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VELNIO ADVOKATO ROLEJE
Dr. Kęstučio Keblio žodis Antrajame mokslo Ir kūrybos simpo
ziume Cliicagoj š. m. lapkričio mėn. 22 d., svarstant temą 
“Mokslininkai ir lietuvių bendruomenė: integracija ar izoliacija’'.

DIDŽIAUSIO MOKSLININKŲ ĮNAŠO TROKŠTANT
Prof. dr. Vytauto Vardžio paskaita "Aka
demiko dilemos: dabartis iš šimtmečio 
perspektyvos", atidarant Antrąjį mokslo 
ir kūrybos simpoziumą Jaunimo centre, 
Chicagoje, š. m. lapkričio 22 d.

Nežinau ar Simpoziumo rengėjai 
taip planavo, ar čia tik taip atsiti
ko, kad šiose svarstybose man ten
ka atstovauti lietuviškos visuome

nės pozicijai.
Nors specifinių instrukcijų nega

vau, bet kadangi šių svarstybų da
lyvių tarpe esu vienintelis nemoks- 
lininkas ir lietuviškam gyvenime 
dažniausiai maišausl užsivilkęs vei
kėjo švarku, tai atrodė man ne tik 
natūralu, bet ir būtina, kad šian
dien čia atstovaučiau visuomenei.

Tad leiskit man šiandien suvai
dinti velnio advokato rolę — ginti 
bendruomenę, o mokslininkui būti 
prokuroru.

Norėčiau pažerti keletą minčių 
apie mokslininko ir lietuviškos ben
druomenės santykius maždaug to
kia tvarka:

— ar mokslininkų integracija 
y lietuviškon visuomenėn pakanka

ma?
— kokio pobūdžio integracija 

įmanoma?
— ką daryti, norint pakreipt 

mokslininkus integracijos link?

— Ar integracijos pakanka? Ar 
mokslininkai pilnai yra lietuviškos 
visuomenės dalimi, ar dalyvauja jos 
gyvenime ir darbuose kaip pilni da
lininkai? Ar mokslininkai, atsižvel
giant j jų skaičių ir potencialą, 
įneša mū?ų visuomenėn intelektu
alinio gyvumo, ar praturtina ją sa
vo, reikia tikėtis, aukštesniu kultū
rinių lygiu? Ar jie jungiasi į bend
ruosius darbus, ar atlieka minima
lias pareigas, bitinas kiekvienam 
sąmoningam bendruomenės nariui?

Ne. Labai gaila, bet ne.
Mokslininkai tūno savo aukštuo

se dramblio kaulo bokštuose, užsi
sklendę nuo lietuviškų reikalų, 
abejingi ne tik visuomeniniam judė
jimui, bet ir mūsų kultūrinėm ap
raiškom. Tiesa, retkarčiais pro savo 
bokšto plyšį iškiša mažytę trispal
vę — žiūrėkit, mes vis tiek dar lie
tuviai. Bet jei tik kas nors prisiar
tina prie jų pilies, prašydami ar 
talkos lietuviškai propagandai, ar 
straipsnio žurnalui, ar paskaitos su
važiavimui — vėliavėlė tuoj pat

dingsta, užkrenta storos langinės, 
kad lietuviškas azotas kartais ne
pūstelėtų ir neatskiestų jų tau
raus, akademinio deguonies.

Ne, mokslininkų nėra mūsų vi
suomenėje. Jie stovi šalia. Su nepa
sitikėjimu, kartais net su panieka 
jie žvelgia į lietuvišką judėjimą. Jis 

jiems žemas, nuobodus, jis nevertas 
jų kūrybinių pastangų. Neieško 
jie tampraus ryšio su sava visuome
ne, atsisako jungtis į organizuotą 
gyvenimą, neperka lietuviškų kny
gų, nesilanko kultūriniuose rengi
niuose. Jų ryšys su lietuviais ribo
jasi pabuvojimu šeimos-giminių 
tarpe, ar pramoginio pobūdžio susi
tikimais su pažįstamais ant slidžių, 

ar prie ežero, ar prie tauriais gėri
mais apkrauto stalo.

Taip, mūsų mokslininkams pa
kanka izoliacijos, bet trūksta, labai 
trūksta integracijos lietuviškon’ vi

suomenėn.
Toks apibendrintas žvilgsnis — 

kaip ir visi apibendrinimai — nega
li būti 100 proc. teisingas. Yra iš
imčių. Ir esu tikras, kad nesutikda
mi su šiais mano teigimais, klausy
tojai galėtų pažerti visą eilę pavyz
džių, griaunančių izoliuoto moks
lininko tezę. Leiskit man užbėgti už 
akių ir pačiam tuos pavyzdžius su

minėti.
— Kas buvo šio šaunaus moks

lininkų suvažiavimo organizacinių 
darbų koordinatoriais?

Prof. Vytautas Vardys. Ar jis 
mokslininkas? Žinoma, nėra nė kal
bos.

— Prof. Zenonas Rekašius — re
daguoja “Akiračius”.

— Prof. Rimvydas Šilbajoris — 
reiškiasi dažnai mūsų kultūrinėj 
periodikoj, o šiais metais net kan
didatavo j LB tarybą.

— Prof. Justinas Pikūnas — va
dovauja Ateitininkų federacijai.

— Prof. Vytautas Kavolis — re
daguoja “Metmenis” ir aktyviai da
lyvauja Santaros-Šviesos veikloje.

— Prof. Antanas Klimas — reda
guoja “Lituanus” ir dažnai skaito 
paskaitas lietuviškuose suėjimuose.

(Nukelta J 2 pal.) 

Malonūs svečiai ir programos 
dalyviai,

Trumpo, bet įtempto darbo vai
siai jau matyti — jau esame susi

rinkę Chicagoje. Kadangi šio sim
poziumo organizavimo darbai pra
sidėjo tik balandžio mėnesį, reikia 
pripažinti mūsų aktyvumą. Tuo 

noriu pabrėžti ne tai, kad rengimo 
komisija buvo darbinga, bet kad 

mūsų mokslo žmonės noriai ir gau
siai atsiliepė į bendravimo kvietimą, 
kad mūsoji išeivija tebėra pajėgi ir 
susiklausiusi, jeigu daroma kas po

zityvaus ir svarbaus.
Šis simpoziumas iš tikrųjų yra 

neeilinis išeivijos įvykis. Neeilinis 
jau tuo, kad jisai pirmą kartą išei
vijos istorijoje sutelkia tokį palygin
ti didelj skaičių programos dalyvių, 

šio simpoziumo programoje prane
šimus daro 108 mokslininkai. Jų 
tarpe yra 40 universitetų ir kole
gijų profesorių, 28 mokslininkai, 
darą tyrinėjimus universitetų insti
tutuose, valdžios laboratorijose, pri
vačiose tyrimo įstaigose, 2 dokto
rantai, 6 “Privatgelehrte” (a. a. 
prof. Zenono Ivinskio mėgiamu iš
sireiškimu), t. y. individualūs 
mokslo žmonės, ir 17 architektų, 
kunigų, gydytojų, teisininkų, ku
rie ateina iš savų architektūros ir 
statybos įstaigų, savų parapijų, 
kabinetų. Šis skaičius yra dvigu
bai didesnis nei pirmajame, prieš 
ketverius metus įvykusiame simpo
ziume, kuriame su pranešimais ar 
diskusijose pasirodė 59 dalyviai. Ta
čiau nors ir reikia džiaugtis mūsų 
mokslo žmonių ir profesionalų di
dėjančiu įsijungimu, būtina atkreip
ti Jūsų dėmesį, kad ir šiemetinę 
šimtinę sudaro, mano skaičiavimu, 
nedaugiau 25-30 proc. universiteti
nių kvalifikacijų lygio lietuviškojo 
mokslinio potencialo Šiaurės Ameri
koje, potencialo, kilusio iš pokari
nės ateivių bangos ir su labai ma
žomis išimtimis gimusio dar ne 
Amerikoje, bet daugiausia Lietuvo
je. J šį skaičių aišku, neįtraukiu 
tų tūkstančių, kurie Amerikoje ar 
Kanadoje baigė kolegijas ar univer
sitetus, bet skaičiuoju tik tuos, ku
rie tiesiogiai dirba akademinį ar 
mokslinį darbą. Ši mokslo žmonių 
grupė dar padidės, jei prie jos pri
dėsime ankstesnių išeivijos kartų 
mokslo žmones, o turėsime jau visą 

armiją, jei prie jų priskaitysime vi
sus mūsų profesionalus. Taigi, šio 
savaitgalio susibėgime turime tik 
dalį išeivijos mokslinio-intelektuali- 
nio potencialo. Pilnasis mokslo žmo
nių skaičius sudaro lietuvių išei
vijoje palyginti nemažą ir svarų 
procentą.

Neeilinis įvykis šis simpoziumas 
yra ir dėl to, kad čia esame susibė
gę ne mūsuose įprastiems politi
niams diskutavimams ar kultūrinės 
veiklos svarstymui, bet grynai 
mokslo — nuo literatūros iki pri
taikomosios technologijos — klausi

mams nagrinėti, o taip pat sociali
nėms ir visuomeninėm problemom, 
kurios rišasi su tų mokslų iš

tos gyvenimą buvo kultūrinis ir po- 
I litinis — ypač šimtmečio pradžio
je, gelbstint jam leidiniais ir laik
raščiais, o vėliau ir iki pat šių die
nų stengiantis padėti lietuvių tau
tai jos teisėtuose laisvės siekimuose, 
tai ar naujas laikas nestato, šalia 
politinės laisvės siekimo, ir naujų 
uždavinių, nediktuoja naujo vaid
mens, kiek pakiliau kalbant, ar ne
prirašo mums ir naujos misijos?

Laikai yra pasikeitę. Leiskite 
man atkreipti dėmesį tik į vieną, bet 
ypač svarbią ir šioje diskusijoje rei
kalingą iškelti dimensiją. Prieš pen- 
kiasdešimt-šešiasdešimt metų, o ir 
vėliau, lietuviškai kalbančių ir lie
tuvybėje dalyvaujančių išeivių 
skaičius buvo daug didesnis negu jis 
yra šiandien. Lietuviškosios masės 
buvo palyginti gausios, bet, nežiū
rint pokario pasipildymo, šiandien 
jos yra gerokai sumažėjusios. Lietu
vybėje dalyvaujančiųjų kiekybė 

turės ir toliau tendencijos mažėti, ir

šauktais pasikeitimais. Šitokiu bū
du akcentas krinta j mokslą ir j gy

venamąjį laiką, į jo tikrinius rūpes
čius. Mūsuose šis akcentas neturi 
senų tradicijų, nors mūsų organi
zuotoji veikla Amerikoje jau yra su
laukusi šimtmečio sukakties. Šis 
simpoziumas vyksta tos sukakties 

j prisiminimo ženkle. Nors išeivijos 

šimtmetis bus specialiai peržvelgtas 

paskutiniajame šio simpoziumo po
sėdy, reikalinga jau čia padaryti j jį 
digresiją bent tiek, kiek ji būtina 
mokslinės mūsų tradicijos ir moks
lo žmogaus svarbos mūsų visuome
nėje paryškinimui.

“Lietuvių Enciklopedijos” duo
menimis (X, 43), lietuviai Ameriko
je pradėjo organizuotis katalikiškų 
parapijų kūrimu. Jų pirmoji lietu

vių lėšomis buvo pastatyta, nors 
lenkams užregistruota, Shenondah, 
Pennsylvanijoj 1874 m., taigi prak
tiškai prieš šimtą metų. Pirmoji j 
lietuvių draugija buvo įkurta New 
Yorke 1875 m. ir pavadinta šv. Ka
zimiero vardu. Toliau sekė politi
nių ir fratemalinių draugijų or

ganizavimas. Ir jau iš šimtmečio 
perspektyvos matome organizuotą 
lietuvių veiklą buvus religine, kul
tūrine, politine, fratemaline-apdrau- 
dose. Šis išeivijos šimtmečio veiklos 
jubiliejus svarbu prisiminti, panag
rinėti. Todėl simpoziume ir pasirin
kome šį jubiliejų viso susibėgimo 
dedikacija. Tai ne tik milžiniškas ir 
labai svarbus laiko tarpas visos lie
tuvių tautos istorijoje, bet kartu jo1 
paminėjimas padeda atkreipti jau 
labai būtiną dėmesį į tos išeivijos 
šiandienines problemas. Vienas 
šimtmetis pasibaigė. Kaip prasidės 
ir ką atneš antrasis? Koks bus mū
sų įnašas? Jei pirmojo šimtmečio 
lietuviškosios išeivijos indėlis į tau

II Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
atsišaukimas mokslo laisvės reikalu

šiaurės Amerikos lietuviai, aukštųjų mokyklų dėstyto
jai ir mokslinių institucijų darbuotojai, susirinkę antra
jam moksliniam suvažiavimui Chicagoje 1973 m. lapkričio 
21 - 25 d.,

Sveikina Lietuvos mokslininkus, dėstytojus ir stu
dentus, kurie toliau ugdo Lietuvos mokslo ir akademinio 
gyvenimo tradicijas, pradėtas prieš keturis šimtus metų ir 
tęstas nepriklausomoje Lietuvoje;

Vertina Lietuvos mokslininkų mokslo darbus; bet 
taip pat reiškia didelį susirūpinimą Lietuvoje 
tebedidėjančia ideologine - politine priespauda, dėl kurios 
sumažėjo Lietuvos mokslo žmonių kontaktai su tarptauti
niais mokslo židiniais ir tebepalieka labai sunkus pasikeiti
mas moksline ir kultūrine informacija;

Protestuoja prieš padažnėjusį intelektualų perse
kiojimą, pasireiškusį naujais paskirų mokslo žmonių su
ėmimais;

Solidarizuoja su Amerikos Valstybių ir Kana
dos mokslininkų įsitikinimu, jog mokslinės kūrybos ir tarp
tautinės komunikacijos varžymas kenkia pasaulio taikai ir 
geresnių tarptautinių santykių sukūrimui.

Antrojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo atidaryme, Jaunimo centre, Chicagoje, š. m. lapkričio mčn. 22 d. Įvadinę 
paskaitą skaito Simpoziumo programos pirmininkas ir rengimo darbų koordinatorius prof. dr. Vytautas Vardys.

Nuotrauka V. Noreikos

jau vien dėl to laikau išeivijos pa
pildymą naujais ateiviais, pirmiau
sia aišku, iš pačios Lietuvos reika
lingu ir pozityviu reiškiniu. Kitaip 
tariant, senatoriaus Jacksono įstaty
miniai papildymai, reikalaują, kad 
Sovietų Sąjunga suteiktų savo 
žmonėms emigracijos laisvę, man 
nėra tuščias propagandinis ėjimas, 
kuriuo siekiama neva atnaujinti 
“šaltąjį karą”, bet gyvas ir tikras 
žmogaus teisių reikalavimas, iš es
mės naudingas tiek lietuviškajai 
išeivijai, tiek pačiai lietuvių tautai. 
Kiekvienai tautai, ypač mažai, ir 
ypač stipresniųjų kaimynų stum
domai ir skriaudžiamai, stipri išei
vija, ypač jei įsikūrusi įtakinguose 
kraštuose, tiesiogiai ir netiesiogiai 
gali suteikti didelę kultūrinę, eko
nominę bei politinę pagalbą gimta
jam kraštui ar tėvų žemei. Moder
nių šios rūšies pavyzdžių turime 
daugiau negu vieną. Lietuviškasis 
pavyzdys jų tarpe net ir mažiau 
ryškus.

Kitas svarbus pasikeitimas yra 
įvykęs išeivijos socialinėje struktū
roje. Pradinėje ir tolesnėje emigra
cijoje vyravo darbininkas, kitur ir 
ūkininkas, vėliau prie jo prisidedant 
smulkiam prekybininkui ir dar vė
liau smulkiam pramonininkui. 
Mokslus baigusiųjų skaičius buvo 
nedidelis. Palaipsniui tai keitėsi. 
Radikaliai, galima sakyti, padėtis 
pasikeitė po Antrojo pasaulinio ka

ro naujojoje emigracijoje. Joje jau 
dominuoja viduriniosios klasės žmo
gus. Iki šešiasdešimtųjų metų 
pradžios reta būdavo rasti ir šeimą, 
kurios vaikai nebaigtų kolegijos ar 
universiteto. Dabar padėtis nebėra 
taip gera, tačiau vis dėlto viduri
niosios klasės šeima tebevyrauja 
mūsiškosios išeivijos socialinėje 
struktūroje. Kartu išaugo ypač pro
fesionalų ir inteligentijos grupė. Su 
ja — ir mokslo žmonių eilės.

Tokiu būdu, jei iš vienos pusės 
lietuvybėje dalyvaujančiųjų skai

čius sumažėjo, moksle dirbančiųjų, 
aukštai kvalifikuotų specialistų 
skaičius labai pakilo. Jų ašai čia 
nevardinsiu, bet kaip žinia, turime 
savo eilėse kompiuterių išradėjų, 
erdvės tyrinėjimų žymių specialis

tų, o taip pat visą gamą griežtųjų 

ir socialinių mokslų atstovų, savo 
srityse įgijusių amerikietiško ar ir 
tarptautinio masto pripažinimo. Ki
taip tariant, mokslo žmonių svoris 
išeivijos socialinėje struktūroje žy
miai padidėjo.

Tai nėra vien lietuviškas reiški
nys. Greičiau jisai pasaulinis, ypač 
charakteringas industrinėms visuo
menėms. Nėra aplenkęs jisai nei so
vietų valdomos Lietuvos, o ypačiai 
ryškus Vakarų pasaulyje. Mokslo 
žmonių, t. y. įvairių mokslo sričių 
specialistų, skaičių didino pasiekt- 
tų mokslo atradimų rezultate iš

augęs visuomeninis tos rūšies specia
listų pareikalavimas. Mokslo žmo
gus — specialistas pasidarė būtinas 
šiandieninei ekonominei bei sociali
nei santvarkai valdyti. Dėl šio jo 

įnašo į visuomenės vystymosi ir 
progresėjimo raidą, jo įtaka pasida
rė didelė ne tik grynai mokslinėje ar 
ekonominėje srityje, bet ir politiko
je ar, aplamai pasakius, visuomeni
nių sprendimų daryme. Kai kurie 
sociologai kalba apie susidariusią 
naują visuomeninę klasę, “intelek
tualų” klasę, kuri stovinti lygiagre
čiai su darbininkų ir darbdavių 
klasėmis. Jų, kaip grupės, svorio 
išaugimas buvo mokslo svarbos in
dustrinei visuomenei išaugimo re
zultatas. Ne tik industrinis, bet ir 
visuomeninis ar politinis tautų pa
jėgumas pradeda priklausyti nuo tų 
intelektualų - mokslininkų - spe
cialistų įnašo ir noro kooperuoti su 
esamąja tvarka ir esamąja valdžia. 
Yra kalbų, ir pagrįstų, apie inte
lektualų revoliuciją. Ją esame išgy
venę Amerikoje. Jos daug Vakarų 
Vokietijoje. Jos yra ir Sovietų Są

jungoje.

Iš šio socialinio išsivystymo 'fak
to galima padaryti keletą išvadų. 
Mums šiandien tinkančioji yra ta, 
kad mūsų pačių socialinėje struk
tūroje mokslo žmonių-' pecialistų 
skaičiui ir procentui pakilus, turėtų 
sekti ir jų svorio, įtakos didėjimas 

išeivijos sprendiniams daryti. Inte
lektualų įnašas, jų potencialo žy
miai didesnis negu lig šiol panau
dojimas turėtų būti viena iš j ant
rą organizuotos veiklos šimtmeti

(Nukelta į 2 psl.)
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VELNIO ADVOKATO ROLĖJE
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“Integruotų” lietuvių moksli
ninkų dar galėtume suminėti bent 
kita tiek. Jų yra, ir tai smagios iš

imtys.
O kaip su “izoliuotais”?
Turiu prisipažinti, kad tokių pa

žįstu tik vienų. Ir Čia, būdamas 
mandagiu, jo pavardės nedeklaruo

siu.
Tuo būdu lyg ir atrodytų, kad 

konkrečiais pavyzdžiais patsai su
griaunu savo visuomenišką tezę — 
“mokslininkas yra izoliuotas”.

Dovanokit, bet ne. Kvantitatyvi- 
niai argumentai tinka mokslininkui. 
Bet visuomenininkui 10 ne visuo
met daugiau už vieną.

Kiek tai liečia teigiamuosius pa

vyzdžius, tuos anksčiau išvardintus 
“integruotus” mokslininkus, tai jie 
visi reiškiasi lietuviškoj visuomenėj 
ne dėl to, kad jie mokslininkai. Jie 
reiškiasi dėl to, kad su lietuvišku 

gyvenimu neatitraukiamai susirišo, 
dar prieš tapdami mokslininkais. Be 
to — dauguma jų yra mokslinin- 
kai-humanitarai. Jų profesinės sri
tys arčiau susijusios ir lengviau pri
taikomos lietuviškiems reikalams. 
Literatūros ar kalbotyros specialis
tui daug lengviau mokslinėj plotmėj 
save identifikuoti su lietuviškais rei
kalais, negu fizikui, matematikui, ar 
zoologui.

O tasai mano trumpas, vieno 

žmogaus “izoliuotų mokslininkų” 
sąrašas dar nereiškia, kad tik vienas 
toksai ir yra. Aš tik vieną pažįstu. | 

Bet čia nieko nuostabaus — nes, 
kai maišausi visuomenėj, o ne 
moksliškose sferose, pažįstu tik tuos, 
kurie rodosi ir dirba toj visuome

nėj. Nesvarbu, kad nepažįstu tų ne- 
sirodančių — žinau, kad jie yra — 
turi kur nors būti. Juk argi mes tik 
tiek mažai mokslininkų teturėtu
me? Negaliu tikėti, kad tie, kuriuos 
matome lietuviškam judėjime, bū
tų jau ir visi mūsų mokslininkai. 
Ne, jų turi būti daugiau. Tik jų 
nematyt, nes jie, užsimaskavę savo 
dramblio kaulo pilaitėse, nesirodo. 
Sužinome apie juos tik retkarčiais, 
kai juos iššifruoja giminės ar pa
žįstami žurnalistai ir pamini 
“Drauge”, kad jau aplankė tėvus, ar 

šventė gimtadienį, ar gavo kokį ne
didelį amerikietiškos visuomenės at- 
žymėjimą.

Kokia integracija įmanoma? Sa
kykim, kad sutarėm, jog problema 

egzistuoja. Tuomet pažiūrėkim: 
kaip turėtų būti, kad tos problemos 
nebūtų. Kokio pobūdžio mokslinin
kų integracija įmanoma mūsų są
lygomis?

Nesunku atsakyti, ko mūsų pil
koji visuomenė laukia iš mokslinin
kų. Labai paprasta. Laukia, kad 
mokslininkai nusiimtų savo akade

mines togas ir ateitų dirbti kartu 
su visais, kaip paprasti lygiateisiai 
lietuviai. Visuomenė nori, kad 
mokslininkai įstotų į šaulius, kar
tais nuvažiuotų kartu pašaudyti, ar 
nusipelniusių šaulių pagerbimo 
baliuje išdrožtų prakalbą. Mokyk
lų tėvų komitetai nori, kad moks
lininkai tėvai ateitų Kalėdų eglu- 

tėn sustumdyti kėdes ir pardavinėti 
pyragus. Bendruomenė nori, kad 
mokslininkai ateitų į apylinkes rink
ti solidarumo įnašų arba sekreto
riauti posėdžiuose. O žurnalistų są
junga, be abejo, nori, kad ne tik 
Rekašius, bet ir Šilbajoris, jei dar 

neįstoję, stotų j jų eiles, kaip dori, 
nario mokestį susimoką lietuviai ra
šeivos.

Tokie jau yra mūsų visuomenės 
norai ir kėslai mokslininkus pilnai j 
integruoti. Čionai, nors ir šnekėda- < 
mas iš visuomeniškos pozicijos, tu
riu suabejoti, ar tokie visuomenės 
pageidavimai yra realūs. Man atro- . 
do, kad tokia absoliuti mokslininkų ( 
integracija ne tik neįmanoma, bet ir ; 
nereikalinga.

Ko tad galim realiai tikėtis iš 
mokslininkų lietuviško judėjimo i 
atžvilgiu?

Mokslininkai, gyvenantys 
tuviškose kolonijose, galėtų 

jungti j visuomeninį darbą, 
riu minty čia įprastinio veikėjavimo 
—- įėjimo į valdybas, kėdžių stum- 
dymo, banketų ruošimo. Ne, moks-

lie- 

Isi- 
Netu-

lininkai galėtų įsijungti savo pata- 
. rimu, savo talka specialiems pro- 
. jektams, ten kur jų ar specialybė, ar 
. įtaka, ar socialinė pozicija gali pa

dėti bendriems lietuviškiems užda- 
vinia ns. Mokslininkai turėtų palai- 

, kyti glaudų ryšį su savo ideologi- 
; nėm organizacijom. Ypač su jauni

mu. Juk tik jie, o ne kas kitas gali 
realiai jaunimui parodyti, kad lietu
vybė nesiriboja neatskiestu konjaku 
ir šutintais balandėliais. Mokslinin
kai turėtų lankytis geresniuose sa
vo kolonijos kultūriniuose rengi
niuose. Tuo jie ne tik rodytų, kad 
nuo visuomenės neatsiriboja, bet 
kartu ir skatintų aukštesni kultū
rinį lygį mūsų kolonijų gyvenime.

