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Novelės krizė?
Apie Stimsono doktrinos 
taikymą Lietuvai.
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Kertinė paraštė
AR NOVELES KRIZE?
Nugirstas pasikalbėjimas

X — Novelė negaluoja. Nove- Marumo priežastis? 
lė pergyvena krizę.

Apie Stimsono doktrinos taikymą Lietuvai
Prof. Bronio Kaslo redaguotas agresijos dokumentų rinkinys

Y — Įrodymai?
X — Vis mažiau novelių spaus

dinama Amerikoje. Keletas nusi
skundimų pasirodė Lietuvoje. Tik 
paklausyk, kaip apie novelių sto
ką rauda išeivijos redaktoriai 1

Y — Sutapimas?
X — Neįmanoma. Amerikos 

leidėjai kratosi novelinių knygų. 
Svarbiesiems autoriams išleidžia, 
kaip kokią dovaną duodami.

Y — Sutinku, kad žurnalų 
skaičiaus sumažėjimas šiek tiek 
paveikė novelę Amerikoje. Jau
nam rašytojui nelengva jas kur 
nors jspraust. Bet svarbiausia,, 
kad puikios novelės dar tebera
šomos.

Y — Palyginus su 1920 - 1940 
metais? Su Hemingwayaus, 
Fauilknerio, S. Andersono gady
ne?

X — Mano manymu, Naboko- 
vo, Updike’o, Cheever’io ir dau
gelio kitų novelės nei kiek ne
menkesnės. Skirtingos —• taip, 
bet meniniu atžvilgiu lygiai iš
kilios.

Y — Ar nerandi jose perdė
to estetizavimo, vienašališko nu
krypimo j formą turinio nenau
dai.

X — Gal būtų tiksliau sakyt, 
kad patsai menas, meno procesas 
dažnai yra jų svarbiausioji tema. 
Bet tuo jos išreiškia :1a iko dvasią. 
Ar ne tą patį matome dailėje — 
net ir fizikoje?

Y — O nuovargio žymės?
X — Imitaciniuose rašytojuo

se, taip. Dažnai atrodo, ką bega
lima padaryti po Čechovo ir 
Joyce’o. Tačiau naujas originalus 
novelistas, tartum, atnaujina ir 
atjaunina visą žanrą. Paimkim, 
kad ir italo Landolfi fantastiką.

Y — Aš įžiūriu novelės nuo
vargio žymes giliau. (Matai, ne
įtikinai manęs, aš tebesakau 
“nuovargio”). Tradicinis pasako
jimas, su savo archaiškomis šak
nimis, jau nebetinka mūsų laik
mečiui. Mes nebesekam — ir ne- 
beklausom — pasakų.

X — Nejaugi. Kodėl toksai 
“pasakojamųjų” romanų parei
kalavimas? Ar ne tame viena di
džiųjų detektyvinių knygų popu-

Y — Nepamiršk, kad romanas 
yra aukštesnis žanras.

X — Tikrai? Todėl, kad jame 
įkur kas daugiau žodžių?

Y — Ar novelės nėra tik žemes
nė pakopa? Jomis lavinamas!, 
kad vėliau būtų įgalima siekti 
aukštesnių, romaninių dalykų.

X — Atsargiai, mielasai, atsar
giai. Kai kuriems rašytojams, su
tinku. Ką Flaubert’as sakė apie 
savo romaną?

Y — “Madame Bovary — tai 
aš”.

X — Parafrazuokim tai žanrų 
atžvilgiu. Mano žanras — tai aš. 
Nedaugelis rašytojų kaip gyviai, 
sutverti daugeliui žanrų. Dau
guma sutverti svarbiausio siekti, 
tobulintis viename žanre. Mūsų 
paveldėtos ląstelės, mūsų vaizduo
tės kontūrai, mūsų patirtis ir at
mintis padaro mus novelistais, 
romanistais ar poetais.

Y — Prisipažink, kad novelė 
daug ribotesnė, palyginus su ro
manu.

X — Be ribų nėra meno. Prisi
pažinsiu, kad romanu lengviau 
užimponuot Jei nieko kito jame 
nerandi, stebies bent žmogaus 
darbštumu, jo vaizduotės pasto
ge, kurion jis suvilko tiek daug 
daiktų.

Y — O kaip su išeivijos re
daktorių skundais?

X — Būt išeivijos redaktorium, 
reiškia skųstis. O jie skundžiasi 
nieko negaunantys — novelių, 
kitokios prozos, recenzijų, poemų 
ir t. t.

Y — Užsispyrėlis... Nejaugi ne
sutiksi, kad Lietuvoje novelė ve
getuoja.

X — Nesutiksiu. Kur Aputis? 
Kur Sluakio paskutiniojo rinkinio 
puošnus žodingumas? O Grušo 
“Rūstybės šviesa”. Ten jis suku
ria visai naują pasaulį, skirtin
gą nuo jo nepriklausomybės laik
mečio nevėlių, savaip įdomesnį 
ir išbaigtesnį net už jo dramas. 
Bet kam ribotis Lietuva. Ar čia 
ką tik nesusilaukėm naujų Jan
kaus ir kitų rinkinių. Ar... (Čia 
pokalbininkai įlipo į automobilį 
ir pranyko iš akių. Gal jų pokal
bį panorės tęst “Drauge” kiti 
rašto žmonės). E. Pifanija
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Aplamai apie dokumentų 
rinkinį

Dr. Bronis Kasias, istorijos 
profesorius Wilkes kolegijoje, 
Wilkes Barre, Pa., atliko didelį 
darbą, surinkdamas pagrindi
nius dokumentus ir dokumenti
nę medžiagą, liečiančią sovietų- 
nacių konspiraciją ir agresiją 
prieš Lietuvą bei tos agresijos 
pasekmes — lietuvių tautos pa
sipriešinimą ir tarptautinį ag
resijos ir aneksijos nepripažini
mą. Knygoje yra 250 dokumen
tų, apimančių 1918-1971 metų 
laikotarpį, žinoma, didžiausias 
dėmesys tenka 1939-1941 m. lai
kotarpiui. Dokumentai suskirs
tyti į tokius chronologinius ir 
analitinius skyrius: I. Lietuvių*- 
rusų santykiai 1918-1939 m. II. 
Lietuvos-SSSR santykiai Antra
jame pasauliniame kare 1939- 
1945 m.; M. Po inkorporacijos;
IV. Jėgos ir užkariavimo nepri
pažinimo principas tarptauti
niuose santykiuose. Dr. Kasias 
taip pat parašė įvadą, kuris 
bendrais bruožais apžvelgia Lie
tuvos-Rusijos santykius nuo 
trylikto šimtmečio iki dabar. 
Pridedama analitinė dokumentų 
lentelė,, šaltinių rodyklė, rinkti
nė bibliografija, biografinė ro
dyklė, dalykinė rodyklė ir Lie
tuvos žemėlapis. Leidinys buvo 
užsakytas Vliko ir finansuotas 
Tautos fondo.

Dokumentai sudaro pagrindi
nę knygos dalį. Išskyrus vieną 
kitą, paskelbti dokumentai yra 
paimti iš jau spausdintų šalti
nių. Pagrindinis dokumentų šal
tinis buvo Vokietijos URM ar
chyvas, ypač serijinis leidinys 
Documents on German Foreign 
Policy (serija D) ir 1948 metų 
JAV Valstybės Departamento 
leidinys, atidaręs šaltąjį karą 
istoriosofijoje, Nazi-Soviet Re- 
lations, 1939-1941. Teko suskai
čiuoti dvylika dokumentų iš Vo
kietijos archyvų, kurie iki šiol 
nebuvo paskelbti. Rinkinio re
daktorius taip pat pasinaudojo 
dokumentais, paskelbtais JAV 
diplomatinių dokumentų serijo
je Foa-eign Relations of the 
United Statės. Visa eilė doku
mentų buvo taip pat paskelbti 
Kersteno Komiteto rinkiniuose. 
Paskelbtas vienas kitas doku
mentas ir iš išeivijos veiksnių 
archyvų. Tad rinkinys susideda 
iš jau skelbtų dokumentų, nau
jos dokumentacijos ar medžia
gos beveik nėra. Gal būt, redak
torius, turėdamas mintyje siau
rą teisinę veikalo paskirtį, nera
do reikalo ieškoti įvairiuose ar
chyvuose naujos ir originalios 
dokumentacijos. Apskritai pa-

Ženkliukas, išleistas Amerikoje, minint Pavergtų tautų savaitės įstatymo 15 metų sukaktį.

ta

ėmus, tačiau paskelbti doku
mentai atitinka autoriaus siau
rinę agresiją prieš Lietuvą ir 
rą teisinį uždavinį įrodyti sovie- 
Stimsono doktrinos pritaikymą 
Lietuvos klausimui.

Daugumą dokumentų seka dr. 
Kaslo komentarai, dokumentų 
paaiškinimai bei papildymai. 
Čia redaktorius gal kiek ir per- 
Bistengė, nes daugumai doku
mentų komentarai yra nereika
lingi, dokumentai kalba už save. 
Būtų buvę geriau paskelbti dau
giau dokumentinės medžiagos 
vietoj komentarų. Nors aplamai 
komentarai parašyti objektyviai 
ir su akademiniu šaltumu, tik 
vienur kitur kryptelėjama nuo 
tiesos ar perdėtai komentuoja
ma. Štai pora pavyzdžių. Po do
kumento, pranešusio apie Sme
tonos pabėgimą j užsienį, dr. 
Kasias komentuoja: “Atlikti sa
vo pareigą egzilyje Smetona pa
bėgo į užsienį birželio 15 d., ka
da sovietų kariuomenė ėmė Lie
tuvą” (p. 215). To Smetona tik
rai nedarė, nes jis įgaliojo Merkį 
eiti prezidento pareigas, įr toks 
komentaras negali neklaidinti 
mažiau nusimanančio skaityto
jo. Arba vėl, po vokiečių doku
mentų apie ekonominę Pabaltijo 
praradimo reikšmę (dok. 88), 
dr. Kasias rašo: “Baltijos regio

no užleidimas Rusijai buvo sva
rus Vokietijos karo ekonomijos 
praradimas ir galėjo paveikti 
vokiečių nutarimą daryti invazi
ją į Rusiją 1941 m.” (p. 223), 
Deja, nėra mums žinomų doku
mentų, kurie rodytų, kad Pabal
tijo ekonominė kontribucija bū
tų buvusi motyvu, apsispren
džiant už karą prieš Rusiją. Čia 
redaktorius gal kiek ir perdeda 
Pabaltijo ekonominę reikšmę 
Vokietijai.

Pažvelgus į, knygos struktūrą 
bei dokumentų turinį, atrodo, 
kad autoriaus ir redaktoriaus 
pagrindinis tikslas buvo doku
mentuoti sovietinę agresiją 
prieš Lietuvą bei tos agresijos 
pasekmes, ypač Stimsono dokt
rinos, pagal kurią jėga ar smur
tu įvykdyti aktai negauna teisi
nio pripažinimo, pritaikymą Lie
tuvos bylai. Šis tikslas nulėmė 
teisinį priėjimą ir buvo pagrin
diniu dokumentų atrankos kri
terijum. Tai atsispindi visuose 
knygos skyriuose. Panagrinėki
me, kiek tiksli ir stipri yra do
kumentų atranka, kokia yra re
daktoriaus įvykių interpretaci
ja, kaip ji atsispindi dokumen
tų atrankoje.

Bylos teisiniai pagrindai
Pirmasis knygos skyrius, su

sidedąs iš 13 dokumentų, siekia 
pagrįsti Lietuvos Respublikos, 
kaip suvereninės valstybės fak
tą bei pateikia pagrindinius tei
sinius aktus tarp Lietuvos ir 
jos ankstesnio valdovo — Rusi
jos. Čia randame Vasario 16 ak
tą, Lietuvos Respublikos pripa
žinimo aktus, Lietuvos — So
vietų Rusijos taikos sutartį, Lie
tuvos — Sovietų Sąjungos ne
puolimo sutartį bei jos pratęsi
mus, Lietuvos — Sovietų Sąjun
gos konvenciją agresijai api
brėžti. Tai visi reikalingi įvadi
niai dokumentai. Turėdamas tei
sinį tikslą omenyje, redaktorius 
nepateikė dokumentų apie poli
tinius santykius su Sovietų Są
junga ir nedokumentavo Sovie
tų politikos Pabaltijo atžvilgiu. 
Buvo galima parodyti, kad ir 
Lenino ir kitomis citatomis, jog 
Sovietų Sąjunga niekad savo 
kėslų į Pabaltijį nebuvo atsisa*- 
kiusi, nežiūrint formalių sutar
čių. Tai būtų pabrėžę Sovietų 
Sąjungos, kaip imperialistinės 
valstybės, pobūdį. Redaktorius 
taip pat nedokumentuoja Lietu
vos — Vokietijos politinių ir 
teisinių santykių, palikdamas 
skaitytoją “ore”. Knygos pava
dinimas be Vokietijos vardo bū
tų buvęs tikslesnis, ypač kad 

Stimsono doktrina yra taikoma 
sovietinei agresijai.

Interesų sferom besikeičiant
Antras skyrius paskirtas di

džiųjų kaimynų interesų sferų 
pasidalinimui, okupacijai ir in
korporacijai dokumentuoti. Dr. 
Kasias savo interpretacijoje se
ka grynai legalisrinį kelią, es
mėje nesiskirdamas nuo Kerste
no Komiteto darbuose pasireiš- 
kusios interpretacijos. Prideri
na, kad tai įvykių interpretaci- 
pa, kurią išeivijos veiksniai, dip
lomatai, buvę valstybės pareigū
nai propaguoja nuo Antrojo pa
saulinio karo pabaigos. Tai dė
mesys didžiųjų valstybių politi
niams ėjimams, neutralumo po
litikai, kaip realiausiai išeičiai. 
Lietuvos likimas yra vaizduoja
mas kaip grynai Maskvos ir 
Berlyno nuosprendis. Šis aiški
nimas vengia pažvelgti į pačios 
Lietuvos vaidmenį bei vidaus 
politikos aspektus, kurie lėmė ir 
tarptautinę laikyseną.

Pirma antro skyriaus dalis 
yra paskirta 1939 m. rugpiūčio 
23 d. sovietų-nacių paktui ir jo 
išdavoms dokumentuoti. Pir
miausia, Lietuvai esant vokiečių 
interesų sferoje, Vokietija spau
džia Lietuvos vyriausybę pulti 
Lenkiją, atsiimti Vilnių ir tuo 
atsisakyti griežtos neutralumo 
politikos. Iš dokumentų atran
kos susidaro įspūdis, kad, re
daktoriaus nuomone, tokia neut
ralumo politika buvo geriausia 
išeitis. Implikuojama, kad atsi
sakius imti Vilnių, Lietuva iš
vengė Vokietijos satelito likimo 
(bet tuo pačiu tapo Rusijos sa
telitu). Savo tezei patvirtinti dr. 
Kasias cituoja Vokietijos Aus- 
amto nepasirašytą dokumentą iš 
1939 m. rugsėjo 20 d., kad Vo
kietija “ruošėsi inkorporuoti 
Lietuvą į Vokietijos protektora
tų sistemą” (p. 126). Šis nepasi
rašytas dokumentas buvo tik 
projektas deryboms, ir tikriau
siai koks nors satelito statusas 
būtų buvusi kaina už Vilniaus 
gavimą iš Vokietijos. Tačiau iki 
kokio laipsnio Vokietija būtų 
užkorusi Lietuvai savo kontrolę, ; 
negalima spręsti iš to dokumen- i 
to, jis lieka hipotetiniu. Paste
bėtina, kad redaktorius doku
mentacijoje vaizduoja Lietuvos 
vaidmenį kaip minimalų ir be 
pasekmių. Ne visi istorikai su j 
tuo sutiks.

Antroje antro skyriaus dalyje 
paliečiama sovietinė okupacija 
ir inkorporacija. Įvykiai, vedę 
prie okupacijos, vaizduojami 
formaliai, sovietiniai kaltini
mai Lietuvai atmetami sistemin
gai dokumentine medžiaga. Dėl 
kažkokių priežasčių redaktorius 
vengė panaudoti visą eilę svar- | 
bių dokumentų. Pavyzdžiui, 
Natkaus pranešimai iš Maskvos 
apie derybas ir ultimatumą čia 
nėra naudojami. O šiuose doku
mentuose atsispindi ne vien so
vietinės intencijos, bet taip pat 
dalinai ir Lietuvos vadovų nepa
jėgumas tų intencijų įvertinti 
Redaktorius nedokumentuoja ir

(Nukelta į 2 psl.)
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paskutinio posėdžio Prezidentū
roje, priėmusio ultimatumą, 
nors bent trys to posėdžio daly
viai buvo tuojau surašę pro me- 
morias. Rinkinyje pateikiamas 
ultimatumo tekstas ir Vitkaus
ko įsakymas kariuomenei priim
ti okupuojančius sovietų dali
nius. Tiek apie ultimatumo pri
ėmimą ir tepasakyta. Nejaugi jo 
niekas nesvarstė? Kodėl Lietu
va nesigynė nuo agresoriaus, 
taip ir lieka neatsakytas klausi
mas, kuris mažiau nusimanan
čiam skaitytojui gali sukelti 
abejones dėl vyriausybės ir pa
čios tautos nusistatymo okupa
cijos akivaizdoje. Atseit, tokie 
politiniai klausimai nėra visiš
kai nereikšmingi teisiniu požiū
riu, ypač kada sovietų istorio
grafija argumentuoja, kad vis
kas buvo atlikta “teisiškai”.

Inkorporacijos procesas yra 
nušviestas daugiau netiesiogiais 
kitų valstybių diplomatų prane
šimais. Redaktorius vengė nau
doti lietuviškus šaltinius, lyg 
Noremo pranešimas būtų auto- 
ritetingesnis už oficialius Liau
dies vyriausybės pranešimus. 
Pasigesta pvz. dokumentacijos 
vadinamiems rinkimams į Liau
dies seimą nušviesti. Rinkinyje 
nėra pateikta nei rinkimų įsta
tymo, nei kandidatų statymo 
procedūros, nei, galų gale, ofi
cialių duomenų. Taip pat beveik 
nenušviestas valstybės aparato 
valymas ir perėmimas, demo
kratinių laisvių sunaikinimas, 
teroro prieš galimą opoziciją pa
naudojimas ir, svarbiausia, pats 
karinės ir policinės okupacijos 
veiksmas. Siekiant įrodyti So
vietų agresiją ir Lietuvos įjun
gimą į Sovietų Sąjungą prieš 
tautos valią,, šis skyrius yra ker
tinis, ypač turint omenyje sovie
tinį argumentą, kad neva Lietu
va laisvai įsijungė į Sovietų Są
jungą. Reikia pasakyti, kad pa
skelbti dokumentai (viso 20) nei 
skaičiumi, nei savo turiniu nėra 
pakankami sovietinę agresiją ir 
inkorporaciją pilnai dokumen
tuoti

kumentuoja tautinį pasiprieši
nimą prieš okupantus įrodyti, 
kad okupacija ir aneksija buvo 
prieš tautos valią, ir todėl Stim
sono doktrina galioja, nežiūrint 
sovietinių teigimų apie laisvą 
tautos valią,, išreikštą Liaudies 
seime.

Pirmoje vietoje dr. Kasias pa
telkia Lietuvos diplomatijos už
sienyje protestus prieš sovietinę 
okupaciją ir inkorporaciją. To
liau dr. Kasias duoda gana de
talią 1941 m. birželio mėn. su
kilimo genezę. Tai geriausiai pa
sisekusi knygos dalis. Dr. Kas
ias objektyviai pristato K. Škir
pos ir Aktyvistų Fronto pastan
gas atstatyti Lietuvos valstybę, 
pasinaudojant vokiečių - rusų 
konfliktu. Redaktorius teisingai 
pastebi, kad, nežiūrint pasitai
kančios naciškos terminologijos 
aktyvistų raštuose, Škirpa ir jo 
vadovaujama organizacija nebu
vo fašistinė, bet nacionalistinė, 
siekusi atstatyti nepriklausomą 
Lietuvą. Patį sukilimą dr. Kas
ias dokumentuoja Associated 
Press pranešimais iš Helsinkio, 
Stokholmo ir Berlyno. Doku
mentuoti taip pat sukilimlnės 
vyriausybės santykiai su vokie
čiais bei jos galutinis likvidavi
mas.

