj, mo čių lietuvių kalbos viešajame gy
pripažinti
praeities
-klaidas.
nografijoj “Jogaila” Z. Ivinskis venime vartojimo problemą XVI- Džiaugėsi, kai sužinojo, jog ir
paskelbė to valdovo charakteris XVII a. a., kai lietuvių k. buvo
(Nukelta į 4 psl.)
tiką, leidėjas (Švietimo Ministe stumiama rusų, o vėliau lenkų
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šeštadienis, 1972 m. rugpiūčio mėn. 26 d.

DRAUGAS - MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Paskutinis vikingas
“Atėjo vakaras. Grįžau namo,
užkūriau ugnį, išsikepiau paukš
nystės metais. Vedė pirmą kartą bet reguliariai rašinėjo straips
tį ir pavakarieniavau. Ir rytoj bus
ir tuoj išsiskyrė. Tik 1909 m., ve nius į “Aftenposten” laikraštį.
diena... Visur ramybė ir tyla. At
dęs jauną artistę Mariją Ander1945 m. gegužės 7 d., kada jau
siguliau ir žiūrėjau pro langą. Pa sen, surado pastovią gyvenimo
visi
kolaborantai buvo nutilę, dar
sakiški atspindžiai tuo momentu draugę.
pasirodė
Knut Hamsuno straips
apgaubė žemę ir mišką, saulė bu
Šalia
Marijos
prasidėjo
rames

nis
apie
Hitlerį.
Knutas asmeniš
vo ką tik nusileidus ir nudažė ho
nis
Knuto
gyvenimas.
Gimė
4
kai
tik
vieną
kartą
susitiko su
rizontą raudona šviesa, kuri bu
Hitleriu,
ir
tas
jam
nepatikęs.
Hit
vaikai.
Hamsunas
dabar
dirbo,
vo tiršta kaip aliejus. Visas dan
apsuptas
iškilmingos
ir
patriar

leris
jam
išdrožė
ilgą
monologą
gus buvo atviras ir grynas. Žiū
geležinkelį
rėjau įsmeigęs akis į tą permato chalinės garbės. Norholme, neto- apie projektuojamą
mą jūrą, ir atrodė, kad mano šir
dis stipriai plakė tam nuogam vi
satos gilumui, tarsi visa tai būtų
mano bute...”
Kas bent kiek yra susipažinęs
su norvegų literatūra, nesunkiai
atspės, kad tai yra nepakartoja
mas Knut Hamsuno stilius, to di
džiausio mūsų laikais norvegų ra
šytojo, gavusio 1920 m. Nobelio
literatūros premiją. O tačiau, kai
sukako 20 metų nuo jo mirties,
aplink Hamsuną buvo visuotinė
tyla. O ir dabar yra tam tikras
ignoravimas to žmogaus, kuris
buvo paskutinis vikingas social
demokratų valdomoje Norvegijo
je ir kuriam tai, kad jis buvo ki
toks, daug kainavo.
Buvo gimęs 1859 m. rugpiū
čio 4 d. Lome, Gudbrandsdale
apskrityje, pačioje laukiniausioje
Norvegijos provincijoje. Augo
Hamaroy, priešais Lofoteno sa
las, pačioje krašto šiaurėje. Bliz
gantieji fiordai, saulė, didinga ir
audringa jūra, maži žvejų kaime
liai, kaimiečiai, amatininkai pa
siliko visuomet Hamsuno atmin
tyje ir vis atgydavo jo raštų pus
Hamsun
lapiuose. Knutas buvo neturtingo
siuvėjo sūnus ir vadinosi Knut Pedersen.
li Skien, įsigijo ūkį. Jame atsidū pačioje Norvegijos šiaurėje. Sa
Nuo pat kūdikystės turėjo už
rė laisva valia pasirinktoje kliau- vo kalboje nuolat kartojo “aš,
sidirbti pragyvenimą:
piemuo,
zūroje, kurioje galėjo siekti išvi aš” — rašė Hamsunas. Ne, ne
batsiuvio gizelis, kasininkas. No
dinės ramybės, kylančios iš šiau tokį Hitlerį jis buvo sau vaizda
ras pažinti mažiau primityvų gy
rės peizažo grožio, kas atsispindi vęsis. Bet visgi, kai Hitlerio jau
venimą, pirmosios rašytojo am
jo viename iš pirmųjų romanų nebuvo gyvųjų tarpe, Hamsunas
bicijos, nuvedė jį į Oslo, kuris ta
“Pan”. Jau pilnai subrendusio ra jautė pareigą paminėti tą, kaip
da vadinosi Christiania. Nusivy
šytojo veikalai: Paskutinis per jis rašė, Europos nuo bolševikų
limas ir badas privertė jį emi
skyrimas, Žemės palaima, Bastū ordų gelbėtoją ir gynėją. Sekan
gruoti į Ameriką. Čia vėl išbandė
nas — yra pilni epinio elemento, čią dieną anglų daliniai išsikėlė
visą eilę užsiėmimų. Buvo laukų
kas priartino Knutą prie klasikų. Oslo uoste. Birželio 15 d. Knutas
darbininkas, sąskaitininkas, tram
Už romaną “Markens Grode” buvo areštuotas.
vajaus konduktorius, paskaitinin
Hamsunas 1920 m. gavo Nobelio
kas. Knutas nepraturtėjo, bet įsi
Prasidėjo ilgas ir pažeminantis
literatūros premiją. Tame roma
gijo naujos patirties ir
pažino
ne atsispindi Knuto visa jėga ir Knuto persekiojimas, kuris tęsės
amerikiečių praktiškumą bei ang
visas menas, apie ką Thomas porą metų. Hamsunas buvo už
losaksų veidmainiškumą.
Mann rašė: “Jo knygos yra pil darytas į pamišėlių ligoninę, kaip
Kartą gydytojas rado jį pusgy
nos vilionių, techniškų gudrybių, ir Pound, kur norėta jį padaryti
vį ir nustatė, kad serga džiova.
poetinio intensyvumo ir išvidinio tikru pamišėliu. Iš jo buvo atim
Jam likę tik keli mėnesiai gyven
net
neramumo, kas sudaro Hamsu- ti visi asmeniški daiktai,
ti. Hamsunas tada turėjo 23 me
suno raštų paslaptį ir malonų akiniai, barzdos skutimosi įran
tus. Nusprendė: jei jau mirti, tai
patrauklumą. Tai menas, kur kiai. Pusiau aklas, iškankintas
geriau Norvegijoje. Sėdo į laivą,
jungiasi kraštutinis rafinuotumas Hamsunas vis tik sugebėjo prira
kuris vežė į Oslo. Kai
laivas
su primityviu paprastumu, o lite šyti mažus lapelius, skirtus pas
įplaukė į uostą, Knutas vėl pergy
ratūriniu požiūriu rusų ir ameri kutinei savo knygai: “Perdaug
veno visus ankstesnius nusivyli
kiečių įtaką sujungia į nepapras užžėlusiais takais”, kur aprašo
mus, kančias ir badą.
tą sintezę. Knutas aukščiausioje mi jo persekiotojai. Knutas rašo:
Griebėsi plunksnos ir ėmė ra
civilizacijoje išsaugoja senąsias “Manęs paklausė: ar tikrai turite
šyti. “Buvo laikas, kai aš klajo
I savo tautos tradicijas, archaišką tik tiek pinigų, kiek pareiškėte?
jau po Oslo ir kenčiau badą. Tai šiaurės poeziją ir aristokratišką
Buvau kiek sumišęs, pasižiūrėjau
keistas miestas, kuris nė vieno
skandinavų sagų dvasią”.
į tardytojo veidą ir pasakiau: ma
nepalieka ramybėje. Tįsojau savo
no kapitalas yra toks, kokį pra
palėpėje ir girdėjau, kai po ma
Politiniai įvykiai Europoje po nešiau: apie 25.000 kronų, 200
nimi laikrodis muša valandas. 1930 metų neaplenkė nė Ham
Gildendal leidyklos akcijų ir ūBuvo jau šviesu — valanda, ka suno jo šiaurės nuošalume. An
kis Norholme. —O jūsų auto
da žmonės ima lipti laiptais že tipatiją anglosaksams Knutas įsiriaus teisės? —Gerai, jei ponas
I gijo nuo pat jaunystės. Kaip ir
myn...’!.
tardytojas apie jas gali man ką
Tai žodžiai, kuriais prasideda daugelis autorių, susiformavusių nors pasakyti, tai būsiu labai dė
Knuto romanas “Badas”. Tas ro pereito amžiaus gale, ir Hamsukingas. — Tardymas praėję ir
manas tuojau padarė Knutą gar į nas buvo Nietsches adoratorius ir
nieko konkretaus nedavė. — Ar
senybe. Jo vardas ėjo iš lūpų į i drauge su juo smerkė dcmokratišjūs tikrai tikite, kad vokiečių tau
lūpas ir peržengė Norvegijos ri j ką ir savanaudišką visuomenę.
ta yra kultūringa? — Neatsakiau
bas. Knut Pedersen tapo Knut Dar daugiau: Vokietijos naciai,
nieko. Klausimas buvo pakarto
Hamsunas, jau visam gyvenimui. kurie jau buvo valdžioje, ėmė
tas. Įdėmiai pasižiūrėjau į tardy
Po “Bado” sekė kiti romanai: naudoti Hamsuną savo “Blut
toją ir neatsakiau”.
Mysterier, Ny Yord, Pan, Vikto- und Boden” kultūrai. Buvo aiš
ria. Jei “Bade” Hamsunas vaiz ku, kad Knuto politinės simpati
Hamsunas buvo nubaustas pi
davo išalkusio kūno nervų pas jos jau buvo naujų Vokietijos valnigine bauda, kuri sugriovė jo
laptis su ryškiu realizmu, beveik | dovų pusėje. Reikia pažymėti, kad
ekonominį gyvenimą. Buvo at
surrealizmu, tai romane “Pan” Hamsunas visada buvo germanomestasis, pasmerktasis. Norvegai,
jis atranda kontaktą su žeme. filas, net ir pirmojo pasaulinio
praeidami pro jo namą,
metė
“Pan” yra meilės ir kraštutinio karo metu. Mat, Vokietija pirmo
glėbius Knuto knygų į jo sodą.
šiaurės Norvegijos
nuošalumo ji išgarsino Hamsuno raštus pa
Visą savo gyvenimą Hamsunas
romanas. Gamtos vaizdas tampa saulyje. Vokietija visuomet save
kaltino norvegus, kad jie yra per
vienintelis paskatas, kuris išplė laikė Skandinavijos
literatūros
daug provinciališki, perdaug bur
,
šia žmogų iš nuošalumo ir grą globėja.
žujai, neverti tų vikingų, iš ku
žina jį į pasaulio pradžią.
Tad visai suprantama, kodėl,
rių yra kilę. Dabar norvegai jam
Pereito šimtmečio paskutiniais kai vokiečiai okupavo Norvegiją, i atsikeršijo.
•metais Hamsunas buvo jau pats Knutas kvietė savo tautiečius su
Knutas Hamsunas mirė 1952
stipriausias Norvegijos rašytojas. jais bendradarbiauti. Tiesa, jis
O tačiau pasiliko nuolat apkar neprisidėjo prie Kvislingo parti •m. vasario mėn. 19 d.
J. Sav.
tęs, kaip ir pirmaisiais savo jau- jos (partijų jis iš viso nekentė),

ŽIBURIAI, KURIE NEUŽGESO
(Atkelta iš 2 psl.)
nors miestelyje yra žymiai Šva
resnių bei prabangesnių užeigų.
Šis žmogus padarė šilto lietuvio
džentelmeno įspūdį, nors, kaip vi
si jo kartos žmonės, gimęs jau
šiame krašte.
Tai vis žiburiai, kurie neužge
so. Jei LB vadovai į tuos žibu
rius atkreiptų dėmesį, gal senojoj
Amerikos liet, sostinėj Šenadoriuj
būtų galima suorganizuoti gra
žią LB apylinkę iš II, III bei IV
kartos atstovų. Tada tie paskiri
žiburiai prašvistų dar stipresne
šviesos jūra.
O vis dėlto reikėjo žmonių, ku
rie tų degančių paskirų žiburėlių
ugnį vis pakurstytų, palaikytų gy
vą. Tų žmonių tarpe ypač išryš
kėja dabartinis Šenadoriaus liet.
Šv. Jurgio parapijos klebonas kun.
Juozas Neverauskas, lietuvių emi
grantų angliakasių sūnus, gimęs
j šiame krašte, vasaromis pats sun
kiai dirbęs kasyklose, lietuviškos
ugnies nemažai pasisėmęs mari
jonų vadovaujamam Marianapolyje, kur kun. Navicko laikais bu
vo didelis lietuvybės centras.
Kun. J. Neverauskas paskutinio
dvidešimtmečio metu yra paruo
šęs ir perdavęs dešimtis radijo
programų Pennsylvanijos lietu
viams. Ne vienos tų programų
įrašus mums patiems teko išgirs
ti. Tuose gerai išmąstytuose žo