Žodžiu, mokslininkai, užuot jau- 
tęsi privilegijuotais ir atleistais nuo 
visų lietuviškų pareigų, turėtų 
panaudoti savo specialybės resursus 
lietuviškos bendruomenės tobulini

mui.
O kaip su tais mokslininkais-ere- 

mitais, nusidanginusiais į Alaba- 
mas, Oregonus ir Oklahomas? Ži
noma, jiems sunkiau palaikyti be
tarpį ryšį su lietuviškuoju judėji

mu. Tačiau ir jie neturėtų savęs 
nusirašyti vien fizinės izoliacijos ir 
ilgų distancijų pasiteisinimu. Iš jų 
lauktume aktyvaus bendradarbiavi
mo mūsų kultūrinėje periodikoje, 
lauktume jų atvažiuojant j akade
minio pobūdžio sąskrydžius su pa
skaitom, lauktume, kad savo aplin- 

I koje reprezentuotų lietuviškus rei- 

| kalus.
Mokslininkų integracija įmano

ma dar ir savotišku segregacijos ke

liu — per lietuviškus akademinius 
“getus”, kaip pvz. Lituanistikos ins
titutą, Katalikų mokslo akademiją, 
ar kad ir per šitokio pobūdžio moks
lininkų suvažiavimus. Nors tai ne
būtų tiesioginis įsiliejimas į bend
rąjį lįetuviško judėjimo srautą, ta
čiau mokslininko dalyvavimas to
kiuose akademiniuose vienetuose 
jau reikštų, kad jis į lietuviškus 
dalykus nenumoja ranka, kad jis sa
ve identifikuoja su lietuviškąja sala 
išeivijoje.

Ir lieka dar klausimėlis kokiu bū
du nuteikti lietuvius mokslininkus 
integracijai? Čia būtų galima iš
vardinti visą eilę žygių, kurių tu
rėtų imtis mūsų spauda, sudarant 
sąlygas mokslininkams jaustis lau
kiamiems ir įvertintiems lietuviško

je visuomenėje. Bet visa tai, manau, 
bus iškelta diskusijose. Dabar teno
riu paminėti vieną momentą: kad čių socialinių idėjų sąrangoje. Ki- 
užtikrintume tamprų mokslininkų taip tariant, mūsuose bene labiau- 

ryšį su sava visuomene ateityje, rei
kia smarkiai veikti jaunimą lietu- pritaikomasis intelektualas, idėjines 
viškos identifikacijos linkme. Jau sąvokas sugebąs perkeisti į operaty- 
minėjau, kad dauguma dabartinių' 

‘integruotų” mokslininkų liko mū
sų visuomenėje vien dėl to, kad jų 
vidinis ryšys su lietuviškais reika
lais išaugo labai anksti, dar studen
tavimo metais. Šiuo atžvilgiu, da
bartinė mūsų studentija, kurios ei
lėse, tikiuosi, yra vienas-kitas atei
ties mokslininkas, didelių vilčių 
nežadina. Nors mes džiaugiamės to 
mūsų jaunimo lietuvišku krutėji
mu, Iiaupsinam jį, ruošiame jam 
kongresus ir apžarstom doleriais, 
tačiau jaunimo organizacijos — ir 
ideologinės ir pati Studentų sąjun
ga — nors paviršium šiek tiek lie
tuviškos, tačiau tūno didelėj izolia
cijoj nuo bendros lietuviško gyveni
mo tėkmės. Jie elgiasi taip, lyg jų 
jaunimiška veikla būtų visų mū
sų reikalų galutinis išsprendimas, 
lyg už jaunimo organizacijų jau 

nebūtij nieko vertingo ir svarbaus. 
Tokioj atmosferoj bręsdamas, busi
masis mokslininkas identifikuosis ne 
su lietuviška visuomene, bet su tąja 
mini-visuomene, kurioje dabar sma
giai laiką leidžia. O kai toji jo vi
suomenė, baigusi mokslus ir susira
dusi vyrus bei žmonas, pabirs, dings 
ir jo angažavimasis lietuviškiems 
reikalams.

Tad, norint integruoti būsimuo- 
sius mokslininkus, reikia lletuviškon 
visuomenėn dabar integruoti mūsų 
studentiją. Tuo turėtų susirūpinti 
ir visuomenininkai ir patys moks
lininkai.

Tai čia ir baigiasi mano visuo
meniškos pastabos mokslininkų in

tegracijos klausimu.

Antrojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo atidaromojo posė džio publikos dalis š. m. lapkričio mčn. 22 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, Chicagoje. Nuotrauka V. Noreikos

Didžiausio mokslininkų Įnašo trokštant
(Atkelta iš 1 psl.)

žengiančios lietuviškosios išeivijos 

žymių.

Ar taip yra? Ir ar įmanoma, kad 
taip būtų? Bendrąja prasme, inte
lektualų mūsuose nesikratomą, ir 
jų rasime tai vienose, tai kitose or
ganizacijose. Didžiausią jų būrį, 
tur būt, matome Lietuvių Bend
ruomenėje. Taip greičiausiai yla 
dėl to, kad Bendruomenė šitokį įna
šą labiau negu kiti puoselėja. Ir šio 
simpoziumo globėjas bei pagrindi
nis, sakyčiau beveik totalinis, finan
sinis ramstis yra Lietuvių bendruo
menės JAV Krašto valdyba. Bend
rąja prasme, tačiau, mūsuose labiau 
vertinamas intelektualas-mokyto- 

jas, t. y. intelektualas, mokytojo — 
tautinio pranašo vaidmenyje. Tai 
intelektualas, kuris sparnuotais žo
džiais ateina pakelti visuomenės 
nuotaikų, kurio mintijimas orien
tuotas į visuomenines-socialines sa
vos visuomenės problemas. Toms 
problemoms rišti iš jo laukiama pa
siūlymų, išreikštų ir priimtina for
ma ir pateiktų esamų dominuojan-

' t-aiv* t.—Innf mocimcn kinn laidau, 

šiai vertinamas yra humanistinis

vines propozicijas vsuomenei, t. y. 
labai stambiai ar net vyraujančiai 
jos daliai priimtiname opinijos for
mate. Tokį intelektualą dar pažino- .■ 

me Lietuvoje, ir tai ne atsitiktinai, 
bet dėl to, kad jisai, giliai jausda
mas ryšį su ką tik atbudusia sava 
tauta, jautė pareigą ne tiek ją stu- 
dijiškai informuotai, kiek ją akty
viai kelti į aukštesnį kultūrinį laips
nį ir kartu būti jos pranašu. Šian
dieninės išeivijos pažiūrą į intelek
tualą galima todėl vadinti tradicine 
pažiūra. Mūsoji išeiviškoji visuo
menė tačiau žymiai mažiau simpa
tijos turi intelektualui, kuris vado

vaujasi pirmoje vietoje ne savo vi
suomenės tradicinių nuomonių 
turtu, bet grynai dalykiniu esamos 
tikrovės, fenomeno ir pan. pažini
mu, iš to pažinimo darydamas iš
vadas, nežiūrint ar jos sutampa su 
visuomeninėmis, ar ne. Ir dar dau
giau, toji pati visuomenė beveik ne
nori toleruoti tokio lietuvio intelek
tualo, kuris lietuviškų 
(istorinių ar mokslinių 
pažiūrų, problemų ir t. 
me neduoda lengvatų 
siems prieš kitus dėl to, kad jie “lie
tuviški”, “savi”, o vartoja kietą pa
lyginamąjį metodą. Kitaip tariant, 

mūsoji visuomenė nenori toleruoti 
mokslo žmogaus, jei jis vadovauja
si ne tiek optimistine idėja, kiek em
pirine tikrove, ir jei jis darosi ne 
tradicinis visuomenės mokytojas-
pranašas, bet tos visuomenės kriti
kas. Kritiko vaidmenį tačiau inte
lektualas yra užėmęs daugiausia in
dustriniai pažengusių bendruome-

reiškinių 
pasiekimų, 
t.) vertini- 
lletuviškie-

nių. Kai kur jisai tiesiog įsitikinęs 
(panašiai kaip kai kuri' spauda de
mokratinėje visuomenėje), kad jo 
visuomeninė funkcija yra ne studi
jinė komunikacija, o tiesiog savos 
visuomenės kritika.

Šisai skirtingas intelektualo vaid

mens supratimas, kuriame iš esmės 
susikerta tradicinis lietuviškasis su 
kritiniu vakarietiškuoju, yra viena 
iš pačių svarbiausių priežasčių, 
kodėl tikrasis, ypač jaunesniųjų in
telektualų įnašas į lietuviškosios 
visuomenės sprendimų darymą, iš 
tiesų, yra buvęs gerokai ribotas. 
Drįstu tačiau tvirtinti, kad to vaid
mens supratimas turės susiderinti, 

jei naujam išeivijos šimtmetyje in- 
telektualas-mokslininkas bus pa
šauktas padaryti jam pagal skaičių 
ir svorį priklausomą įnašą.

Šis vaidmenų nesusiderinimas 
kyla iš išeiviškosios bendruomenės 
prigimties iš jos socialiai dvilypės 
egzistencijos. Tam vaidmeniui su
prasti yra svarbu pažinti visuome
nės sąrangą ir reliatyvią padėtį gy
venamajame laike, pažinti poreikių 
ir jų patenkinimo, tikslų ir prie
monių sąlytyje. Poreikių ir tikslų 
mes turime ir lietuviškųjų, ir gry
nai žmogiškųjų. Tuo nenoriu pa
sakyti, kad lietuviškieji poreikiai 
nėra žmogiškieji, bet kad jų nega
lima absoliučiai identifikuoti, nors 
tos egzistencinės plotmės ir paden
gia viena kitos nemažą erdvę. Žmo
giškieji poreikiai yra ne tik asmeni
niai, bet socialūs, ir todėl gali būti 

patenkinti tik socialinėje organiza
cijoje, t. y. bendruomenėje. Ne vi
sos ir ne vienodos klasifikacijos 
bendruomenės gali patenkinti visus 
poreikius. Pasinaudojant aristoteli- 
nės-tomistinės filosofijos samprata, 
galima būtų tvirtinti, kad pilnuti
niai poreikius patenkina tik pilnu
tinė bendruomenė (societas perfec- 
ta). Išskyrus religinę sritį, pilnuti
niai ir lietuviškuosius ir žmogiškuo
sius poreikius gali patenkinti tik lie
tuviškoji valstybė, kaip tobuliausio- 
ji bendruomeninė forma, tobuliau
sia ta prasme, kad, pasiimdama ap
rūpinti savo piliečius, jinai tūri tam 
aprūpinimui ir visas reikalingas 
priemones bei išteklius. Kur tos prie
monės ar ištekliai jnenkesni ar pras
tesni, ten piliečiai labiau nepaten
kinti, ten jie darosi net nelojalūs 
valstybei. Valstybė tačiau gali, t. y. 
turi būdų ir jėgųs, piliečius aprū
pinti ir darbu, ir pastoge, ir maistu 
bei lova, ir švietimu, ir kultūriniu 
gyvenimu, ir t. t. Lietuviškoji vals
tybė, kaip ir kiekviena kita savo 
ruožtu, taip pat turi priemonių 
saugoti ir puoselėti lietuviškąjį gy
venimo pobūdį, visų pirma, tautos 
kalbą, jos kultūrą, tradicijas ir t. t. 
Esu tikras, jog jeigu šiandien egzis

tuotų lietuviškoji valstybė, visų 
lietuvių ir šiapus ir anapus Atlan
to rūpestis tautos ir jos kultūros 
ateitimi pačioje Lietuvoje būtų

būti lietuviu, jei nori gyventi, 
pats tos valstybės buvimo bū- 
yra lietuviškas. Išeivijoje gi to- 
būtinumo nėra; lietuviškąjį gy-

daug mažesnis negu yra dabar, jei
gu toks iš viso egzistuotų. Išeivijo
je gi lietuviškieji poreikiai tebėra 
dėl to, kad tebėra lietuviškai kal

bančių išeivių, tačiau priemonės 
tiems poreikiams patenkinti yra pa
lyginti labai menkos, nes tik vals
tybė gali tokias priemones suteikti. 
Išeivijoj gi lietuviškosios valstybės 
neturime, nors kartais kai kas iš 
mūsų ir elgiasi tarytum tokią re
prezentuotų. Tad lietuviškumo kaip 
egzistencinės formos pasireiškimas 

ir įpareigojimas išeivijojo yra gero
kai skirtingi. Savo valstybėje pats 
gyvenimas yra lietuviškas, savoje 
valstybėje lietuviškumas įpareigoja 
kaip to gyvenimo pobūdis, jisai net 
yra materialinės egzistencijos šal
tinis. Kalbant paprastais žodžiais, 
nori ar nenori, savoje valstybėje rei
kia 

nes 
das 
kio

venimo būdą galima priimti ar at
mesti sava valia, ir niekas negali 
žmogaus priversti lietuviškume da
lyvauti. Išeivijoje todėl tas dalyva
vimas yra laisvanoriškas. Antra, ji
sai pačia savo socialine prigimtim 
gali būti tik dalinis, nes mes visi 
priklausome nelietuviškai ekonomi
nei ir socialinei sistemai, kurioje pa
tenkinama materialinius ir kitus rei
kalus, kur reikalinga dirbti grynai 
žmogiškiesiems poreikiams paten
kinti. Lietuviškieji poreikiai tai sis

temai nerūpi. Toje ekonominėje sis
temoje ir taip pat nelietuviškoje vi
suomenėje praleidžiama didžioji da
lis laiko. Šitoks egzistencijos pobū
dis sąlygoja mus visus, dirbančius 
fabrike ar universitete, su doktora
tais ar be doktoratų, vyrus ir mo
teris, jaunimą ir senimą. Natūralu, 
kad iškilo problema, kaip būti lie
tuviu, problema, į kurią buvo ban
doma atsakyti ne tik straipsniais, 
bet ir knygomis. Buvo ir tebėra ieš
koma receptų, iš kurių man la
biausiai prisimena “savaitgalio lie
tuvybės” sąvoka, savo laiku popu
liari ypač jaunesniųjų mokslo žmo

nių tarpe.