Rezistencija nacių okupacijos 
metu yra dokumentuota keliais 
VLIKo, partijų atstovų ir vado
vaujančių asmenų atsišauki
mais. Žinoma, penkiais-šešiais 
dokumentais neparodysi ketve
rtų metų pasipriešinimo okupan
tui. Gal tų dokumentų iš viso ir 
nereikėjo, nes Stimsono doktri
na taikoma Sovietų Sąjungai, o 
ne Vokietijai,, kuri Lietuvą buvo 
tik okupavus.

Antrosios sovietinės okupaci
jos rezistencija dokumentuota 
tik dviem dokumentais, būtent, 
1946 m. vasario 15 d. Bartašiūno 
amnestijos partizanams įsaky
mu ir pogrindžio spaudos sąra
šu. Deja, dr. Kasias dokumen
tuose neparodė antro svarbiau
sio tautos valios pasireiškimo

tf. K. Čiurlionis Iš ciklo "Vasara” (1906)

dr.

prieš sovietinę okupaciją — par
tizaninio karo, jo pobūdžio ir 
apimties. O tam yra gausu do
kumentų, nuo pačių sovietinių 
“aktai kaltina”' leidinių iki Dau
manto atneštų ir surašytų pa
rodymų. Dr. Kasias nepateikė ir 
po^partizaninio karo rezistenci
jos duomenų,, ypač paskutiniųjų 
tautinių ir religinių pasipriešini
mo reiškinių. Galutinėje išvado
je skaitytojui gali susidaryti 
vaizdas, kad po 1946 metų lie
tuvių tauta kaip ir susigyveno 
su esama padėtimi ir faktinai 
“apsisprendė”.

Vietoje pokario pasipriešini
mo dokumentų redaktorius su
dėjo seriją išeivijos veiksnių, 
ypač VLEKo, atsišaukimų ir pa
reiškimų. Nejaugi daug ką įti-

kinsi, kad išeivijos veiksniai tei
siškai atstovauja visos tautos 
valiai. Būt pateisinama, jei Lie
tuvos Diplomatijas pokario pa
sisakymai ir veiksmai būtų bu
vę pristatyti, nes tarptautinės 
teisės požiūriu jie atstovauja 
Lietuvos Respublikai.

Įrodant Stimsono doktrinos 
pritaikomumą šiai dienai, yra 
svarbu parodyti tautos pasiprie
šinimą padėčiai. Deja, šiame vei
kale tautos rezistencijos doku
mentacija baigiasi maždaug su 
1946 metais. Tiesa, nepripažini
mo principas nebūtinai turi būti 
tautos nusistatymo remiamas, 
bet be tautos noro nepriklauso
mai gyventi, nepripažinimo 
principo reikšmė drastiškai su
mažėja.

Stimsono doktrinos 
taikymas Lietuvos bylai

Paskutiniame skyriuje
Kasias pateikia svarbiausius
tarptautinės teisės dokumentus, 
liečiančius jėgos panaudojimo 
ir užkariavimo nepripažinimo 
principą tarptautiniuose santy
kiuose bei jo praktišką taikymą 
Lietuvai. Čia redaktorius rodo 
Tautų Lygos konstituciją bei re
zoliucijas, Stimsono pasisaky
mą, tarptautinių organizacijų 
pareiškimus, Nuembergo Tribu
nolo sprendimą ir panašius do
kumentus. Kiek tai liečia nepri
pažinimo principo taikymą Lie
tuvos okupacijai ir aneksijai, 
pagrindinai dokumentuojama 
tik JAV pozicija. Čia sudėti pa
grindiniai JAV vyriausybės bei 
Kongreso pareiškimai ir rezoliu
cijos, nuo Sumner VVelles iki 
VVilliam Rogers. Be to, įdėti tik 
Kanados ir Australijos vyriau
sybių pareiškimai dėl Pabaltijo 
statuso. Redaktorius čia neban
dė pateikti pilnai ir sistemingai 
nepripažinimo principo taikymo 
Lietuvos bylai pasaulyje. Pavyz
džiui, trūksta duomenų apie 
Anglijos, Vatikano, Prancūzijos 
ir Pietų Amerikos kraštų laiky
seną.

Nors pateiktieji dokumentai 
visumoje įrodo sovietinę agresi
ją prieš Lietuvą ir Stimsono 
doktrinos taikomumą, knygoje 
tik paviršutiniškai atsispindi 
šiandieninis nepripažinimo tai
kymas ir to pasekmės. Taip pvz 
rinkinys neatsako sistemingai, 
kaip įvairios valstybės (išsky
rus gal JAV) taiko nepripažini
mo principą iki šios dienos. 
Koks yra faktinis ir teisinis dar 
funkcionuojančių Lietuvos Res
publikos atstovų diplomatinis 
statusas? Kas atsitiko su Lietu
vos auksu Anglijoje? Kaip įvai
rių kraštų teismai tvarko Lietu
vos piliečių turto ir palikimo 1 
bylas? Kaip nepripažinimo prin
cipas, daugiau kaip trisdešimt 
metų nuo jo taikymo pradžios, 
atsispindi įvairių valstybių san- I 
tykiuose su Sovietų Sąjunga? ' 
Atsakymų į šiuos ir kitus klau
simus rinkinyje nerasime.

Pabaigai
šis profesoriaus Kasi o reda

guotas dokumentų rinkinys pa
sirodo gilių tarptautinių poslin
kių metu, kada, prezidento Ni-

xono žodžiais tariant, santy
kiuose tarp pagrindinių pasau
lio galybių pereinama iš kon
frontacijos į d erybų laikotarpį. 
Nuo šaltojo karo pradžios daug 
kas yra pasikeitę, įskaitant ir 
politinę bei teisinę nepripažini
mo principo reikšmę Pabaltijo 
bylai. Tad. vertinant knygos 
reikšmę, reikia turėti omenyje, 
kad šiandien ji yra gerokai ki
tokia, negu būtų buvus prieš 
dvidešimt metų. Bet jei šiandien 
rinkinys vien tik primintų Eu
ropos ir Amerikos vadovam, be
siskubinantiems į santykių sta
bilizaciją, jei ne į esamos padė-1

ties įteisinimą,, kad Lietuva bu
vo agresijos auka, tai, galima 
sakyti, knyga pateisina save.

Savo visumoje šis dokumentų 
rinkinys yra naudingas įnašas 
kovon dėl Lietuvos nepriklauso
mybės. Čia pateiktos kritinės 
pastabos nurodė, kur, šio recen
zento nuomone, dr. Kasias galė
jo sustiprinti savo tezių parėmi
mą. Tuo pačiu reikia pripažinti, 
kad pagrindiniai duomenys pa
teikti. Dr. Kasias nusipelnė lie
tuvių tautos padėką už galų ga
le atlikimą to, ko reikėjo jau 
prieš dvidešimt metų.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LlGOb 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos ir California 

Pirmad., antrad., ketvirtad.
6 tki 7:30 vai. vakaro 

Šeštad. nuo 2 Iki 3:30 vai. 
Trečiad. Ir penktad. uždaryta 

Ofiso telef. 476-4042
' Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048

K>X

nuo

DR. C. K, BOBELIS 
INKSTU IR ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA
TeL — 695-0533

VALLEY MEDICAL CENTEK 
860 Summit Street

Routo 68 — Elgin lllinois

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. pirm. ketv. 1 iki 7 popiet, 

antrad., penkt.. 1-5. treč. ir fioėt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
Tel. GR 6-2400 

pagal susitarimą.: pirmad. lr
1—4 ir 7—0; antrad. ir penk-

Vai. 
ketv. 
tad. 10—4, Šeštad. 10- 3 vai.

ChA tel. 735-4477 Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos |iagal susitarimą

Rezid. Tel. - GI 8-0878
DR. W. M. EISIM - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 

atsiliepia, skambinti: MI 8-0001

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCBIKJV IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Westcrn Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto lk> 
I v. popiet Trečiad. ir SeStad. nu< 

10 v. ryto Iki l v popiet
Orio telef. RE 7-1168 
Rezid. telef. — 239-2919

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71st Street 
(71-os tr Oampbell Avė. kampas) 

Pirmad.. antrad., ketvirtad Ir penkt 
nuo 3 vai. popiet iki 7 v. vak. šeštad 
nuo 9 v. ryto iki 11 vai. ryto —■ tik 
susitarus.

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st Bt. — Tel. 787-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal suBltaHmą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
5159 South Damen Avė.

rel. Ofiso PR 6-7800; Namų 025-7601 
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street

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

Ofiso tek 776-2880; rez. 448-5545

Lobio dalybos ir rezistencija
Trečias skyrius, su beveik šim

tine dokumentų, nušviečia po- 
inkorporacinį laikotarpį iki šių 
dienų. Skyriaus tikslas dvejo
pas: parodyti, kaip imperialisti
nės valstybės dalinasi lobiu ir 
kaip tauta priešinasi.

Šio skyriaus pirmoji dalis, pa
vadinta “Lobiu dalinantis’’, yra 
beveik išimtinai skirta Sovietų 
Sąjungos — Vokietijos dery
boms dėl Suvalkijos kampo. So
vietų Sąjungos Suvalkijos kam
po “nupirkimas” iš Vokietijos 
už 31,500,000 reichsmarkių 
dokumentuotas bent 25 do
kumentais. Nors prekiavimas 
svetima teritorija yra. puikus 
imperializmo ir agresijos įrody
mas, redaktorius skyrė tam 
klausimui per daug dėmesio ir 
istorinės reikšmės. Suvalkų 
kraštas buvo vienas ir toli gra
žu ne pats svarbiausias trinties 
taškas tarp sovietų ir vokiečių. 
Šį klausimą buvo galima pakan
kamai nušviesti keliais doku
mentais, nesileidžiant į derybų 
eigos detales. Neproporcingas ir 
nepateisintas dėmesys šiam 
klausimui ypač išryškėja, paly
ginus, pavyzdžiui, su dokumen
tais,, nušviečiančiais patį inkor
poracijos procesą, kuriam ski
riama maždaug tiek pat dėme
sio.

Svarbiausia yra trečio sky
riaus antroji dalis, pavadinta 
“Rezistencija if represiją’’. Vi
sai suprantamai <fr. Kasias do-

Ar evoliucija yra "potvyniškai paplitusi klaida"?
Prieš daugiau nei 50 metų A. 

Jakštas-Dambrauksaks savo laiške 
St. Šalkauskiui rašė: “šiandien jau 
rodos užtektinai paaiškėjo, kad jo
kia filosofija celnago znanija (pil
nutinio žinojimo) yra negalima, at
metant tveriamosios evoliucijos 
principą, nepripažįstant kosmogo- 
niškojo, geogoniškojo, biologiško
jo ir historiškojo procesų, aiškai pa
rodančių, jog vyriausias tvarinijos 
dėsnis yra panta rei, viskas yra in 
fieri, o nieko in esse. Net ir pati 
žmogaus logika nuo to nėra laisva” 
(Žr. St. Šalkauskis, Kunigas A. 
Dambrauskas — mano mokytojas ir 
kritikas. Logos, 1938, p. 38).

■Jakštas-Dambrauskas, kad ir bū
damas pažangus savo metu moks
lininkas, šia citata Amerikos neat

rado, o tik išreiškė ir anuo metu 
jau vyraujančią pažiūrą, kad pasau
lis nėra statiškas, kad jis kinta, vys
tosi. Net ir kai kurie senovės grai
kai jau skelbė pasaulio dinamišku
mą, kintamumą, kaip rodo ir tas 
garsus Heraklito posakis A. Jakšto 
citatoje panta rei (viskas teka, kin
ta). Kaip rodo pasaulio evoliucijos 
minties istorija, toji pažiūra nebu
vo užmiršta ir viduramžių laikais, 
bet ypač gyvai ji ėmė reikštis nuo 
renesanso laikų. Vokietijoj krikščio
niškos evoliucijos doktrinos minčių 
yra jau raštuose tokių 17-19 a. te
ologų bei filosofų, kaip Jacob Bo-

ehme, F. Ch Oetingeris, Fr. W. 
Schellingas, kurie rašė, kai Darwi- 
no mokslas dar nebuvo žinomas. 
Evoliucijos minčių galima rasti Go- 
ethės, Hėgelio, ypač amerikiečio 
Herberto Spencerio raštuose Ir net 
tokių modernių filosofų, kaip H. 
Bergsonas (L’Evolution crėatrice) 
ar N. Hartmannas veikaluose. Kaip 
nurodė Ant. Maceina, ir VI. Solovjo
vas evoliuciją dėstė iš esmės taip 
pat, kaip vėliau Teilhardas de 
Chardinas (Žr. Didieji dabarties 
klausimai, 218).

19 a. pasižymėjo didesniu domė
jimąsi gamtos mokslais bei jos tyri
nėjimu. Čia pagarsėjo tokie šian
dien visiems žinomi tyrinėtojai kaip 
Lamarckas (1744-1829), vienas iš 
pirmųjų evoliucionistų, Mendelis- 
— Paveldėjimo mokslo grindėjas, 
anglai Darvinas, A. R. Wallace ir 
kt. Tad Darvinas nebuvo nei pir
mas, nei paskutinis evoliucijos teori
jos skelbėjas. O kaip yra šiandien? 
Ar reikia dar aiškinti tokį visiems 
žinomą dalyką, kad evoliucijos 
mokslas, ypač biologijoj, šiandien 
turi visuotinį pripažinimą. Chicago
je, minint Darvino knygos Rūšių 

kilmė šimtmečio sukaktį, 2.500 viso 
pasaulio mokslininkų apie ją kalbė
jo. Visuose civilizuoto pasaulio uni
versitetuose ir net vidurinėse mo
kyklose gamtos mokslai šiandien 
dėstomi evoliucijos požiūriu. Visos

enciklopedijos, neišskiriant ir kata
likiškų, pateikia evoliucijos mokslo 
santrauką, ją laikydami dominuo
jančia ar net vienintele moksline 
teorija. Tūkstančiai mokslininkų ją 
skelbia savo veikaluose.

Čia reikia betgi pažymėti, kad 
evoliucijos moksle, kaip ir visuose 
kituose moksluose, dar ne viskas Iš
aiškinta — yra neatsakytų klausi
mų, abejotinų aiškinimų, įvairių 
evoliucijos teorijų (lamarkizmas, 
darvinizmas, mutacionizmas). Dau
gelis tų, kurie sutinka, kad evoliu
cija vyksta, skiriasi nuomonėmis, 
kaip ji vyksta. Dėl to vieni moks
lininkai evoliuciją vadina net faktu 
(Julian Huxley, jėzuitas T. de Char- 
dinas, domininkonas R. J. Nogaras), 
o kiti tik teorija. Mokslininkai daž
nai pažymi, kad tą evoliucijos fak
tą ar teoriją šiandien 
dauguma biologų. Tai 
yra, tur būt, mažuma, 
pažįsta. Ir nėra nieko
nes ir kituose moksluose nėra šim
taprocentinio visų mokslininkų su
tarimo.

pripažįsta 
reiškia, kad 
kuri nepri- 
nuostabaus,

Evoliucijos priešininkai

Nepripažįstama ji, tur būt, dau
giausia religiniu pagrindu, kaip ne
siderinanti su kreacionistine teori
ja (su Biblijos žmogaus ir visų gy
vių kilmės aiškinimu). Taip, pa
vyzdžiui, Amerikoj protestantų

fundamentalistų pastangomis 
metais buvo net priimtas įstatymas 
Tennessee valstijoj, draudžiąs mo
kyklose dėstyti evoliucijos teoriją. 
O štai kita protestantiška denomi
nacija — Jehovos liudininkai išlei
do net knygelę: Did Men Get Here 
by Evolution or by Creation? 
(Watchtower Bible and Tract So-

(Nukelta j 3 psl.)
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TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 

8907 VVest lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-3220 
Namu — rezid. — PRospect, 8-9081

DR. JANINA JAKSEVI6IUS 
JO K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt 
nuo 12 iki 8 vai. ir nuo 6 iki 8 
vai. vak., SeStad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

Ofiso teL REliance 6-4410 
Rezid. GRovehiU 6-0617

Valandos: pirm, ir ketv. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak., 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p p. 

ir vakarais pagal susitarimą.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 We«t 63rd Street
▼ai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir «

iki 8 vai. Trečiad. ir SeStad. uždaryta

DR. REGINALD CIENKUS
TEL. — 788-3980

GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKA8 
6230 VV. Cermak Rd., Benvyn, Iii. 
Pirmad., Antrad.. Ketv. ir penktad. 
9 vaL ryto iki 12 vai. dieną ir nuo 

2 vai. popiet iki 8 vai. vakaro.
Šeštadieniais 8:30 - 12 vai. dieną 

Emergency tel. — 788 - 8981

Visi telefonai 663-1881

DR, F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Conrt, Cicero 
▼ai. kasdien 10-12 Ir 4-7 Trečiad. ir 
čefitad. tik susitarus.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TEL. — 925.8296
Valandos: 2—8 v. v., penkt. 10—12 
ryto tr 2—8 vai. vak. SeStad. 1 Ud 
4 vai. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta. 

Rezid. tel. WA 5-8090

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir moterų ligoa 
Ofisas ir rez. 2663 W. 69th St. 

Tel. PRospeot 8-1333
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 

penkt nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 tki 8 
v. v., SeStad. 2-4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susi tarimą,.
Ofiso tel. HE 4-3123. Namu GI 8-81H

DR. V, TUMASONIS 
CHIRURGAS
2454 VVest 71at Street

▼a!.: pirm., antrad., ketv. tr penktad 
2-4 tr 4-8. Treč. tr SeStad. uždaryta

PR 8-3229
DR. ANNA BALI U N AS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS

Valandos pagal susitarimą 
2858 VVest 63rd Street

DR. K. G. BALUKAS 
DR. FANG C. LU

Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

8007 W. 83 PI., Justice, m.—599-0500 
Priima ligonius pagal i_______ _
jei neatsiliepia, skambinti 874-8013.

Tet ofiso ir buto OLymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero

Kasdien 1-2 vai. ir 4-8 vai. vak 
IšBkyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 Ud 4 vai. popiet.

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8925 VVest 59th Street
▼ai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6-8 
vai. vak. SeStad. 12—2 vai. p. p. ir 
trečiad. uždaryta.

Tel. PRospeot 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 South Albany Avenue

VaL: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penktad. ir SeStad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimą.
TeL Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street
Valandos: 1—6 vai. popiet. 

Treč. Ir SeStad. pagal susitarimą

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIŪNAITĖ 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie Avė.

- , Tel. WA 6-3670, neatsiliepus akaia-
susitarlmą į hlnti 47« -O99S ValanAoa naoal ana) lTS_ani«. ‘ .

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Ofiso tel. 767-3141; namų 636-4860
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—5 tr 6—8. 
penktad. 2—5. šešt. pagal susitarimą.

Perskaitę “Draugą”, duokite 
| kitiem* pasiskaityti.
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Poetas Petras Karuža 1906-1933
ANTANAS VAIČIULAITIS

Vėl skaitant Petro Karužos 
“Giesmes apie daiktus ir žmo
nes”, atsišaukė Milašiaus “Nihu- 
mim” pirmieji žodžiai: “Keturias
dešimt metų”. Šiuose paguodos 
žodžiuose Milašius, stovėdamas 
ant savo amžiaus slenksčio, me
tė žvilgsnį į savo prabėgusias die
nas ir pakeliui surinktą išminti: 
po savo klajonių ir audrų nūn 
jis bylojo apie “Veiksmo prakil
numą”, Meilę (didžiąja raide), 
Motiną, erdvę bei laiką ir Mies
tą. “O Jeruzale”, rašė tada Mi
lašius, didingu mostu atskleisda
mas naujus aikiračius — “lig pat 
spalvos pirmykštės”, kur “pateka 
aušra”.

Petrui Karužai aušra užgeso 
pačiame jaunystės pavasary — ir 
taip netikėtai. Jau po keturiasde
šimt metų taip aiškiai grįžta anas 
niūkus kovo rytas. Iš ligoninės 
paskambino gydytojas Stays Ku
dirka, kad užeičiau, nes Petras 
sunkiai serga. Buvo trečiadienis. 
Dar tik šeštadienį jis buvo svei
kutėlis, smagus, ilgai sū manim 
šnekėjosi, kaip geriau išleidus 
spaudai paruoštą poezijos rinki
nį, už sienos miegant naujam šei
mos nariui — dukrai Petronėlei.