Zenono Ivinskio
nuopelnai Lietuvos
istorijos mokslui

džiuose anglų kalba kiek
ten
žinių apie Lietuvą, kiek Lietuvos
istorijos epizodų, kiek uždegan
čių žodžių, iškeliant garbingą
Lietuvos praeitj ir jos šių laikų
tragediją. Gi meninėje dalyje lie
tuvių kalba vis atrinkti geriausi'
poetai, ryškiausi kompozitoriai, I
žinomiausi chorai. Žinoma, visa
tai paimant iš plokštelių. Tokios
programos per metų metus veikė
ir šildė Pennsylvanijos lietuvių
širdis. Salia to, redaguodamas Lie
tuvių dienoms programinius lei
dinius, kun. J. Neverauskas nesi
tenkino vien tradiciniais skelbi
mais. Kiekvieneriais metais į tuos
leidinius anglų kalba jis įvesda
vo vieną ir kitą Lietuvos istorijos
epizodą. Žmonės tuos leidinius
ėmė rinkti. Ir taip ilgainiui iš
tų leidinių vietos lietuvių namuo
se susidarė tam tikros bibliotekė-1
lės su labai parankiomis žiniomis
apie Lietuvą. Jos daugeliui vėliau
pravertė įvairiems pokalbiams bei
diskusijomis, o taip pat buvo ir
žinių šaltinis apie tolimą protė
vių kraštą.
Kai vieną vakarą po dienos ke
lionių susirinkom vakarienei Sv.
Jurgio liet, parapijos klebonijoje,
prel. J. Karalius ir kleb. kun. J.
Neverauskas stalą apdėjo lietu
viškais lašiniais, skilandžiu
ir
net lietuvišku krupniku. Ir jų žo
džiai buvo: “Nemanykite, kad
Šenadoriuje rasite tik lietuviškos
nuotaikos atspindžių. Kaip mato
te, pas mus ir valgiai bei gėrimai
taip pat lietuviški...”.

(Bus daugiau)

Kun. Juozas Neverauskas, dabartinis Šenadoriaus liet, šv. Jurgio pa
rapijos klebonais, lituanistikos kursų suaugusiems dėstytojas bei va
dovas. Gimęs JAV, vasaromis dirbęs anglių kasyklose, mokęsis Mariana polyje, gerai pažįstąs vietos lietuvių nuotaikas.
(Lietuvių foto archyvas)

Religiją dvidešimto amžiaus plėšiniuose
(Atkelta iš 1 psl.)
amžina jos natūroj, priima nau
jas formas, atitinkančias naujoms
sąlygoms. Šiuo metu nepakanka
ieškoti tik plyšių ir nenuosaiku
mų moderniuose judėjimuose bei
naujojoj galvosenoj, bet tenka
imtis nagrinėti klausimus, kurie
liečia visą civilizaciją kaip tokią

ir visą kolektyvinį dvasinį gyve
nimą dabartinėse sąlygose.
Religija vėl tampa jėga, ata
kuodama anas problemas drąsiai
ir su užsidegimu. Kadangi žmo
gus, kaip dvasinė būtis, nėra vien
tik individas, — jo kaip asme
nybės tikslas yra begalybė, ir jo
būtis yra sudaryta iš visos realy
bės turinio.

EARN MORE...
MORE OFTEN

(Atkelta iš 3 psl.)
lenkų mokslininkų tarpe esama
tokių, kurie nepripažįsta “litu
anica non leguntur” dėsnio, nes
lietuvių k, žinojimas yra būtinas
kiekvienam Lietuvos istorikui ne
lietuviui. Suprantama, jam labai
rūpėjo užmegzti glaudesnius ry
šius su lenkų
mokslininkais.
I966.XII.23 d. laiške rašė, kad
noriai aplankytų Lenkiją (paži
nojo tik prieškarinį Gdanską),
susipažintų su naujais tyrinėji
mais, užmegztų asmeniškus ry
šius su lenkų istorikais. Tos die
nos, deja, nesulaukė.

For the individual with $5000 or more who
vrants the insured safety and stability
a savings account and the maximum rate
of return ... investing in a Standard Federal
Certificate Account mokės sense! The
interest rate is 6% per annum, and Standard
Federal compounds the interest daily to
yield an annual return of 6.18% when left to
compound. Interest is paid monthly or
ųuarterly, as you prefer. This certificate
matures in two years.
If you have $1000 to invest in a certificate,
Standard Federal pays you a big 5-3/4% per
annum with a 1 year maturity.

KOPERNIKO SUKAKTIS

Ateinančiais 1973 m. sueis
500 m. nuo didžiojo astronomo
Koperniko gimimo. VVindsore,
Kanadoje, jau pastatytas pa
minklas Kopernikui. Tai esąs
pirmas paminklas Amerikos
šiaurėje tam moderniosios ast
ronomijos tėvui. Jį pastatė len
kai, panaudodami 12 tonų ak
menį. Didžią darbo dalį Koper
niko gerbėjai atliko nemoka
mai.

For more information about our savings
plans, call or stop in at Standard Federal Savings,
the 175 million dollar savings association
located in your neighborhood.

MEDICINOS ETIKOS
ENCIKLOPEDIJA
Georgetovvn universitetas, ku
riam vadovauja jėzuitai praneša,
kad susitarė protestantų, žydų
ir katalikų mokslininkai išleisti ,
medicinos etikos enciklopediją. 1
Ji bus leidžiama Georgetovvn u-1
niversitete. Tai bus pirmoji tokia 1
enciklopedija. Jos išleidimas kai-*
nuos 400,000 dolerių. Pusė tos
sumos gaunama iš National En-1
dovvment for the Humanities, o
kitą pusę skiria J. P. Kennedy
fundacija ir Raskob fundacija.
Enciklopedijos redaktorius —W.
T. Reich. Enciklopedija duos me
diciniškos etikos pagrindus, svei
katingumo darbuotojų etiką, vi
suomenės sveikatingumo etiką,
seksualinę etiką, mirties ir mi
rimo nustatymo dėsnius. Encik
lopedijos redaktorių štabe bus ir'
teisininkas, kuris nušvies teisinę
klausimų pusę. Enciklopedija
bus trijų tomų ir ją numatoma
išleisti per trejus metus.

6%

Savings Certificate
2 Year Maturity
$5000 Or More

Funds deposited by the lOtb
earn from the Ist of the month
Deposited after lOth earn from
the date of receipt

534%

Savings Certificate
1 Year Maturity
$1000 Or More

INTEREST COMPOUNDED DAILY—
PAID MONTHLY
Receive interest check automatically
monthly or quarterly, or accumulate for
higher yield.

ASSETS OVER $175,000,000-RESERVES OVER $14,900,000

STANDARD
FEDERA

Savings and Loan Association of Chicago

4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140
f

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • VVednesday, no business transacted.

šeštadienis, 1972 m. rugpiūčio mėn. 26 d.
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
| leisti atskiru leidiniu. Jų susidarė
l nemažas skaičius. Idėjos draugai
rengėsi išleisti ir mano publicisti1 ką. Buvo sudaryta speciali komisi; ja mano šios rūšies raštams su
rinkti. Jos pirmininkas buvo J. Matijošaitis. Girdėjau, kad komisija
jau buvo bebaigianti savo
darbą.
! Aš jai padėdavau išštfruot tuos
klausimus, kurių ji neįstengdavo.
Bet tai visa kartu su pirmininku,
o gal ir visa komisija pasiliko Lie
tuvoje. Dabar, kažin ar kas galės
juos surankioti. Juo labiau, kad aš
pats nebeprisimenu visų savo sla
pyvardžių, o juo labiau — straips
nių nei studijų pavadinimų.
Kuriuose laikraščiuose ir žurna
luose rašiau? Beveik visuose kata
likiškuose. Nekatalikiškuose
rašinėdavttu, kaip esu minėjęs, — Vil
nia-. Ž n .. ir Lietuvos Ūkininke,
kol
i mm p aitškė o jų
priešiškas nusistatymas religijos ir
B utnyčios atžvilgiu.