Nesvarstysiu ar šitokia sąvoka iš 
viso įmanoma kaip egzistencinė for-
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Pirmad., antrad., ketvirtad., nuo 
6 Iki '7:80 vai. vakaro 

šeštad. nuo 2 iki 3:80 vai. 
Trečlad. ir penktad. uždaryta. 

Ofiso telef. 476-4042 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048.

DR. REGINALD CIENKUS
TEL. — 788-3980

GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKA8 
6230 VV. Cermak Rd., Berwyn, Iii. 
Pirmad., Antrad., Ketv. ir Penktad 
9 vai. ryto Iki 12 vai. dienų Ir nuo 

2 vai. popiet Iki 8 vai. vakaro.
Šeštadieniais 8:80-12 vai. dienų 

Emergency tel. — 788 - 3981

ma, tačiau tokio recepto ieškojimas, dienės duonos reikalais surištas su 
ypač mokslo žmonių bendruomenė- visuomene, kurioje gyvena ir dirba, 
je, akcentuoja lietuvio mokslo žmo
gaus dilemą, j kurią atkreipėme dė
mesį anksčiau kaip į mokslo žmo

gaus vaidmens sampratos konfliktą 
visuomenėje. Jo problema, tiesa, 
šiek tiek, o individualiais atvejais 
gal ir gerokai, skiriasi nuo profesio
nalo, kuris aptarnauja savo tautie
čius ar jų didelį būrį, ir nuo įstai
gos tarnautojo techninėje, gal net ir 
pusiau intelektualinėje profesijoje, 
kuris dirba aštuonias valandas ir 
kuris su savo laiku, grįžęs namo, 
gali daryti ką nori. Mokslo žmogus 
yra studijinis. Jo darbas nesibaigia 
vėlai popietį, jisai esminiai kąs

labai daugeliu atvejų toks žmogus 
neturi apie save beveik ir jokios lie
tuviškos aplinkos. Jo sąvokinis žo
dynas yra nelietuviškas, jo studiji

nės ar tyrinėjimo temos taip pat ne
turi nieko bendro, aplamai pasakius, 
nei su Lietuva, nei su lietuvybe. Sa
vo idėjinio bagažo šis žmogus nėra 
gavęs iš lietuviškų raštų, jisai nė
ra lietuviškų švietimo įstaigų pro
duktas, kuriom turėtų jausti loja
lumų, jo nuomonės ne lietuviškos 

visuomenės įtaigotos, nes jisai ne jo

je egzistuoja. Jo lietuviškas užsian-

(Nukelta į 3 pusi.)
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TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

antrad., penkt., 1-5 treč. ir šešt tik 
susitarus.
Dr. Ant. Rudoko kabinetų perSmš

DR. EDMUND C. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 51st Street 
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimų: pirmad.
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4, šeštad. 10—3 vai.

Ir

Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybč — Nervų ir 
EmocinSs Ligos 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road ' 

Valandos pagal susitarimą

Rezid. Tel. — GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURBIJA
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimų. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001.

TeL — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligos

3907 VVest lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso telef. PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K S A
VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 Iki 3 vai. ir nuo 6 Iki 8 

vai. vak., šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

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

DR. K. A. V. JUČAS
Board Eligible

American Board of Dermatology 
SPECIALYBE ODOS LIGOS 

IR CHIRURGIJA 
6324 North Milwaukee Avenue 

TeL 763-3310 266-8668

Visi telefonai 652-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49t.h Court, Cicero 

Vai. kasrien 10.12 Ir 4-7 Trečiad. Ir 
šeštad. tik susitarus.

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avenue, Cicero 
Kasdien 1-8 vai. ir «-8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet

v. popiet. Trečlad. Ir šeštad. nuo 
10 v. ryto Iki 1 v. popiet.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rezid. telef. — 239-2IH9

Ofiso HE 4.1818. Rez. FR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 VVest 71st Street 

(71-08 ir Campbell Avė, kumpa*) 
Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt. 
nuo 8 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 St — Tel. 737- 5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

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

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

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

Ofiso tel. RE 5-4410
Rezid. GR 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 1 vai. 
Iki 3 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr. Ir penkt. nuo 1-8 vai. p. p. 

Ir vakarais pagal susitarimą..

i

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas Ir rez. 2652

Tel. PRospeet 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

W. 59th St.

antr., treč. Ir
t

Ofiso tai. HE 4.2123 Namų GI 8-9195

DR, V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
pirm., antrad., ketv., Ir penktad.Vai.:

2-4 ir S-3. Treč. Ir Šeštad. uždaryta.
Tel. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6648 South Albany Avenue

Vai.: Pirnrtad. B.8 p. p. antrad. 
2-6 p. p. penktad. Ir šeštad. 2-4 p. p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalu, 
susitarus.

Tel. Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKONAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal susitarimu

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141; namų 636-4850
Vai.: pirm. antr. ketv 2—6 Ir 6—I. 
penktad. 2—S. šešt. pagal susitarimą.
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Didžiausio 
mokslininkų 
įnašo trokštant

(Atkelta iš 2 pusi.)
gažavimas ar studijiniame, o ypač 
visuomeniniame ir socialiniame gy
venime, dažnai, kenkia jo profesi
niam progresui.

Trumpai šnekant, mokslo, o ypa
čiai universiteto žmogaus, su lietu
viška bendruomene neriša beveik 
jokie kasdieniai, kasdienio darbo ir 
kasdienės duonos ryšiai, o jo gimi
niškumas ir jo meilė tėviškės kraš- 

C* tui. Praktiškose gyvenimo aplinky
bėse tačiau tai nėra pakankama 
motyvacija. Emocingumas, tiesa, 
daugeliui išlieka, bet emocijos ne
užtenka angažamentui, kuris reiš
kia originalų darbų, ne kalbėjimų 
ar protokolų rašymą.

Ašai nebandysiu teisinti intelek
tualų, kurių meilė lietuviškumui 
nebepasireiškia nė lietuviškų laik
raščių prenumeravimu. Tokių at
vejų yra ir ne intelektualų tarpe. 
Reikia pabrėžti, kad lietuviškoji 
išeivija kaip nepilnutinė bendruo
menė, t. y. kaip bendruomenė, kuri 
negali patenkinti visų žmogaus in
teresų ir poreikių, negali pilnai už- 
angažuoti visų išeivių lietuvių, ir 
angažamento klausimas palieka lie
tuviškosios išeivijos kasdienė prob
lema. Noriu čia tačiau stipriai ak
centuoti, kad, nežiūrint didelės ins
tinktyvios traukos, lietuvis intelek
tualas yra toliau nuo išeivijos bend
ruomenės, nei daug kitokio pasi
rengimo lietuvių. Norint lietuvių 
mokslo žmonių potencialą pajungti 
lietuviškosios išeivijos reikalams, 
reikia tam mokslo žmogui skirti 
ypatingą ir neeilinį dėmesį. Mokslo 
žmogus yra žmogus dviejų pasau
lių sankryžoje, teisingiau, jų susi
kirtime. Jo jausmai traukia į vieną, 
lietuviškąją pusę, bet jo visas in
telektualinis gyvenimas ir rūpesčiai, 
dėl specifinių išeivijos, o taip pat 
lietuviškosios išeivijos sąlygų, su
jungtas su nelietuviškuoju pasauliu.

Nebūdama pilnutinė - tobula 
bendruomenė, išeiviją gali paten
kinti mokslo žmogui dar mažesnį 
nei kitais atvejais poreikių skaičių. 
Ir todėl ji savo dalykinį nepajėgu
mą turi stengtis kompensuoti atski
ra mokslo žmogui ir jo lietuvybei 
atida. Kiekvienos srities mokslo 
žmogaus, mokslininko-tyrinėtojo ar 
universiteto dėstytojo kiek skirtinga 
ir jų abiejų situacija nuo profesio
nalo padėties. Todėl apibendrinimai 
būtų reikalingi kvalifikuoti. Tačiau 
galime apskritai pasakyti, kad 
mokslo, ypačiai universiteto žmogus 
stovi prieš dilemą: ar išvystyti pil
ną savo intelektualinį ptencialą ne
lietuviškoje aplinkoje ar iš tos ap
linkos iškirsti laiko gabalus dalyva
vimui lietuvybėje, dalyvavimui ne 
tik laikraščių skaitymu, kas nesun
ku, bet dalyvavimui studijine ar net 
visuomenine prasme. Pirmasis ke
lias žada žmogiškąjį pasiekimą, ant
rasis nelietuviškoje visuomenėje 

(k graso “etniko”, t. y. mažai reika
lingo žmogaus, priesaga. Apie šią 
universitetinio žmogaus agoniją 
spalvingais žodžiais pereitame Litu
anistikos instituto suvažiavime yra 
pasakojęs profęsorius Šilbajoris. Ši
toje situacijoje lietuviškoji išeivija 
gali lietuvį mokslininką išlaikyti sa
vo didesniame negu laikraščio skai
tytojo vaidmeny, jeigu jinai moks
lininką specialiai angažuos, finan
siškai rems mokslinius projektus ir, 
darydama sprendimus, atidžiai iš
klausys ir skaitysis taipgi su mokslo 
žmonių nuomonėmis, savąsias de
rindama su tomis, kurias iškelia in
telektualas. Tokiu būdu iš mokslo 
žmogaus bus gautas lietuviškajam 
reikalui maksimaliai galimas įna
šas.

Gali kai kam atrodyti, jog šitoji 
priešprieša yra dirbtinai pesimisti
nė ar neteisi lietuviškajai išeivijai, 
nes mokslo žmonės tokie pat lietu
viai kaip ir visi. Jeigu iš lietuvio 
intelektualo laukiama, kad jo daly
vavimas lietuvybėje susidarytų iš 
lietuviškų laikraščių skaitymo ir, 
progai pasitaikius, į lietuvišką kon
certą nuėjimo, tai tikrai manasis 
nagrinėjimas netikslus. Tačiau jei
gu iš mokslo žmogaus norima, kad

Vlado Jakubėno kūrinių koncerte lapkričio 23 d. Marijos Aukštesniosios mokyklos salėje, Chicagoj. Diriguoja Alvydas 
Vasaitis. Jungtinis choras, simfoninis orkestras ir solistai (St. Baras, Dana Stankaiytė, Roma Mastienė, Jonas Vaz- 
nelis) atlieka kantatą “Mano pasaulis” (žodžiai V. Mykolaičio-Putino). Nuotr. V. Noreikos

Joan Miro (ispanas, g. 1893) Kompozicija (litografija)

1- IV.

Vlado Jakubėno simfoninių ir vokalinių 
kūrinių koncertas
BALYS CHOMSKIS

Lietuvių muzikinė veikla Chi
cagoje ipasižymi stambių muzi
kos kūrinių atlikimu ir jai nes- 
stinga entuziazmo, administraci
nio talento ir meilės lietuvių 
kompozitorių kūrybai. Dainavos 
ansamblis, ipasišventęs tarnauti 
tik lietuviškai muzikai, palikęs 
praeityje jau vaisingus 'pėdsakus, 
ilgai svarstė, kokiu užmoju pasi
džiaugti VI. Jakubėno muzika ir 
ją pristatyti klausytojams. O tai 
nelengvas projektas, nes Jakubė
no kūryboje nėra pigių dainuš
kų, rūtų darželių, kuriuos būtų 
galima puošti, dabinti pagal sa
vo Skonį ir sugebėjimą. Gerai su-* 
prato tuos sunkumus ir “Tėviš
kės” parapijos choro dirigentas 
J. Lampsatis, kuris stambesnius 
Jakubėno chorinius veikalus jau 
anksčiau atlikdavo savo koncer
tuose.