Ligoninės palatoje Petras gulė
jo pačiame viduryje, vienas. Visi 
kiti buvo pasieniais. Susirgo plau
čių uždegimu, ir abi pusės jau 
užimtos. Štai vaizdas iš anos die
nos: “Du gydytojai tikrina kvė
pavimą. Pakelia jį, sunkiai dūsau
jantį. Nežinau, ką ten gydytojai 
tarp savęs kalbėjo. Bet ligoniui 
turėjo darytis vis skaudžiau, nes 
pamatęs sesutę jis kvapą gaudy
damas, sako: “Gelbėkit, sesele”. 
Ji šluosto jam prakaitą, perplė
šia marškinius, kad lengviau bū
tų nuimti, ir apvelka naujais. Jį 
vargina kosulys. Jis vis dūsauja: 
“O Jėzau, Jėzau”.,.

Už poros valandų tas balsas 
nutilo amžinai.

Taip staigiai atsiskyrė jaunų 
dienų draugas. Gimnazijoje sykiu 
plušėjom kuopelėse, rasėm, laik
raštėlius leidom, diskutavom. 
Kaip kalbėtojas, Petras Karuža 
buvo gražbylys — žodžiai jam 
plaukte plaukė. Vilkaviškio gim
nazijoje anomis dienomis jis ga

lėjo rikiuotis su tokiais garsiais 
oratoriais kaip Stasys Kudirka, 
Kazys Povilaitis ir dar vienas ki
tas. Iškalba jį nuvedė į visuome
ninę veiklą. Kaip rašo Matas Jur- 
kynas biografijoje prie “Giesmių”, 
Petras Karuža įsteigė daugiau 
kaip trisdešimt naujų pavasari
ninkų kuopų. Su nepailstama 
energija jis vaikščiojo po Vilka
viškio apylinkės kaimus su pa
skaitomis tų kuopų susirinkimuo
se. “Dažnai man tekdavo eiti vie
nam pasruvusiais laukais vėlą ir 
tamsią naktį, dažnai tekdavo iki 
kelių susipurvinti, sušlapti, o daž
nai, kiek paklydus, įsmukti į gilią 
“durpinyčią" ir iki kaklo išsimau
dyti”, — rašė jisai.

Didžioji jo aistra ir svajonė bu
vo poezija. Vilkaviškio gimnazi
joje tada buvo tvirta literatūros 
tradicija. Vyresnėse klasėse galė
jai matyti Salomėją Nėrį, Petro
nėlę Orintaitę, vidurinėse — Ve- 
nancijų Afišą, žemesnėse — Mo
tiejų Lukšį ir dar kitus. Pasitaikė 
tokių, kurie tada gimnazijoje bu
vo kone garsūs poetai, tačiau 
paskui nunyko su savo mūzomis. 
Vienas tikrai gabus, jau ir perio
dinėje spaudoje reiškęsis, buvo 
Kazys Matjošaitis iš mūsų kaimo. 
Deja, jis anksti žuvo. Gimnazijoj 
buvo literatų kuopelė, — tad, jei 
norėjai ir gebėjai, buvo kur plas
noti.

Petras Karuža anksti rašinėjo 
spaudai korespondencijas, ir il
gainiui pradėjo rodytis jo eilė
raščiai, “Ateityje” ir kitur. Rodė
si ne tik lyrika, bet ir straipsniai 
iš literatūros, mokslo ir politikos. 
Daug jo plunksnos darbo atite
ko žurnalistikai. Tačiau aukš
čiausias jo noras buvo poezija. 
“Esu neramybės dvasia — varg
šo poeto dvasia, — sakė jis vie
name laiške. — Nelaimė tokiam 
žmogui gimti: dažnai jis naivus 
kaip vaikas, už tūkstančius ken
čia ir dėl menkniekių jaudinasi, 
kaip paskutinis kvailys”.

“Giesmėse” atsispindi nerami 
Petro Karužos širdis. Jo lyrikoje, 
šalia socialinio teisingumo jaus
mo, stipria gaida skamba tėvy
nės Lietuvos rūpestis:

Lietuva, žeme kryžių ir 
smūtkelių,

Šalie artojų su baltais 
trinyčiais!

Kodėl parymai prie dulkėto 
kelio

Lygu juodalksnis samanotos 
gryčios?...

Petras Karuža savo posmais 
būtų artimesnis Antano Miškinio 
ar Kazio Borutos tembrui, o ne 
Jono Aisčio ar Bernardo Braz
džionio. Būdamas itin jautrus 
savo žeimės problemoms, jis atsva
rą davė savo neramioms min
tims ir jausmų antplūdžiui, pla
čioms svajonėms ir suslikrimtl- 
mams, mažiau bespėjęs išprusinti 
savo kūrybos rėmus. Tačiau jam 
knietėjo ir jo meno tobulybė. Tad 
jis keldavosi anksti rytą, dar tam
soje, taisydavo savo senesnes po
ezijas ir rašė naujas, kai kiti dar 

savo sapnus sapnuodavo. Ir kro
vė tai savo lyrikos rinkiniui, apie 
kurį Bernardas Brazdžionis rašė: 
“Giesmės apie daiktus ir žmones 
yra ir bus šios dienos žmogystės 
gyvenimo, /jo galvosenos ir jo liki
mo bent apytikrio vaizdo doku
mentas”.

Palaidojom aną kovo dieną 
Petrą Karužą, poetą ir bičiulį, 
Kauno miesto kapinėse. Jas už
darant, brolis Kazys Karuža iš 
Los Angelės pasirūpino jo per- 
keldinimu į Vilkaviškio kapines 
šalia savo giminės — ir pamink
lo pastatvdinimu.

Antras paminklas būtų — jo 
kūrybos išleidimas, nes tikra re
tenybė čia kur nors užtikti Petro 
Karužos “Giesmes apie daiktus ir 
žmones”, o ką bekalbėti apie pe
riodikoje likusius dalykus.

PETRAS KARUŽA rtltinu sLrvfiU&A

AS NEŽINOJAU

Aš nežinojau, kad juoko dainos 
Pavirsti gali kančios aidais, 
Kad baltos rožės ir kiparisai 
Skaudžiais erškėčiais širdį sužeis.

Dėl to kas dieną ėjau lenktynių 
Ir rausvus žiedus raškiau kasdien, 
Džazbano tonų gaisruos paskendęs, 
Nuodus ir vyną maišiau išvien."

O šiandien juodos gedulo kaukės, 
Aplinkui niaukstos tamsi naktis; 
Slaptomis mano kieman subėgę 
Giltinės rodo baltus dantis.

2.

Kai dūšiai tenka vakarais paklysti 
lr kojai vietos žemėj neatranda, 
Norėtum —

per sekundę apsidirbti su jaunyste, 
numesti sielvartų raukšlėtą skrandų 

Ir šaut kur nors į Marso įsčių, 
Kur šaltis kaulus nugalanda.

Miesčioniško džazbando triukšmą užmirštum 
Ir griežiant skersgatvių sunykusias liktarnas. 
Pranyktam —

kaip vagis tarp Dievo pirštų
ar tonas muzikos nedarnas

Ir padangių seklyčioj vienas mirštąs 
Bekranksėtum kaip juodas varnas.

LIETUVAI

Lietuva, žeme kryžių ir smūtkelių, 
Šalie artojų su baltais trinyčiais! 
Kodėl parymai prie dulkėto kelio 
Lygu juodalksnis samanotos gryčios!,..

Ko susidūmojai lyg laukų mergina, 
Radusi laimę žydriam lino žiede?
Gal svetimi pančiai vėlei surakino,
Kad skruostų raukšlėm šaltos rasos rieda...

Tėviške mano. Krašte žalių girių! —
Tu tapai našlaite, valkata, elgeta, "
Kuri bastaisi nuo durų lig durų 
Iš visur išvyta lyg dūšia be vietos.

Nuo tavęs sūnūs, dukters nusigrįžo, 
Žydinčią laisvę į purvus sumynę.
Jų dūšios birža — Berlynas, Paryžius, 
Skambantis auksas, blizgančios krūtinės.

Bet aš tau, Tėvyne, meilę vis dainuosiu, 
Meilę ir laisvę — naują atgimimą.
O kas pamiršo žalius kaimo uosius,
Tą akmeniu teprislėgs juodas prakeikimas.

KLAIDŽ10J0NT
1.
Tos dienos tokios tuščios, taip nuobodžios 
Kaip vdkarykštis maskaradas.
Jau, rodos, iškalbėjai paskutinius žodžius 
Kitos Amerikos neradęs.

Kasdien su valkatom skaityt žingsnius po miestą 
Juk taip liūdnoka.
Užtrauktum, rodos, skundo giesmę, kad 

praeivius šukviestum, 
Bet verkt širdis nemoka.

Tiek juodo sielvarto, kančių tiek imas 
Belydint alkanas žmogystes.
Ant dūšios suverstas toks didelis vežimas, 
Kad reiks vis tiek suvysti.

RUDENIŠKA

Kaip aitvaras daužosi rudenio vėjas, 
Ir lapai pageltę ant vieškelio byra.
Migloti aidai kurčios liepų alėjos
Taip skaudžiai užgavo beklystančio lyrą.

Sunykus daina kaip ta varna rudenė 
Dejuoja pakampiais dienų vakarykščių, 
fr varsto vartus atminimai pasenę 
Ir šmėklos su raganom aikštėse krykščia.

Svečių juodais gedulo rūbais nelauktu, 
Bet jie nuolatos mane lanko ir lanko. 
Išeikit visi, nes nereikia čia kaukių — 
Numirsiu sau vienas ant motinos rankų.

PASISAKYMAS

Miestas kaip valkata girtas
Tik vakar dar iščiulpė manąją sielą. 
Ir šimtai velnionių krūtinėn suvirto, 
Ir dukterys žemės daugiau nebemielos.

Per vakarus loji mėnulį
Kaip alkans šuva prie skylėtos būdos.
Taip juodosios marškos kankina užgulę, 
Taip sunku dar nebuvo, rodos, niekados,

Ant kelio lyg kartuvės kryžiai 
Iš tolo žegnojas sūnaus palaidūno.
Kam Dievą apkaustyti aš pasiryžęs, 
Kam nuodėmių kloniuose siela vis tūno.

Nekrikštytos dūšios šešėliu pavirtus 
Sau tyčiomis gąsdint bailius kai kada.
Gal būt už lėbones tau pragaras tvirtas, 
Gal tokia patiktų ir dangui malda.

Iš pomirtinio eilėraščių rinkinio 
“Giesmės apie daiktus ir žmones”, 1933 m.

Ar evoliucija
(Atkelta iš 2 pusL)

ciety of New York, Ine. 1967 — In- 
temational Bible Students Asso., 
Brooklyn, N. Y.). Knygelėje įrodi
nėjama, kad evoliucija nėra faktas, 
ir kad mokslininkai, kurie žmogaus 
bei visų gyvių kilmę aiškina kitaip 
negu Biblijoj, skelbia netiesą. O ko
dėl daugelis vis dėlto tiki evoliucija, 
jehovinlnkai aiškina tuo, kad vieni 
tiki autoritetais, kiti užmiršta savo 
religiją, o dar kiti dėl to, kad yra 
nedori (The prevalence of tvicked- 
ness is undoubtedly an important 
reason why many others turn to 
bellef in evolution, 130). Galima 
čia dar paminėti ir trečią protestan
tišką denominaciją — adventistus, 
kurie taip pat pasisako prieš evo
liuciją. Korporacija “Ambassador 
College”, susijusi su adventistais 
(Worldwide Church of God), Ka
lifornijoj leidžia net žurnaliuką The 
Plain Truth, brošiūras ir visa tai ji 
platina nemokamai. Jie taip pat turi 
Biblijos “korespondencinf kursą”, 
kurį taip pat dėsto nemokamai.

Šitos denominacijos pasisako 
prieš evoliuciją religiniu pagrindu, 
savotišku Biblijos aiškinimu. Mat, 
evoliucija nenumato greitos pasau
lio pabaigos, o jehovininkai ir ad
ventistai kalba apie greitą pasau
lio pabaigą — dargi mūsų gene
racijoj, if tai, žinoma, nesiderina su 
evoliucija. Anot jehovininkų, Šis

yra klaida?
pasaulis yra sugedęs, ir Dievas jį 
sunaikins, dar neišmirus visai 1914 
metų generacijai: The end of this 
wickcd system and of all wickend* 
ness vvill come before all members- 
of that generation pass away (172). 
Po to pasaulis neišnyks, bet bus 
puiki ateitis (a marvelous future) 
ir žemė bus paversta puikiu rojum 
(luxuriant paradise), kur nebus jo
kių “klaidingų religinių doktrinų 
nei pseudomokslinių teorijų”
(181), nebus jokių ligų, žmonės 
bus laimingi ir gyvens taikoje. Ad
ventistai taip pat kalba apie pasau
lio pabaigą ir antrą Kristaus atėji
mą dar šioje generacijoje: Scoffers 
will ahvays deny it. Skeptics will 
point to the previous centuries 
when thologians misunderstood the 
Bible and thoug’nt Jesus would ro
tum in their day. They can scoff 
at any thought of His returning 
in our generation (The Plain 
Truth, 1973, Nr. 4, p. 44). Atseit, 
skeptikai gali juoktis, bet Biblija, 
anot jų, sako, kad Kristus tikrai 
ateis mūsų generacijoj.

Tokių tikinčiųjų tarpe pasitaiko 
ir gamtininkų mokslininkų, kurie 
pasisako prieš evoliuciją, tačiau jie 
jokios mokslinės teorijos nėra sukū
rę. J klausimų, iš kur ir kaip atsi
rado įvairios gyvių rūšys, jie atsa
ko, kad jas visas sukūrė Dievas tie
siogiai. Vadinas, jie neieško atsaky

mo pačioje Šio pasaulio tikrovėje, 

kaip daro visi mokslai, o Biblijoje, 

atseit iš gamtos mokslo pereina į 
teologiją. Dėl to jie ir vadinami kre- 
acionistais. Toks, pavyzdžiui, yra 
genetikas ir protestantų kunigas dr. 
William J. Tinkle, parašęs populia
rią knygą Heredity: A Study in 
Science and the Bible (1970). Jis 
evoliuciją laiko materialistiniu, be
dievišku mokslu. Pasirodo, yra net 
tokia Creation Research Society 
(Kreacionistinė tyrinėjimo draugi
ja), kurios sekretorius kaip tik ir 
yra tas W. J. Tinkle. Anot jo, šim
tai žmonių priklauso tai draugijai 
ir daugiau nei 300 jos narių įsigijo 
aukštesnius mokslo laipsnius (ha
ve eamed advanced dėgrees in 
science 132). Visi jie “tiki Dievu 
kaip visų gyvų daiktų kūrėju”. 
Todėl kai evoliucijos šalininkai— 
mokslininkai pasisako, kad šiandien 
beveik visi mokslininkai tiki evo
liucija gamtoje, tai tuo “beveik” jie 
pripažįsta ir čia aukščiau minėtas 
žmonių išimtis, ■ kurie tuo netiki.

Evoliucijos kritikai lietuviai

Čia trumpai tepaminėtos tos iš
imtys tam, kad geriau suprastume, 
kodėl išimčių yra ir lietuvių tarpe 
ir kokiais šaltiniais jie savo nuomo
nę remia. Atsirado net du mokyti 
vyrai, irgi dvasiškiai, kurie evoliu

cijos nepripažįsta. Tai monsinjoras 
Leonardas Gižinskas, teologijos li
cenciatas, ir dominikonas Tomas 
Žiūraitis, filosofijos daktaras. Pir
masis parašė ilgą straipsnį Darbi

ninke, pavadintą Po mokslo kau

ke (1972, Nr. 39 ir kt.), kur jis 
įrodinėja, kad darvinizmas (evoliu
cija) esanti “potvyniškai paplitusi 
klaida”. Tarp kitko jis remiasi ir 
minėtu gamtininku Tinkle, kuris 
minėtame veikale, anot L. Gižinsko 

“pateikia 300 vardų pripažintų 
mokslininkų gamtininkų, atmetan
čių evoliucijos teoriją”. Iš tikrųjų 
Tinkle nepateikia nė vieno jų var
do, o tik skaičių, ir nesako, kad jie 
“pripažinti mokslininkai”, o tik, kad 
yra įsigiję aukštesnius mokslo laips
nius. Dar keisčiau atrodo, kai mon
sinjoras savo antievoliucionistinę 
nuomonę remia ir tokiu “tarptau

tinio masto autoritetu gamtos 
mokslų srityje” kaip žinomas bio
logas ateistas Julian Huxley, kuris 
visiems žinomas kaip griežtas evo- 
liucionistas (kuo kitu jis galėtų bū
ti, būdamas ateistas?) ir kuris savo 
knygoje Evolution in Action (1953) 
rašo: “All reality, in fact, is evolu
tion, in the perfeetly proper sense 
that it is one—way process in time; 
unitary; continuoš; irreversible; self- 
transforming; and generating varie- 
ty and novelty during its transfor- 
mations (p. 2).

Kai aš atkreipiau mons. Gižins
ko dėmesį į. tai, kad jis iškreipė 
Huxley citatą, suteikė jai visai visai 
priešingą prasmę, negu ji turi jo 
knygoje (Draugas, 1973.1.20), tai 
prelatas Gižinskas replikavo Darbi
ninke (73.2.2), bet tos iškreiptos ci
tatos nepataisė ir, atrodo, Huxley 
tebelaiko evoliucijos priešininku. Į 
mano pastebėjimą, kad evoliuciją 

šiandien pripažįsta žymiausios en
ciklopedijos, tarp jų ir naujausia 
Amerikos katalikų enciklopedija, L. 
G. atsakė, kad enciklopedijos tėra 
“paviršutiniško pasiinformavitno 
šaltinis”, o ne visų žinijos šakų 
santrauka, kaip rašo Liet. Enciklo
pedija. Pagaliau L. G. pažymi, kad 
“evoliucijos mokslas, kiek jis liečia 
žmogaus kūno išsivystymą, pilnai 
sutampa su Darvino mokslu”, o 
darvinizmas “išliko tik dėl daugelio 
žmonių nežinojimo, atsilikimo ir 
dėl įžūlios, nenustojančios, su prie
monėmis nesiskaitančios ateistų 
propagandos” (Darbininkas, 1972, 
Nr. 43). Išeina, kad tokie moksli
ninkai, kaip jėzuitas T. de Char- 
dinas, dominikonas Nogaras, para
šęs puikią knygą (The Wisdom of 

Evolution, 1963), Amerikos katali
kų enciklopedijos bendradarbiai, 
Lietuvių Enciklopedijos bendradar
biai, LKM Akademijos bendradar
biai bei redaktoriai tėra tik neži
nojimo, atsilikimo ir įžūlios ateistų 
propagandos aukos. O vis dėlto ky
la klausimas, kas yra propagandos 
auka: čia minėti mokslininkai bei 
redaktoriai ar mons. Gižinskas, ku
ris, nepaskaitęs kaip reikiant vieno 
iš žymiausių evoliucionistų Huxley 
knygos, ją cituoja klaidingai, teig

damas, kad Huxley griaunąs visas 
evoliucijos teorijas, esąs antievoliu- 
cionistas, kai tuo tarpu yra visai 
priešingai.