Iš mano susirašinėjimo
su prel. M. Krupavičium
A. A. Prel. Mykolas Krupavičius |
PRANYS ALŠĖNAS
nas Ma.ijoš,<iiis. Jis sakėsi, jau ei
negrįžtamon kelionėn iškeliavo iš
nanti komisija prie galo. Ar darbą
Chicagos 1970 m. gruodžio 4 d. ’
baigė ar ne, nežiną... u. jei ir .u
Su tuo didžiuoju mūsų tautos vy- t
tų baigę, nedaug iš jo mums būtų
amžinos atminties Vaižgantui,
naudos, nes ir pirmin.nkas ir visa
ru šias eilutes rašančiam teko neužmiršti
”
............... ”,
tarytum nebegalimas
maža susirašinėti, jam dar gyve-'a .
.
surinktoji medžiaga liko Lietuvoje, :
nant Vokietijoj, o taipgi ir JAVAr yra kas nors komisijos narių
“Taigi, ir dar kartų prašau: šių i
bėse. Šiek tiek susirašinėjimo me- ■
laisvajame pasaulyje, taip pat ne
dviejų sukakčių proga, tebūna leis- j
džiagos jau esu paskelbęs lietuviš- j
žinau, nes sąstato neprisimenu. Ką
ir ’
į ta Jus, mielas Prelate, karštai
koj spaudoj, bet jos apsčiai dar ~ ^žiaf įveiktai?
sumeškeriosiu, Jums vėliau prisių
ir palinkėti i
siu. Dabar smarkiai esu kitau dar
esama mano susirašinėjimo arcliyviso gražiausio kaip Jūsų asmeniš-‘
ve. Čia paduodama dar keletas
1 kame^gyvenime,
bais užverstas.
, taip lygiai ir tame,
Tepadeda Jum- Dievas.
sirašinėjim'o fragmentų.
kurį skiriate kilniausiam tikslui —
Su meile ir pagarba Jūsų
Tėvynės vadavimui. Be viso šito,
Sveikinimas dviejų sukakčių
M. Krupavičius.
tenka paprašyti Aukščiausiojo Die
proga
vulio, kad duotų Jums sveikatėlės,,
Vėl keliauju pas Prelatą
1955 m. liepos 1 d. iš manosios išlaikytų tokį pat gyvą, judrų ir
savo mintimis
pastogės į Pfullingeną (Vokietijoj) kovingą, kilniųjų
tikslų
besie
Toronto, 1955 m. liepos 11 d.
išskrido šitokio
turinio manasis kiant, dar ilgus, ilgus metus ir kad
Garbingasis Prelate,
laiškas:
leistų Jums sulaukti tos dienos, kad
Nuoširdžiai dėkoju už Tamstos i
“Garbingasis Prelate, Didis Lie galėtumėt pasinaudoti savo sun
liepos
6 d. laišką ir pažadą pri
tuvi, Nepalaužiamas Tėvynės lais kaus darbo vaisiais
Tėvynės
siųsti
prašytosios
medžiagos.
vės kovos Ąžuole, mielas Jubiliate,
laisvės atgavimu.
gavau,
“Vos užrašiau
viršutines ketu
“Be viso šito, dar vienas prašy- Tamstos laišką šiandien
rias kreipimosi eilutes ir atsidus mėlis į Jus, Prelate, o vienkart, ir šiandien ir atsakau.
Dėl šių dienų “atmosferų
ir
tu: Ach... Žinant Tamstas kuklu pastabėlė. Būtų gera buvę, jei būišsireiškėte j
mą, taipogi gyvenant klasta persi čiau galėjęs apsieiti be to prašy- I fonų”, kaip Tamsta
sunkusiam šių dienų pasauly — mėlio ir padaryti tai, ką galvoja savam laiške, bei dėl juodinimo Jū- 1
sų asmens — Tamsta nesisieloki-1
nelengva kreiptis į Tamstą anomis me “paslapčia". Deja...
kreipimosi frazėmis, nes šių laikų
“Artėjančios spalio
pirmosios te ir neimkit to viso nei į galvą, Į
terminologija — pagarbias frazes, proga, mes, torontiečiai, ruošiamės nei j širdį. Būkite tvirtas ir toliau,
atrodo, tepritiktų skirti tik šios že išleisti vadinamą Prel. M. Krupa kaip ligi šiol buvote, tarytum tas
mės šliužams
—panašaus kalibro vičiaus “Tėviškės Žiburių” nume Lietuvos laukų ąžuolas, stovėda
kaip buvo Hitleris, Stalinas arba rį, kuriame tilps 3-4 straipsniai, mas savo (ir visos lietuvių tautos) '
esami — Chruščiovas, Bulganinas dedikuoti Sukaktuvininkui.
Tam šventųjų idealų sargyboje ir ne- t
palūžkite, nes labai esate reikalin-j
ir kit.
numeriui renkame autorius ir me
kovos j
“Todėl, ko gero, Garbusis Prela- džiagą. Jau esu paprašęs laišku ir gas mūsų šventos laisvės
tas galit nepatikėti mano nuošir- gavęs pažadą prisiųsti prisimini- avangarde.
Gi visa katalikiškoji Lietuva, su |
durnu ir palaikyti kažkokia panegi ' mų žiupsnį iš kan. M. Vaitkaus,
i
rika, tardamas: “Užsiminė žmo parašys J. Matulionis ir dar kai labai mažomis išimtimis, taip ly-1
gus senatvės lenkiamą prie žemės kas. O man norėtųsi parašyti apie giai visi katalikai lietuviai — yra
dvasiškį pavadinti
nepalaužiamu Tamštą, kaip rašytoją, laikrašti ir bus Jūsų pusėj. Jie stovi ir sto
ąžuolu”...
ninką — publicistą. Deja, nepajė vės tose pačiose gretose, kur ir Jūs,
“O vis dėlto neatsiimu tų
žo giu surinkti tos rūšies medžiagos. brangus Prelate, stovite priešakyje.
džių, nes jie paimti iš mano šir Tuo labiau, kad tokios temos ne Šitai aš Jums užtikrinu, nes būda
dies giliausių
užkampių, jie yra galima pradėti ir parašyti eksprom mas arti žmonių, bendradarbiau
damas spaudoje, jaučiu jų pulsą.
tikri, nuoširdūs, manyje išgyventi, tu, nes čia reikalingi duomenys.
manojoj širdy išnešioti. Ką galvo
Tos mažosios išimtys, pasaky“Daug, o labai daug Tamsta esaju, tą rašau, kokiu Tamsta vaiz
I te
prirašęs
knygų,
brošiūrų, I čiau, tos katalikiškos Lietuvos nuo
duojuosi, tokiu ir vadinu. Tikėk
straipsnių — publicistikos visokiais biros — nihilistiniai išsigimėliai,
manimi, Prelate, nuolankiai pra
klausimais: organizaciniais, ideolo j kurie drįsta juodinti Tamstą arba
šau!
nuo
giniais, socialiniais, memuarinio tu i neigti Tamstos milžiniškus
“Dar toliau — ir dar daugiau
rinio ir t. t. kaip Krupavičiaus pa pelnus Lietuvai — yra ne kas kita,
rašysiu, daugiau pasakysiu.
Gal
varde, taip slapyvardžiu Gabrielio kaip mūsų Tėvynės gėda. Anot
sunku bus ir tuo Tamstą įtikinti —
Taučiaus, tikiu, ir dar kitokiais, ki- amžinos atminties Vaižganto, kur
galimas daiktas... Tačiau paprašy
miams ir šikšnosparniams šviesa
tokiausiais.
siu, kad leistumėt Jus pasveikinti,.
nelabai
i
“Ar negalėtumėt, Garbus Prela (be abejonės, ir laisvė)
kaip garbingą ir dvigubą sukaktu
te, surašyti tokių duomenų glėbio- reikalinga, nes jie tamsoj daugiau
vininką — jubiliatą. Juk birželio 15
ką į kokį nors juodraštį ir prisiųs pasigauna,..
d. suėjo lygiai 10 metų kaip Tams
Taigi, budėk, Garbingasis Prela
ti man. Būčiau labai ir labai dė
ta, tikrai kaip nepalaužiamas ąžuo
te,
ir toliau, kaip budėjęs, nes Jeigu
kingas. Norėčiau gauti žinių apie
las, stovite Tėvynės laisvės kovos
Tamstos parašytas knygas, brošiū Tamsta nebebūtum mūsų Tėvynės
priešaky — VLIK-o pirmininko pa
ras, redaguotus laikraščius, bendra laisvės kovos priekyje, numanau ir
reigose, o artėjančio spalio mėn. 1
tikiu mes lietuviai išeivijoj —at- ’
darbiavimą spaudoj ir t. t.
d. sukaks Tamstai garbinga septy
į
sidurtumėm
žymiai blogesnei pa
“Iš anksto reikšdamas Tamstai
niasdešimties metų sukaktis.”.
nuoširdžią padėką ir gilią pagarbą, dėty.
Dievuli, duok Jums sveikatėlės,
“Žinoma, gali Tamstos kuklumas pasilieku, laukdamas atsakymo.
kantrybės ir stiprybės!
Visad ir visa širdimi Jūsų
padiktuoti ir šiuose atvejuose: “Nei
Visa širdimi Jūsų
Pr. Alšėnas.
čia reikia manęs sveikinti šitokio
mis progomis, nei ką, nes nei aš
jau tiek begaliniai nuveikiau pir
mosios sukakties rėmuose, nei aš
tiek senas — jeigu turite galvoj
antrąją sukaktį...” (Tuo labiau, kad
žinau Prelatą iš viso esant priešin
gą amžiaus sukaktis švęsti)...
O,
antra vertus, iš patirties žinome,
kad darbštieji
mūsų laukų arto
jai niekad nežiūrėdavo į saulę, bepurendami ir belaistydami sūriu
prakaitu dirvas, žodžiu
sakant,
jiems laikas nebuvo svarbu. Tikiu,
panašiai yra ir pas Tamstą su lai
ko sąvokomis...

Pr. Alšėnas.

Prelatas atsako

J. M. Pr. Alšėnui, Toronte.
Mielas Broli,
Tamstos sveikinamąjį VII.l laiš
ką gavau. Jaučiu, kad jis nuošir
dus. Nuoširdžiai ir dėkoju.
Jūsų '
sveikinimas
prie šių dienų “at |
mosferų ir fonų” labai disonan- i
tiškai nuskambėjo. Juk dabar už
ėjo mada mane juodinti ir smarvinti (atsiprašau už išsireiškimą). i
Tokia mada visada lietuviuose bu !

vo, bet šiais laikais ji tapo orga
nizuotesnė ir stipresnė. Net pats
pradedu savim bodėtis.
Dėl Jūsų prašymėlio. Pradėsiu
meškeriot po savo gerokai išbluku
sios praeities plotus. Kai ką gal su
meškeriosiu, bet nedaug. Net visų
savo slapyvardžių
neprisiminsiu.
Neprisiminsiu ir parašytų knygeliūkščių. Tuščias darbas būtų ieš
koti
straipsnių-straipsnelių.
Jei
turėčiau visus laikraščius, kuriuose
teko bendradarbiauti, gal juos be
vartydamas greičiau prisiminčiau ir
savuosius rašinius atpažinčiau. Jų
neturiu. Anais gerais laikais neži
nau kokia proga ateitininkai stu
dentai buvo sudarę komisiją ma
no raštams rankioti. Aš jiems pa

“Čia ir vėl man reikia aiškinti,
įtikinėti. Daug, o begaliniai daug,
per tą septyniasdešimt metų nu
veikei, nudirbai, Didis
Lietuvi,
mūsų mažos Lietuvėlės labui. Dir
bai visais frontais: kaip žmogus,
kaip kunigas,kaip visuomenininkas,
kaip valstybininkas, kaip oratorius,
laisvosios Lietuvos ministeris, Že
mės reformos iniciatorius, rašyto
jas, laikraŠtininkas-publicistas, so
cialinių
ir kitokių
problemų
sprendėjas ir t. t. ir t. t. O pasku-!
tinieji dešimt metų — tai didysis
Jūsų darbų antspaudas. Tai sun
kiausias Tėvynės laisvės kovos lai
kotarpis. Ir taip, kaip matome, pa
sidarė Tėvynės reikalai Jums, kaip dėdavau. Jos pirmininku buvo Jo-

Prelatas vėl rašo

J. M. Pr. Alšėnui
Mielas Broli,
Dėkoju už pastiprinimus ir padrąsinimus, nors to man niekad
nepritrūkdavo. Situacija
susidarė
kebli. Kaip iš jos išeisim, nežinau.
Atrodo, kad kas buvo sutarta, ne
bus įgyvendinta. Mūsų nauji partneriai — socialistai ir sidzikauskininkai gavę iš savo centrų kito
kių
nusistatymų-direktyvų.
Abi
minėtos partijos labai priešingos
stiprinti VLIKui Vokietijoj. Tad
sunku pasakyti ir man, kaip teks
pasielgti.
Šia proga dar prie anų žinių
priedas. Viena prisimintoji knyge
lė — Kokia mums reikalinga mo
kykla. Perspausdinta iš Draugijos.
Šv. Kazimiero Draugijos leidinys.
Nepriklausomybės pradžioje. Dar
gi — rašiau Studentų Žodžiui, ku
rį tada redagavo Linkus,
tada
studentas, Šimučio-Pakšto draugas,
dabar klebonas Čikagoje. Tai bu
vo dar caro laikais.
Linkiu daug sveikatos ir laimės
Jūsų M. Krupavičius

1955.VII.17.

i

kiau lietuvių dvasiai ir reikalams
Zyberk Plioteraitės skirtą jaunimui
knygelę —- Kryžkelėj — Na Prze-į
lomie. Koks to rankraščio likimas |
nežinau, bet ir šiandien gailiuosi, ’
kad jis pasaulio neišvydo, nes la
bai gražus ir aktualus aniems laikams jaunimui turinys. Be to parašiau tris knygeles Seinuose leidžiamam Žmonių Knygynui,
Tai
buvo Apie Dūšią, Apie Žmogaus
Atsiradimą (tiksliai pavadinimo ne
prisimenu) ir dar trečia, kokio tu-1
rinio nežinau, laukiau honoraro, |

Beaiškindami raketos Mariner
9 atsiųstas televizijos nuotraukas,
mokslininkai atranda naujų įdo
mybių. Nuo praeitų metų lap
kričio mėnesio dideliame artume
besisukdama apie Marsą, minėto
ji raketa jau yra atsiuntusi į že
mę daugiau kaip 7,000 nuotrau
kų. Jas priėmė Pasadenoje, Calif.
esanti sprausminių raketų labo
ratoriją — padalinys Kaliforni
jos technologijos instituto, ku
riam JAV aeronautikos ir erdvių
administracija patikėjo pravesti
tyrimus. Paskutines nuotraukų
serijas mokslininkai gavo užpra
eitą savaitę, iš žemės diriguoda
mi Mariner 9 kameras ir instru
mentus.