Šio koncerto programą galuti
nai suformuluoja ir platesnėje 
skalėje su pilnu simfoniniu or
kestru suorganizuoja Alvydas 
Vasaitis, gerai pažįstamas kaip 
pirmaeilis, sugestyvus akompo- 
nuotojas, užsidegęs ir dirigavimo 
ambicinga liepsna. Lapkričio 
mėn. 23 d. Marijos aukštesnio
sios mokyklos klausytoji! pripil
dytoj auditorijoj, visų organiza
torių ir atlikėjų dėka, Jakubėno 
muzika skamba išeivijos nostal
giniu liūdesiu, folkloro žėrėjimu, 
tauriu humaniškumu, negęstan
čia tėvynės meile.

Vladas Jakubėnas yra mįslin
gas, psichologiškai sunkiai įžvel

jisai mokslinėje srity dirbtų lietu
viškai bendruomenei naudingą dar
bą, kad jisai visuomeniškai įsijung
tų į išeivijos veikimą, kad jisai sa
vo statusą ir poziciją nelietuviškoje 
visuomenėje naudotų lietuviškiems 
reikalams, kitaip tariant, jeigu lie
tuviškos bendruomenės nepatenki
na tik savaitgalinis mokslininko 
įnašas į lietuviškąjį gyvenimą, t. y. 
toks, kokį ir kiti įdeda, tada maniš
kis nagrinėjimas yra ne pesimisti
nis, bet dalykinis. Mokslo žmogus 
nori savai lietuviškai bendruome
nei būti naudingas. Bet toji bend
ruomenė turi sudaryti jam sąlygas 
ir galimybes savąjį įnašą atiduoti. 
Mano įsitikinimu, lietuviškoji išei
vija prasitęs į tolesnes generacijas, 
tik sugebėjusi į savo lobyną įjung
ti mokslines jėgas, t. y. tas jėgas, 
kurios ateities visuomenėje turės vis 
didėjančios įtakos.

šio simpoziumo surengimas ir vi
suomenės bei spaudos parama rodo, 
kad bent organizuotos Lietuvių

bendruomenės rėmuos egzistuoja 
lietuvio mokslo žmogaus suprati
mas ir noras jį lietuvybėn įtraukti, 
noras padėti jam ir pačiai bendruo

menei rasti tikrąjį mokslo žmogaus

giamas kompozitorius ir žmo
gus. Per eilę metų, susitikdamas 
su kompozitorium, niekad nesu 
matęs jo veide liūdesio ar 
džiaugsmo, sodraus juoko ar įsi- 
liepsnojančio, įžeidžiančio (pyk
čio. Visi jausmo virpėjimai yra 
lyg paslėpti už asketiško dvasin
gumo uždangos, o tai neretai su
klaidina “pro šalį einančius”. 
Vienas pavyzdys — susitikimas 
Jakubėno su Faustu Kirša, kai 
kompozitorius prašo poeto poe
zijos knygų, nes norįs surasti jo 
poezijoj įkvėpimo vokalinei mu
zikai. Poetas: Ką? Tu nori iš- 
deklamuoti mano posmus chora
line iškalba? Pagaliau, akimirką 
pagalvojęs, nusileidžia, bet, duo
damas knygą, neslepia sarkaz
mo: Iš to nieko neišeis. Tačiau 
Jakubėnas tada sukūrė vieną 
gražiausių solo dainų — Ežerėlį, 
išrutuliotą vaizdžia muzikine 
kalba, epiniu, lyriniu miklumu.

Paslėptas kompozitoriaus vei
das, emocinis asketiškumas glūdi 
ypač simfonijų kūryboje. Nors iir 
aiškioj rafinuotos technjkos iš
raiškoj, vis dėlto atškleisti čia 
slėpiningą dvasios procesą, lyri
nes detales gali tik prityręs diri
gentas.

Trečiosios simfonijos antrąją 
dalį diriguoja pats kompozito
rius,- nors ligos pasipriešinimo 
jėgos kiėk sunkina rankų veikios 
laisvumą, tačiau buvo įdomu 
klausytis, kaip kūrėjas formuoja 
savo simfonijos garsų sistemą. 
Toliau visą koncerto programos

dalį atlieka Alvydas Vasaitis, 
bandąs pirmą kartą komplikuoto 
dirigavimo meno. Kaip įprastai 
debiute, iškyla tokiais atvejais 
energija, gyvumas, dramatišku
mas, rečiau kūrinio vidaus įžval
gumas. Ir tai yra suprantama. 
Nepaisant talento, muzikinio iš
siauklėjimo, dirigavimo studijų, 
dirigentą brandina laikas ir pa
tirtis. Čia reikia nutuokti tempo 
proporcijas, ritmo pulsavimą, 
garso gradaciją nuo tyliausio ir 
laipsniško įtampos augimo ilki 
fortissimo, mokėti laikyti varinių 
instrumentų grupę “už gerklės” 
ir daug kitų interpretacijos savy
bių, kurios ateina tik iš patirties 
ir kritiško savęs įvertinimo. Tad 
nesakyčiau, kad dirigentas Va
saitis menuete, antrosios simfo
nijos dalyje būtų buvęs labai sėk
mingas interpretatorius: daug 
triukšmingo, dramatiško balas
to, mažiau gracingo subtilumo. 
“Miško šventėje” (siuita baleto 
“Vaivos juosta” temomis) įvyko 
kažkoks dirigento persilaužimas. 
Čia jis tampa spalvingesnis, lais
vesnis improvizacijoj, atsiranda 
daugiau logiškumo ritmo pulsa
vime, ir atbunda miško idilija.

Korektiškai ir įspūdingai dai
nuoja Jonas Vaznelis “Nejaugi 
vėl, o Dieve” (St. Santvaras), 
nepaisydamas orkestro stipresnio 
garso, pasilieka be forsavimo iš
tikimas melodijos linijai. Roma 
Mastienė atlieka “Laisvųjų dai
ną” (K. Inčiūra) pilnu balsu, 
apsisaugodama nuo orkestro

Prie registracijos stalo Mokslo ir kūrybos simpoziumo dienomis Jaunimo 
centre, Chicagoje. Nuotr. V. Noreikos

vaidmenį. Tokiu būdu sudaroma 
proga dialogui, komunikacijai lietu
vybėje. O komunijacija, šalia pačios 
kalbos, yra pati svarbiausioji daly

vavimo tautybėj žymė.

Danguolė Sadūnaitė

ROŽIŲ DARŽE

I.

Keista tavo drąsa, 
rože!

pasilikti taip visiškai 
vienai.

• • • • •• . . . • 

su ta pulsuojančia spalva — 
(raudonu ošimu,)

kuri nusitęsia
raudonom čiurkšlėm žolės 
iki amžinybės...

II.

Kad aš būčiau buvusi sode, 
kai čia įvyko — 
kraujo perliejimo operacija.

2.

Ir po to,
tokia karštligiška 
raudona spalva : 
ir blizgesys žiedlapiuose
J • • • •• • • • •

Šviesa kelionei,
kad neužtrokštumėm...

III.

1.

Žolė dabar tiktai vanduo.

(Vėjo baltumas 
joje atsispindi...)

2.

Jeigu pradėsi šaukti, 
visi tave girdės...

(debesys net, 
vienplaukiai praeiviai...)

Kol balsas pavargs...

dengimo, dramatizuoja ir tamsi
na dainos nuotaikos spalvas. 
Damos Stankaitytės “Ežerėlis” 
(Faustas Kirša) — meistriška 
dainavimo kokybė, spalvų įvai
rumas ir estetinis melodijas gro
žis. “Mano deimantas” (J. Tys- 
liava), kompozitoriaus dedikuo
tas Stasiui Barui, dramatinio 
charakterio daina, puikiai susi
lieja su orkestro akompanimen
tu. Tenoras dainuoja efektingai, 
ir orkestro “užuolaidos” neuž
dengė nei vienos dainininko gai
dos.

Jungtinis choras (Dainava, 
Tėviškė, Zionas) gerai paruoš
tas, tembriniai išlygintas, atlie
ka “De Profundis” (B. Brazdžio
nis) ir “Mano pasaulis” (Puti
nas). Jei “De Profundis” kanta
toje pasitaikė atsitiktinių įstoji
mo netikslumų, tai “Mano pa
saulis” su orkestru ir solistų kvar
tetu skambėjo labai įspūdingai ir 
pakiliai. Čia kompozitorius ir po
etas yra lygūs partneriai, kurie 
nuostabiai susilieja į simfoninę 
poemą.

Mažas šuolis į šalį, nieko ben
dro neturįs / su koncerto vakaru. 
Labai erzina programoje at
spaustas Putino kantatinio eilė
raščio tekstas, kuriame randame 
daugiau kaip 30 gramatinių ir 
sintaksės klaidų. O Putino origi
nale nė vienos jų nėra. Taip pat 
nedžiugina Bruno Markaičio šio 
eilėraščio į anglų kalbą vertimas.
Putinas: Žinau aš, drauge, pasaulį didį

Vertėjas:’ My friend, behold here 
A vvorld of greatness

Vertėjui nerūpi išsaugoti poe
tinės originalo formos, kiekvieną 
Putino eilutę vertėjas sauvališ- 
kai suskaldo į dvi, pažeisdamas 
visą kūrinio vidaus konstrukciją.

1.
Ir taip — išplaukei į saulę, 
atsiplėšdama nuo žolės...

2.
O!
kad aš galėčiau sutapti 
su tavąja spalva — 
(plauti taip viską krauju!) 
j • • • •

kad kam nors būtą labai 
neramu — 

į mane pasižiūrėjus...

• •

Toks keistas, 
nenumaldomas noras — 
pastovėti ant upės kranto.
Kai sunkios vandens kekės:
(lietus) —
išardo 
dainuojantį, 
mėlyną raumenį upės------
Po plona oda

šviesos
Putnam, 1973

Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
šių metų premijos
Lietuvių katalikų mokslo aka

demija, siekianti puoselėti moks
lą ir kelti lietuviškąją kultūrą, 
šalia kitų savo tiesioginių užda
vinių, imasi ir premijų skyrimo 
už darbus mokslo ir kultūros sri
tyje. Šiais metais (1973) bus 
skiriamos 3 premijos: 1. už moks
lo veikalą, 2. už religinės min
ties veikalą ir 3. už žurnalistiką. 
Visos trys premijos yra po 1.000 
dol. Visų premijų mecenatas yra 
kun. dr. Juozas Prunskis.

Lietuvių katalikų mokslo aka
demija yra jau pakvietusi kiek
vienai premijai jury komisiją. 
Šiuo kartu visos trys juiy komi
sijos sudarytos iš Chicagos ar jos 
apylinkėse įgyvenančių lietuvių. 
Kandidatus premijoms gauti rei
kia pasiūlyti nė vėliau š. m. 
gruodžio mėn. 31 d.

I. Jury komisiją premijai už 
mokslo veikalą paskirti sudaro 
šie asmenys: dr. Algimantas 
Norvilas, dr. Birutė Miniataitė, 
prof. dr. V. Skrupskelytė, prof. 
dr. Arūnas Liulevičius ir dr. Aus
tė Vygantienė.

Kandidatus mokslo premijai

Grįžtant prie geros koncerto 
nuotaikos, reikia pasakyti, kad 
Vasaitis, diriguodamas “Mano 
pasaulis” orkestro ir balsų an
sambliui, lyg apčiuopia savo bu
simąjį dirigento kelią. Skamba 
puikiai solistų kvartetas (Stan- 
kaitytė, Mastienė, Baras, Varne
lis) ir džiugina jungtinis choras. 
Ugi ir audringi plojimai kompo
zitoriui Vladui Jakubėnui ir 
koncerto atlikėjams negreit nu
tilo ir ipo koncerto. 

įgauti gali siūlyti kiekvienas, pri
statydamas jury komisijai moty
vuotu raštu mokslo veikalą, iš
leistą 1973 metais arba parašy
tą, tai yra, esantį dar rankraš
tyje (mašinraštyje). Siūlant pre- 
mijuotiną veikalą, reikia jo bent 
vieną egzempliorių pateikti jury 
komisijai. Siūlymus kandidatų 
mokslo premijai gauti siųsti: dr. 
Algimantui Norvilui, 7127 So. 
Francisco, Chicago, III. 60629.