Už kelių mėnesių po mons. Gi- 
žinskft straipsnių paskelbimo tartie 

pačiame Darbininke (1973, Nr. 20 

ir kt.) pasirodė ir dr. T. Žiūraičio 
Ilgas straipsnis, parašytas mons. 
GiŽinskut apginti ir evoliucijos ša
lininkams sutriuškinti. Jame prira

šyta daugybė vardų tekste ir iš

našose, o pats straipsnis papuoštas 
autoriaus vienuoliška nuotrauka 

straipsnio svoriui padidinti. Straips
nis pavadintas “Savotišką kritiką 
svarstant* ir yra skirtas mano mi
nėtam straipsneliui Drauge sukri
tikuoti. Be abejo, man tenka garbė, 

kad paprastas straipsnelis susilaukė 
nėt kritikos, kad ir savotiškos, var
do ir tokio plataus mokslinio nagri
nėjimo. Vis dėlto ir čia nustebau, 
neradęs L. Gižinsko iškreiptos cita
tos iš Huxley knygos aiškaus ati
taisymo. Dr. Žiūraitis rašo, kad 
“pats Julian Htudey labai įsakmiai 
pabrėžia, kaip ir monsinjoro L. Gi
žinsko pacituota ir paaiškinta. Bū
tent: visos evoliucijos teorijos (all 
the theories), žinomos savo masiš
ku susitelkimu žinijos vardu nuo 
Darvino laikų (gramatiškai netai
syklingas ir nepilnas sakinys, nes be 

tarinio. L. D.). Tos masiškai susi
telkusios evoliucijos teorijos nuo tų 
laikų visos kartu sužlugo, “suby
rėjo į gabalus” su ortogenezės pri
matu ir Iamarkizmu”. Kadangi šie 

cituoti žodžiai gramatiškai nesu
tvarkyti sakinyje,- tai jie išėjo ne
aiškūs. Atrodo, jog ir dr. T. 2. nori 

pasakyti, kad Huxley yra antievo- 

Uucionistas. Tuo tarpu pats Hux- 

ley angliškai labai aiškiai sako: all 

the theories lumped together under 

the heads of orthogenesis and La- 

markistn are invalidated (37). Va
dinas, jis laiko negaliojančiomis tik 
Šias mano pabrauktas teorijas, o to 
paties paragrafo pradžioj jis aiškiai 
pasako, kas galioja, būtent: the dis- 
covery of the principle of natūrai 
selectlon made evolution compre- 
hensible; together with the diseo- 
veries of modem geneties, it has 
rendered all other explanation of 
evoliution untenable (36). Tai ar 

dar neaišku, ką Huxley pripažįsta 
ir ko nepripažįsta? Pagaliau ir pats 
T. Ž. kiek anksčiau rašė: “Huxley 

griežtai atmeta darvinizmą ir visas 
kitas evoliucijos teorijas (išskiriant 
savąją — daug 'tobulesnę* evoliu
cijos teoriją)” (Darb. Nr. 21). Bet 

jeigu H. turi savo, tegu ir tobules
nę, teoriją, tai reiškia, kad jis evo- 
liucionistas. Bet kitame (24) nume
ry jis vėl teigia, kad Huxley “ne
tiesioginiu būdu palaidojo ir savo 

sampratos ‘tobulesnę’ evoliucijos te
oriją”. Išeitų, kad H. tiesioginiu 
būdu evoliuciją pripažįsta, o “netie
sioginiu būdu” ją laidoja. Ar tai 
nebūtų tas pats, jei kas sakytų, 
kad dr. T. Ž. katalikybę tiesiogiai 

pripažįsta, o netiesioginiu būdu ją 
laidoja, nes savo straipsniuose re
miasi ne katalikų, o jehovininkų 
bei adventistų veikalais.

Kiti dr. T. Žiūraičio 

argumentai

Panašiai T. Ž. apsirinka ir gerai 
žinomą amerikietį gamtininką H. F. 
Osborną laikydamas antievolilicio-

(Nukelta j 4 pusi.)

/
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Ar evoliucija 
yra klaida?

(Atkelta iš 3 pusi.) 
nistu ar buvusiu evoliucionistu. Už
tenką pažvelgti i Liet. Enciklopedi
ją ir paskaityti jo veikalų pavadi
nimus, kad būtų matyti, kas jis 
yra. Encyclopedia Americana dar 
pažymi, kad jis buvo outspoken 
against the antievolutionary law 
of Tennessee. Todėl tokių evoliuci
jos čempionų mokslininkų, kaip 
Osbornas ar Huxley, vadinimas an- 
tievoliucionistais yra aiškiausia ne
tiesa. Toliau T. Ž. remiasi aukš
čiau minėta jehovininkų knygele, 
kurią jis kažkodėl vadina “sutelkti
ne ir vertinga studija”, nors jos au
torius ar autoriai visai nepažymėti. 
Knygelė, kaip ir kita tos sektos lite
ratūra, parašyta pamokslininko to
nu, prikrauta visokių citatų iš įvai
rių veikalų bei Šv. Rašto, daug pa
veikslėlių ir pardavinėjama po 25 
centus ar ir už dyką platinama. Bet 
ir toji knygelė pripažįsta evoliuci
ją bent kaip teoriją: it is not a 
fact at all, būt is pure theory (21). 
Nurodo tėvas T. Ž. ir minėtą ad
ventistų žurnalą The Plain Truth, 

kuris skelbia antrą Kristaus atėji
mą mūsų generacijoj, vadinas ir 
pasaulio pabaigą. Tas žurnalas aiš
kina evoliuciją taip pat, kaip ir 
T. Ž., ją laikydamas tikėjimu, o ne 
mokslu (Žr. The Plain Truth, 1973, 
Nr. 6, p. 29).

Čia bus įdomu pažymėti ir tą 
faktą, jog yra kitas dominikonas — 
amerikietis R. J. Nogar, kuris para
šė aukščiau minėtą knygą The Wis- 
dom of Evolution (1963), dėsty
damas evoliuciją biologijos, filoso
fijos bei teologijos požiūriais. Jis 
evoliuciją laiko suderinama su to
mizmu ir su Katalikų Bažnyčios 
doktrina. Palankų įvadą tai kny
gai parašė žinomas mokslininkas 
biologas prof. Th. Dobzhansky. 
Tuo tarpu mūsų dominikonas yra 
didžiausias evoliucijos priešas. Kny
gos tuo klausimu jis dar neparašė, 
bet straipsniuose evoliucionistus 
pliekia negailestihgai. Savo kritiko
je jis nesiremia savo konfratru do
minikonu Nogaru, o Jehovos liudi
ninkų leidinuku bei adventistų lei
džiamu žurnaliuku. Jis kritikuoja 
straipsnius Liet. Enciklopedijoj ir 
Amerikos Katalikų Enciklopedijoj 
evoliucijos klausimu ir giria protes
tantų autorių leidinius (Tinkle ir 
kt.). Nors pats dr. T. Ž. kaip ir 
Gižinksas nėra biologai, bet tariasi 
geriau dalyką išmaną už mūsų bio
logus dr. Br. Povilaitį, rašiusį Liet. 
Enciklopedijoj, ir dr. V. Litą, rašiu
sį LKM Akademijos Suvažiavimo 
Darbuose. *

Kritikuoja dr. T. Ž. ir Teilhardą 
de Chardiną ir jo mokslo gerbėjus 
bei interpretatorius — A. Paškų, 
žymų prancūzų teologą Henri de 
Lubacą, SJ. ir kt. Bet ir čia ta pati 
istorija, kaip ir su Huxley — viskas 
sujaukta. Esą H. de Lubacas, gin
damas Teilhardą, iškreipęs jo moks
lą. Bet kitur jis teigia, kad H. de 
Lubacas “pasisakė, tegu ir netiesio
giai, ir prieš teilhardizmą”. Iš tik
rųjų tai pats T. Ž., ką cituodanias 
ar teigdamas, dažnai tai daro netiks
liai, pateikdamas tik dalį citatos ar 

kelis jos žodžius. Per maža vietos 
būtų tiems netikslumams nurodi
nėti. Pasitenkinsiu tik pora. T. Ž. 
šitaip cituoja mano straipsnį: “Mon
sinjoras savo nuomonę remia ir 
gamtos mokslo autoritetais — vienu 
prancūzu, kuris evoliucijos teoriją 
vadinąs ‘pasaka suaugusiems’, kon
krečiai pagal savo užmojį pridurda
mas vien tik Julian Huxley. (Darb. 
Nr. 20). Tuo tarpu mano sakinys 
Drauge iš tikrųjų yra toks: “Mon

sinjoras savo nuomonę remia ir 
gamtos mokslo autoritetais — vie
nu prancūzu, kuris evoliucijos te
oriją vadinąs ‘pasaka suaugusiems’, 
ir garsiu anglų biologu evoliucio
nistu Julian Huxley”. Sakinys labai 
paprastas, bet kaip rodo pabrauk
tos vietos, aiškiai iškreiptas. To
linau T. Ž. teigia, kad mons. L. G. 
“apie tą science fiction skaitė J. Ma- 
ritaino Le Paysan de la Garone 
knygoje, o ne iš bendrakeleivio su
žinojo”. Tuo tarpu pats mons. L. G. 
niekur nesako, kad apie science fic- 

tion skaitęs Maritaino knygoje, o

Vaizdas iš Lietuvoje pastatyto filmo “Herkus Mantas”. Kryžiuočiai puola prūsų pilį.

Didysis prūsų vadas Herkus Mantas
Septynių šimtų metų sukakčiai nuo jo žuvimo

J. DAINAUSKAS

Kryžiuočių kronikininkas Pet
ras Dusburgas 1273 m. įvykių 
aprašymų skyrelyje rašo, kad 
“..lr atsitiko, jog natangų vadas 
Henrikas Mante su keliais savo 
palydovais buvo atsidūręs girių 
lūžtvėse ir ten jis vienas buvo 
palapinėje, nes jo palydovai me- 
džiojo.Mantą netikėtai užklupo 
(Ordino) broliai — Hermanas 
Schoenenberg’as, Christburgo 
komtūras ir Helwigas von Gold- 
įbach’as su savo palydovais. Radę 
Henriką, labai tuo apsidžiaugė, 
tuojau pat jj sučiupo, pakorė ant 
medžio ir pakartąjį kalaviju per
vėrė...”. Vėlesnių padavimų duo
menimis, tai įvyko Prūsijos pie
tinėje dalyje 1273 metų bene va
sarą. Taip prieš 700 metų žuvo 
karo vadas, dvylika metų sėkmin
gai kariavęs prieš ano laiko be
ne (galingiausią Europoje, nuolat 
Vakarų ipapildomą, moderniš
kiausiai ginkluotą Kryžiuočių or
dino kariuomenę.

Trylika metų prieš tai, 1260m. 
liepos 13d., prie pietinio Durbės 
ežero kranto lietuviai sėkmingai 
susikovė su jungtine kryžiuočių 
bei kalavijuočių kariuomene, pa
remta būrio danų’ riterių, vado
vaujamų švedų princo, pagalbi
nių dalinių Prūsijos ordino vasa
lų bei kitų — viso apie 5.000 
karių. Tose kautynėse žuvo visa 
jsdbrovėlių vadovybė, — Livoni
jos ordino magistras Burhardtas 
von Homhausen, Prūsijos ordi
no maršalka Henrikas Botel, šve
dų princas Karolis ir su jais 150 
Ordino narių, viso daugiau kaip 
4.000 karių. Ordinui Durbės mū
šis buvo skaudžiausias karinis ir 
politinis pralailmėjiimas XIII a. 
Tą dieną galutinai žlugo Livoni
jos ordino mėginimas užgrobti 
Žemaitiją. Po tos pergalės iš .pa
grindų pasikeitė visa politinė pa-

tik pažymi, kad studentui Maritai- 
nas atsakęs: “Jis (Teilhardas) yra 
teologinių bei filosofinių apysakų 
rašytojas”. Vadinas, T. Ž. teigia 
priešingai, negu iš tikrųjų yra. Jei
gu tokių netikslumų pasitaiko, net 
cituojant ar atpasakojant lietuvišką 
tekstą, tai nėra ko ir stebėtis, kad 
nelietuviškame tekste jų yra dar 
daugiau.

Aplamai dr. T. Ž. lietuviškai ra
šo labai sunkiai, sakiniai dažnai su
jaukti, netaisyklingi, kartais nelo
giški. Ir tai, tur būt, gerokai prisi
deda prie visokių netikslumų atsi
radimo. Baigiant reikia pažymėti, 
kad galima ir evoliucijos klausimu 
galvoti taip, kaip buvo galvojama 
prieš tūkstančius metų; galima tą 
savo galvojimą remti jehovininkų, 
adventistų bei kitokiais raštais ir 
visai neminėti nei lietuvių, nei ki
tataučių mokslininkų, kurie kitaip 
mano. Bet tada tenka pripažinti, 
kad tokiu atveju turime ne objek
tyvią informaciją, o vienos nuomo
nės propagandą, juo labiau klaidi
nančią, kai ji remiama ne per dide
liais autoritetais ir netiksliu žino
mų mokslininkų nuomonės atpa

sakojimu. L. D.

idėitis 'Rytų Pabaltijy. Lietuvos pa
dėtis įlabai sustiprėjo. Gi iš visų 
Durbės mūšio pralaimėjimo pa
sekmių pati pavojingiausia. kry
žiuočiams buvo antrasis prūsų 
sukilimas. Jis truko be atvangos 
ištisus keturiolika metų, pralenk
damas savo mastu ir aitkalumu 
pirmąjį 1242—1249 m. sukilimą, 
kuris buvo pasibaigęs 1249m. 
Ghiristburg’o sutartimi. Tai buvo 
.paskutinis .masiškas, visą kraštą 
apėmęs sukilimas. Vėlesni 5 prū
sų bandymai sukilti buvo Kry
žiuočių ordino užgniaužti pačio
je užuomazgoje.

Kryžiuočiai jokių sutarčių ne
silaikė, ir (prūsai, negalėdami 
daugiau pakęsti Ordino priespau
dos, ryžosi sukilti. Dusburgiečio 
teigimu, prūsai 1260m. rugsėjo 
20d., ty. penkiomis savaitėms 
po Durbės mūšio praėjus, išsi
rinko savo kariuomenės vadais 
bei viršininkais: sembai—Glau
dą, varmiai — Glapą, natangai 

—(Henriką Mantą, pogezan ie
čiai — Auktumą ir bartai — Di- 
vonį.

Pirmą didelę karinę pergalę 
atvirame mūšyje, kaip tik vado
vaujami Natangijos srities vado 
Manto, prūsai pasiekė 1261 m. 
sausio 22 į pietus nuo Karaliau
čiaus, ties Pokarvių kaimu, prie 
Aismarių. Plrūsų karo papročiu, 
atsidėkojant dievams už ipengalę, 
turėjo būti paaukotas vienas be
laisvis. Dusburgietis rašo, kad 
tokį burtą ištraukęs, aukštos kil
mės Magdeburgo miestietis 
Hirtshals’ias. Jis kreipėsi į Mantą, 
prašydamas “prisiminti patirtas 
Magdeburgo mieste malones” ir 
išgelbėti jį nuo mirties. Matyt, 
Mantas, išvežtas į Vokietiją, prieš 
tai pakrikštytas ir gavęs Henriko 
vardą, apie 10 metų gyvenęs ir 
mokęsis Magdeburge, gal gyve
no pas .tą Hirtshals’ą ar šiaip bu
vo su juo pažįstamas. Mantas 
užstojo belaisvį ir liepė traukti 
burtus iš naujo. Bet ir antrą ir 
trečią kartą lemtingas burtas te
ko Hirtshalsui. Tuomet jis ir 
buvęs sudegintas drauge su žirgu. 
Toji Pokarvių pergalė labai pri
sidėjo prie puolamųjų prūsų 
veiksmų pagyvinimo.

Iki 1261 m. vidurio Varmijos 
ir Pagudės prūsai, vadovaujami 
savo vadų Glapo ir Auktumos, 
išnaikino kryžiuočių įgulas dau
gelyje pilių.Ypač daug sumanu
mo parodė prūsai, norėdami pa
imti Karaliaučių, svarbiausią vo
kiečių atramos punktą šiaurinė
je krašto dalyje. Pirmiausia prū
sai, kaip “prityrę kare ir suma
nūs vyrai”, buvo užblokavę savo 
laivais Priegliaus žiotis, nepra- 
leisdami į pilį jokių pastiprinimų 
ir maisto transportų, bet vokie
čiams pasisekė tuos laivus pa
skandinti. Tada prūsai, kaip rašo 
Dusburgas, nutarė “... pastaty
ti tiltą per Priegliaus upę ir abie
juose .jo galuose įrengti po sus
tiprintą bokštą, kad šitaip būtų 
sutrukdytas bet kurių reikmenų 
gabenimas j Karaliaučiaus pilį...”.

upės
my-

Turint galvoje Priegliaus 
platumą deltoje (apie 1.5 
ilios), tokio įrengimo pastatymas 
geriausiai parodo prūsų linžinieri- 
nius sugebėjimus. Tik didelėmis 
pastangomis vokiečiams pavyko 
tą tiltą sudeginti. Po to Karaliau
čiaus šturmuoti buvo atžygiavęs 
Mantas su jungtine kelių sričių 
kariuomene, tačiau kautynių 
metu jis buvo sunkiai sužeistas 
ietimi, ir kariuomenė, nepaėmu
si Karaliaučiaus, atsitraukė.

1263 m. Naitangijoje, trimis 
pilių griovimo mašinomis ir tri
mis bastionais prūsų šturmuo
tas, krito Kreuzburg’as, Dusbur- 
go teigimu, išlaikęs apgulti 
3 metus. Ordino padėtis darėsi 
vis kritiškesnė. Prūsijoje kryžiuo

toje krito kryžiuočių Vizenburg’o 
pilis. 1264m. prūsai pasiekė dar 
vieną, bet jau beveik paskutinę 
savo žymesnę pergalę. Po ketve
rtų metų apgulos jiems pavyko 
užimti svarbią ir gerai įtvirtin
tą Hartenstein’o pilį. Tuo žygiu 
Bartos sritis buvo galutinai išva
lyta nuo vokiečių.

Nepaisant daugelio žymių 
.pergalių ir aiškaus prūsų vyravi
mo, jiems vis dėlto nepavyko pa
siekti esminio persilaužimo, ko
vojant; prieš Ordiną. Karaliau
čiuje, Baigoje, Elbinge, Kūlime ir 
Torunėje tebebuvo kryžiuočiai. 
Ordinas ir toliau kontroliavo 
Vyslos ir Aismarių pakraščius. 
Nuo 1265 m. prūsų eilėse ėmė 
reikštis vis didėjantis nuovargis. 
Nuolatinės didžios kovos, Ordi
no pilių šturmavimas ir žygiai į 
Pavyslį reikalavo daug žmo
nių aukų ir medžiaginių išteklių. 
Karas atitraukė nuo žemės darbo 
vyrus. Kavų metu pasėliai buvo 
niokojami, kaimai išdeginami, 
grėsė badas. Stokojo taipgi gink
lų ir kitokių reikmenų. Lietuvoje 
po Treniotos nužudymo (1265) 
nesiliovė kovos dėl valdžios, be 
to, lietuviai patys turėjo gintis 
nuo Livonijos ordino ir totorių 
puolimų, todėl jų pagalba prū
sams nutrūko, o vienų sūduvių 
(jotvingių) parama buvo nepa
kankama lemiamam .persilauži
mui kaire pasiekti. Prūsai patys 
vieni nebeįstengė .pereiti į vie
ningą platų puolimą. Bet ir Or-. 
dinas dar nebuvo pakankamai 
atsigavęs, kad būtų pajėgus mal
šinti visą kraštą, todėl, kaip ir 
ankstesnį Prūsijos nukariavimą, 
taip dabar ir sukilimo slopinimą 
jis pradėjo niuo atskirų valsčių ir 
žemių. Pirmiausia Karaliaučiaus 
įgulos jėgomis buvo imta .slopin
ti Sambija, kuriai trūko vado. Į- 
takinigi sernbų viltingai (ikilmin- 
giėji) ėmė pereidinėti į Ordino 
pusę (tokių perėjiūnų — išdavikų 
atsirado daugiau kaip 60, neskai-

LKM Akademijos suvažiavimo 
Psichologijos - pedagogikos sekei j os
programa

Šeštadienis, 1973 m. rugsėjo 
1 d., Bostone, Mass.

Bendrinė tema: “Humanita
rinių vertybių ugdymas ir jų 
įtaka modernių problemų spren
dime”.

9:00 Įvadas: Humanistinės 
vertybės gyvenime.

9:15 Prof. dr. Ina Užgirienė, 
darko un-tas, “Protinis vysty
masis ir etinių normų suprati
mas”.

10:00 Prof. dr. Justinas Pi- 
kūnas, Detroito un-tas, “Huma
nistinės vertybės: ugdymas ar 
paneigimas?”

10:45 Dr. Romualdas Kriau
čiūnas, Michigano valstybinis 
un-tas, “Pasaulio lietuvių jau
nimo studijinės anketos rezul
tatų svarbesnės koreliacijos”.

11:15 Prof. kun. Antanas

Herkus Mantas (kairėje) — aktorius Antanas Šurna ir prūsų rikis Koltis 
aktorius Stasys Petronaitis filme.