Dalyvavau redakcijų kolektyvuo
Duomenys stebina astronomus
se įvairių
katalikiškų
laikraščių
Kaip skelbia New
Meksikos
— Ateities Spindulių, Laisvės, Tie- j
sos Kardo,
Tėvynės
Sargo Vilniuje' valst. universiteto astronomas B.
j_____
2
* ___

ir Kaune
Kaune ir
ir kitų.
kitų. Pats
Pats "redagavau
ir
redagavau ■
Krikščionį
Demokratą, Visuomelnterview. Kairėje — prel. M. Krupavičiui, dešinėje — “Darbininko” ninko Biblioteką (knygų leidykla),
redaktorius F. Jurkus.
Nuotr. V. Maželio Laisvąją Lietuvą, Tėvynės Sargą
Vokietijoj ir kit.
Prisiųstosios medžiagos lydraštis

MARSO PASLAPTIS

Be pirmiau minėtų
knygų ir
brošiūrų esu parašęs: 1) Socialis
tai - Bolševikai 1918 m. Anonimi
nis rašinys, 2) Žemės Klausimas
Lietuvoje bene 1920 m., 3) Kuni
gas dvidešimtojo amžiaus visuome
nėje, 1920 m. Už ją Vodemaras pa
rašė straip'nį — Krupavičius bol
ševikas. 4) Žemės klausimas Lie
politinių
tuvos (lietuvių ir žydų)
partijų programose 1919 ar 1920
m., 5) Kova už žemę ir ūkininką
1920 m., 6) 1 kovą už žemę ir
laisvę — brošiūra, išleista Lietu
vos Gelbėjimo Komiteto, 7) Mūsų
keliai (Leonas XIII ir mes) 1921
m., 8) Dangaus šviesa.
Leonas
XIII. 9' Apie Visuomeninį darbą,
1928 m, 10) Liaudies tarnyboj
1928 m.. 11) Civilinė santuoka,
12) Jonas Basanavičius, 1927 m.,
13) Krikščioniškieji valstybinio gy
venimo dėsniai (versta) 1948 m.,
14)
Krikščioniškoji
demokratija
1948 m., 15) Lietuvių politinės
partijos (Keršio slapyvardžiu). Jų
yra ir daugiau, bet tuo tarpu neprisimenu.
Rankraščiai —

A. Smith, kuris yra Marinerio te
levizijos nuotraukų tyrimo komi
sijos įpirmininko pavaduotojas,
gautieji duomenys stebina astro
nomus. Marsas yra visai skirtin
gas, negu iki šiol kas nors manė.
Skirtingas nuo Žemės ir nuo Mė
nulio. Dar tik prieš keletą mė
nesių astronomai Marsą
laikė
įnirusiąja planeta. Dabar jis ras
tas kitoks: jame išsiveržia vulka
nai, paliedami tirpintų uolų
upes. Ant Marso kalnų plaukioja
debesys, o kitais atvejais stiprūs
vėjai neša masyvias smėlio aud
ras. Gamtos jėgos Marse praplė
šė prarajas, panašias kaip Grand
kanjonas žemeije. Mokslininkai
apskaičiuoja, kad instrumentų at
žymėtus dulkių debesis Marse ne
šė vėjai, pučiantietji 200 mylių
greičiu per valandą.

J. M. Pr. Alšėnui, Toronte.
Mielas Broli,
Aruodai, kaip pavasaryj. Dau
giau dulkių negu grūdų.
Kiek sušlaviau, tiek siunčiu. Be
to laikas ir šluoti neleido atsidė
jus. Šlaviau tik paviršiuj. Bet bent
už ko turėsi užsikabint. Bijau ar
laiškas nuvyks, nes kiek abejoju
dėl adreso tikslumo.
Tepadeda Jums Dievas. Jei kas
bus neaišku, prašau paklaust.
Jūsų M. Krupavičius.
bet užtiko paskutiniu kartu taisant.
1955.VII.15.
rankraštį Seminarijos prorektorius
Didysis vulkanas
Jalbžykovskis, jį atėmė ir, nepaisant,
O čia — prisiųstoji medžiaga
visų mano prašymų, jo negrąži
Kaip skelbia mokslininkas B.
Pirmas mano rašinėlis tilpo pir no.
C. Murray, planetų specialistas,
mame Petrapilyj spaudą
atgavus
nuostabiausias atradimas moksli
J jo rankas negrąžinamai pakliu-!
Smilgos leidžiamam Lietuvių laik
ninkams buvo ugniakalniai Mar
rašty. Toliau kada ir ką rašiau, ne vo ne vienas mano straipsnis Šalti-1
se, ir tai tik vienoje tos planetos
beprisimenu. Vėliau perėjau į Vil niui ir pirmutinis bei paskutinis!
pusėje. Net keturi didžiausieji
niaus Žinias. Jose mano daug ko- j mano rašytas eilėraštis — Oda j
Marso kalnai, be abejonės, yra
respondencijų tilpo. Pasirašinėda- ■ Maslausko obuoliams. Kelis kartus
vulkanai. Didžiausias iš jų, pa
vau M. Kruopele. Pirmas straips dar prieš ją buvau parašęs apysa- į
vadintas Nix Oiympica, yra vos
niukas pasirodė 1905 metais, man kaičių. Viena jų tilpo. Tikrai ne
matomas per teleskopą. Bazėje jis
baigus Veiverių
Mokytojų semi prisimenu kuriam laikrašty.
bene
yra 300 mylių skersmens, taigi
nariją. Tame straipsnd ie r apra Vilty, kuriai dažnokai pasiųsdavau
1) Darbas ir kapitalas. Beveik dukart didesnis už didžiausią že
šiau tas seminarijos baigimo baig savo rašinėlių. Minėtoji oda ne
dešimties metų darbas, likęs Lie mės ugniakalnį, kuris Pacifiko
tuves. Kai iš Pe ro Vileišio jų lei buvo skirta spaudai, tik vienam Se
tuvoje, 2) Liturginis
katekizmas. vandenyne ties Havajų salomis
dimą ir redagavimą perėmė Jonas minarijas draugi:’, kuri:: p'raišio
Platus rašinys, taip pat Lietuvoje; iškyla iš šešių mylių gilumo oke
Vileišis, duodamas jam ir naują davo obuoliais, o juos jam dažnai
3) Prie Kristaus kojų. Trumpi ap ano vandens.
Lietuvos Žinių vardą bei liberalų ; atveždavo į’Seminari ą jo ė. ii. Pa
Ugniakalniai rodo, kad Marso
mąstymai darbo kunigams — čia,
pirmeivių kryptį, Lietuvos Žinias grindiniai mano straipsniai — pub4) Liturginis Vadovas parapijų ku viduje yra karštis, įstengiąs
suapleidau. Jonas Vile ši:., matyt, ma licis iniai, politika ir visuomeniniai)
nigams — čia. Stambus
rašinys, i tirpinti uolas. Marsas yra perpus
no rašinius vertino,, nes parašė ke reikalai. Tiesos kely rašiau eilę
Dar nebaigtas.
, mažesnis už Žemę, bet ir jis taip
lis laiškelius, prašydamas ir toliau ' studijų iš liturgijos ir pastoracijos.
jam rašinėti. Bet griežtai
atsisa- j Rengiausi tas studijas surinkęs iš(Nukelta į 6 pusi.)
Mykolas Krupavičius.
kiau, motyvuoda nas tuo, kad ne- j
su socialistas ir socialistinės spau- i
dos nepalaikysiu. Prisimenu,
kad
J. Vileišis viename man rašytame
ilgame laiške įrodinėjo, kad Lietu
vos Žinios — nesančios socialisti
nės. Kokį laiką rašinėdavau tuo pat
OF YOUR
metu ir Lietuvos Ūkininkui, pakol
INVESTMENT
taip pat man neišryškėjo jo antikatalikiška kryptis. Tai buvo 19041907 maždaug metais.
Pradėjau
būdamas mokiniu Veiverių Moky
tojų seminarijoj ir tęsiau mokyto
jaudamas. Bet mokytojavimo pa
baigoj jau persimečiau į aiškiai ka
talikišką Šaltinį. Čia daugiausia
SHORT TERM
pasirašinėdavau G. Taučiaus sla
r.%
53/%
pyvardžiu. Papilėj
mokytojauda
rj/%
•7 /“ PER ANNUM
PER ANNUM
PER ANNUM
mas, vaidinau Vaižganto vaizdely]
V
/4
PER
ANNUM
ON CERTIFICATES
ON ALL PASSBOOK
bene “Nepadėjus
nėr
ko rasti”
ON CERTIFICATES
OF $1,000.00
8 or 6 month terro
OF $5,000 OR MORE
Gabriuko Taučiaus rolę. > Ligi šiol
ACCOUNTS
Two Year Maturity
One Year Maturity
Minimom $1,000.00
to slapyvardžio nemečiau, nors ly
giagrečiai vartojau visą eilę kitų
slapyvardžių, kaip pvz.,
Joniką,
CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE dėl bet kokių jūsų namo pa
Michelsonas, Keršys, Kručius, M.
gerinimų duoda paskolas iki $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums
M., K. M. ir kit. Jstojęs į Seinų
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Jums nu
Kunigų seminariją daugiausia ra
sibodo mokėti aukštas nuomas įsigykite nuosavus namus.
šinėjau į Šaltinį, bet buvau pasie
PAID QUARTERLY
DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY.
kęs ir Staugaičio leidžiamą Vadovą.
Šaltinis jau dėjo kai kuriuos mano
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS J
straipsnelius vedamaisiais. Vadina
si, dasikasiau ligi publicisto rango.
Vadovas mokėjo net šiokį tokį ho
norarą. Kadangi mokiausi savo lė
šomis, iš niekur negaudamas pa
Philomena D. Pakel, President
ramos, tad tą honorarą
gerokai
vertinau. Seminarijoj pradėjau ir
6245 SO. WESTERN AVĖ.
TEL. — GR 6-7575
knygeles rašyti. Tiesa, vieną pa
H O C R 8 : Mon 12 I’M. to b P.M.. Tur*. • to 4, Tburs. & Fri. • to S, Sat. • to 13:30
gaminau dar mokytojaudamas Len
kijoj, Lomžos gubemėj. Ten pritai-

Chicago Savings and Loan Assn.

Šeštadienis, 1972 m. rugpiūčio mėn. 26 d.
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• LIETUVIU GRAFIKA —t
1968, 1969. 1970. Išk Ido “Va
gos” leidykla Vilniuje 1971 m.
Leidinį parengė R.'mtau as Gibavičius. Redakcinė komisija: Vy
tautas Jurkūną?, Eduardas Jurė
nas, Vytautas Kalinauskas ir Vy
tautas v'a lūs. Leidi 1 y.s didelio,
puošnaus formato, 177 psl.