2. Į jury komisiją premijai už 
religinės minties veikalą paskir
ti yra (pakviesti šie asmenys: kun. 
Gediminas Kijąuskas, SJ, Kazys 
Bradūnas, kun. dr. Andrius Bal
tinis, Gailutė Valiulienė ir kum. 
dr. F. Gureokas. Motyvuotus siū
lymus kandidatų šiai premijai 
gauti siųsti: Kaziui Bradūnui, 
4545 W. 63rd Street, Chicago, 
UI. 60629.

3. Į žurnalistikos premijai pa
stirti jury komisiją yra pakvies
ti šie spaudos darbuotojai: kum. 
J. Vaišnys, SJ, Povilas Gaučys, 
Aloyzas Baronas, Vytautas Kas- 
niūnas ir Nijolė Užubalienė.

Žurnalistikos premija bus ski
riama žurnalistui, kūrybingai be
si reiškiančiam periodinėje spau
doje krikščioniškosios kultūros 
dvasioje. Motyvuotus siūlymus 
siųsti: kun. J. Vaišniui, SJ, 2345 
W. 56th Street, Chicago, UI. 
60636.

Premijai įgauti kandidatus pra
šoma pasiūlyti kiek galima anks
čiau, kad juiy komisijos galėtų 
laiku siūlomus premijuoti veika
lus peržiūrėti, įvertinti ir 'paskir
ti premijas.

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos Centro valdyba
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Penkių grafikų parodą Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoj, pasitinkant

Parodą rengia Lietuvių skau
čių seserija. Ji atidaroma Chica
goje gruodžio 7 d. Parodoj da
lyvauja: Dalia Aleknienė — 
ofortai, Henrikas Blyskis — foto- 
ofortai, Kęstutis Lapšys — lito
grafija, Irena Mitkutė — “cli- 
chės verre” ir Zita Sodeikienė — 
piešiniai rašalu. Paroda Čiurlio
nio galerijoj.

Supažindindami skaitytojus 
čia su kiekvienu parodos dalyviu, 
jiems pateikiame ir po du klau
simu.

Zita Sodeikienė gimė Lietuvo
je 1934 m. Gyvena Arlington 
Heights, III. 1958 m. baigusi 
Chicagos Meno institutą. Daly
vauja amerikiečių ir lietuvių pa
rodose. Narė Chicagos Meno 
instituto Sales and Rentai Ga - 
lery. Laimėjusi eilę premijų. Vie
na iš 6 tapytojų, dalyvavusių“ 12 
Lithuanian Artiste in Ameriea” 
parodoj Corcoran galerijoj, 
Washingtone, 1973 m.

— Kokia buvo pirminė inspi
racija suorganizuoti šių grafikų 
parodą? Ir kodėl tik tų ir tik pen
kių?

— Čia daug ką bendro turėjo 
aplinkybės. Mintis šiai parodai 
kilo prieš 2-jus metus, kada 
Aleknienė, Blyskis, Mitkutė ir 
aš tuo pačiu metu lankėme gra
fikos klases. Bediskutuodami 
prie kavos puoduko, pastebėjom, 
kad turime daug bendrų minčių 
ir įsitikinimų, liečiančių meną, 
taip pat respektą vienas kito kū
rybai. Spontaniškai kilo mintis 
suruošti bendrą parodą. Kadan
gi buvom susipažinę su Kęstučio 
Lapšio, gyvenančio Austrijoj, 
grafika per II-jį jaunimo kongre
są, nutarėm jį pasikviesti drau
gėn. Jis mielai sutiko. Ir ne tik 
eksponuos parodoj savo kūrinius, 
bet ir pats asmeniškai joje da
lyvaus.

— Esate ir tapytoja. Kas Jus 
traukia vis dėlto ir prie grafikos?

— Išreikšti save vienoj tech
nikoj yra labai ribotas dalykas. 
Ne visos idėjos ir sumanymai 
lengvai pasiduoda tapybai. Ka
dangi nuo mažų dienų man na
tūraliausias išraiškos būdas bu
vo piešimas ar grafika, prie to 
dažnai ir grįžtu.

Ypačiai šiai parodai, norėda
ma vizualiniai perduoti “kantič- 
kas” ir kitus rašymus, automa
tiškai griebiausi už plunksnos ir 
rašalo.

Dalia Aleknienė gimė Lietu
voje 1944 m. Gyvena Chicagoje. 
1971 m. baigė Chicagos Meno 
institutą magistro laipsniu. Da
lyvauja amerikiečių ir lietuvių 
parodose. Narė ARC — moterų 
galerijos Chicagoje ir Sales and 
Rentai Gallery Chicagos Meno 
instituto. Laimėjusi eilę premijų, 
viena iš 6 grafikų, dalyvavusių 
“12 Lithuanian Artists in Ame- 
rica” parodoje Corocoran galeri
joje, Washingtone, 1973 m.

— Kur linksta labiau šian
dieninė aplamai, o kartu ir Jū
sų grafika: į abstraktų ar figūri
nį išsisakymą?

— Trumpiausias į šį kompli
kuotą klausimą atsakymas būtų 
toks. Amerikoje maždaug pagal 
tuos ar kitus meno centrus iš
ryškėja ir skirtumai. Sakysim, 
New Yorko menas yra intektu- 
alinis, bedaiktis, abstraktus. Pa- 
cifiko pakrantės, San Francisco 
yra figūrinis, bet daugiau vis 
dėlto iš abstraktaus taško. Chi
cagos, arba Vidurvakarių, yra 
grynai vaizduotės menas, asme
niškas, emocinis, vadinamas 
“imagery” menu. Bet čia aišku 
yra kalbama tik labiau aplamai.

Figūrinis menas, kaipo toks, 
Amerikoje jau nėra stiprus, net

ir naujieji realistai pereina į per
dėtą realizmą. Sužinoti, kur me
nas linksta aplamai, reikia at
kreipti dėmesį į kitas gyvenimo 
apraiškas, kaip filosofiją, ekono
miją, psichologiją, apskritai į da
bartinį gyvenimą, nes menas 
vis dėlto atspindi visas pulsuo
jančio gyvenimo bangas.

Aš pati kuriu figūrinio abst
rakto plotmėje. Naudoju savo 
gryną vaizduotę, siurrealistiką, 
imtą iš sapnų, jausmų, asmeniš
kos poezijos. Taip pat stengiuos 
išgauti vizualiniai grynas for
mas, kurios yra tyros, išeinan
čios iš sielos ir emocijų.

— Išrandant vis naujas tech
niškąsias galimybes, kiek ir kaip 
joms pasinaudoja šiandieninė 
grafika ir Jūs pati savo kūryboje?

— Mane mokykla mokė tik 
tradicinės technikos, priimtos ir 
naudojamos nuo 16-to amžiaus. 
Tik foto-ofortas ir serografija yra 
naujesnės, bet ir jau apie 40 me
tų senumo. Todėl aš naudoju 
tradicines technikas, nes jos ge
riausiai tinka mano išraiškos 
būdui.

Kadangi oforto pagrindas susi
deda iš linijų ir taškų, tai ypa
tingai naujų metodų čia nėra, o 
jei ir yra, aš su jais nesu susi
pažinusi.

— Henrikas Blyskis gimęs 
Lietuvoje 1937 m. Gyvena Chi
cagoje. Eilę metų studijavęs Chi
cagos Meno institute grafiką. Il
giau nedalyvavęs parodose, da
bar vėl pasirodys su naujaisiais

screen” (serografija). Bet tai 
greitai pranyko, nes kada nuo 
vieno originalo gali padaryti be
veik iki tūkstančio atspaudų, 
vertė tokio meno greitai krenta 
žemyn. Šiuo laiku vėl vyrauja 
ofortas, litografija ir kitos dau
giau tradicinės technikos.

Europietiška meno išraiška 
yra daugiausia susijusi su asme
niškumu, simbolika, mistika. 
Daugiau sprendžiama asmeni
nės aplinkos problemos, negu 
bendros socialinės problemos. 
Taip pat reiškiasi interpretacija 
visokių literatūrinių kūrinių. Fi
gūrinės žmogaus kūno temos 
taipgi nėra paskutinėje vietoj. 
Labai plačiai yra naudojamos 
nuotraukos kūrinių pagrindui. 
Kitaip sakant, europietišką gra
fikos išraišką galima apibūdin
ti kaip grįžimą į save (sensibili- 
ty)-

Apie Amerikos meną nieko 
negaliu pasakyti, nes nesu arti
mai su juo susipažinęs.

— Jūsų kūryboje labai aki
vaizdų lietuviškosios temos. Iš 
kur jų semiatės?

— Temas pasirenku iš aplin
kos, savo asmeniškos aplinkos, 
vaizduotės, interpretacijų, ban
dau paliesti bendras problemas, 
egzistuojančias kiekviename 
žmoguje.

Irena Mitkutė gimė Vokietijoj 
1948 m. Gyvena Chicagoj. 1973 
m. baigė Chicagos Meno institu
tą magistro laipsniu. Dalyvauja 
amerikiečių ir lietuvių parodose.

S
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Zita Sodeikienė Prieš miegant

„Lituanistikos darbų 
trečiasis tomas

Lituanistikos institutas, įkur
tas 1951 m. vasario 17 d., kad 
ir pamažu, nuolat vis auga, tvir
tėja: savo laiku pasireiškusi visai 
nereikalinga trintis ilgainiui sa
vaime išnyko; ankstyvesnis Ins
tituto statutas buvo pakeistas — 
daugiau pritaikytas tiesioginiam 
paties Instituto tikslui ir šių die
nų realybei. 1964 metų narių 
skaičius 40 šiemet pakilo iki 87. 
Ligi šiol buvo išleisti dveji Litu
anistikos darbai, o šiemet pasiro
dė ir tretieji; be to, 1971 m. dar 
buvo išspausdinti Instituto tre
čiojo suvažiavimo darbai.

Tretieji Lituanistikos darbai, 
dėl kurių aš čia noriu pareikšti 
tik kai kuriuos savo įspūdžius, 
gerokai skiriasi nuo pirmųjų dve
jų. Pirmojoje knygoje iš 227 psl. 
beveik trečdalį (72 psl.) sudaro

B. Jonaičio baltų bibliografija; 
antrojoje knygoje iš 186 psl. J. 
Balio (B. Jonaičio) baltų biblio
grafijų bibliografija‘užima 45 
psl., ir K. Škirpos straipsniui Apie 
lietuvių aktyvistų fronto veiklą 
skirti 46 psl.; o trečioji knyga, 
kuri turi 307 psl. ir yra kiek di
desnio formato, kaip pirmosios 
dvi, daugiausia skirta lituanisti
kai ir iš dalies baltistikai. Čia vi
sų pirma minėtini kalbiniai 
straipsniai: mano Lietuvių van
denvardžiai su -nt- (64 psl.), P. 
Joniko Žemaitė ir bendrinė kal
ba, Keturi Kazimiero Būgos laiš
kai bei Lietuvių studentų pavar-

dės XV-XVIII amž. Europos uni
versitetuose ir V. R. Smolstygo 
(W. R. Schmalstiego) Kelios 
prūsų kalbos studijos (Severai 
studies on Old Prussian, gana 
rimta lyginamoji studija). Lietu
vių literatūrai arba jos istorijai 
priklauso R. Šilbajorio Kai kurie 
Kosto Ostrausko dramaturgijos 
principai (Some Structural Prin- 
ciples in the Theater of Kostas 
Ostrauskas), V. Maciūno Dvide
šimt septyni Žemaitės laiškai 
(visi pirmą kartą spausdinami) 
ir B. Vaškelio Iš Jurgio Baltru
šaičio kūrybos palikimo. J. P. Sla
vėno Lietuvių-vokiečių trintis 
dėl Klaipėdos ketvirto dešimt
mečio pradžioje (Lithuanian- 
German Friction over Klaipėda- 
Memel in the early 1930’s) ir 
P. Rėklaičio Lietuvos lietuviškos 
kartografijos pradžia jau priskir
tini istorijai.