čių valdžia baigdavosi tuojau pat 
už jų dar valdomų pilių sienų. 
1263m. pirmojoje (pusėje, gal pa
vasarį, kryžiuočiai 'patyrė antrą 
svarbų karinį pralaimėjimą. Į 
Pavyslį atžygiavo Mantas su 
“milžiniška”, kaip rašo kroniko
je, kariuomene. Begrįždami iš to 
žygio, ties Liubavą, prūsai susi
dūrė su kryžiuočiais. To mūšio 
eigoje Mantas pavartojo įprastą 
prūsams, lygiai kaip ir lie
tuviams bei kiltiems baltams, 
manevrą: po smarkios įžanginės 
kovos ties užtvaromis, kryžiuo
čių Spaudžiami, prūsai tarytum 
pradėjo trauktis iš kovos lauko 
ir išsisklaidė, įtraukdami paskui 
save besivejančius vokiečius, o kai 
kryžiuočių eilės iškriko, prūsai 
vėl susibūrė, puolė vokiečius ir 
(po atkaklios kovos juos visai su
triuškino. “Jr įvyko ten tokia 
Dievo tautos škerdynė”, rašo 
Dusburgas, “kad ji laikoma di
desnė, negu toji, kuri buvo Kur
še (Durbės mūšyje). Nors čia 
įtiek ir nežuvo, kaip ten, bet šį 
kartą, sakytum, išsibaigė eilė vi
sų rinktinių vyrų, kurių išminti
mi bei sumanumu tvarkėsi Prūsi
ja (t.y. Ordinas) ir buvo vedami 
karai...”. Ši Manto karių pergalė 
atidarė kėlią nuolatiniams prūsų 

■puolimam į Pavyslį, 1263 Bar-

itanit jų giminių; visų jų vardus 
1299m. Karaliaučiaus komtūras 
Bruhafen’as surašė atskirame są
raše Ordino pareigūnų žiniai, 
kad anie ‘‘nebūtų skriaudžiami”). 
Kryžiuočiai naikino Sambijos 
valsčių po valsčiaus, pradėdami 
nuo tų, kurie buvo arčiausiai prie 
Karaliaučiaus. Iš numalšintų 
valsčių likę gyvi prūsai buvo tre
miami į kitas vietas.

Kitose srityse kovos vis tebe
vyko, bet prūsus vis laibiau spau
dė daug (pranašesnės kryžiuočių 
jėgos, vėl papildomos naujais da
liniais iš Vakarų. Gi 1272m. at
vykus į Karaliaučių, Meiseųo 
markgrafo Diitricho II-jo kariuo
menei, 1272—73 m. žiemą buvo 
surengtas visa naikinantis mal
šinimo žygis į' Natangiją. Šito 
Ditricho tėvas 1243m. žiauriai 
žudė pomezaniečius, gi dabar, 
Ditrichas II-sis, be atodairos žu
dė natangus, Dusburgiečio žo
džiais, “kiekvieną dieną nušvies
damas Natangiją gaisrais ibed plė
šimais”. Natangijos pasipriešini
mas buvo palaužtas, nes pritrū
ko ir ginklų ir žmonių, nors ne 
tuoj, nes, kaip nurodo Dusbuir- 
įgietis, jie (t.y. matangai) tik se
kančiais (1273) metais “vėl pa
sidavė tikėjimui ir įbroliams.”. 
Mantas su ištikimų vyrų būreliu

slapstėsi krašto gilumoje. Ditri- 
cth’ui su savo kariuomene išsi
krausčius atgal į Vokietiją, 1273 
m. Manto būstinę, kaip rašo pra
džioje cituota žinia iš Dusibuir- 
go kronikos,, aptiko Christ- 
burg’o komtūras, kuris pats sa
varankiškai ir nužudė Mantą. 
Mantui žuvus, kryžiuočiai baigė 
slopinti Natangiją ir kaimyninę 
Varmiją, (bet Pogezani'ja vis dar 
priešinosi. Pagezaniiečiai bandė 
pulti Elbingo miestą ir ten išnai
kino laibai daug vokiečių, bet ta
da Ordinas metė visas savo jėgas. 
Visa Pogezaniijos sritis buvo žiau
riausiai nuniokota — vyrai buvo 
išžudyti, o moterys, vaikiai ir tur
tai tapo kryžiuočių grobiu. Nuo 
to laiko, kaip rašo Dusburgas 
"visoje prūsų žemėje įsiviešpata
vo taika”, arba tikriau saikam ka
pų tyla. 1274m. yra laikomi pas
kutiniaisiais didžiojo prūsų suki
limo .metais.

Manto gimimo metai nežino
mi. Težinoma tik, kad jis buvo 
kilęs iš Natangijos, į .p.v. nuo 
Karaliaučiaus, kur greičiausiai 
ibuVo ir jo pilis, šaltiniuose vadi
nama Beselede vardu. Dusbur- 
nas Mantą kildina iš Manti 
minų giminės.

Paškus, Ottawos un-t.as, “Mo
dernaus žmogaus dilemos krik,- 
čioniškosios moralės šviesoje”.

12:00 Diskusijos bei klausi
mai ir atsakymai.

LKM Akademijos suvažiavi
me, kuris įvyks š. m. Darbo 
šventės savaitgalyje Bostone, 
Psichologijos - pedagogikos pro 
gramą pradės dr. Ina Užgirienė 
paskaita “Protinis vystymasis 
ir etinių normų supratimas”. 
Dr. Užgirienė yra garsiojo dar
ko universiteto, Worcester, 
Mass., profesorė. Savo paskai
toje ji nagrinės mąstymo lygio 
ir daromų etinių sprendimų są
veiką, pabrėždama teisingumo 
supratimo plėtrą. Profesorė at
sakys į klausimą, kaip mąsty
mo lygis apriboja etinių normų 
supratimą ir pakreipia sprendi
mus, ir pristatys modernių em
pirinių tyrinėjimų duomenis. 
Kadangi dr. Užgirienė yra pro
tinio vystymosi studijavimo ir 
aplamai vaiko plėtros žinovė, 
jos paskaita bus įdomi pedago
gams, psichologams, o taip pat 
išsilavinusiems tėvams ir mo
tinoms. Bostono lietuviams su
teikiama reta proga jos studiją 
išklausyti ir su ja susipažinti.

Dr. R. Kriaučiūnas pažvelgs 
j antrojo Pasaulio Lietuvių jau
nimo kongreso studijinės anke
tos rezultatus, kurie buvo su
rinkti 1972-jų metų bėgyje. 
Kiek detaliau jis nagrinės spau
doje dar nepaskelbtas koreliaci
jas, kurios išryškina įvairių, 
jaunimą įtaigaujančiu faktorių 
statistinius santykius. Prof. J. 
Pikūnas nagrinės neigiamųjų 
įtakų gausumą ir pabrėš teigia
mų faktorių sąveikos reikalin
gumą humaniškųjų vertybių 
ugdyme. Kun. dr. A. Paškus iš
kels naujai susidarančias dile
mas ir svarstys jų sprendimus 
bei jų gilesnes pasekmes žmo
gaus gyvenime. Visi paskaiti
ninkai yra gerai kvalifikuoti sa
vo temas nagrinėti tiek psicho
logijos tiek pedagogikos švieso
je.

d*------------------------------------ rn

KANADA ir U.S.A.

Pasinaudodami mūsų patarnavimu, geriausiai, 
paremsite savo gimines Lietuvoje, mūsų patarimas 
padės Jums apsispręsti kę pasiųsti ir kas bus nau* 
dingą ir praktiška.

Vasaros ir rudens sezonui, specialiai siūlome šias pre
kes: (Muitas jau įskaičiuotas į kainą.)

Nepermatomo nailono medžiaga suknelei $12.00
Gefiūro medžiaga suknelei $14.00
Crimplene medžiaga su blizgučiais $18.00
Gėlėta arba ornamentais crimplene medžiaga. $15.00
Lygi crimplene medžiaga suknelei $12.00
Dirbtinis mink kailis paltui. $48.00
Dirbtinio nailoninio kailio paltui medžiaga. $27.00
Labai gera vilnonė moteriškiems paltams me

džiaga $36.00
Nailoniniai išeiginiai marškiniai. $ 9.00
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių rūbų. $ 9.00

Perukai nuo $24.00 iki $60.00. (Muitas už peruką jau į 
įskaičiuotas).

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dvira
čių, televizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pi
nigus dėl tokių prekių, kurias negalima iš čia pasiųsti.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, Hackney Road, London* E. 2., England
Telef. — 01739 8734

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą 
arba kitas šalis.

----------------i.
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"Žaiskim ieškojimą" 
pasitinkant
Živilės Bilaišytės debiutas

MIRGA SEREPKAITĖ

Živilė Bilaišytė, ŽAISKIM IEŠKO
JIMĄ. Eilėraščiai. “Mažosios bibliote
kos” serijoj išleido Pedagoginis litua
nistikos institutas Chicagoje 1973 m. 
Redagavo A. Dundulis. Viršelį piešė 
Danguolė Stončiūtė. Mecenatai — Chi
cagos Aukštesniosios lituanistinės mo
kyklos 1972-1973 mokslo metų abitu
rientai.

Oi, vargas, vargas, jei jūsų
lygtys

Neišrašytos juoda ant balto, 
vargas, jeigu įstatymai 
nenukalti iš akmens.

Gyvenimas — ieškojimas vi
dinio savęs, kuris slypi už logi
kos, už apsvaigusių minių šauks
mo, už jau išmindyto kelio. Kon
kretaus atsakymo nėra — min
tys sukasi užburtu ratu, kaip 
“žalčiai įsikanda uodegas — ri
tasi, ritasi...”

Tokie įspūdžiai, paskaičius Ži
vilės Bilaišytės poezijos rinkinį 
“Žaiskim ieškojimą”. Net šio 
rinkinio pavadinime matyti poe
tės noras pasitraukti iš eilinio 
žmogaus gyvenimo, grįžti į jau
ną pasakišką būtį. Atsiveria 
simbolių pasaulis: angelai, sau
lė, migla, šešėliai. “Veidrodžiai 
verkia”, “vaizduotė minkštom 
letenom vaikšto”, “saulė atver
čia knygas”. Simboliai darniai 
rišas. Živilės poezijoj jaučiama 
tyli melancholiška muzika. “Mo
zaikos” eilėr. skaitome:

Sūrios skeveldros žiauriai
žeidžia pirštus.
Dėstome
verkiančius akmenis
vargo mozaikoje.

Šiame eilėraštyje ir kituose 
simboliai kuria skaitytojui pa
veikslą, kurį jis ne tik mato, 
bet girdi ir jaučia. Skaitydamas 
šią poeziją, sukurtam vaizdui 
pasiduodi, kaip, atrodo ,jr poetė 
jam buvo pasidavusi, ir jį išgy
veni. Vaizdo grožis protu nepa
gaunamas.

Rinkinyje nėra griežtos eilė
daros. Eiliavimas laisvas. Kai 
kuriuose eilėraščiuose vienas 
posmelis klausia, o sekantis at
sako, arba trys kreipiasi, o ket
virtas paaiškina.

Poetės žodynas spalvingas, 
nekasdieninis. Gausu epitetų ir 
prozopopejų: gėlės purpurinės, 
aklas sniegas, kvatoja obuoliai, 
verkia veidrodžiai. Lietuvių kal
ba gryna ir tiksli.

Eilėraščiuose aiškios dvi te
mos — laiko viešpatavimas ir 
vidinio pasaulio svarba. Laikas 
— visavaldantis ir amžinas. 
Laiko figūra pasikartoja dauge
lyje eilėraščių:

Kur mes dingsime, kur eisime, 
Kaip ilgai žaisime — sniegas 

nutirpo.

Tako gale šypsosi 
įkūnytas laikas.

Laiko apskritime 
atsikartoju neįveikiamai.

Laikas neatsisuks — 
klajonė tęsiama toliau.

O mes vis mėtome obuolius, 
Kad akys šypsotųs 
ir gyventų užburtame sode 
po Laiko sparnais.

Živilė Bilaišytė

Nors eilėraščiai labiau melan
choliški bet nenusigręžiama ir 
nuo vilties. Eilėraštis “Lauksiu” 
baigiasi:

Lauksiu tavęs,
o kai nušvis dangus, 
pakilsiu vieversiu.

Živilės Bilaišytės kūryba sim
bolistinė, bet naujoviška. Nors 
temos panašios į mūsų žymiojo 
simbolisto Putino, Živilės sim
boliai kažkaip jauni, nauji. Kai 
kurie tokie originalūs, kad ne 
vienam iš mūsų gal bus ir nesu
prantami.

Nors Živilė Bilaišytė rašo, 
kad ji vaikšto “Mieguistais rit
mo žingsniais”, bet šiuo rinkiniu 
ji atėjo tvirtu poezijos žingsniu. 
Ji sako:

Kadaise aš tikėjau taip
tvirtai,

kad žodžiu pavirsti būtų net 
smagu.

Linkėtina jai dar ne kartą pa
virsti žodžiu ir poezijai nuolat 
kartoti “aš tau likau ištikima”.

GERA NAUJIENA 
mūšų klijentams, norintiems pirkti 

BUTU
i

savo giminėms Lietuvoje ir USSR
Dabar vykdoma plati modernių kooperatinių butų statybos programa 
šiuose miestuose:

MASKVOJ, LENINGRADE, KIJEVE, MINSKE, LVOVE, RYGOJ, 
TALLINE, KIŠINIOVE, ODESOJ, VILNIUJ, KAUNE, ROSTOVE 
prie Dono, KRASNODARE, CHARKOVE, TAŠKENTE, ALMA- 
ATOJ ir kituose miestuose.

Galima gauti vieno, dviejų, trijų ar keturių kambarių butų (su vir
tuve, vonia ir podėlio kambariu).

Viską tvarko VNESHPOSYLTORG per savo išimtinę 
atstovybę Amerikoje.

PODAROGIFTS, Ine.
240 FTFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28 g-vės), NEVY YORK, N.Y. 10001 

TEL.: (212) 685 - 4537

DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LTTBTtATtyRA

Lituanistika Stockholmo konferencijoje
Š. m. birželio 8-11 d. Stock

holme įvyko tarptautinio masto 
studijų apie Pabaltijį konferen
cija, apie kurios bendrąjį pobū
dį savo skaitytojus jau esame 
informavę birželio 23 d. “Drau
go” kultūrinio priedo puslapiuos. 
Šį kartą pateikiame dar ir dau
giau, ypač lituanistiką liečian
čių, anos konferencijos detalių. 
Konferenciją ruošė 1970 m. 
Stockholme’ įsikūręs Baltistika 
Institutet (The Baltic Scientific 
Institute in Scandinavia). Ši 
konferencija yra antroji, pirmo
ji, labiau vietinio pobūdžio, įvy
ko 1971 birželio 4-6 d. Stock
holme.

Šią antrąją studijų konferen
cija Sheraton viešbutyje atida
rė Instituto pirmininkas latvis 
dr. Bruno Kalninė. Konferenci
ją pasveikino švedų švietimo mi
nisterijos atstovas I. Bekeris, 
The Association for the Advan- 
cement of Baltic Studies pirmi
ninkas latvis Edgar Anderson 
ir pabaltiečių-vokiečių istorikų 
vardu dr. Taube. Pirmosios die
nos pilnaties sesija vyko Shera
ton viešbučio sidabrinėje salėje. 
Po pirmosios dienos posėdžių 
konferencijos dalyviai buvo pri
imti Stockholmo miesto vadovy
bės gražiojoje miesto rotušėje 
(City Hali). Paskiau konferenci
ja vyko Haesselby pilyje netoli 
Stockholmo. Pilis yra padovano
ta švedų vyriausybei ir yra skir
ta Skandinavijos kultūriniams 
reikalams.

Ši antroji konferencija buvo 
didelės apimties. Joje be Švedi
joje gyvenančių pabaltiečių 
mokslininkų, dalyvavo atstovai 
iš JAV, Kanados, Australijos 
Anglijos, Vokietijos, Šveicarijos, 
Prancūzijos, Vengrijos. Paskai
tos buvo suskirstytos į ketu
rias grupes — bendresnio pobū- 

skaitomos 
o kitos- 
grupėse: 
istorijos 
mokslų.

džio paskaitos buvo 
pilnaties posėdžiuose, 
trijose specialiose 
kalbotyros-literatūros, 
ir socialinių-politinių
Paskaitų buvo ištisa galybė — 
72. Jose buvo paliesti įvairūs 
minėtų mokslinių šakų klausi
mų aspektai. Kiekybiškai domi
navo latviai. Iš lietuvių tebuvo 
tik septyni paskaitininkai, iš ku
rių šeši dalyvavo patys, o sep
tintasis, geriau septintoji — 
prof. Janina Reklaitienė, Uni- 
versity of Illinois, pati nedaly
vavo, bet jos paskaitą “Mor- 
phophonemic and other Factors 
in Linguistic Change” perskaitė 
prof. Levin. Iš lietuvių dalyva
vo: prof. Anatole Matulis, The 
University of Wisconsin — 
Green Bay, dr. A. Gerutis iš

Berno, Šveicarijos, prof. R. Mi-1 kų priėmimą ponų Būgų viloje, 
siūnas iš Williams College, kun 
dr. R. Krasauskas, Lietuvių ka
talikų mokslų akademija, Roma, 
dr. K. Čeginskas, Uppsala ir 
univ. lektorius J. Lingis, Stock
holmo univ. Be to konferenci
joje, tiek lietuvių, tiek konferen
cijos dalyvių maloniam nustebi
mui, dalyvavo ir vyskupas A. 
Deksnys, lydimas prelato P. Ce- 
liešiaus.

Iškilmingoje atidarymo pilna
ties sesijoje pirmasis iš lietuvių 
savo paskaitą skaitė A. Matulis 
apie “Alexander Solzhenitsyn 
and the Baltic National Circle”. 
Birželio 10d. pilnaties sesijoje 
skaitė A. Gerutis apie “Einige 
Aspekte dės sowjetischen Foede- 
ralismus”, kalbotyros ir litera
tūros sekcijoje, be jau minėtos 
Reklaitienės paskaitos, skaitė 

J. Lingis apie “Neue Elemente 
und ein Inhalt der alten litaus- 
chen Volksbrauche”, istorinių 
mokslų sekcijoje skaitė R. Mi
siūnas apie “Gustav III and 
Lithuania, Plans for a Swedish 
Monopoly of Palanga in 1790”, 
socialinių-politinių mokslų sek
cijoje kalbėjo K. Čeginskas apie 
“Bevoelkerungszahl und Gebiet- 
sveraenderungen in Litauen 
1939-50” ir R. Krasauskas apie 
“Die katholische Kirche in Li
tauen seit 1940”.

Be lietuvių paskaitininkų, li
tuanistinėmis temomis kalbėjo 
ir kitų kraštų mokslininkai: 
prof. W. R. Schmalstieg, The 
Pennsylvania Statė University, 
apie “Some Thouhts on Old 
Prussian”, prof. J. F. Levin, 
University of California, River- 
side apie “Nationalization in 
Lituanian: Rules and Realiem”, 
prof. D. Robinson, The Ohio 
Statė University apie “The Pho- 
nology of Slavic Loanwords in 
Lithuanian” ir dr. James D. 
White, University of Glasgow 
apie “Scotish Lithuanians and 
the Russian Revolution”. Ir ki
tose paskaitose buvo daugiau 
ar mažiau paliesta ir Lietuva, 
ypač Švedijoje gyvenančio estų 
kilmės aktyvaus žurnalisto An
drės Kueng paskaitoje l uždaro
moje pilnaties sesijoje “The Bal
tic Statės Today”. Iš lietuvių 
posėdžiuose pirmininkavo Lin
gis (paskutinėje pilnaties sesi
joje) ir A. Matulis (paskutinia
me kalbotyros-literatūros sekci
jos posėdyje).

Konferencijos lietuviams pa
skaitininkams ir minėtiems už
sieniečiams mokslininkams skai
čiusiems lituanistinėmis temo
mis birželio 9 d. Lietuvių Bend
ruomenė Švedijoje turuose jau-

Susirinkusiuosius šiltu lietuviš
ku ’ žodeliu pasveikino Šve
dijos lietuvių Bendruomenės vi
cepirmininkas Lingis. Pobūvy,1 
be gero būrelio Švedijos lietu
vių, jau minėtų paskaitininkų, 
dalyvavo ir vyskupas A. Deks- 
nus, prel. P. Celiešius, į Stock-, 
holmą neseniai perkeltas Ka-' 
nados ambasados patarėjas V. 
Meilus su žmona ir buv. Lenki
jos pasiuntinybės Stockholme 
patarėjas W. Patek, kuris, tarp 
kitko, konferencijoje skaitė apie 
“The Internment and Escape of 
the Polish Submarine ‘Przel’ 
from Tallin, 14-18 September, 
1939”.

Besivaišinant nuoširdų lietu
višką žodį Švedijos lietuviams 
tarė vyskupas A. Deksnys.

krp.

DĖMESIO!
TAISAU įvairius kranus, durų 

spynas, vandens vamzdžius, medinius 
laiptus, dažau langus iš lauko. 
Nebrangiai.