Meno mėgėjui čia pateikiama
net 157 grafikos darbų puslapi
nės nuotraukos.'Dalis jų net spal
votos. Kūriniai atlikti įvairiausia
i>
w
grafike technika. Jie liudija tre
jų metų (1968-1970) mūsų gra
fikos ra dt okupuotoje Lietuvoje.
%
■Tuma-Vaižgantas
(1932
Lietuviškoji grafikajeidinyje yra
• LIETUVIU KALBOS ŽO
DYNAS. VIII — temas Meluda -1933), Vincas Mykolaitic'-Puti-1 atstovaujama net 69 dailininkų.
j,-iGeriausiuose jų darbuose yra la— Ožvilnis. Lietuvos Mokslų n- 71933-1937',). Juoze- 1
(1939
bai ryškus lietuviškosios grafi
akademija -- Lietuvių kalbos ir (1937-1938), Liudas Gira
Brazdžir-iii kos tautinis bruožas, dažnai te
literatūros institutas. Redakcinė -1940) B .1 das
(1941)
'
Faus
as
Kirša
(1942- matikoje akcentuojant liaudies
( kolegija: J. Kruopas (ats. redak
pasakų, liaudies dainų bei legen
1
944)1
T
.mty
Lietuvių
rašytojų
torius), Z. Jonikaitė, S. Kėzytė,
A. KuLn.įkaitė, A. I yberis. Išlei draugija atgaivinta 1946 m. įvy- dų motyvus, o taipgi rodant labai
suvažiavime Šiltą ir subtilią meilę lietuviško
do “Minties” leidykla Vilniuje kuvame rašytojų
Tuebingene, Vokietijoje Draugi sios architektūros ir lietuviškojo
1970 m Leidinys 1037 psl.
peizažo būdingiems elementams.
Naujas šio milž'rdško žodyno jos r’-n Įninku Ev ""'tje visą lai Meno srovių prasme taipgi gali
ką
išbuvo
Stasys
Santvaras
(1946
tomas yra dar viena pakerai dau
ma kalbėti apie įdomų šios mū
gelio žmonių nepaprastos apim -1959). Daugumai rašytojų per
sų
grafikos
platumą, besidrie
ties darbe. A.‘v didysis lietuvių kal sikėlus į JAV, buvo čia perkeltas kiantį nuo realizmo iki surreabas žodynas, kada jis bus baig i’- Draugijos centras. I iė r.vlų ra lizmo. Aplamai, visu savo pobūtas leisti, bus ne tik lietuvių kal šytojų draugiai lig šiol čia pirdžiu leidinyje pateiktoji šiandie•i'n’.avo: Tna: Aistis (1950(
bos pasididžiavimas, bet ir neįkai
1951), Benys Babrauskas (1951- ninė Lietuvos grafika rodo giliai
nojamos vertes turtas visam pa
------ . tautinius ir vakarietiškus
stos
sauliniam kalbotyros
mokslui. 1958), Juozas Tysliava (1958(1961
meno
rūšies
bruožus,
Lig šiol, kaip ma"6me, darbas 1951), Pianas Naujokaitis (v • ' •
jau, galima sakyti, įpusėtas. Viso -1952) B ■ rnardas Brazdžionis
• VARSNOS, 1972. V - VI.
žodynas, kaip reikia spėti, apims (1962-1966), Aloyzas Baronas Nr. - 6. Mokslo ir kultūros mėn
apie 16 tomų. Juos išleidus, bus (1966-1973) ir nuo 1970 m. raštis. Lenkijos lietuvių leidi
.pastatytas monumentalus, repre-, Draugijai pirmininkauja Leonar nys. Redakcijos ir administraci
zentacinis ir neišgriaunamas pa das Andriejus.
jos adresas: “Varsnos”, Warminklas lietuvių kalbai.
Tęsiant nepriklausomos Lietu szawa, ui. Wiejska 16 -16, Po• LIETUVIŲ RAŠYTOJU vos valstybinės literatūros premi land. Metinė prenumerata 48
DRAUGIJA, 1072 m. Išleido Lie jos tradiciją, Draugijos pastango zlotai.
tuvių rašytojų draugijos valdyba. mis kasmet išeivijdje įteikiama
Žurnalo puslapiai rodo, kad
Suredagavo Leonardas Andrie- Lietuvių rašytojų draugijos var
Lenkijos
lietuvių kultūrinis gy
kus. Spaudė Pranciškonų spaus do 'literatūrinė premija, kurios
venimas
nėra miręs. Ypač tai
tuvė Brooklyne. Leidinys 14 psl. mecenatas jau eilę metų yra Lie
ryšku lietuviškose Punsko ir
tuvių
fondąs.
Premija
lig
šiol
Jame randame trumpai pateiktus
Seinų apylinkėse. Daug vietos
Lietuvių rašytojų draugijos isto paskirta jau 22 kartus, ją yra ga
“Varnose” skiriama istorijai ir
rinės raidos faktus. Iš jų sužino vę 20 mūsų rašytojų.
vietos
etnografijai.
Be pačių
me, kad Lietuvių rašytojų drau
Leidinyje taipgi yra atspausLenkijos
lietuvių,
žurnale
bend
gijos1 užuomazga tenka
laikyti i dinti Lietuvių rašytojų draugijos
radarbiauja
ir
Htųan
’
stika
be
Meno kūrėjų draugijos literatu- įstatai ir nuostatai
literatūros
sidomintys
mokslininkai
lenkai.
ros sekciją, kai 1920 m. į ją įsi- premijai skirti. Taipgi duota vijungė Kaune gyveną rašytojai. sų Draugijos narių sąrašas ir jų Štai lietuviukai gerai kalbąs ir
1922 m. suorganizuota jau sava adresai. Matome, kad šiandien rašąs istorijos nrof. dr. Jerzy
ranki Lietuvių rašytojų ir žurna Lietuvių rašytojų draugijai pri- Ochmanski naujame “Varsnų”
listų sąjunga. Ji gyvavo iki 1932 :aus'. 88 laisvojo pasaulio lietu numery recenzuoja Lietuvoje
m., kol susibūrė vien tik grožinį viai rašytojai. Jau netrumpa ir išleista “L’etuvos isterijos met) raščio” nirimui tomą ir rašo
raštą puosclėję asmenys į Lietu
pokario dešimtmečiais išeivijoje , apie prof. Zenoną Ivinskį jo ne
vių rašytojų draugiją, kurios pir
mininku išrinktas Ignas Šeinius. mirusių mūsų rašytojų eilė: to lauktos mirties proga. Prof. dr.
Po jo draugijai
pirmininkavo kių sąraše randame 25 pavardes. J. Ochmanskio straipsnį apie

<

|jam pradžios mokyklos skyriui.
Pritaikyta vadovėliui “Gintaras”.
Išleido JAV Lietuvių Bendruo
menės Švietimo taryba Chicagoj
1972 m. Leidinys
iliustruotas
nuotraukomis ir piešiniais. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė Chica
goj. Leidinys 124 psl., kaina 2
Antanas
Saulaitis, sr
BENDRUOMENĖS
KELIU.
Pratimai lietuvių jaunimui. Išlei
do JAV Lietuvių Bendruomenės
Švietimo taryba Chicagoj 1972
m., leidimą paremiant ir Lietuvių
fondui. Spaudė M. Morkūno
spaustuvė, 6051 So.
Ashland
Avė., Chicagoj III., 60636. Prati
mai “Bendruomenės keliu” api
ma kai kuriuos išeivijos lietuvių"
bendruomenės gyvenimo dalykus. J’e
i'i.imi jaunimui nuo
dvyliko iki aštuoniolikos metų.
Kk’ v' ■)«<■ pratimas gali užtruk
ti apie pusę valandos. Jie be galo
bus n n;l
mokytojui, jauni
mo vadovui, tėvams ir kiekvie
nam jaunam' lr*uviui. Leidinys
78 psl., karna 1.50 dol.

Jonas Liūlys (g. 1929)
IŠ Vilniuje išleisto leidinio “Lietuvių grafika 1968,

Vilnius (spalvotas lino raižinys)
969, 1970’’. Ižiūr, Naujų leidinių skyrių.

katalikų suvažiavimui ir atskirų

• J. Plačas, LIETUVOS GE
kraštų veiklos kronikai.
OGRAFIJOS IR LIETUVOS IS
TORIJOS PRATIMAI. Aštunta-

LIETUVIO BATŲ TAISYMO
DIRBTUVE
4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)
Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm, ir
ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak.

Atvežus i§ toliau, gaus nuolaidą.
Darbas garantuotas.

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

STASYS ŠAKINIS
Tel. — YAids 7-9107

IR MĖGĖJAMS

476 7399 vokore

• K. P. Celiešius, KA MES
1
ZENITH
TIKIME. Tikėjimo-tiesų santrau
ka. Parengė kun. dr. P. Celiešius,
Vakarų Europos Lietuvių sielo
WAGNER Si SONS
vados spaudos direktorius. Išlei Typewriters — Adding Machines
Checkwriters
do JAV Lietuvių Bendruomenės
Nuomoja — Parduoda — Taiso
nio atmosfera Marse tokia skys- apie upes ir ežerus, reikia neįtiki- Švietimo taryba Chicagoj 1972
NAUJOS
NAUDOTOS
m. patikimas patarnavimai
; ta, kad nėra pakankamo atmos mai daug energijos. Marsas turi m. Leidimą.parėmė Lietuvių, fon- Virfi 50NAUJOJE
VIETOJE
ferinio spaudimo palaikyti van-1 daug gilių, meteoritų padarytų das. Tai sumaniai parengtas ir 5G10 S Putaski lld., Tel. 581-41 Vi
denį skystame stovyje. Vandens kraterių, kurie susidarė tada, kaij spalvotais piešiniais iliustruotas
planeta buvo jauna, įprieš 3-4 bi-! tikybos vadovėlis • lituanistinėms
lašelis tuojau išgaruotų. Bet ne
i Atkelta iš 5 r>ust. I
didelis vandens kiekis yra garuo- lijonus metų. Šie krateriai nero
i se, plaukiojančiuose atmosferoje. do jdkių ženklų, kad juose būtų
greit neatšalo. Marso ugniakal- Mariner rodo debesis,
susifor tokių išgraužimų, kokius galėtųj
niai koncentruojasi vakarinėj pu muojančius vėlai popietę netoli padaryti greitai plaukią vande- i
sėj. Priešingame pusrutuly, atro ugniakalnių tokioj aukštumoj, nys ar atmosfera. Mokslininkams
1. MOŠŲ BENDROVE veikia nuo 1947 metų. Kiekvienais metais mes
do, dominuoja meteoritų krate . kur temperatūra ir spaudimas susidaro sunkiai sprendžiama
persiunčiame į Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siuntinių.
riai. Kai kurie mokslininkai spė 'yra pakankami, kad vandens ga- mįslė: Marse yra tokių išgrauži
MOŠŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelį pasi
2.
ja, kad Marsas po 4.5 bilijono : rai galėtų sudaryti debesis. Taip mų, kokius padaro vanduo, ta
rinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.
metų viduje yra stipriau įkaitęs, Į pat yra vandens, pavirtusio ledu, čiau turimi duomenys nesako,
TAIP
PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, Moskkad
Marse
skystas
vanduo
galė

3.
pradeda “virti” ir vulkanais verž Marso poliarinėse srityse. Tik ne
viš, Zaporožec), motociklams, šaldytuvams ir kit. oficialiomis kai
tų
egzistuoti.
Mokslininkai
to

tis į paviršių. Studijavimas pla žinoma, kiek ten to ledo. Skys
nomis.
netos, pradedančios taip kaisti, tam vandeniui Marse koncent liau tirs turimus duomenis, o kai
JEIGU
JiOS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parūpin
4.
kas gal tik paaiškės 1973 m., kai
mokslininkams sudaro nepapras ruotis neįmanoma.
sime reikalingus dokumentus.
ant Marso nusileis rusų paleisto
tai įdomų uždavinį, galintį duo
ji be žmogaus raketa ar kai Mar
ti aiškumo ir apie Žemės vidu
Astronomo spėjimas
se 1976 m. nusileis amerikiečių
riuose esantį karštį.
Astronomai nustatė, kad Mar- raketa.
220 SOUTH STATĖ ST., CHICAGO, ILL. 60604
! so ašis — linija aplink kurią jis
Kanjonas —milžinas
Tačiau jau ir dabar Marso stu
TEL. WA 2-9354
! sukasi, pamažu keičia savo kryp dijos padeda mokslininkams su
Keletas šimtų mylių į pietus tį. Tą daro kas 50,000 metų. Pa
ir mūsų skyrius:
prasti Žemės oro keitimąsi, mil
ir rytus nuo milžiniškų vulkanų laipsniui Marso šiaurinis polius
žinišką
žemės
okeanų
įtaką
orui.
2618 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629
Marse yra 250 mylių nusitiesęs pasisuka arčiausiai į saulę. Pasku
TEL. WA 5-2466
kanjonas, 75 mylių platumo, o tinį kartą tai įvyko prieš 28,000 Čia Marso tyrimai tuo geri, kad
Marsas
neturi
okeanų,
jo
para
vietomis — 4 mylių gilumo, tai metų ir dabar Marso šiaurės po
DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE
gi — 10 kartų ilgesnis ir 4 kartus liuje giliausia žiema. Astronomas taip pat 24 valandų ir jo ašis be
gilesnis negu mūsų Grand kan- Sagan spėja, kad prieš 25-30,000 veik tiek pat pasvirus į saulę kaip
ir Žemės. Marsas padeda tyrinėti
jonas, žemoje kas nors panašaus metų poliarinis anglies dvidegi- ir kitą gamtos paslaptį, kas pasi
yra tik Rytų Afrikoje, kur^prara- nįs |ahai garavo, padidino atmosja — plyšys tęsiasi nuo Mozam’ \ feros spaudimą, pakėlė oro tem daro, kai atmosfera prisipildo ma
biko į šiaurę iki Raudonosios jū- (peratūrą ir Marse slypįs ledas su žų medžiagos dalelyčių — dul
kių? O tai jau klausimas, artimas |
ros. Manoma, kad tas plyšys at- ,tirpo, sudarė upes, ežerus, iššau
Žemės taršos problemoms. Mari- j
t
sirado tolstant
kontinentams. jkė potvynius. Kai planeta pasinėr kaip tik duoda vaizdus pla
Taigi prileidžiama, kad ir ttas traukė iš ankstesnės pozicijos,
netos, kurią staiga apsupa mik
Marso kanjonas yra pirmas kon anglies dvideginis vėl atšąlo, at
roskopinės dulkės ir kur vėl at
tinentų skilimo padarinys kais mosferos spaudimas subliūško ir
mosfera nuskaidrėja. Taigi astro
♦ Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus
tančioje planetoje.
j vanduo išgaravo ar sušalo.
nomai, kaip skelbia “Wall Street
♦ Portretūra
i
Journal” savo Nr.217, džiaugiasi,
Kodėl Marse nėra skysto
* Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
Meteoritų sudaryti krateriai
kad Marso tyrimų laimėjimas at
4
vandens
Telef. — HY 7-4677
Astronomas Murray minėtai skleidžia naujų perspektyvų,
432
MENAHAN
STREET
— RIDGEWOOD, N. Y. 11237
teorijai
nepritaria,
nes
užvirint
sprendžiant
ir
Žemės
mįsles.
Neįmanoma, kad Marse būtų
J. Pr. i
skysto vandens. Anglies dvidegi- tirštį atmosferą, nekalbant jau

• KRIVŪLĖ, 1972 m. liepos
• mėn. Nr. 2(7). Leidžia Vakarų

čiąją šiandieninę Lietuvą ir apie Europos Lietuvių sielovada. Re
dvigubą parapijų misiją. Gražios daguoja kun. P. Celiešius, 8939
vietos skirta ir jaunųjų plunksnų i Bad Woerishofen, Kirchenstraskūrybiniams raštams — poezijai ! se 5, W. Germany. Leidinys gauir beletristikai, Maloniai nuteikia j šiai iliustruotas nuotraukomis,
taipgi korespondencijų bei juokų i Naujame numeryje daug vietos
skil ta Vakarų Europos lietuvių
skyriai.