Iš šių dešimties straipsnių sep
tyni parašyti lietuviškai, o trys 
( V. R. Smolstygo, amerikiečio, R. 
Šilbajorio ir J. P. Slavėno) — 
angliškai. Šeštadieniniame
Draugo (Nr. 265) priede kiek 
abejojama dėl lietuvių akademi
kų (R. Šilbajorio ir J. P. Slavė
no) angliškai parašytų lituanis
tinių straipsnių skelbimo Litua
nistikos darbuose tikslingumo ir 
klausiama, ar nebūtų geriau, kad 
šie autoriai šiais savo straips
niais “prasiveržtų į tos kalbos 
akademinius leidinius”. Tai, ži
noma, yra pageidautinas daly
kas, bet nieko negalima griež
tai pasakyti ir prieš tai, kad kai 
kurie mūsų akademikai savo 
angliškai parašytus mokslinius 
lituanistinius straipsnius skelbia 
ir moksliniuose lituanistiniuose 
leidiniuose: viena, minėtieji lie
tuviai autoriai jau yra savo 
moksliniais straipsniais pasireiš
kę ir mokslinėje amerikiečių 
spaudoje; antra, Lituanistikos 
darbuose paskelbti jų angliški li
tuanistiniai straipsniai lengvai 
gali būti suprantami tiek pačių 
lietuvių, tikrai besidominčių li
tuanistikos dalykais, tiek nelie
tuvių; trečia, mūsų šio krašto 
mokslininkai, ypač jaunesnieji, 
dažnai rašo apie jų universiteti
nio. darbo sričiai priklausančius

dalykus, ir todėl jie juos iš da
lies jau gali laisviau, tiksliau ir 
subtiliau išreikšti anglų kalba; 
ketvirta, jie tokius savo specia
lybinius straipsnius skelbdami 
lietuviškuose moksliniuose leidi
niuose, jaučiasi daugiau susiri
šę su visa kita lietuvių moksli
ninkų visuomene ir tuo būdu tie
siogiai prisideda prie lietuvių 
bendro lituanistinio darbo; ir, 
penkta, šis mūsų- mokslininkų 
žygis, šiaip ar taip, nėra visai tos 
pat rūšies, kaip kai kurių dabar
tinių Lietuvos lietuvių moksli
ninkų, kurie ten rusiškai rašo 
dėl tam tikrų ypatingų priežas
čių; plg. mano straipsnį Moksli
ninkų disertacijų bibliografija 
(Draugas, 1971.X.16, Nr. 243).

Toliau, skaitydamas Lituanis
tikos darbų III knygos straipsnius, 
lengvai gali pastebėti, kad juose 
teikiama faktinė mokslinė me
džiaga yra visa nauja, aktuali, 
tinkamai argumentuota ir di
džiai vertinga tiek pačiai litua
nistikai, tiek baltistikai, todėl ja 
neišvengiamai galės pasinaudoti 
daugelis lituanistų, baltistų . ir 
net kitų artimų sričių tyrinėtojų, 
tiek pačių lietuvių, tiek kitatau- 

včių. Reikia tikėtis, kad tolimes
niuose Lituanistikos darbuose 
daugiau ir aktyviau pasireikš ir 
kilių lituanistikos sričių atstovai, 
kurių šioje trečioje knygoje kiek 
pasigendama, pvz. archeologai, 
tolimesnės Lietuvos praeities ty
rinėtojai, tautosakininkai, tauto- 
tyrininkail ir kt. Šis leidinys, yra 
geriausia ir tinkamiausia vieta 
skelbti ir koncentruoti visų litu
anistikos sričių potyriams; šiaip 
jau šie dalykai išblaškytai skel
biami įvairiuose leidiniuose sun
kiau prieinami lituanistikos ty
rinėtojams jr šiaip mokslui.

Taip pat turiningas ir įdomus 
yra Lituanistikos darbų III kny
gos recenzijų skyrius, kur recen
zuojami bent devyni įvairūs vei
kalai. Beveik visos recenzijos pa
rašytos dalykiškai, numaningai 
ir blaivai, tik vienas L. Darnb- 
riūnas (kiek išsiskiria, recenzuo
damas mano paskutinę knygelę 
Ankstyvesnė ir dabartinė lietu
vių bendrinės kalbos vartosena.

(Nukelta į 5 pusi.)

Penkių grafikų parodon kvietimų detalė. Iš kairės į dešinę: Irena Mitkutė, 
Kęstutis Lapšys, Zita Sodeikienė, Dalia Aleknienė ir Henrikas Blyskis. Paro
da Čiurlionio galerijoj, Chicagoje, vyks š. m. gruodžio 7 - 16 dienomis.

savo kūriniais. Yra narys Chica
gos Meno instituto Sales and 
Rentai Galery. Laimėjęs keletą 
premijų. Šiito metu gilinasi į fo
tografijos meną.

Kęstutis Lapšys gimęs Austri
joj 1947 m. Gyvena Austrijoj. 
1967-69 metais studijavo pritai
komąjį meną Vienoje. 1969-73 
studijavo grynąjį meną — grafi
ką ir tapybą — Meno akademi
joj, Vienoje ir tuo pačiu metu 
pedagogiką Vienos universitete. 
Jį baigs 1974 m. Dalvavęs pa
rodose Austrijoj ir Amerikoj. įl
ojo PLJ kongreso dailės parodoj 
laimėjo I-ją premiją.

— Kaip dailininkas, augo
te Europos aplinkoje, Austrijoj. 
Kokia šiuo metu yra grafikos si
tuacija Europoje ir kokios būtų 
išdavos, lyginant ją su amerikie
tiškąja?

— Prieš kokius metus Euro
poje labai buvo paplitę “šilk

Narė Chicagos Meno instituto 
Sales and Rentai Gallery. Lai
mėjusi eilę premijų: 1973 m. 
jungtinėj Amerikos Lietuvių Va
sario 16-tosios parodoj 1000 dol., 
taip pat viena iš Chicagos Me
no instituto Traveling Fellow- 
ships.

Viena iš 6 grafikų, dalyvavu
sių “12 Lithuanian Artists in 
Amarica” parodoj Corcoran ga
lerijoj Washingtone, 1973 m.

— Esat labiausiai žinoma, 
kaip lietuviškojo folkloro temų 
interpretatorė. įdomu būtų iš
girsti, kas ir kaip nulėmė Jūsų 
dėmesį lietuviškajai folkloristi
kai?

— Esu grafikė, daugiausia 
dirbanti ofortą Beieškodama 
naujų formatų savo grafikai, 
nusprendžiau daryti knygas iš 
mano pačios atliktų atspaudų 
(printų). Žinoma, sekantis 
žingsnis buvo surasti bendrą te
mą knygai. O tuo pačiu laiku

buvau skaičius viename skautų 
leidinyje visą eilę lietuviškų 
keiksmažodžių. Nors mano 
naudojamas lietuvių liaudies te
mos atsirado gana netyčiomis, 
pasirinkau naudoti keiksmažo
džius, nes juose mačiau daug 
įvairių galimybių interpretavi
mui. Jie turi savyje daug siurre- 
alistiškumo ir humoro. Antroje 
knygoje — “Pastoralės” naudo
jau ištraukas iš lietuvių liaudies 
dainų. Bet skirtumas tarp šitos 
knygos ir keiksmažodžių kny
gos, mano manymu, yra didelis. 
“Pastoralės” foto-ofortai buvo 
realizuoti pirmiau, o lietuvių 
liaudies dainos buvo išrinktos ir 
pridėtos tiktai tada, kai visi ofor
tai buvo baigti. Tai galima sakyt, 
kad dainos iliustravo mano foto- 
ofortus, išaiškino .kiekviename 
tam tikrą mintį!

— Ar ir toliau žadate šios lie
tuviškosios temos nepamesti? Ko 
galima tikėtis tolimesniuose Jū
sų užmojuose?

— Toliau, gal naudosiu lietu
viškąsias temos, gal ne? Naudo
ti liaudies temą tik dėl to, kad 
ji liaudies tema, nematau reika
lą Mano dėmesys kreipiasi į 
tam tikrą siurrealizmą. Ir iš to 
taško išeidama, aš pasirenku sa
vo temas. Šiuo metu dirbu su 
“clichės verre”. Tai yra gana se
na fotografiška technika iš de
vyniolikto amžiaus, kurioje nau
dojamas stiklas, ten jame yra 
daromas piešinys, kombinuotas 
su negatyvais, ir tada visa tai 
fotografiškai atspausdinama. Ma
no paskutiniuose darbuose reiš
kiasi sapnų vaizdai, kur aš no
riu perduoti atmosferą tarp re
alybės ir nerealybės.
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Lituanistikos darbų 
trečiasis tomas

(Atkelta iš 4 pusi.)
Čia jis ir toliau užsispyręs teigia 
tai, ką anksčiau yra tvirtinęs, 
šaukdamasis visuomenės pagal
bos prieš kalbininkus ir net 
griebdamasis kalbinių prietarų, 
būtent — būdvardinius prie
veiksmius su -iniai dabar esą vi
suotinai linkstama vartoti, ir jis 
negalįs pasakyti, kad šiokie dari
niai būtų nebūdingi bendrinei 
kalbai, o veiksmažodinių daikta
vardžių su -imas vartojimas esąs 
gana subjektyvus dalykas, ir 
sintaksiškai esą vienodo gerumo, 
pvz. (mokslininkas) daro ban
dymą (eksprerimentą) ir (sker
dikas) daro skerdimą. Nenorėda
mas toliau leistis i tuščią polemi
ką su juo, čia dar trumpai pa
stebėsiu vieną kitą dalyką. Prie
veiksmių su -iniai norminėmis 
lytimis neteikė bendrinei kalbai 
ne tik ankstesnieji mūsų didieji 
(K. Būga, J. Jablonskis, J. Balči
konis), bet to nedaro ir dabarti
niai tiek užsieniečiai (A. Salys, 
P. Jonikas ir kt.), tiek Lietuvos 
kalbininkai, kurių netiesioginiu 
kolektyviniu atsakymu L. Damb- 
riūnui gali būti Dabartinės lie
tuvių kalbos žodyno 1972 m. 
antroji laida. Polemizuodamas 
su manimi, L. Dambriūnas pasi
renka sau tinkamus dalykus, 
juos savaip suraizgo ir negirdo
mis nuleidžia, kas jam netinka, 
pvz. mano teigimą, kad jis, L. 
Dambriūnas, savo laiku yra mė
ginęs visai dirbtinai, neva logiš
kai įrodyti skirtingą prieveiks
mių su -iniai reikšmę (pvz. gra
matiniai “gramatikos atžvilgiu” 
ir tuo būdu ją pateisinti šalia 
-iškai (pvz. gramatiškai, logiš
kai, stilistiškai ir kt.). Kai kurie 
dabartinės spaudos arba vieno 
kito rašto žmonės kartais pavar
toja prieveiksmius su -niai ten, 
kur iš tikrųjų geriausiai tinka 
-iškai ar kitos panašios darybi
nės lytys, ir tuo būdu jie siauri
na, niveliuoja arba tiesiog susina 
natūraliąją, plačiai pažįstamąją 
lietuvių įkalbos vartoseną; pvz. 
L. Dambriūno galvojimu gali 
būti lengvai pateisinama ir logi
niai, stilistiniai, tautiniai ir kt; 
bet aš vis dėlto ir toliau nie
kaip normine lytimi negalėčiau 
bendrinei vartosenai teikti pvz. 
šis rašytojo kūrinys getai stilis
tiniai parašytas arba jis tauti
niai galvoja, mano, kaip ir dau
gelio kitų kalbininkų, įsitikinimu 
čia geriausiai tinka stilistiškai 
"ipagal stilistikos reikalavimus, 
kaip stilistikai būdinga” ir tau
tiškai “kaip tinka, būdinga tau
tai, nacionaliai, patriotiškai”.

Kaip V. Ambrazas, jaunosios 
kartos kalbininkas, visai teisin
gai pastebi veiksmažodiniai 
daiktavardžiai su -imas 'papras
tai “vartojami tada, kad norima 
ne tik nusakyti veiksmą, bet kar
tu išryškinti ir jo objektą ar re
zultatą”; todėl pvz. sakoma: 
jaunimas suruošė pasilinksmini
mą (t. y. pobūvį, šokius, vaka
ronę ar ipain.), aš jam daviau pa
tarimą (it. y. aš jam patariau j 
tam tikrą dalyką), jis padarė nu
sikaltimą (nusikalstamą darbą) 
ir kt.; bet mūsų įkalbai jau nebe- 
visai tinika ipvz. mašinos paleidi
mas ir sustabdymas atliekamas 
palaipsniui (t. y. mašina palei
džiama ir sustabdoma palaips
niui), mašina melagiams gaudy
ti kaskart įgauna didesnį pritai
kymą (t. y. kaskart vis daugiau 
pritaikoma) arba solistė sugebė
jo dainai duoti tinkamą apipavi
dalinimą (t. y. solistė sugebėjo 
dainą tinkamai apipavidalinti 
arba dainai duoti tinkamą pavi
dalą). Apie visa tai mano jau ra
šyta minėtoje knygelėje (31-36 
psl), ir skaitytojai pasiskaitę len
gvai gali (palyginti mano teigi
mus su L. Dambriūno tvirtini
mais.