JUOZAS — 436-7041

Lietuvių literatūros 
konspektas 
švedų kalba

J. Lingis, Stockholmo unlv. 
SlavistikoB instituto Baltų kal
bų skyriaus pavestas, paruošė 
ir universitetui įteikė lietuvių li
teratūros istorijos konspekto 
pirmąją dalį, apimančią senąją 
lietuvių literatūrą ligi “Aušros” 
pasirodymo. Lietuvių literatūros 
istoriją Lingis pradeda ne nuo 
Mažvydo, o nuo Lietuvos met
rikos, Lietuvos metraščių, čia 
vietos randa ir Lietuvos statuto 
visos trys laidos, raštai apie 
Lietuvą lotynų kalba ir pan. Jei 
Institutas suras lėšų — univer
siteto resursai švedų vyriausy
bės kasmet gerokai apkarpomi 
—- Lingis yra pasiryžęs, jei 
sveikata ir laikas leis, paruošti 
ir likusią lietuvių literatūros is
torijos dalį. Ta proga reikia pri
minti, kad Lingio įnašas, popu
liarinant Lietuvą, jos kalbą bei 
literatūrą Švedijoje, yra jo po 
darbo nuliekamo laiko išdava, 
neB jo tiesioginis darbas yra 
Švedijos karinio laivyno admi

nistracijoj — jąu nuo 1950 m. 
Lingis antikvaro titulu (pirmo
ji tokia tarnyba švedų karinio 
laivyno administracijoje) dirba 
kaip muziejinis ekspertas, kartu 
eidamas ir švedų karinio laivy
no muziejinio komiteto sekre
toriaus pareigas.

IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 80% nuolaKla

Galima pirkt dalimis ir įmokėtinai

SOUTHYVEST FURN1TURE CO.
6200 S. Wewtem . Tel. GR 6-4421

KONCERTINES 
YPATINGAS 

GITARAS 
IR 

KANKLES 
DARO PACAI. UŽSAKYMU 

IR
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS

KVIRINAS RUNIMAS
4914 W. Cerinak Rd.
CICERO, ILL. 60650

Tel. — 652 3200

VILNIUJE 5

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENE

EKSKURSIJOS Į LIETUVA
16 DIENŲ

Kaina nuo $675.00
Jungtis prie grupių galima Bostone arba New Yorke. 

Dar yra vietų šiose grupėse:

RUGSĖJO 5 - SPALIO 3
ir 

GRUODŽIO 21
Vykstantiems iš Chicagos $100.00 

ir iš Detroito $66.00 - daugiau.
Grupėse dalyvių skaičius ribotas — NESIVĖLUOKITE!

Philomena sako...
DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
Išeina Ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų.

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
J Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą. Jūs 
dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba.

Jei norite įsigyti namą, turėti 
pakankamai lėšų vaikų mokslui ar 
senatvei, 
pytt

laikas dabar pradėti tau-

5%
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Pasabook
Aocount

5'/4%
»0 Day

PllHHbook
Aooounts

5%%
51,000 or 

more
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(1 to 2 yra.)
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$5,000 or 

mare 
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Certificate 
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CHICAGO HE
savings and loan association

6245 south vvestern avenue 476 7575
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Nauji leidiniai
• AIDAI, 1973 m. gegužės 

mėn. Nr. 5. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122. Leidžia lietuviai 
pranciškonai; leidėjų atstovas 
žurnalo reikalams T. dr. Leo
nardas Andriekus, O.F.M. Ad
ministruoja T. Benvenutas Ra
manauskas,, O.F.M., 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn,, N. Y. 
11221 Metinė prenumerata 10 
dol.

Naujas numeris pradedamas 
Romualdo Kriaučiūno pareng
tais Pasaulio lietuvių jaunimo 
II kongreso studijinės anketos 
duomenimis. Literatūros bičiu
liui bus smagi naujiena mūsų 
žymaus beletristo Mariaus Kati
liškio poezija — posmai apie 
pavasarį. O už vis įdomiausi šio 
numerio puslapiai — Jurgio Ble- 
kaičio raštas apie aktorių Hen
riką Kačinską jo 70 metų sukak
ties proga. Straipsnio tęsinys 
dar nusidrieks ir į kitą "Aidų” 
numerį, bet jau ir iš to, kas šia
me parašyta, galima sakyti, jog 
tai yra tikras pavyzdys,, kaip 
rašyti jubiliejų proga, kad 
skaitytojui puslapiai būtų tik
ras molonumas. Juozas Krali- 
kauškas baigia ilgėlesnį savo 
paštą apie senovės lietuvių die- 
Viją ir Leonardas Dambriūnas 
— savo telbardinius svarsty
mus.

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
prisiminta Romo Kalantos au
kos metinės, astronomo Koper
niko gimimo 500 metų jubilie
jus, Balio Vitkaus 75 metų su
kaktis ir vokiečių literatūra 
1972 metais. Pr. Visvydui atsa
ko Petronėlė Orintaitė. Recen
zuojamas ir A. Kuršaičio žody
no III tomas, nauja Lossovvskio 
knyga, aptariamas kolektyvinis 
veikalas apie Eretą ir Mato Rai
šupio "Dabarties kankiniai”; 
liečiamas sovietinis žvilgsnis į 
filosofijos istoriją; stabtelėjama 
prie A. Musteikio ‘‘Kiaurų rieš
kučių” ir V. Liulevičiaus reda
guoto "Jurgio Krasnicko”.

Žurnalą puošia premijuotasis 
Adolfo Valeškos skaldyto stiklo 
vitražas “Motina” ir mūsų ar
chitektų įvairių projektų nuo
traukos.

• LITUANUS, Votume 19, 
No. 9, Summer 1973. The Lithu
anian Quarterly. Pagaliau jau
nosios mūsų akademikų kartos 
rūpesčiu leidžiamas anglų kal
ba lietuviškųjų temų akademi
nio pobūdžio žurnalas “Litua
nus” šiuo numeriu pasivijo lai
ką. Tai redakcinio kolektyvo ir 
administracinius reikalus tvar
kančio Jono Kučėno suderintų 
pastangų šviesus vaisius. Žurna
las siunčiamas į viso pasaulio 
mokslo institucijas ir bibliote
kas. Patys lietuviai žurnalą tu
rėtų daugiau paremti prenume
ratomis sau ar kaimynams kita
taučiams. Žurnalo redakcijos ir 
administracijos adresas: Litua
nus, P. O. Box 9318, Chicago, 
IB. 60690, U. S. A. Metinė ketu
rių numerių prenumerata $8.00.

Šį numerį redagavo dr. To
mas Remeikis. Jin sutelkta me
džiaga, daugiausia vaizduojanti 
nepalaužiamą lietuvių kūrybin
gumą primestos bolševikinės 
santvarkos rėmuose. Apie kvie
timą Arkadijon šių dienų Lietu
vos poezijoje rašo Rimvydas Šil
bajoris,, o apie folklorines šak
nis tenykštėje šios dienos lite
ratūroje — Bronius Vaškelis. 
Nacionalizmą ir socializmą aki- 
staton estų dramoje sustato 
Andrės Juriado. Duodama Rai
mundo Samulevičiaus dramos 
ištrauka. Trumpu komentaru ir 
nuotraukomis pristatoma jaunų
jų Lietuvos dailininkų grafika. 
Dokumentų puslapiuose spausdi
namas pašalinto Kauno teatro 
režisieriaus Jono Jurašo laiškas 
partijos vadovams ir lietuvių in- 
telektuaiy į Vakarus pasiųstas

atsišaukimas Čiurlionio kūrybos 
apsaugos reikalu. Knygų pusla
piuos recenzuojama B. J. Kaslo 
1 fhe USSR-GERMAN Agresion 
Against Lithuania” ir Liucijos 
Baldaufienės Vokietijoje pa
ruošta ir išleista lietuvių poezi
jos antologija vokiečių kalba 
"Litauische Lyrik”.

• BALTIC M AT E RI AL IN 
THE UNIVERSITY OF TO
RONTO LIBRARY. A. Biblio- 
graphy compiled by Elvi Aer, 
Betty McKinstry, Vida Mockus, 
Emilija Ziplans. Printed for the 
Association for the Advance- 
ment of Baltic Studies and the 
University of Toronto Library 
by the University of Toronto 
Press.

Gražiai parengtas didesnio 
formato 125 puslapių leidinys, 
kuriame pateikiama Baltijos 
valstybes ir tautas (estus, lat
vius ir lietuvius) liečiančių ir 
esančių Toronto universiteto 
bibliotekoje knygų bibliografija. 
Bibliografijon įtraukti leidiniai 
yra parašyti įvairiomis pasaulio 
kalbomis, žinoma,, nemažai pačių 
baltiečių kalbomis, jų tarpe 
daug ne tik mokslo, bet ir gro
žinės literatūros pozicijų, čia su
rinktoji bibliografija rodo, kad 
Toronto universiteto biblioteka 
pabaltiečių ar juos liečiančių 
knygų turi 1569 tomus.

• Vladas Drėma, PRANCIŠ
KUS 'SMUGLEVIČIUS. Išleido 
"Vagos” leidykla Vilniuje 1973 
m. Didelio formato, 424 psl., 
gausiai spalvotomis ir nespalvo
tomis dailės darbų nuotrauko
mis iliustruota, žinomo dailinin
ko Pranciškaus .Smuglevičiaus 
(1745-1807) kūrybinį ir peda
goginį darbą apžvelgianti mono
grafija. Jos autorius Vladas 
Drėma įvykdė didelį užsimoji
mą, šį senojo Vilniaus universi
teto Tapybos katedros įsteigė
ją, jaunų dailininkų auklėtoją ir 
patį žymų ano meto dailininką 
pristatydamas plačiau šiandieni
nei visuomenei.

Vlado Drėmos, o ir kitų, me
no istorijos klausimus šiandien 
studijuojančių ir rašančių Lie
tuvoje, atliekamas be galo svar
bus darbas, lietuvių ir Lietuvos 
meno istorijos raidon įjungiant 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tijos praeities amžius, o ypač 
senojo Vilniaus universiteto 18 - 
19 šimtmečio laikotarpį. Juk vi
sa tai buvo taipgi lietuvių ir 
Lietuvos menas. Anksčiau indi
vidualios lietuvių dailės istoriją 
mes buvom linkę kažkokiu ne
apsižiūrėjimu pradėti be galo 
vėlai: Čiurlioniu ir pirmosios lie
tuvių dailės parodomis jau 20 
šimtmetyje.

Šiandien Lietuvoje dirbantie
ji meno istorikai specialistai ir 
aplamai meno problemų tyrinė
tojai savo straipsniais bei atski
romis studijomis, kaip ir čia mi
nima Pranciškaus Smuglevi
čiaus monografija, lietuvių in
dividualios dailės pradžią nukėlė 
šimtmečius praeitin. Atliktas 
ambicingas, bet tikrove ir fak
tais pagrįstas žygis.

• LIETUVOS ISTORIJOS 
METRAŠTIS. Lietuvos Mokslų 
akademijos Istorijos institutas. 
Redakcinė kolegija: Juozas Jur
ginis, Vytautas Merkys, Vacys 
Milius, Rita Strazdūnaitė (sek
retorė), Henrikas šadžiuč (vyr. 
redaktoriaus pavaduotojas), A- 
dolfas Tautavičius, Antanas Ty 
la, Bronius Vaitkevičius (vyr. 
redaktorius), Regina Žepkaitė. 
Metraštis didesnio formato, 300 
psl. Tiražas 2,000 egz.

Metraštyje paskelbta nema
žai ir gana rimtai parengtos is
torinės medžiagos, čia turima 
galvoje tokie straipsniai, kaip 
R. Rimantienės "Lietuvos ak
mens amžiaus šuMnė puodų or
namentika ir fino - ugrų klau
simas”, X Jurginių “Priimtino

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Pakrantėje Nuotrauka Alekso Urbos

DĖL ANT. BARANAUSKO IR
J. ŠLIŪPO SANTYKIŲ

žemė ir jos reikšmė Lietuvos 
agrarinių santykių istorijoje”, 
A. Daniliausko ‘Lietuvių krai
tinių baldų tyrimo klausimai”, 
kai kurios recenzijos, anotaci
jos, disertacijų gynimo apžval
gos, archeologinių ir etnologi
nių ekspedicijų aprašai ir kt.

Žinoma, netrūksta ir tokios 
medžiagos, be kurios šis leidi
nys tikriausiai net ir negalėtų 
pasirodyti. O tai vis tariamai 
bolševikinė Lietuvos praeitis, 
kur dažnai iš adatos skaldomas 
visas vežimas arba tiesiog me
luojama per akis, kaip V. Kan- 
cevičius savo rašte “Lietuvos 
įstojimas į Tarybų Sąjungą”, 
kur 1940 metų įvykiai minimi 
kaip klasių revoliucija, bet ne 
svetimos kariuomenės okupaci
ja. Apie Rusijos ultimatumą ir 
Raudonosios armijos invaziją, 
žinoma, Kancevičius čia nepra
taria ir negali pratarti nė žo
delio, tada ir pasilieka tik nuo
gas melas.

• LIETUVIS ŽURNALIS
TAS, 1973 m. birželio mėn. Nr. 
3. Lietuvių žurnalistų sąjungos 
neperiodinis leidinys. Redakto
rius Vytautas Kasniūnas, 3754 
W. 70th Place, Chicago,, III. 
60629. Redakcinis kolektyvas: 
Juozas Vaišnys, S. J., Vladas 
Būtėnas, Jurgis Janušaitis, Al
girdas Pužauskas. Administruo
ja Jurgis Janušaitis, 2534 W. 
69th St., Chicago,, III. 60629.

Leidinys 32 psl., gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, pus
lapiai gražiai estetiškai išpla
nuoti. Medžiaga daugiausia lie
čia mūsų žurnalistų veiklą bei 
rūpesčius. Raštai labai glausti, 
be reikalo neištęsti. Kiek ilgė
lesni Stasio Pilkos ir Juozo

Vaišnio puslapiai. Pirmasis įdo
miai rašo apie mūsų scenos ir 
spaudos Amerikoje santykiavi
mą, o antrasis stabtelėja prie 
Spaudos ir radijo dienų Tabor 
Farmoje temos. Atrodo, kad 
kun. Juozas Vaišnys jas linkęs 
užgirti,, net pasiremdamas kitų 
nuomonėmis, kurias cituoja, ne
pasakydamas, kieno jos yra. Ži
noma, tokiu atveju jų reikšmė, 
kaip anonimų, visai sumenkėja, 
ypač kai jose randame ir šito
kios “logikos”: “Bus šiomis die
nomis patenkintų, bet bus ir ne
patenkintų, skeptikų, nes dienos 
turėjo ir silpnų vietų. Bet nebū
tų tikslu iš detalių daryti api- 
apibendrinimus”. O iš ko gi da
romi apibendrinimai, jeigu ne iš 
detalių? Negi iš apibendrinimų 
daromi apibendrinimai.

Mūsų istorikas dr. Jakštas, 
kiek žinoma, ruošia monografi
ją apie aušrininką Joną Šliūpą. 
Tai paaiškina, kadėl jis greit 
atsiliepė į maino straipsnį “A. 
Baranausko santykiai su aušri
ninkais” (Draugas, š. m .Nr. 
129) savuoju “Mįslinga šliūpo- 
Baranausko bičiulystės užuomi
na” (Draugas, š. m. Nr. 147). 
Kas nauja ir “mįslinga” pasi
rodė dr. Jakštui mano straips
nyje? O gi du dalykai: pirma — 
tai Šliūpo slapstymasis pas Ba
ranauską ir antra — aušrinin
ko eilėraščiai, dedikuoti tam pa
čiam A. Baranauskui. Trečias 
dalykas (dėl Šliūpo slapstymo
si datos) pasirodė esąs korek
tūrinė klaida, kurią redakcija 
čia pat patikslino.

Dr. Jakšto žiniomis, surink
tomis iš J. Šliūpo raštų ir au
tobiografijos, busimasis aušri
ninkas buvojęs pas Baranauską, 
bet nesislapstęs. Jis pateikia du 
motyvus: viena, J. Šliūpas 1881- 
82 metais ramiai studijavęs 
Maskvoje ir antra, vykęs su pa
su į Prūsus ir pakelėj sustojęs 
Kaune nusirašyti Daukanto Lie
tuvos istorijos, kurią ir gavęs 
pas A. Baranauską. O dėl eilė
raščių, dr. Jakštas rašo, kad 
jų neužtikęs Vac. Biržiška, 
smulkiai suregistravęs Šliūpo 
raštus iki 1897 metų. Dėl to 
“kun. Ylos net su antraštėmis

• VILTIS, 1973 m. birželio — 
rugsėjo mėn. Nr. 2. Anglų kalba 
leidžiamas tarptautinis folklo
ristikos žurnalas. Redaguoja V. 
F. Beliajus. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: V. F. Be
liajus, P. O. Box 1226, Denver, 
Colorado, 80201. Metinė prenu
merata $5.00.

• AKIRAČIAI, 1973 m. gegu
žės mėn. Nr. 5. Atviro žodžio 
mėnraštis. Šio numerio redakci
ja: D. Blelskus, K. Drunga, G. 
Procuta, L. Mockūnas, dr. T. 
Remeikis, Z. Rekašius, H. Žeme
lis. Adresas: 6821 S. Maplewood 
Avė., Chicago, III. 60629. Meti
nė prenumerata $6.00.

paminėti Baranauskui skirti ei
lėraščiai yra stebinantis jo at
radimas, reikalingas platesnio 
paaiškinimo”. Dr. Jakštas pra
šo tokio paaiškinimo Draugo 
skaitytojams tiek dėl eilėraščių, 
tiek ir “aplamai dėl Baranaus
ko ir Šliūpo bičiulystės”.

“Stebinantis atradimas”, iš 
tikrųjų, nėra mano. Tik mano 
kaltė, kad, anuos pateikdamas, 
nenurodžiau šaltinio. O tas šal
tinis yra A. Baranausko Raš
tai, išleisti 1970 m. Vilniuje. 
Juos ir prie jų pridėtus paaiš
kinimus, parengtus R. Mikšytės 
ir A. Vidugirio, cituoju Ištisi
niame rašinyje apie Baranaus
ką, kuris tilps knygoje, o kas 
buvo atspausta Drauge tėra tik 
to rašinio dalis. Šliūpą liečian- 
tieji teiginiai paimti iš A. B. ( 
Raštų H tomo paaiškinimų (p. 
542), kur sakoma; “Kaip J. Ba
sanavičius 1878 -1883 m., taip 
ir J. Šliūpas 1881 -1882 m. bend 
ravo su A. Baranausku. A. Ba
ranauskas slapstė pas save J. 
Šliūpą, 1882 m. išvykęs į užsie
nį, užleido jam savo butą, pa
lankiai charekterizavo jį bažny
tinei vadovybei”, šiems teigi
niams Raštų redaktoriai patei
kia archyvinį šaltinį su tokia 
jo metrika — "LKLI BR, 1 - 
4097”. Tai A. Baranausko die
noraščių, laiškų ir kitokios me
džiagos archyvinė metrika. A. 
Baranausko Raštų redaktoriai 
toliau rašo: "J. Šliūpas dedika
vo jam (Baranauskui, Y.) savo 
eilėraščius; ‘Ant Naujų metų 
Baranauskui', 'Kunigui Bara
nauskui ant paminklo aplanky
mo mūsų šalies’ ”. Archyvinė 
metrika pateikta ta pati, tik nu
meris kitas, būtent; 1-070.

Šių paaiškinimų, tikiuos, tu
rėtų užtekti dr. J. Jakštui ir 
Draugo skaitytojams. Tik no
rėtųsi mieląjį mūsų istoriką pa
tikslinti, kad Baranauskas tapo 
vyskupu ne 1897, o 1884 me
tais. Pirmieji metai yra jo pa
skyrimas Seinų vyskupijos or
dinaru. Šliūpo eilėraščiai dedi
kuoti “kunigui", ne vyskupui 
Baranauskui. Jie rašyti grei
čiausiai 1882 m. pabaigoj ar 
1883 m. pradžioj, po Baranaus
ko replikos į Basanavičiaus 
straipsnius rusų spaudoje (1883 
m. antroj pusėj), Šliūpas nusi
gręžė prieš Baranauską. Tai, ką 
jis rašė apie Baranauską savo 
knygoje “Lietuviškieji raštai ir 
raštininkai” (1890) buvo jau 
nebe Baranausko gerbėjo, o nu- 
sigręžėlio pasisakymai. Vis dėl 
to ir šioj knygoj Šliūpas prisi
pažįsta išbuvęs pas A. Bara
nauską “keletą nedėllų”. Kodėl 
vėliau, savo rankraštinėj auto
biografijoj, rašytoj 1942 m., jis 
tą laiką sutrumpino — "išgyve
nęs pas Baranauską 10 dienų"? 
Dr. J. Jakštui teks aiškintis šį 
prieštaravimą. Gal teks patiks
linti ir teiginį, kad Šliūpas “1881 
-82 ramiai sau studijavo Mask
vos universitete antrus metus 
ligi vasaros atostogų”. Revoliu
cinės literatūros jis buvo prisi
skaitęs jau bebaigdamas gim
naziją, o iš prigimties buvo lin
kęs J veiksmą. Antrų studijų 
metų rudenį jis jau įsivelia į 
studentų riaušes Petrapilyje. Ar 
ne tada jis, policijos ieškomas, 
slapstosi Lietuvoj (kur ir pas 
ką?), pagaliau areštuojamas ir 
kalinamas 3 mėnesius Kražiuo
se? Ar iš tikro "tai vienintelis 
kartas, kur Šliūpas gyveno pas 
Baranauską (1882 m. vasarą, 
Y.) visai viešai, nesislapstyda
mas, kaip galvoja dr. J. Jakš
tas?