Ivinskį iš “Varsnų” perspausdi- Į pradžios mokykloms. Anot pra
name ir šios dienos “Draugo” tarmėms: Šis vadovėlis yra nau
jas ir ta prasme, kad jis yra pa
kultūrinio priedo puslapiuos.
ruoštas nauju būdu,
įjungiant
• ATEITIS. 1972 m. Nr. 2. Senojo ir Naujojo Testamento
Lietuvių katalikiško jaunimo tekstus į katekizmo dėstymą”.
žurnalas. Redaguoja kun. J. Staš Leidinys didelio formato, 195
kevičius, 941 Dundas St., W., To psl.
ronto 3, Ont., Canada. Jam' tal
• ATEITIS, 1972 m. Nr. 3.
kina įvairus- jaunimo redakcinis
kolektyvas. Administruoja Juozas Šiame žurnalo numeryje daug
Polikaitis, 7235 S. Sacramento vietos duota temoms apie tikinAvė., Chicšgo, III., 60629. Meti
nė prenumerata JAV ir Kanado
OLYMPIA
je 7 dol. Kitur laisvajame pasau
ly — 5 dol.
SPARTA
Žurnale apstu ne vien tik or
ganizacinės, ideologinės medžia
gos, bet taipgi ir šakoto kultū
rinio gyvenimo apžvalgų ir fak-.
tų. Leidinio puslapiai
gausiai
10 Barry Drive
iliustruoti nuotraukomis ir pieši
E. Northport. New York 11731
Q Tel.
(516) 757-0055
niais.
Chicago

Viri e'a s įminė i JAV LB Švie
timo tarybos leidiniai gaunami,
’ '
' a-yhoje —L. Raslavičius, 7231 So. Sacramento, Chi
cago, 11!. 6'1129 ir “Drauge”.

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

RAKETOS ATSKLEIDŽIA
MARSO PASLAPTIS

ROOSEVELT PICTURE
FRAME GOMPANY
Manufacturers

3314 West 63rd Street
Chicago, lllinoia 60629

Telef. PRospect 6-8998

SIUNTINIAI | LIETUVA

NAMU TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus
darbus atlieka lietuvis — labai
prieinama kaina.
SKAMBINTI RE 7-9615

Rankomis išpjaustyti paveikslų
rėmai — pritaikinti paveikslams
ir skelbimams, rėmai — metalu
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago
Tel. Vlrginia 7-7258 - 59
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CRANE SAVINGS
AND

LOAN

ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
I

I
1

i

2555 West 47th Street

Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

6‘

Mokamaa ui dviejų Metu Ortlfloatų aaakaltaa
Minimum *5,000.00

5

%

Nauja* aukotas divl(lendaa įuokanuv. ui
Investavimo sąskaitas.

PINIGAI ĮNEŠTI m 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
„

VALANDOS:

■
I■
I
I
I
■

PIRMAD. ir KETVIRTAD.......... » v. r. Iki » V. v.
ANTRAD. ir PENKTAD............ 0 v. r. Iki 5 v. v.
SE6TAD. 0 v. r. iki 1* v. d. — TreiMad. uSdarvta.

■
■
■
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šeštadienis, 1972 m. rugpiūčio mėn. 26 d.
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AKTORE MEDALYJE
VADOVAS SPAUDOS
BENDRADARBIAM^
Jungtinių Tautų Maisto ir ag
Dr. Hans Reichman, Austri Yra išleistas “Writer s Guide”,
rikultūros
organizacija, kurios
jos ambasadorius prie Vatikano, kuris duoda sąrašą 70-ties kata
centras
Italijoje,
išleido medalį,
pareiškė, kad Austrija mokės likiškų periodinių leidinių ir lei
atlyginimus visų Austrijoje e- dyklų, priimančių straipsnius, kuriame Romos žemdirbių deivė
sančių katalikų mokyklų moky beletristiką ir meno kūrinius. Ceres pavaizduota Sophia Loren
tojams, nes “katalikų mokyklos Leidinį galima gauti kreipiantis paveikslu.
yra naudingos ir jos yra pagal adresu:
The Caiholic Press
ba valstybei”. Anot jo, valsty
Association, 432 Park Avė.,
bės parama katalikų mokykloms
Liberalas yra tas, kuris atiduo
South, New York, N. Y. 10016.
yra protu gas investavimas.
Kaina 1 dol. Leidinys informuo- da tai, ko pats neturi; konserva
tyvusis yra tas, kuris pasilaiko tai,
SKIEPI* I PRIEŠ SMEGENŲ 1 ja, kokio pobūdžio rašiniai pa
geidaujami ir kiek už juos at ką turėtų atiduoti.
UŽDEGIMĄ
lygina.
,— St. S. Wise
JAV armijos tyrimo instituto'
gydytojai E. Gottschlich ir M. IIIIHiilIUIHIiHI'l'llllllllllllilIlIlIlIUIIIIIIIIIIUmiHlllllltHIIIUIIIIIIIHIIIHHimiH',,.
Artenstein sudarė skiepus prieš
i smegenų plėvės uždegimą — me
<2441 «to HAL'iTKI <iTpEi
(K|. _ <;A ą.7252
ningitą. Per paskutinius dvejus;
iHDELIS PASIRINKIMĄ.' įvaikiai SIĮ,1 TELEVIZIJOS
i metus tie skiepai buvo panaudoti
KAPK.) STEREO aPAKATV
i'AKI • A VM A.- IR PAISYMAS
300,000 asmenų ir nebuvo paste
spai votof rEi.E'Tzijoaparatai
bėta jokių blogų antrinių pada
rinių- Tie skiepai ypač daug yra
padėję kovoti su ta liga naujokų)
Ka? lilr turi ųera tkonj
mokymo centruose, kur būdavo
nemažai susirgimų.
<nskd perk* oa« Liepom

Austrijos mokyklose

10 m. kai netekome
M. Biržiškas

— kas parašys geresnį essay
apie Koperniką.

Ą Lietuvių literatūros ir kultūros GIMTAJAI KALBAI MOKYTI
istorikas, nepriklausomybės ak Prancūzų vyriausybė sutiko
to signal.ai'las prof. Mykolas Bir atsiųsti 185 mokytojus į Louižiška mirė 1962 m. rugp. 24 d., sianą, kad jie padėtų mokytis
taigi šiemet jau dešimtmetis, kai prancūzų kalbos tiems vaikams,
jo neturime. Buvo išgyvenęs 80 kuriems prancūzių kalba yra
metų. Baigęs Maskvos universi I gimtoji. Iniciatyvos šiam žygiui
tete teisių mokslą, apsigyveno ėmėsi Katalikų komitetas drau
Vilniuje. Redagavo' “Visuome gystei su prancūzais. Komitetui
nę”, dalyvavo Liet.
mokslo vadovauja prel. P. Ramonet.
draugijos darbuose, dirbo Lietu"vių šalpos komitete, ruošė vado
NAUJAS TEOLOGINIU
vėlius, dėstė
Aukštuosiuose
STUDIJŲ INSTITUTAS
mokslo kursuose, buvo Lietuvos
Pusiaukelyje tarp Jeruzalės ir
tarybos narys, antrame ministe
Betliejaus yra baigiami statyti
rijų kabinete trumpą laiką buvo
■ Teologinių studijų instituto rū
švietimo ministeriu, buvo Lie
tuvos vyr. įgaliotiniu Vilniuje, mai, kuriuose gilins mokslus jau
PAULIAU’ VI MINČIŲ
i baigusieji pagrindines universiteLietuvių gimn. direktoriumi, da
1 tinęs studijas. Tas institutas tai
KNYGA
lyvavo Suvalkų derybose su len
rezultatas popiežiaus Pauliaus VI!
kais.
Vatikanas išleido popiežiau"
pasikalbėjimų su dabar mirusiu
Jo plati darbuotė Vilniaus lie
Pauliaus
VI dokumentų kalbų,
patriarchu Atenagoru I. Institu- j
tuvių tarpe atsispindi ir jo kny
to jkūrimas kainavo 4 mil. dole- Į
pareiškimų
rinkinį, turintį 421
goje “Dėl mūsų sostinės”. Ap
rių, kuriuos paaukojo St. Paul,
psl. ir apimantį 1971 m. Kaina
sigyvenęs Kaune, dėstė literatū
Minn. geradarys I.A. O'Shaugh5 dol.
rą universitete, buvo vienas iš
nessy.
Liet enciklopedijos redaktorių,
vienas iš Vilniui vaduoti sąjun 37,000 KNYGŲ BIBLIOTEKAI
gos kūrėjų ir pirmas pirminin
Prof. Mykolas Biržiška. pastaraisiais savo gyvenimo metais Kali fo r-,
kas. Stambus jo veikalas Vil Lojolos universitetas iš jėzui nijoje. Š. m. rugpiūčio 24 d. suėjo 10 metų nuo jo mirties, (piūr. Ktil-i
Nuotr. Daumanto Cibo
niaus golgota, vertinga studija tų studijų namų Milforde, Ohio tūrinę kroniką)
Senasis Vilniaus unuiversitetas, nupirko 37,000 tomus knygų
pažymėtini jo veikalai: Lietuvių savo bibliotekai.
literatūra Vilniaus universiteto
metu, Mūsų raštų istorija, Iš STAMBI AUKA ŠVIETIMUI
Kolumbo vyčiai suaukojo 100,mūsų kultūros ir literatūros is
torijos, Lietuvių dainų literatū 000 dol. naujai sudarytam sam Riemanno muzikos leksikono Balsio, Dvariono,
Griauzdės,
ros istorija, Dainų atsiminimai būriui — Tėvai už privatų švie pirmasis papildomas tomas išėjo Gruodžio, Juzeliūno, Karoso, Kariš Lietuvos istorijos, gi išeivijoje timą. Tas sąjūdis, vadovaujamas iš spaudos ir praeitą savaitę jau navičiaus, jo aprašas, matyt, paim
stambus jo veikalas — Lietuvių rabino Morris Sherer, pabrėžia gautas Lietuvių muzikologijos į tas iš kitataučių enciklopedijos,
tautos keliais, kur profesorius tėvų teisę auklėti vaikus kaip jų archyve. Tomas apima nuo A [pavardę rašant Karnowitsch).Gai
kelia lietuvių kultūros istorijos sąžinė reikalauja. Tą sąjūdį pa iki K raidės, išleistas Schott’s la, kad Lietuvos muzikų aprašuos,
ir visuomenės problemas. (J. P.) tvirtino kard. Krol. Sąjūdžio Soehne, Mainze,
Vokietijoje. matyt, pagal okupantų reikalavi
tikslas — paremti tėvus, leidžian Tomas turi 698 pusi.
mą, pažymėta, kad tai “litauisch
čius vaikus į privačias mokyk
MONOGRAFIJA APIE
— Sowjetischer” (lietuviškai so
Šio muzikos leksikono pagrindi vietinis). Medžiagą iš Lietuvos
las.
KOPERNIKU
niai du tomai buvo išleisti anks parūpino Vilniaus konservatori
Ryšium su artėjančia 500 m.
čiau, apimą visas raides. Trečia
FILOSOFAS, VADOVĖLIŲ
jos profesorius Antanas Venckus.
sukaktimi nuo Koperniko gimi
me tome — muzikologija. Dabar
AUTORIUS
Šiame leksikone yra ir dau
UNICEF cards provide badly
mo (1973 m.), Wisconsino uni
išėjusiame ketvirtame tome yra
giau lietuvių aprašyta, pvz. Gra needed food, medicines, and school
Jėzuitas
filosofas,
eilėje
uni