Stasys Yla

CHRYSLER — PLYMOUTH IMPERIAL — VALIANT

BALZEKAS MOTORS
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nauja taupymo ir namų 
' paskolų reikalais visas 

mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą. 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000.00

5%
All accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ųuarterly.

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois, 60629
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LIETUVIU BENDRUOMENES EKSKURSIJA I EUROPA 
organizuojama šiais metais rūgs. 4—18 d.d., pačiu gražiau* 
siu metu Europoj - praėjus karščiams, prieš rudens žvarbas.

BUS APLANKYTA LONDONAS — PARYŽIUS — ROMA 
Ekskursija organizuojama su JAV LB CV pritarimu ir ragini* 
mu visiems lietuviams joje dalyvauti.
Europoje ekskursiją globos LB vadovai ar atstovai:

LONDONE — Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga (Z. Juras) 
PARYŽIUJE — LB Prancūzijos Krašto Valdybos Pirm. Kun. J. Petrošius 
KOMOJE — Prelatas A. Jonušas

{ ekskursijos kainą įskaitoma ke
lionė lėktuvais, viešbučiai, maistas 
daugumoje veltui, Įdomesnių vietų 
lankymas (daugumoje su lietuviškais 
paaiškinimais) ir kt.

Prašykite brošiūros su kainoraš
čiu Ir pilnomis informacijomis. Kelio
nės kaina bus apie 100 dol. pigesnė, 
negu panašios kelionės, gaunamos per 
kitas organizacijas.

VYTIS 1NTERNATI0NAL TRAVEL SERVICE
ROMAS KEZYS, Pres.

2129 K n a p p S t.
Brooklyn, N, Y. 11229
Tel. (212 ) 769-3300
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Pagrėbstai
VOKIŠKAS POUR LE MĖRITE 

HENRIUI MOORUI

Angliakasio sūnus Henry 
Moore vadinamas didžiausiu šio 
amžiaus britų skulptorium.

Jam jau 75 metai, ir Vakarų 
Vokietija dabar apdovanojo jį 
nepolitiniu “Pour le Mėrite” or
dinu. Tokį iš viso yra gavę ne 
daugiau kaip 30 vokiečių ir apie 
30 užsieniečių, mokslininkų ir 
menininkų, tarp jų ir Oscar Ko- 
koschka. Ordiną įsteigė Fridri
chas Didysis. Be kita ko, pirma
sis tokiu ordinu atžymėtas britas 
buvo Farraday.

įteikiant ordiną, ypač buvo 
pabrėžta, kad savo darbuose H. 
Moore visa ko centru ima natūrą, 
o tai esą ypač reikšminga mūsų 
labai materialistiniame ir me
chaniniame amžiuje. Net ir labai 
abstraktiniuose jo darbuose esąs 

* matomas gilus gamtos dėsnių su
pratimas.

Be kita ko, skulptorius ta proga 
pasisakė, kad jis Hertfordshire, 
kur yra jo namai ir studija, rū
pinąsis surinkti didesnį savo dar
bų rinkinį ir palikti tautai. Jau 
turįs ten sutelktų apie 20 darbų, 
bęt kol kas nenorįs paversti tų 
savo namų muziejum, nes lan
kytojai jam trukdytų dirbti. Vi
suomenė galės pradėti naudotis 
tais jo namais — muziejum tik 
po jo mirties.

TropikaiJonas Rimša

Seniausias lietuviškas rankraštis
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Intelektualų laisvės 

komitetas
New Yorke įsikūrė komite

tas, siekiąs intelektualinės lais
vės, ypač savo veikimą nukrei
pęs prieš intelektualinę prievar
tą Sovietų Sąjungoje. Komiteto 
adresas: Ad Hoc Committee for 
Intelectual Fredom, Room 
802 / 1182 Broadway, New 
York, N. Y. 10001. Komitetui 
priklauso eilė JAV intelektua
lų, darbo unijų vadų, civilinių 
teisių aktyvistų, studentų, moks 
lininkų, menininkų, jų tarp ir 
A. Sehlesinger, AFL-CIO vice
prezidentas A. Ph. Randolph, 
socialdemokratų vienas pirmi
ninkų B. Rustin ir kiti.

Vienas iš pirmųjų to komite
to darbų — išleistas vertimas 
A. l?olženicyno paskaitos, ga
vus Nobelio premiją. Čia didysis 
rašytojas pasisako prieš valsty
binę prievartą, pasisako už kū
rėjo laisvę, pagarbiai atsi’depia 
apie religiją. Leidinio vardas: 
“The Nobel leeture by Alek 
sindr Solzhenitsyn”; vertė 
Klimoff. Kaina 50 et.

Achmatovos 
poezija

A.

rusų

Filmų įvairumai
PASKUTINIS TANGO 

NE AFRIKAI

Iš Mbabane’o, Afrikos, ateinan
čiomis žiniomis, Swaizi'and'o mi
nisteris pirmininkas tvirtai ir 
oficialiai treptelėjo koja: filmas 
“Lašt Tango in Paris” uždraus
tas rodyti šioje mažoje Afrikos ka
ralystėje.

Toks .princo Makhosini Dla- 
mini nutarimas greičiausiai iš
vengė ginčų su kaimynine Pietų 
Afrika.

Caipe Town cenzoriai, kaip 
buvo laukta, uždraudė minimą 
filmą prieš keletą savaičių. Dau
gelis pietų afrikiečių planavo vis 
tiek pamatyti senstančio Marioji 
Brando ir prancūzės jaunuolės 
neleistinas išdaigas, nuvažiuoda
mi keletą šimtų mylių į Svvazi- 
landą.

atstatytame Mbabane’o kino te
atre.

Jau dabar Swaziilande yra lo
šimų kazinai ir įvairiausių rasių 
(baltų su juodais) draugavimas. 
Tieik vienas, tiek kitas dalykas 
yra uždrausti Pietų Afrikoje.

“Lašt, Tango” buivo numaty
tas premjerai šioje pasaulio daly
je, kaip pirmoji atrakcija naujai

Numatytas filmų, tokių, kaip 
“Lašt Tango”, rodymas ir pridė
jimas prie visų esamų atrakcijų 
tik suerzinto Cornelių Mu-lder. 
Mu'lder yra Pietų Afrikos vidaus 
reikalų ministeris ir dažnai eina 
gandai, kad .tai pirmaujantis kan
didatas būti sekančiu ministeriu 
pirmininku. St. S.

Paskaitos apie 
Donelaitį 

Stockholmo 
universitete
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FRANK'S TV and RADIO, INC.
324b SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-725‘»

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO 
(R STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

ŽYDAS ANGLŲ ŽODYNUOSE
Britanijos Clarendon Press lei

dykla savo metu yra išleidusi ir 
naujomis laidomis kartoja tris 
anglų kalbos žodynus, kuriuose 
išspausdintasis žydo aptarimas 
buvo patekęs į teismą.

Salforde (prie Manchesterio) 
gyvenąs 67 m. amžiaus žydas 
Marcus Shloimovitz jau prieš 
ketvertą metų pradėjo šen ir ten 
klabinti ir reikalauti, kad tie ap
tarimai būtų pakeisti, nes jie plė
šią žydų garbę, žeminą juos ir 
esą perdėm apgailėtini.

Štai tie jį erziną aptarimai:
The Concise Oxford Dictiona- 

ry of Current English: “žydas - 
nesąžiningas lupikas”; The 
Shorter Oxford English Dictio- 
nary: “žydas — hebrajų rasės as
muo, izraelitas, žodis, taikomas 
savanaudiškam, plčšikiškm lu
pikautojui, ar prekybininkui, ku
ris kietai derasi ir gudriai sudari
nėja sandėrius”; The Oxford 
English Dictionary: “žydas •— 
apgaudinėti ar gudrumu ko nors 
siekti tokiu būdu, koks priskiria
mas žydams prekybininkams ar 
lupikautojams; kitaip — žydavi- 
mas”.

Nieko nelaimėjęs pačioje lei
dykloje, nei kur nors kitur, jis 
aukščiausiame teisme iškėlė by
lą, bet pralaimėjo. Žodis yra žo
dis, ir nebūtina, kad leidėjai taip 
pat laikytųsi tokios nuomonės ir 

* pritartų jai, kaip teisme sakė lei
dyklos gynėjas. Tas žodis gal bū
tų įžeidimas, jei būtų taikomas 
Shloimovitzui, kaip atskiram as
meniui. Bet aptarimuose nepa
sakyta, kad Shloimovitzas toks y- 
ra. Tai skundas ir atmestas.

1962 metais Vilniaus universi
teto Mokslinėje bibliotekoje buvo 
atrastas rankraštis, įrašytas pa
skutiniame puslapyje vienos loty
niško konvoliuto knygos, išleistos 
1503 metais. Ten buvo įrašytos 
maldos: Tėve mūsų, Sveika Ma
rija ir Tikiu į Dievą Tėvą. Tuo 
rankraštiniu tekstu susidomėjo 
Vilniaus universiteto prof. Jurgis 
Lebedys (1913-1970) ir Vilniuje 

l'išleistame, J. Girdzijausko pa
ruoštame, jo darbų rinkinyje, pir
majame tome pirmoje vietoje yra 
įdėta studija, kurioje yra padary
ti šie apibūdinimai.

padaręs; tokių vertimo nuorašų 
galėjo būti daugiau, ir vienas bu
vo įrašytas sakytoje knygoje, ne
žinia, kokio senumo vertimas, 
kieno padarytas.

6. Lebedys savo studijon įdė
jo poterių teksto atspaudą, davė 
jo transkripciją ir vertimą į bend
rinę lietuvių kalbą. Tai tikrai 
mokslinis dalyko apipavidalini
mas.

O GAL IR
WALTZING MATILDA"?

Jau esame rašę, kad Australijos 
vyriausybė paskelbė konkursą 
valstybiniam himnui sukurti ir 
gavo apie 2.500 tekstų, iš kurių 
atrinko 6, o iš tų tektų pasirink
ti vieną. Pasirodo, kad komisija 
turėjo atrinkti ne 6, o 12, bet, 
deja, ji nesurado tiek pakenčia- 
mesniųl. Pats ministeris pirmi
ninkas Whi lamas viešai pareiš
kė, kad ir tie atrinktieji tekstai y- 
ra šiukšlės. Australija pašėlo dėl 
tokių himno pasiūlymų. Tarė sa
vo žodį ir kai kurie poetai. Štai 
poetas Alec Hope pasisakė, kad 
iš šešių atrinktųjų tekstų penki 
jam atrodo neraštingų žmonių 
parašyti, poetui James McAuley 
— visi beviltiškai blogi.

Kai taip tragiškai nepasisekė,
♦

1. Rankraštinis tekstas yra ver
timas iš lenkų kalbos poterių, ku
rių kunigai turėjo mokyti krikš
tijamus lietuvius, knyga, kurioje 
buvo padarytas įrašymas, turėjo 
priklausyti kunigui, ir jam reika
lingi buvo poteriai lietuviškai.

2. Poterių vertimas buvo ne ori
ginalus, o nusirašytas iš anksčiau 
padaryto vertimo, kurio vertėjas 
nežinomas.

3. Rankraščio rašyba kitokia ir 
senesnė kaip Mažvydo rašyba; ji 
neturinti kalbinių priemonių, 
vartotų Mažvydo darbuose.

4. Rankraščio kalba atliepianti 
šiaur. dzūkų tarmę, ir tos tar
mės rašto paminklų anksčiau ne
buvę atrasta. (Gali būti tariama, 
kad Lietuvos karaliaus rūmuose 
Vilniuje buvo kalbama dzūkų 
tarme).

Dabar galvojama, kad XV š. 
dzūkų tarmė jau buvo aiškiai at
siskyrusi nuo kitų lietuvių aukš
taičių tarmių. Teisingas A. Salio 
tvirtinimas, jog dzūkavimas bus 
prasidėjęs iš -tj-» -dj- baltų pro
kalbėje, o ne iš -č-, -dž- aukš
taičių tarmėje. Labiausiai domi
nąs Lebedžio iškeltas klausimas 
yra, ar rankraštinis poterių teks
tas bus gavęs pradžią iš paties Jo
gailos padaryto poterių vertimo? 
Lebedys cituoja lenkų mokslinin
kų M. Kozlovvski’o (1434) ir J. 
Dlugosz’o (1876) tvirtinimus, 
kaip Jogaila rūpinęsis lietuvių 
krikštijimu, kad pats išvertęs Tė
ve Mūsų ir Krokuvoje globojęs 
lietuvius, būsimus kunigus, Lie
tuvos švietėjus. (Žiūr. Jurgis Le
bedys, I tomas). Vadinasi, lietu
viški rankraštiniai poterių tekstai 
prasidėjo su Jogailos išvykimu į 
Krokuvą, arba dar anksčiau, 
pranciškonams pradėjus misijų 
darbą Lietuvoje. (Žiūr. L.E. XV, 
137). Jie galėjo būti pramokę lie
tuvių kalbos ir turėjo išsivertę po
terius lietuviškai.

Sibiro ištrėmime miręs 
poetas Mandelstam yra pasa
kęs: “Poezija yra vertinama tik 
mūsų krašte: nėra kito krašto, 
kur už poeziją būtų tiek žmonių 
nužudyta,, kaip pas mus”. Dabar 
St. Kunitzo vertime Little 
Brown bendrovė išleido Mandel
štamo ir jo žmonos rašytojos 
artimos draugės Anuos Achma- 
tovos poezijos rinkinį “Poema of 
Akhmatova” (173 psl., 7 dol. 95 
et.).

Anna Achmatova mirė 1966 
m., sulaukusi 77 m. amžiaus. Ji 
laikoma viena didžiausių Rusi
jos moterų poečių. Žiaurios Ru
sijos tikrovės akivaizdoje ji ra
šo : “šis kruvinas amžius nukrei
pė mane kaip upę nuo jos tėk
mės”. Kaip jos draugė Nadežda 
Mandelstam sako, Achmatova 
jautė misiją išlikti gyvai ir pa
liudyti apie šį kruvinai žiaurų 
amžių. Komunistai areštavo jos 
sūnų, ir ji pasakoja apie šimtus 
valandų, išstovėtų prie Lenin
grado kalėjimo vartų, laukiant 
žinios apie jį. Achmatova savo 
tą patirtį aprašo: “Už manęs 
stovėjo motina, pamėlynavusio
mis akimis nuo šalčio. Ji nieka
da nebuvo girdėjusi mane šau
kiant vardu,, bet dabar ji pažvel
gė į mane tokiu sustingusiu 
žvilgsniu, kaip visų mūsų, ir su
šnabždėjo (visi Čia tik patylo
mis šnabžda): Ar galėtumei tai 
aprašyti? Aš pasakiau: galiu.”

UNIVERSITETAI IR KOLEGI
JOS GALĖS PRIIMTI 600,000

Apskaičiuojama, kad šį rudenį 
JAV aukštosiose mokyklose naujai 
stojantiems bus 600,000 laisvų 
vietų.

Stockholmo universitete prie! 
slavistikos instituto veikia ir 
baltų kalbų skyrius, vadovauja
mas latvės prof. Rūke—Dravina. 
1973 m. pavasario semestre ta
me skyriuje skaitė universiteto 
lektorius J. Lingis 16 valandų 
paskaitų ciklą apie Donelaitį, jo 
laikotarpį ir apie jo “Metus”. 
Pirmąsias dvi valandas Lingis 
kalbėjo apie Mažąją Lietuvą is
torinėje perspektyvoje, nušvies
damas jos reikšmę lietuvių 
kultūros istorijai,
klaustyojų tarpe buvo nemaža 
latvių, prelegentas paskutines 
dvi valandas kalbėjo apie Do
nelaičio atgarsį latvių literatū
riniame gyvenime.

Kadangi

Remkite dienr. "Draugu"

{vairių prekių paeirinklrnaa moto 
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
oertiftkatai ir automobiliai

COSMOS PARCELS EXPRESS
SIUNTINIAI J LIETUVĄ

W. «2th St., Chicago, III. «0«2«
8. Halsted, Chicago, III. rtOHOk 
Tel. WA 5-2737; 254-3320

V. Valant Inas

-•501 
ssas

GėL£S
BEVERLY HILLS GELINYČIA
Vestuvėms, banketams, laldotuvSnu 

ir kitokioms proKorns
2443 W. «3rd Street, Chicago, Ui.

TEL. PR 8-0833 — PR 8-0884

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI | LIETUVĄ

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au 
tomobiliai. Šaldytuvai, televizijos, do- 
ler. eertiflkatal, maistas, akordeonai 
2308 W. 6#th St., Chicago, UI. 80022

TELEF. WA 5-2787

MOVI NG 
8ERF5AS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus. Ir Iš toli miesto leidi
mai Ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

5. Negalima nustatyti, kas (ar 
Jogaila?) tą poterių vertimą bus

tai kai kurie politikai reiškia 
nuomonę, kad reikia palikti britų 
himną “Dieve, saugok karalie
nę”. Jie už tai ir kovosią. “The 
Australian” laikraštis, turėda
mas galvoje, kad pasirinkimas 
taip “nepakenčiamai ir neatleis
tinai” susiaurėjo, grįžta prie pa
ties ministerio pirmininko anks
tesnio prasitarimo, kad himnu 
reikia padaryti dainą “Waltzing 
Matilda”. Whitlamas dabar sako, 
kad ta daina netiks valstybinių 
laidotuvių proga. Tačiau, jei ka
rinis orkestras lėtu tempu grojąs, 
tokia muzika tinkanti ir laidotu
vėms. Laikraštis Whitlamui duo
da patarimą: “Savo testamente 
jis turėtų palikti nurodymą, kaip 
groti, o jo laidotuvėse mes galė
tume ir negroti; praktiškai kas 
antras australas būtų patenkintas, 
jeigu jį palaidotų, tai muzikai pa
lydint”

Tas 1503 m. knygoje įrašytas 
rankraštinis tekstas parodo, kad 
lietuviai turėjo raštą prieš Mažvy
dą, ir Lebedžio priminimas pran
ciškonų yra simptomingas. Nors 
ir buvo lenkiškos aplinkos apsup
tas, Jogaila vis dėlto ar tik nebus 
pirmasis lietuvis lietuviškojo raš
to pradininkas. Belieka mums tik 
domėtis ir ieškoti daugiau tokių 
liudininkų, kaip čia minimas 
rankraštinis poterių tekstas. Jų ga
li būti Lietuvoje ir Lenkijoje. 
Klausimas būtų, ką dabar Kroku
voje lietuviai dar galėtų atrasti?

K. A. Girvilas

VVAGNER & SONS

B. Kazimieraitis

Typewriters, Adcllni; Machines * 
Checkwrūers

Nuomoja —- Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 60m. patikimas patarnavimas
5610 Soutb Pulaski Road

Phone — 581-4111

APLANKYKITE VILNIŲ
ATA AMERICAN TRAVEL AGENCY,

1857 VVest 47th St., Chicago, III. 60629
Tel.: (312) 376-7228 arba 376-6755

Organizuoja ekskursiją ) Lietuvą 1973 m. lapkričio m8n. Ekskursi
jos dalyviai išvyks iš New Yerkio lapkr. 1 d. ir grjš lanki- 9 
yra tik j Vilnių. Lėktuvai ir pirmos klases viešbučiai yra

Pilna kaina *550.00
Keleivių skaičius ribotas. Registruokitės dabar. 

Pirmiau atvykusioms plrpiiau patarnaujama.
Dšl smulkesnių informacijų kreipkitės viršminėtu 

telefonu.

d. Kelione 
rezervuoti.