versiteto Madisone prof. E. Zaprof. J. Žilevičiaus paruošti ap
supplies for the children of more than
žina Bacevičiūtė, M. Karlovičius
wacki ruošia monografiją apie versitetų naudojamų vadovėlių rašai: Br. Būdriūno, K. Banai
too nations. Many of them were
šių
tautybė
nepažymėta.
designed by the vvorld’smost famous
tą vadinamą modernosios astro autorius George P. Klubertanz čio, J. Gaidelio, V. Jakubėno, A.
nomijos tėvą. Sukakties proga mirė St. Louis mieste gavęs šir Kuprevičiaus, Anna Kaskas. Įdė
Leksikonas sudarytas pedan artists as a gift to UNICEF. Which is
one reason UNICEF cards cost no
lenkai skelbia vidurinėse mo dies ataką. Turėjo 60 m. am ti aprašai ir ryškiųjų naujojo tiškai kruopščiai, dėstant su more than ordinary greeting cards.
meto Lietuvos muzikų, kaip pvz glaustai; įjungta net naujai ras
You’re going to buy holiday
kyklose literatūros konkursą žiaus.
ta papildoma medžiaga apie M. greeting cards any way. So why not
Čiurlionį; o bibliografijoje net pa buy them from UNICEF?
This year, when you send
žymėtos Gaudrimo, Savicko,
greetings to a friend, send a little hope
Landsbergio, Bruverio studijos a- toachild.
pie Čiurlionį.
For your free color brochure
Ypač gausi medžiaga surinkta listing UNICEF card seleetions, write:
i
UNICEF Greeting Cards,
! apie pasaulinius kompozitorius,
Dept. GC, 331 East 38th Street,
j pvz Bachą. Pažymėtina, kad, ra- New York, N.Y. 10016.
1 šant apie mūsiškius, naudojama
lietuviška rašyba, sudedant visus
ženklus.
STASĖ SEMĖNIENĖ

Most
holiday cards
talkaboutpeace,
3oawiii,anajoy.
Lietumi vokiškoje muzikos enciklopedijoje goodwill,and*
UNICEF cards
dosomething
aboutit!

FRANK’S l'V ,nd RADIO (NC

UEPONTS
I

IETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURKITURE CENTER INC
Marquette Pk. 6211 So Western. PR 8-5875

►^rtnadieniair ir ketvirtadieniai ou< 9 (M) iki 9:30 Kitom dienon
nuo 9-00 iki 6 00 vai rak Sekmad itdars nuo 12 « iki 5 v popiet

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
-TĖVAS IR SŪNUSMODERNIOS KOPLYČIOS

TRYS

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

I

FILMŲ ĮVAIRUMAI

I

Keista Disney gyvuliy pasaka

GĖLĖS

Filmai iš gyvulių gyvenimo vi mens pašiūrę. Tai jaunas stusada buvo garantuotas pasiseki .dentas (Michael Douglas), ku
mas Walt Disney studijoje. Kas ris padėjo palaidoti senelį. Jojo
nors plaukuoto ar kailiniuoto ir ieško policija ir isterikon įpuolu
dar draugiško visados užtikrin si Samanthos globėja (Eilėn
Corby). Šioje vietoje nutrūksta
davo pinigą banke.
Šių
metų vėlyvą vasarą puikūs gyvulių nuotykiai ir pra
Disney išleistas “Napoleon and sideda motociklo ir automobilio
Samantha” yra tik dalinai fil lenktynės.
Stebint filmą ir publiką, kuriai
mas iš gyvulių gyvenimo, gal
dėl to tik dalinai ir patraukian šis filmas skiriamas —entuzias
tis. Atrodo, dar sykį įrodyta, kad, tingus, džiaugsmu šaukiančius
veldamasis su žmonėmis, Disney vaikus, iš jų reagavimo matyti,
neturi pakankamai to “magiško” kur Disney studija “prašovė pro
šalį”. Jiems patiko visa, kas lietė
atspalvio.
Siame filme “herojus” žvėris gyvulius. Jie kikeno ir plojo liū
yra vardu Major, pervargęs se tui, garsiai srebiančiam pieną.
nas cirko liūtas. Kai cirkas už Jiems patiko, kai jisai nešė gaidį
sidaro, Major patenka mažo ber ant savo nugaros. Atrodė, kad jie
niuko
Napoleono
(Johnny pamilo ir žvaigždes — Napoleo
Whitaker) ir jo niūraus senelio ną su Samantha, tikrai įdomius
(Will Geer) priežiūron.
vaikučius. Ypač Napoleonas —
Po kelių išmintingų pastabų, Johnny Whitaker buvo jiems vi
senasis vyras numiršta. Tai su siems gerai pažįstamas iš televi
daro progą Napoleonui su savo zijoje sėkmingųjų serijų “Famigražia maža blondine drauge .ly Affair”. Šlakuotas, raudon
Samantha (Jody Foster) keliauti plaukis berniukas, labai gabus
skersai per kalnus kartu su Ma ir komiškas aktorius.
jor. Jie pergyvena nuotykius ir
Tačiau mažiesiems žiūrovams
dalyvauja savotiškose apeigose visai be reikalo filmo gale įkiš
drauge su kiškiais, meškom ir tas pabėgęs protinis ligonis. Fil
kalnų liūtais.
mas taipgi hukenčia nuo gana
Jųjų visų tikslas pasiekti pie i atgyvenusių senoviškų pažiūrų ir

VeHtuvfms, banketams, laidotuvėmir kitokioms progoms

Kai aš gaunu pinigų, perku
knygas, o kas lieka, naudoju BEVERLY HILLS GĖLYNYČIf
maistui ir drabužiams.
2443 W. 03rd Street, Chicago, lllmoi— Erazmus

Nuo
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Pro£. J. Žilevičius su vokiškuoju
Muzikos lelisikonu, kuriame rašo
ma ir apie lietuviškąją muzikę, bei
jta kūrėjus.

dar labiau atsilikusių komentarų.
“Visai neproporcingai išpūstas
vaikams “hippie” (Douglas) at
vaizdas, ypač, kad tie jo plau
kai, atrodo, greičiausiai nukirpti
kokiame nors garsiame Hęllywoodo Mr. Don’s Salone labai
stilingai. Iš ilgesnių plaukų nebesprendžiame apie žmogų, ne
visi jauni vyrai su ilgesniais
plaukais jau yra atgrasios pabai
sos. Ir netgi Disney filmuose to
kie faktai negali būti ignoruo
jami.

Mėty

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų
paskolų reikalais visas
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už nuims
parodytą .pasitikėjimų.
Mes norėtum būti Jums
naudingi ir ateityje

sąskaitos apdraustos iki
$20,000.00
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PACEFIKO LEGENDŲ KELIAIS
Išplaukėm iš Sydnėjaus “Šiau
rės Žvaigžde”, ne tais keliais,
kuriais prieš dvidešimt metų at
vykome į Australiją, ir ne tais,
kuriais Anglijos nusikaltėliai už
pavogtą vištą ar duonos kepa
liuką buvo gabenami žiauriam
likimui baisiais laiveliais j bai
sius kalėjimus Mes plaukėme
prabangišku anglų laivu i rytus.
Vis tolyn į rytus, kol pasidarėme
mažytis taškas Pietų Pacifiko
vandenyse.
Naujoji Zelandija

Australijos žemynas išnyko
melsam rūke, “šiaurės žvaigž
dė” skynė kelią per audringą
Tasmanijos jūrą. Plaukėme die
ną ir kitą, pasitikdami saulę, bet
aplink buvo vien vanduo. Kur
žemė?
Pradžioje ir buvo vien tik
vanduo. Didžiulės masės i andens, nuo Ožio Rago iki Pietų
ašigalio.
Vieną diena trvs broliai, nie
ko nesakydami savo jauniausia
jam bro'iin Mmii plinta išn'-u
kė laive’iu į jūra. Ja” buvo toli
nuplaukė, kai staiga iš dangaus
nusileido žuvėdra ir niitūn* lai
velio gale. Sudejavo broliai, nes
jie gerai žinoin kas v^a šis ne
kviestasis svečias Tai laimiau
sias brolis Mani, kuris milėm pa
virsti bet kokiu paukščiu. Iv tik
rai, nukrito plunksnos viena po
kitos, ir laivelio gale broliai iš
vydo jauniausiąjj, nuo kurio
bandė pabėgti.
Broliai nutarė grįžti a*gal j
savo salą ir išlaipinti Mani ant
kranto. Bet Maui burtu pagalba
didino ir didino vandenų plotą,
kol gimtoji sala visai išnyko, ir
jų laivelis suposi tuščiuose Pa
cifiko vandenyse.
Sutrikę broliai ėmė žvejoti.
Žuvies buvo gausu. Jie greitai
pripildė žuvimis savo laivelį. Vy
riausias brolis pareiškė, jog lai
kas būtų grįžti namo, bet Maui
pasipriešino. Jis dar nė nepradė
jęs žuvauti! Kai broliai paklau
sė, kokią meškerę jis atsinešęs,
Maui parodė meškerę su stebuk
lingu kabliuku, padarytu iš pro
senelio žandikaulio. Tai buvo
įmantriai susukta meškerė su
kabliu, papuoštu paua kriauklė
mis ir šuns plaukų kuokštėmis.
Paklaustas, ką panaudos žuviai
prisivilioti, nieko neatsakęs, nu
traukė savo ausį, užkabino ją
ant kabliuko, imetė meškerę į
vandenį ir uždainavo prosenelių
žūklės dainą.
Staiga meškerė įsitempė. Maui
kažką pagavo! Tyliai uždainavo Į
kitą dainą, prašydamas dievų, |
kad jam pagelbėtų ištraukti lai
mikę. Broliai buvo apimti siau
bo. Nepaprastą žuvį Maui paga
vo, geriau ją paleistų! Bet šis
atsakė; “Ką Maui pagauna, tai
to jau nepaleidžia.”
Pagaliau Maui ištraukė magiš
ką kablį, ant kurio buvo užsi
kabinusi jūrų pabaisa Te-IkaMaui, didžiulė žuvis, kuri yra ne
kas kita, o Naujosios Zelandijos
šiaurinė sala!..
Trečią dieną ir mes ją pama
tėme nuo laivo aukštumų. Guli
sau Maui žuvis Pietų Pacifike
ir alsuoja karštais geizeriais.
Reinga ir Šiaurės iškyšulys —

Baltąją Zelandiją sukūrė ang
lai. Turtingi lordai čia įsteigė di
džiules farmas, importavę į tuš
čias, be jokios gyvūnijos salas
tai jos uodega, Egmont Point ir avis, galvijus, elnius, kralikus.
Rytų iškyšulys — tai jos pele Taip pat nedaug buvo augmeni
kai. Tongarino kalnai — jos jos. Augo viena kita rūšis eglių
širdis, Taupo ežeras — jos pil ir pušų, Zelandijos eukaliptai ir
vas. Vairarapa ežeras — jos a- jarra, agovos ir orchidėjos. To
kis, o Wellington — jos burna. dėl ir augalus teko importuoti.
Kalnų nuotrupos, salos ir sale- į Turtingame dirvožemy kiekvie
lės išmėtytos aplink — tai žu- nas augalas lengvai prigijo ir
vieš kūno gabaliukai, nubyrėję, greitai augo. Kalifornijos rau
žuviai vartantis mirties konvul donmedžiai per 20 metų čia pa
siekia pilno ūgio.
sijose. kai Maui ją piovė.
Lietuviški beržai taipgi rado
Manoma, kad 12-14 šimtmety
je N. Zelandijoje apsigyveno Po čia sau tėvynę ir puošia parkus
linezijos gentys, atnešusios čia bei kelius Te-Iki-Maui salose.
savo gražias legendas ir savo Rotorua — gyvas uguiakalnis
gyvenimo papročius. O pirmasis
europietis, pasiekęs N. Zelandiją,
Prieš 600 metų Polinezijos
buvo olandas Tasman (1642), gentis Maori apleido savo gim
kuris pietinę salą pavadino tąją salą ir mažomis baidarėmis
Staaten
Landt, manydamas išplaukė į plačius vandenynus.
kad tai yra pi tinio kontinento Po ilgų, audringų dienų priplau
dalis. Ir tik vėliau, apiplaukęs kė žemę, kur Maori išsitraukė
abi salas, davė joms vardą Nova savo laivelius ant kranto. Tai
Zeelandia. Kapitonas Cook, 1769 buvo fiordų išraižyta, kalnų ap
m. čia atplaukęs, formaliai salas supta sala Te-Iki-Maui. Juos pa
paskelbė Britų imperijos nuosa sitiko šalti Pietų ažigalio vėjai ir
vybe.
tyla, o tuščios, plikos kalvos —
N. Zelandija su pustrečio mi į nesvetingumu. Tolumoje baltuolijono gyventojų, šiandien yra janti kalno viršūnė žavėjo savo

AVA SAUDAKGIENĖ
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Pavergtų tautų moterų reprezentantės Pavergtų ta... tų savaitės (minėjime prie Šv. Patriko katedros, New
Yorke.
Nuotr. V. Maželio

Prasiskleidė debesys, ir tolu ną, pro baisų jūros slibiną nu- Visa ši žemė priklauso Mao- į tokias vietas įstatyti skardos
moje sublizgėjo Tongarino kal plaukė į Vakaari ir uždegė šią rams, kaip Ngatcro palikimas, vamzdžiai garams surinkti, kad
nas visoje didybėje. Ngataro mažą salą. Vėl pasinėrė ir nu- Jie čia įsikūrė apie Taupo ežerą, nenudegintų praeiviams kojų,
širdyje gimė karštas noras pa plaukė į didžiąsias salas. Kur
Maori kaimo centras tai susi- Maori gyvenamuose plotuose
siekti jo viršūnę ir sužinoti, kas jiedu plaukė, ten vanduo virė, rinkimų salė ir maisto klėtis. viskas palikta natūraliam sto
joje slepiasi. Liepęs savo gimi Pakrantėje vėl pakilo ir išspio- j Abu pastatai įspūdingai deko- vyje. čia iš sukietėjusios lavos
nės žmonėms laukti pakalnėje ir vė ugnį. Ir vėl užsidegė žemė. I moti medžio drožiniais, papuoš- uolynų muša aukšti geizeriai,
nevalgyti, kol jis sugrįšiąs, nes Degė Okakarų, Rotoehu, Rotai- tais žibančių kriauklu) akimis. čia bedugniai verdančio van
jų pasninkavimas pagelbėsiąs ti, Rotorua, Tarevera, Korako. Ornamentai yra geometrinių dens prūdai, kurde požeminiais
jam sunkioje kelionėje. Tai pa
Kaip žaibas ugnies demonai formų. Tradiciškai jie nepasi tuneliais jungiasi su ežeru ir nu
sakęs, išėjo savo tarno Auru- tada nuskrido į Tongarino vir keitę nei raižiniuose, nei pieni i leidžia galybę vandens.
Verdančių geizerių jėga var
hoe lydimas.
šūnę, kur Ngatoro gulėjo jau vi niuose, tetuaruotėse, nei audi
Ngatoro ir Aurohoe ėjo grei sai sušalęs. Atšildė jo kūną, su niuose. Dominuojantį papuoši tojama virimui. Maori apdeda
tai. Absoliučios tylos nepertrau žadino kraują, sugrąžino gyvy mų figūra yra žmogus. Raudo j akmehų žiedu mažą garų srovę,
kė net paukščių šiulbėjimas. Bu bę. Kai šokančios liepsnos rau no medžio žmogeliai, žibančių ■ įtaiso kryžminius pagalius,, ant
vo tuščia, jokio žvėrelio! Arčiau doniu nudažė kalno sniegą, va kriauklių akimis, užima strate i jų sustato puodus bulvių, daržokalno viršūnės vienišų keleivių das Ngatoro pakėlė savo tarno ginę poziciją prie duru. prie j vių, žuvies ar padeda skardą su
kvapas kilo baltu debesiu. Ran sušalusį kūną ir sviedė jį j ug vartų ir ant tvorų. Iškištu lie paruoštomis bulkutėmis, užden
kos ir kojos nušalo. Nuovargis nies krateri. Monri šia viršūnę žuviu jos baido piktuosius de- gia iš viršaus marška ir, žiūrėk,
I monus, kurie, jei nepasisaugo- už valandos — viskas išvirta!
pakirto jėgas. Auruhoe kelis pavadino Ngauruhoe vardu.
kartus sukritę, bet Ngatoro jį
Požeminė ugnis priėmė Nga ' tum, galėtų labai pakenkti Maori didžiuojasi, kad jie pir
mieji išradę garo virtuvę. Gei
vis ragino, aiškindamas, kad di- toro auką ir siausdama nuėjo į žmonėms ir gyvuliams.
Klėtis statoma ant ankštų zeriai čia dar pajungti elektros
de’i darbai atliekami tik per di Rotoruą, kur Ngatoro žmonės
delius vargus. Tačiau Auruboe laukė, ir pasiliko su jais visiems stulpų, kad insektai .negalėtų jėgainėms, šildymui ir gydynesuprato jo žodžiu. nes jo šir laikams. Ten ji žaidžia Taupo 1 prieiti prie maisto. Vadas turi i mui.
dis buvo jau užšalusi.
ežero apylinkėse ir šildo Maori i savo atskirą klėtelę, kuria, tarp
Nors dar ir šiandieną vadas
Saulei pasislėpus, šaltis iš giir<inę, kuri paveldėjo savo va kitų puošnių ornamentų, dabina užima pirmaujančią vietą Mao
vyro ir moters (vado ir jo žmo ri bendruomenėje, jų gyveni
I džiovino iu kūnus, naversdamas do Ngatoro žemes.
. juos trapiomis šakelėmis Ba’toNgatoro jauniausieji sesuo nos) figūros, pastatytos prie mas vis dėlto daug kur pasikei
. sios viršūnės rapėdėię keleiviai Kuivai tolimoje Havaiki su se duru šonu.
tė ir vis keičiasi. Jaunoji karta
Maori gyvena bendruomeninį jungiasi į baltųjų zelandiečių
visai sukrito ir daugiau neju serimi Haungaroa, dviejų tarnų
dėjo.
lydimos, iši vko į Aotearoa t N. gyvenimą. Mie^a bendrose pa bendruomenę, statosi namus
Pasilikę pakalnėje jų draugai, Zelandija) ieškoti brolio Ngato talpose, pastatytose iš medžio. miestelyje, dirba visose ekono
Tik vadas ir jo šeima turi sau minio ir socialinio gyvenimo sridvi dienas sekę savo vado ir jo ro.
Vienas iš dievų/kuri Ngatoro atskirą pastogę. .Tokių baldu ne i tyse. Jaunieji atitolo nuo senų
tarno sunkia kelione, navamo ir
iša’ko. Trečia diena, riu nema atsigabeno iš Havaiki Horoma- vartoja, miega ant grindų, pa Į tikėjimų, užmiršo protėvių attydami dvieili iudančin taškų j tangi, padėdamas seserims, nėrė metę šakų ar lapu ir anų jų na- 1 neštas legendas ir tarp savęs
prie baltosios kalno viršūnės, į vandenis ir požeminiu tune’iu. tiesę kilimėlį, supinta iš žolių, daugiausia kalbasi jau angliš
nutarė in nelaukti. “.Tie žuvo ir kuriame ir šiandien dar verda Valgoma atvirame ore Susirin- kai. Senesnieji gi kalba savo
nebesugrįš”, nusnrendA ir. alkio vanduo, nuplaukė į Taupo eže*-ą. kimai ir pramogos vyksta bend- protėvių kalba ir yra patenkin
nagams draskant vidurius, ėmė Kur tik jis iškilo į paviršių, ten i ruomenės salėje, Maori labai ti savo kukliu gyvenimu ugniavalgyti. Taip Maori giminė išda išspiovė karšto vandens srovę, i higieniški, švarūs. Kiekvieną kalnio dievo šildomoje žemėje.
vė savo vadą.
baltu geizeriu šoyusią į dangų, rytą visa giminė, nežiūrint ly
I Zelandijos kultūrinį gyveni
Jo žmonėms valgant, šaltis ir rodant kelią seserims. Pagaliau ties ir amžiaus, maudosi bend
Saulei lei mą Maori atnešė savo šokius,
didelis nusiminimas suleido na Horomatangi, išspjovęs karštų rose maudyklėse.
gus į vado širdį. Sukrites prie, garų geizerį, pakreipė jį į Make džiantis ir vėl visi maudosi. Dė dainas, audinius ir drožinius. O
baltoio kalno viršūnės, jis sau-i tų pusę, parodydamas seserims, ka karštų, mineraliniu maudyk masė turistų gėrisi jų polinelių, jie yra labai sveiki žmonės zišku menu ir naudojasi gydan
kėši pagalbon savo seseris, pasi kad ten yra jų brolis.
čiomis, moderniškai įrengtomis
likusias to'ir>ioie Havaiki: “Pri-j Taip dėka didžiojo vado Nga .r nepažinta reumatinių ligų.
siųskite ugnies mane sušildyti, o toro ir jo tarno aukos atsirado1 Nuostabiausias reginys jų maudyklomis.
Kuvai, o Haunvoi-ogi Pietų vė N. Zelandijos — Aotearoa karš- kaime, tai kiekviename žin°'snyi Bus daugiau)
tieji geizeriai ir verdančios la- je užtinkami karštį geizeriai ir
jas mane sušaldė!”
Išgir do jo malda seserys toli-į vos duobės.
; mažyčiai ugniakalniai, apie kumoję Havaiki ir pašaukė imnies I Radau aš jas Šiaurinėje Ze- riuos susikrauna verdančios lademonus Te Pupu ir Te Hoata. | landijos saloje, vietovėje, turin- vos krateriai. Rotorua mieste- Iš MOTERŲ PASAULIO
Ugnies demonai šoko į vandeny- i čioje skambų Rotorua vardą, lyje, gyvenančiuose kvartaluose, ★ Emilija Vilimaitė, mokytoja
ir visuomenės veikėja, su brolio
šeima atostogauja Maine vals
tybėje — Kennebunkporte. Žada
dar aplankyti Cape Cod ir Bos
toną.

Milda Memėnaitė (kairėje) ir Aldo, a Laitienė modeliuos Putnamo
seselių rėmėjų ruošiamoje madų parodoje rudenį.
(Vyt. Račkausko nuotr.)

savarankiška. Jos sostinė Wellington yra tarp pietų ir šiaurės
salų, žavingoje įlankoje, kurią
supa aukšti kalnai. Didžiausias
miestas yra Aukland pačioje
šiaurėje. Tai turtingiausias ir
eurcpietiškiausias
Zelandijos
miestas Wellington yra turistų
atvykimo punktas, bet Aukland
yra centrą’. Iš čia vykstama į
kalnus, pajūrio kurortus ir Ro
torua - Maori žemę, kur požemy
uždarytas ugniakalnis šildo Po
linezijos kilmės zelandiečius.

blizgesiu ir dvelk: žvarbiu šal
čiu.

Buvo šalta, labai šalt > Tahiti
saulės ištepi ■■tiems Maori. Jų va
das Ngatcro nuvedė juos į slė
nius, paukščių balsais skamban
čius. Kur praeidamas jis trepte
lėjo koja, ten ištryško skud
rius vandens šaltinis, kur palie
tė ranka, ten apsigyveno gero
sios laumės. Vieną ūkanotą die Lietuvių dailininkių draugijos Chicagoje valdyba. Iš kairės j dešinę: Aldona Latokienė — .sekretorė, Ma
ną jie pasiekė Taupo ežerą ir su rija Ambrozaitienė — iždininkė, Vanda Balukienė — pirmininkė ir Zita Sodeikienė — spaudos vedėja.
stojo čia poilsiui.
Nuotr. V. Noreikos

* Architektė Bronė Lukštai- Kovienė išskrido su savo
vyru arch. Jonu rugpiūčio 22
d. į Paryžių keletai mėnesių su
pažindinti prancūzų architektus
-ną if -sĮupojaui tųooiiĮuaure ns
vo išsiųsta savo darbovietės A.
Epštein and Sons, Ine., Enginieers & Architects į jų turimą
Paryžiuje, Prancūzijoje, įstaigą.
* Lietuvė, aplankiusi savo gi
mines okupuotoje Lietuvoje ir
pamačiusi
sovietų
daromas
skriaudas tėvynėje, jų atneštą iš
rytų biurokratizmą, netvarką ir
nežmonišką gyvenimą, reagavo,
taip: “Parvažiavusi Chicagon,
pabučiuosiu tėvelį į žandą ir pa
dėkosiu, kad mane išvežė iš bol
ševikų vergijos-”