SŪNUS

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTĮ

adresu ar

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TĖVAS IR
TRYS MODERSISKO8

2533 West 7lst Street 
1410 S. 50th Avė., Cicero

KOPLYČIOS

Tel. 476 • 2345 
T0wnhall 3-2108-09

E U D E I K I S
OOVYOAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

Laldotuvig Direktoriai
Trys Modemiškos Koplyčios:

4330 South California Avenua
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852 J

4605-07 South Hermltage Avenue
Telefonas YArds 7-1741-2 j

I
I

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

STEPONAS C. LACK (LACKAVICZ) IR SONOS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrglnia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
11028 Southwest Highvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, HA- Tel. OLympic 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-3572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
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Studentai
ateitininkai
stovyklaus 
Dainavoj

Parodykime jaunatvišką energiją
Ramiai atsisėdę, pažvelkime 

j tai, kas yra mūsų pasaulyje 
atsitikę. Prisiminkime visus 
tuos įvykius, kurie mus lydėjo 
trumpu gyvenimo takrn Pagal
vokime apie pažadus, kurie gra
žiai perspausdinti popieriaus la
pe, pasislėpė už laiko uždangos. 
Pasvajokime apie tai, ką galė
jome padaryti, bet bijojomės 
darbo, bijojomės kritikos, bijo
jomės atsistoti ant savų kojų ir 
paskendome “neturiu laiko“ žo
džiuose.

Mes visu ryžtu teigiame, kad 
vyresnioji karta idealistiškai 
svajoja apie Lietuvos laisve. 
Mes ieškome tikrovės ir ieškoji
me sukuriame lygiai tokią pa
čią idealistišką svajonę.

Šiandien, Chicagos miesto 
centre, vyksta Pavergtų Tautų 
eisena. Ji yra organizuojama 
Pavergtų Tautų komiteto, ku
riam atstovaujama ir lietuviam. 
Ne pirmi metai, kai tokia eisena 
yra organizuojama. Ne pirmi 
metai, kai eisenoje lietuviams 
atstovauja tik mažas būrys pra
žilusių Ir gerokai žilstančių gal
vų. įdomu,, kur yra jaunimas? 
Tas pats jaunimas, kuris žo-1

džiais gina savą Lietuviškąją | Metai praėjo po U Pasaulio 
kultūrą, kuris skelbiasi esąs lie- (lietuvių jaunimo kongreso. Spau 
tuviškosios kilmės. Kur yra lie
tuvių tautos ateitis?

Mes pavergtos tautos neiš
laisvinsime, bet mes galime bent 
Lietuvos vardą iškelti. Tai nėra 
idealistinė pažiūra, bet realisti
nės pažiūros įvykdymo galimy 
bė.

Mes skundžiamės, kad mūsų 
tėvai yra pasimetę savų organi
zacijų veiklos katile, daro vis
ką ne taip, kaip turėtų būti. O 
ką gi mes darome? Kritikuoja
me, kad visi vienas kitą kriti
kuoja. Skleidžiame “daugiau 
larbų — mažiau kalbų” teori
ją, o ir mes esame pasimetę kri
tikos rate ir net. neieškome ra
to galo.

Ne per seniai praėjo PLB IV 
Seimo atstovų rinkimai. Buvo 
išrinkti ir jaunimo atstovai. 
Kiek iš mūsų jaunimo tuose rin
kimuose dalyvavome? Kiek iš 
mūsų, artėjant Seimui, esame 
gerai apgalvoję, ką Lietuvių 
Bendruomenė mums reiškia, 
kaip mes galime prie jos veik
los prisidėti, kad ji mums ir vi
sai lietuvių tautai būsų reikš
mingesnė ?

studentų Ateitininkų Sąjun
gos vasaros stovykla šią vasa
rą vyks Dainavoje nuo rugpiū
čio mėn. 26 (sekmadienio popie
tės) iki rugsėjo mėn, 3 d. (pir
madienio). Kviečiame visus sa
vo narius, ir kandidatus stovyk
loje dalyvauti. Registruokitės 
per savo draugovės pirminin
kus.

Dalis programos tokia; Algis 
Rukšėnas “Simas Kudirka”, 
kun. A. Kezys “Pennsylvanijos 
lietuviai”, Elena Bradūnaitė 
“Lietuvių tautosaka senojoj 
Pennsylvanijoj” (komentarai ir 
garsiniai įrašymai), V. Ramojus 
“Religijos persekiojimas Lietu
voje”, dr. K. Kebl.ys “Išeivijos 
prozos skerspiūvis”, kun. K. 
Trimakas “Tikėjimo psichologi
ja”, dr. A. Damul’is “Gyvybės 
išsivystymas — kūrimas ar evo
liucija, Literatūros vakaras: 
Kazys Bradūnas skaitys ir ko
mentuos naujausią savo poezi
jos ciklą “Pokalbiai su kara
lium”, skirtą Vilniaus, kaip sos
tinės, 650 metų jubiliejui; bus 
ir visa eilė simpoziumų, neapsi
eisime ir be kasdieninės mal-

Vaizdas iš demonstracijų Washingtone, D. C. Nuotr. L. Regio

tė, Valdonė Mikeliūnaitė, Lore
ta Rupinskaitė, Loreta Ružins- 
kaitė, Auksė Stankevičiūtė, Ri
ma Saugaitė,, Audronė Stepa- 
nienė, Dalia Viliūnaitė, Rita Ka
ukaitė, Helmutas Bakaitis, Ro
mas Kalikas, Gintaras Kubilius, 
Jonas Mockūnas, Vytas Neve- 
rauskas, Kęstutis Pranckūnas, 
Robertas Sobieckis, Antanas 
Stepanas,, Linas Varnas.

Beruošiant šiuos parengimus, 
neužmiršome ir kitų PUS tiks
lų. Pamažu ryšiai su kitom jau
nimo organizacijom ir su kitų 
vietovių Australijoje jaunimu 
buvo užmegzti. Pradėjom ska
tinti laiškais ypač mažų koloni
jų jaunimą susiorganizuoti ir 
įsteigti, jei įmanoma, PUS vie
netus.

Pradėta rūpintis taip pat ži
nių skleidimu, kol kas tik vieti
nio jaunimo tarpe. Birželio mė
nesio Išvežtųjų minėjimo išva
karėse suruoštas visam jauni
mui Informacijos vakaras.

Australija atsiliepia
Adelaidėje, Australijoje, va

sario 4 d. buvo sušauktas pir
mas viso Adelaidės lietuviško 
jaunimo susirinkimas ir buvo 
įsteigtas PLJS vienetas šioj lie
tuvių kolonijoj. Susirinkimas 
buvo sušauktas II PLJ Kongre
so atstovų. Buvo tikrai smagu 
matyt, kad jaunimas domisi 
Kongreso nutarimais, sprendi
mais ir atėjo į šį susirinkimą. 
Susirinkimui pirmininkavo II 
PLJK atstovė Lidija Pocienė, o 
sekretoriavo taip pat n PLJK 
atstovė Rasa Kubiliūtė. Svar
biausi susirinkimo darbai buvo:

1. PLJK vieneto įsteigimas.
2. Išrinkta PUS Adelaidės 

skyriaus valdyba.
3. Apsvarstyti veiklos planai.
4. Priėmimas pasiūlytos būs

tinės.
Valdyba greit susiorganizavo 

ir, pasiskirsčius pareigomis, ė- 
mėsi darbo. Tur būt, patys ne
žinojom, kas užgriuvo. Jau ko
vo 25 d. buvo suruošta jaunimo 
gegužinė pajūry, netolimam 
O’lSulliman’s Beach. Jau prieš 
antrą valandą daug kas atvyko 
apžiūrėti tos (beveik visam jau
nimui) sentimentalios vietos. 
Prie pat pajūrio esančioj sto
vyklavietėje ne sykį daug kas 
stovyklavo. Suvažiavę pasimau
dėm (šilta buvo vasara dar 
tada pas mus), kepėm “cho- 
pous”, dešreles, vakare sukū
rėm laužą tarp uolų ir susėdę 
linksmai dainavome.

O kai Velykos jau artėjo, bu
vo suruoštas velykinių margu
čių marginimas balandžio 15 d.

dos bendradarbiai ne kartą yra 
iškėlę klausimą — kur dingo II 
PLJK nutarimai, kas juos vyk
do? Mes įsižeidžiame tokių 
klausimų mintimi. Tačiau, kiek 
iš mūsų ieško atsakymo?

Mes, dauguma, Kongrese da
lyvavome. Daugumas Chicagos; dos, netruks ir gražaus laisva- 
ir kitų vietovių jaunimo prisidė-| laikio: sportuosime, maudysi- 
jo prie Kongreso minties p'ano I mės, dainuosime, šoksime, 
ir paties įvykio įvykdymo. Įdė
jus tiek daug darbo prieš me
tus, ar mes galime, po metų, 
ramiai sėdėti ir užmiršę jaunat
višką energiją, palikti 
atspausdintus H PLJK 
mus stalčiuje?

Nieko be darbo, be 
užsidegimo neįvyksta.

Smagu džiaugtis vasara, sau
le, laisvalaikiu. Smagu praleisti 
valandas draugų tarpe, kalbant 
apie tai, kas galėtų būti. Bet ar 
nebūtų smagiau, jei mūsų žo
džiai pavirstų darbu, jei mūsų 
darbas neštų tokius vaisius, ku
riais ir mes ir visa tauta galėtų 
pasididžiuoti ?

Kur dingo mūsų jaunatviška 
energija ir ryžtas? Pajudėkime!

Jūratė Jasattytė

gražiai 
nutari-

noro ir

at- 
naujinsime senas ir užmegsime 
naujas pažintis, degsime laužus, 
būsime kūrybingi vakarinėse 
programose.

Tik įspėjame, kad stovyklon 
atvykę, turėsite stovyklauti pa
gal nustatytas taisykles ir sto
vyklos ribose, o stovykloje da
lyvauja tik stovyklautojai.

Gerų atostogų ir iki pasima
tymo Dainavoje!

SAS Valdyba

jungos Ryšių centro būstinės 
adresas yra 2423 West Mar- 
quette Road, Chicago, Illinois 
60629, telefonas — 312 737- 
3300. Ryšių centro darbo valan
dos vasaros metu: antradieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 6 
vak. iki 10 vai. vak.

Dalyvaukim 
PLB seime

vai.

“Jaunimas tautinėje veikloje 
ir Lietuvių Bendruomenėje” — 
tokios temos simpoziumas įvyks 
PLB IV Seimo metu, Washing-

Atsiminkim adrese? itone- Jaunimas yra skatinamas 
i Seiman atsilankyti ir aktyviai 

Pasaulio liętuvių jaunimo są- i reikštis Seimo programoje.

PLB IV Seimas įvyks š. m. 
rugpiūčio mėn. 30 - rugsėjo mėn. 
2 dienomis, Washington, D. C.

Jau išėjo 
antras numeris

Antrasis žurnalo “Pasaulio 
Lietuvių Jaunimas” numeris jau 
yra išėjęs, žurnalas yra leidžia
mas Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos Ryšių centro. Žurnalą 
galima įsigyti PUS Ryšių cent
ro būstinėje, 2423 West Mar- 
quette Road, Chicago, Illinois, 
60629, tel.; 312 737-3300. Vieno 
numerio kaina — $.50, metams 
prenumerata (6 numeriai) — 
$2.00.

Visų pabaltiečių išvežimo mi
nėjimo programoje PUS vėl ro
dė iniciatyvos, kad šalia pabal
tiečių komiteto vainiko prie 
Nežinomo kario paminklo būtų 
kartu padėtas vainikas ir Pa
baltiečių jaunimo, pagerbiant už 
laisvę žuvusius jaunuolius Pa
baltijo kraštuose.

PLJS skyrius čia taip pat yra 
užmezgęs ryšius su vietinių uk
rainiečių, latvių, estų jaunimo 
organizacijų skyriais, pas juos 
tokių apsijungusių vienetų, kaip 
pas mus, nėra arba jie silpnai 
veikia. Kaimynai gana nustebo 
mūsų jaunimo gyva veikla.

Tolimesnių planų turime daug. 
Kaip matote, nors PLJS čia gy
vuoja tik vos penki mėnesiai, 
jos valdyba veikia kiek tik gali, 
skatindama visą jaunimą jung
tis, veikti. Veikla palengvės, 
kai turėsime statutą, kuris nu
statys veiklos ribas ir kryptį.

R. K.

Pavyzdys lietuviam 
studentam

“Kangaryje”. P. Venslovavičie- 
nė, kuri ir australų tarpe yra 
labai žinoma kaip kiaušinių 
margintoja, jaunimui pade
monstravo, kaip drožinėti kiau
šinius. Tolimesnė šios pamokos 
tąsa įvyks per sekančias Vely
kas, kai turėsime jaunimo mar
gučių marginimo konkursą, nes 
šįmet tikrai smarkiai praktika- 
vomės. Tą pačią dieną taip pat 
įvyko antras viso jaunimo susi
rinkimas, kuriame buvo praneš
ti ateities planai visam jauni
mui, buvo išklausyti pasiūlymai, 
kritika.

Per pačias Velykas valdyba 
skatino visą jaunimą dalyvauti 
tradicinėse bažnytinėse apeigo
se Didįjį Penktadienį ir šešta
dienį, ragino jaunintą, kad šei
mose stengtųsi palaikyti lietu
viškus velykinius papročius.

Per pačias Velykas suvažiavo 
nemažai jaunimo iš kitų lietuvių 
kolonijų. Pasinaudodami šia pro 
ga, PLJS ir ALSS susijungė ir 
suruošė pramoginę programą, 
norėdamos užimti svečius ir ska
tinti draugystes.

Velykų pirmą dieną vakare 
pas p. Mockūnus buvo studentų 
suruoštas barbegue visam jau
nimui. Prieš Velykas buvome 
labai susirūpinę, nes lijo kaip 
’š kibiro, p mūsų visiems paren
gimams re’kėjo gražaus, saulė
to oro. Tačiau Velykų rvtą sau
lelė šiltai, smagiai pašvietė ir 
mūsų visas abejones išsklaidė. 
Gausus būrys jaunimo susirin
ko, linksmai atnaujindami drau
gystes, susitiko senus draugus,

susipažino su kitais. Sekančią 
dieną (nes pas mus per Velykas 
buvo šešios šventos dienos) bu
vo PUS suruoštas “Car-rally” 
pirmą sykį Adelaidėje. Kelionė 
tikrai išbandė šoferio ir jo ke
leivių orientaciją. Nurodymai 
buvo įvairūs: kai kurie aiškūs, 
kiti labai gudriai išgalvoti. Bai
gę kelionę (70 mylių), kuri tru
ko tarp 3-4 valandas, visi pa
sijuto gerokai išvargę. “Kanga- 
ryje” visi susirinko pasistiprin-

ti dešrelėm su kopūstais. Užlip
ti į Kangarį, kuris yra antram 
aukšte, buvo nesunku, bet nuli
pant, kojos vos vilkosi. Antra
dienį vakare visi susirinko “Red 
Garter” restorane, kur gardžiai 
prisisotinom ir smagiai laiką 
praleidom.

Trečiadienį buvo suorganizuo
ta kelionė į Barossa Valley — 
tai labai garsi vyno darymo vie
ta. Tačiau svečiai ir šeimininkai 
buvo jau labai “nusilpę’’, ir ma
žai kas važiavo vyno ragauti.

Velykom vos spėjus praeiti, 
PLJS valdybos paprašytas jau
nimas pradėjo smarkiai repe
tuoti, nes reikėjo pasiruošti jau
nimo koncertui. Gegužės 5 d.

jos prisiminimą. Tarp eilėraščių 
buvo įpintos ir dainos, kurios 
aidėjo tomis pačiomis temomis, 
o prie kai kurių eilėraščių buvo 
pritaikytos skaidrės. Po to sekė 
Romo Kalantos minėjimas — 
angą užpildė didelis Kalantos 
portretas. V. Baltučio šiai pro
gai parašytą eilėraštį deklama
vo Australijoje garsėjantis ak
torius ir teatro veikalų rašyto
jas Helmutas Bakaitis. Jam pa-

L. K. C- salėje PLJS Valdyba 
suruošė kultūrinį vakarą, kuris 
buvo pavadintas “Poezija, dai
na ir žvakių šviesa”. Tai buvo 
visai kitoniško stiliaus koncer
tas ir labai įspūdingas vakaras. 
Visa programa buvo išpildyta 
žvakių šviesoje. Publika sėdėjo 
eilėmis pusračiu. Tik kėdės bu
vo atsuktos ne į scenos pusę 
bet priešingai. Gale salės yra 
anga, kurią mes tądien varto
jome kaip sceną. Vakaro šūkis | baigus, visa salė paskendo tam- 
buvo: “Jaunos įdėjos — nauja 
veikla”. Po įspūdingo atidary
mo ir įnešimo amžinos šviesos 
— Velykinės žvakės, buvo skai
tomi eilėraščiai, kurių temos su
kosi apie kūdikystę, jaunatvę ir

Nuotrauka L. RegioPasitlnkam Brežnevą Washingtone...

soj ir dainoj “Stoviu aš pari
mus”. Vaizdas buvo tikrai jau
dinantis.

Po pertraukos paminėjom ir 
savo neseniai mirusius jaunus 
draugus — Dainą Maželytę, 
Violetą Mauragienę ir prieš de
šimt metų mirusį mūsų vaikys
tės draugą Liuką Varną, pa
skaitydami jiems pritaikytus ei
lėraščius ir juos pagerbėm ty
los minute ir iliuminuoto kry
žiaus nėšimu per visą salę.

Buvo skaityta ir Australijos 
jaunų poečių poezija — tai Li
dijos Pocienės ir Eglės žižytės, 
o ir kitų, užsieny gyvenančių 
jaunų poetų pasisakymai apie 
Lietuvą, meilę, Zentos Teniso- 
naitės susimąstymai bei kiti ei
lėraščiai.

Tarpais jaunimas prie gitaros 
sudainavo keletą dainų. Vėliau 
akordeonui palydint, visa salė 
paskendo dainose. Visiems kar
tu dainuojant visų mėgiamas 
dainas, net ir tas vadinamas 
‘generation gap’ dingo. Vakarą 
linksmai baigėm ištrauka iš A. 
Gustaičio “Kelyje į pažadėtąją 
žemę”, po kurios sudainavom 
kupletus apie Adelaidės lietu
vius.

Baigus kupletus, bedainuojant 
“Suk suk ratelį, visus žiūrovus 
ištraukėm iš eilių į didelį ratą, 
kuris sukinėjosi per visą salę 
tol, kol balsai ir kojos išnešė.

Programoje dalyvavo: Mary
tė Dumčiuvienė, Rasa Kubiliū-

Kent valstybinio universite
to (postgraduate) stud. Theo- 
dor W. Jenkins, bibliotekinin
kystės mokslo magistro laips
niui paruošė disertaciją tema: 
“Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės istorijos šaltinių biblio
grafija”.

Pirmoje rašinio dalyje jis 
įtraukė leidinius, kuriuose buvo 
paskelbti L. D. K. senų doku
mentų rinkiniai, medžiaga iš 
“Lietuvos Metrikos”, kronikos 
ir t. t. (lenkų, rusų ir vokiečių 
publikacijose). Antroje dalyje 
sutelkė veikalus, kuriuose tie 
šaltiniai aptariami, komentuoja
mi. Į savo darbą jis surinko, vi
sų pirma, tą literatūrą, kuri yra 
įvairiose JAV bibliotekose.

T. Jenkins, be anglų kalbos, 
neblogai yra išmokęs vokiečių 
bei prancūzų kalbas, gerai pa
skaito rusiškai bei lenkiškai ir, 
su žodynu, verčia iš lietuvių kal
bos ne tik knygų pavadinimus, 
bet ir jų turinį. Gilindamas sa
vo rusų bei lenkų kalbų mokėji
mą, sako, yra užsimojęs išmokt 
ir L. D. K. kanceliarinę slavų 
kalbą, kad galėtų L. D. K. se
nus dokumentus skaityti origi
nale.

čia galima tik pasidžiaugti, 
kad atsirado žmogus, kuris JAV 
universitetinės programos ribo
se susidomėjo ir įsigilino į Lie
tuvos D. K. istorijos šaltinių 
bibliografiją. Gal atsiras ir dau
giau panašių studijozų, kurie ta 
bibliografija pasinaudos ir pa
nagrinės kurį nors Lietuvos 
praeities neaiškų klausimą iš es
mės. Lietuviams studentams įsi
dėmėtina, kad JAV universite
tuose ne tik duodami “kreditai”, 
bet ir universitetiniai laipsniai 
už senosios Lietuvos klausimų 
nagrinėjimą. W. Jenkins minė
tą temą pasirinko to universite
to bibliotekos direktoriaus dr. H. 
W. Kritber ir prof. dr. J. Cad- 
zow paragintas.
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