Norėdamas parodyti savo di
desnį žiningumą, L. Dambniū- 
nas savo recenzijos gale priskai
čiuoja visą eilę šaltinių, kurių aš 
nepaminėjęs, rašydamas apie 
dabartinę rusų kalbos įtaką lie-

rudenio tvorąPro Nuotrauka Vytauto Maželio

Kohoutek spektaklis
A. RADZIUS

Ne apie absurdo teatrą čia bus Vietoj 
kalbama. Spektaklis jau (praside
da ne scenoje, o dangaus skliau
te. Gana retas įvykis — didelė, 
nuoga akim matoma kometa.

Čekoslovakijoj gimęs astrono- 
nomas dr. Lubos Kohoutek neti
kėtai atrado silpnai šviečiančią, 
labai tolimą kometą š. m. kovo 
7 d. Tai buvo grynas atsitiktinu
mas, nes astronomo tikslas tą 
naktį buvo stebėti asteroidus, ku
riuos jis surado 1971 metais.

Brėlos fotografijos 
pasirodė bepozuojan- 
— kometa 1973 f, 
atradėjo vardu Ko-

saulės, negu paprastai kitos ko
metos būna, kai jos pastebimos. 
IŠ to astronomai daro išvadą, 
kad Kohoutek branduolys- turįs 
•būti labai didėlis, gal kokia 15 
mylių diametro. Normaliai ko
metų branduolys būna apie 1 
mylios diametro, tik kai priartė
ja prie saulės, ima tirpti ir ga
ruoti į ledą sušalęs vanduo ir du
jos, atsipalaiduoja dulkės ir pa
sidaro aplink branduolį didžiulė 
galva — koma iki 100000 mylių 
diametro. Uodega siekia iki 20 
milijonų mylių, o kartais net ir 
tokio ilgio, kaip nuo žcimės ilki 
saulės.

Astronomai spėja, kad Kohou
tek uodega galinti išsivystyti 
nuo 50 iki 100 milijonų mylių 
ilgio. Jos šviesumas galįs būti 
didesnis už Veneras, o gal net 
priartės prie mėnulio šviesumo. 
Tada ją galima bus įžiūrėti ir 
diienos metu, ranka pridengus 
saulę.

Artimiausią prie saulės tašką, I 
perihelių, kometa pasieks grūo-1 
džio 28 d. Tuo metu ji bus 13.2 
milijonų mylių nuo saulės. Tai 
tik trečdalis Merkurijaus viduti
nio atstumo nuo saulės. Būda
ma taip arti prie saulės, kometa 
daug kentės nuo intensyvios sau
lės radiacijos. Ji gali skilti pusiau 
ir gali visai desintegruotis. Jei iš
laikys karštą saulės konfrontaci
ją, regėsime ją jau kitoje saulės 
pusėje dar šviesesnę ir didesnę, 
negu prieš Kalėdas. Didžiausio 
•uodegos išsivystymo laukiama 
sausio 11 dieną. Tada ji galinti 
isitiesti per skliautą iki 20 °, t. y. 
šeštadalis visos padangės.

Iki Kalėdų ji patogiai matoma 
rytmečiais, prieš saulėtekį. Vie
no dalyko tik reikia — prisivers
ti anksčiau atsikelti. Bei po 
Naujų Metų jau matysime vaka-, 
rais, saulei nusileidus. Kometai 
tolstant nuo saulės, ji kas vaka
ras vėliau ir vėliau leisis ir į sau
sio pabaigą ir per visą vasario 
mėnesį ji ims silpnėti, kol visai 
išnyks. Geriausiasstebėjimo] 
nuoga akimi laikįotaiipis esąs- 
taip gruodžio 15 d. iki sausio 15 
d- ' ... I

Didžioji Bennett kometa, pasirodžiu
si iškilmingai 1970 metais.

teikti kometos stebėjimo laikui 
šiuos duomenis.

Gruodžio I - 15 d.: rytais, 1.5 
iki 2-5 vai. prieš saulės tekėjimą, 
pietryčiuose arti horizonto, ma
toma nuoga akim (greičiausiai 
tai bus geriausias metas rytme
tiniams stebėjimams).

Gruodžio 15 - 28 d.: 1 vai. prieš 
saulėtekį iki pat saulei patekant, 

pietryčiuose, visai arti saulės, 
matoma' nuoga akim. Saugokit 
akis nuo saulės, pridenki! saulę 
ranka ar kuo kitu.

Gruodžio 29-sausio 15 d.: niuo I 
saulėlydžio iki poros valandų po i 
jo. Iš pradžių pietvakariuose, ar- Į 
ti tos vietos, kur saulė leidžiasi. I 
Vėliau vis aukščiau ir aukščiau! 
kiekvieną vakarą matoma nuoga 1 
akim. Sausio 15 d. bus arčiausia 
prie žemės.

Sausio 15-31 d.: matoma prie
blandai pasibaigus vakarais 
aukštai viršum vakarų horizon
to nuoga akim ir binokliais.

Vasario 1-15 d.: vakarais, prie
blandai pasibaigus, vakarų pusė-1 
je. Mėnesio vidury pasieks aukš- j 
čiausią viršum horizonto tašką, 

'Bet kometos, kaip moterys,1 tada ims kas naktį po truputį že-1

karais ipo prieblandos gerokai že
miau vakarinėj skliauto, pusėje. 
Reikalinga binoklių arba mažo 
teleskopo.

Kovo mėn. kometa visai iš
nyks, palikdama mus laukti grįž
tančios Haley kometos, kuri tu
rėtų pasirodyti maždaug po 11 
metų. Tada vėl turėsime panaSų 
spektakli, nebent kita netikėta ir 
neišpranašauta kometa netru
kus vėl ims šluoti padangių 
žvaigždes, kaip šį kartą Kohou- srityje: žvilgsnis praeitin ir a- 
tdk.

Baltiškųjų studijų 
konferencija Chicagoje 
Ketvirtoji baltiškųjų studijų 

konferencija įvyks Chicagoje, 
1974 m. gegužės 16 - 19 d.d. 
Konferencijos rengėjai yra Illi- 
nois universitetas (University 
of Illinois, Chicago Circle) ir 
Baltiškųjų studijų puoselėjimo 
sąjunga (AABS). Pagrindiniąja 
tema numatoma: “Modernizaci
ja ir nacionalizmas Pabaltijo

I teitin”. (Elta)
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Kur tas kelelis?; Pypkės dūmai; Tėviškėlė; Pajūrio daina — Pajūriais, 
pamariais; Kariūnų daina; Gaudžia trimitai; Užstalės daina; 0 dalele 
ir dar 10 kitų.

Iškirpkite šį užsakymo lapelį, užpildykite ir su $5 čekiu ar money order 
už kiekvieną plokštelę pasiųskite:

R. B. BUTKUS
60 East 212 St.
Euclid, Ohio 44123

Čekyje ar perlaidoje prašome rašyti — R. Butkus

plokštelėj 
ti nauja 
vadinama 
houtak. Prieš savaitę tas pats 
iKohoutek buvo suradęs kitą ko
metą, pažymėtą 1973 e. Ji nežy-' neatspėjamos. Gali įvykta daug' mėti. Šviesumas bus gerokai su-

“ ............. JI
i negu astronomai pranašauja, ga akimi. Žinoma, binokliai la- ' 
gali ir visai .menkutė uodegėlė iš 
iuž saulės išlįsti. Juk ir povas ne 
visada savo uodegą visame grožy
je parodo. Be to, kometos beveik 
kas valandą keičia savo šviesu
mą, uodegos formą, ir dėl to spe
cialistai labai pageidauja mėgė
jų pagalbos, kad jie kaip galima

; dažniau kometą stebėti) ir savo 
stebėjimo duomenis jiems pa
teiktų. )

Patys specialistai irgi nesnau
džia. Kometa atrasta pusdešimto 
mėnesio prieš perihelių. Toks 
ankstybas jos atra|tlimas davė ast
ronomams daug laiko pasiruošti 
sistemingiems stebėjimams. Bir
želio mėn. Tuscon, Ariz. susirin
ko daugiau kaip 30 astronomų 
pasitarti, kaip suderinti savo 
stebėjimo pląnus. Speciali obser
vatorija tik kometoms stebėti jau 
pastatyta Naujojoj Meksikoj ant 
South Baldy kalno 10600 pėdų 
aukšty. 'Kai kurie astronomai 
•skris raketiniu lėktuvu dideliam 
aukšty su atitinkamais instru
mentais ir iš ten darys stebėji
mus. Moksliniai satelitai OAO 3 
ir OSO 7 fotografuos kometą. Bu
vo galvojama paleisti raketą su 
instrumentais tiesiai į kometą. 
Arti pro jos branduolį pralėktus, 
raketa, gal būt, išspręstų mįslę, 
kas yra kometa, ikcks iš tikrųjų 
jos branduolys. Bet preliminari
niai skaičiavimai parodė, kad to
kiam uždaviniui laiko vis dėlto 
per maža. Tad nuo šio projekto 
teko atsisakyti. Daug tikimasi iš 
Skylab stebėjimų. Trys astronau
tai, kurie jau įsikūrė Skylab pa 
talpose, praleis orbitoj visą ko
metos priartėjimo ir nutolimo 
laikotarpi ir, būdami beorėj erd
vėj, pargabens daug mokslui 
naudingų žinių. Žinoma, bus lai
kas nuo laiko šaunamos ir ma
žesnės raketos su instrumentais į 
didelius aukščius.

Suinteresuotiems 'galime pa-

imi, eilinė, bet 1973 f tai jau vi- . didesnis ir šviesesnis spektaklis,1 silpnėljęs, bet dar įžiūrima rĮuo- 
sai kas kita.

Apskaičiavus įjos orbitą, paaiš
kėjo, kad ji Kalėdų — Naujų Me
tų laikotarpyje iškilmingai pra- 
čiuoš žemės padangę, plačiai iš- 

Taip pat jis ieškojo periodinės skleidus savo uodegą, lyg jauno- 
'Brėla 'kometos, kuri pradingo iš J' Šilko veliumą, 
astronomo instrumentų ir dau- j Suradimo metu kometa buvo 
giau nebepasirodo. nutolus keturis įkartus toliau nuo

bai pravers.
Vasario 15-28 d.: matoma va-

Prašau man atsiųsti _ 
order $---------- sumoje.
Pavardė ____________
Gatvė__ .___________
Miestas____________
Zip Code___________

plokšteles. Pridedu čekį arba money

Valstybė

Žemės ir kometos Kohoutek orbitos. Abiejų dangaus kūnų pozicijos pažy
mėtos nuo 1973 m. spalio mėn. iki 1974 m. balandžio mėn.
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tuvių kalbai, bet man to visai ir 
nereikėjo: man visai užteko Litu
anus žurnale paskelbto A. Salio 
straipsnio The Russianization of 
the Lithuanian Vocabulary Un- 
der the Soviets, kuriame su- 
ikaupta pačių reikalingiausių ži
nių apie vėlyviausią rusų kalbos 
įtaką, ir todėl visi kiti šaltiniai, 
iš dalies politiškai parašyti ir 
beveik nieko naujo nebepasaką, 
turėjo savaime atkristi, nors dau
gumas iš jų man ir buvo gerai 
žinomi.

(Baigdamas šį savo straipsnį, 
noriu drauge su kitais lituanis-

tais pasidžiaugti, kad trečioji Li
tuanistikos darbų knyga pasirodė 
ir stambesnė, ir turiningesnė, ir 
įvairesnė, ir jai pasirodyti kaip 
tik daugiausia padėjo Lietuvių 
fondas — sumokėdamas tris ket
virtadalius visų spausdinimo iš
laidų (3000 dol): be šios pagal
bos tie Darbai 'veikiausiai visai 
nebūtų galėję išvysti pasaulio 
šviesos. Tai rodo, kad visuome
ninė finansinė parama lituanis
tams yra didžiai reikalinga, ir li
tuanistai už ją Fondui yra di
džiai dėkingi.
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Iš Lietuvių .katalikų mokslo akademijos 
veiklos

LKMA, po š. jn. rugpjūčio 31 
- rugsėjo 2 d. Bostone įvykusio 
devintojo Akademijos suvažiavi
mo, ir toliau sparčiai aktyvina 
ir plečia savo mokslinę veiklą, 
štai čia keletas faktų ir pavyz
džių kur ir kaip šiuo metu kryps
ta LKMA rūpestis.

Prof. dr. Zenono Ivinskio 
mokslinis palikimas

Dėka mecenatų — prof. dr. 
Kazio Almino ir N. N., kurie su
mokėjo Paulinai Ivinskienei 
10.000 dol., Akademija įsigijo 
visą prof. dr. Z. Ivinskio moksli
nį palikimą, kuri sudaro:

1. Biblioteka 1820 temų kny
gų,

2. Atspaudai ir foto kopijos ar
chyvinių rankraščių, straipsnių 
iš knygų bei žurnalų (536 viene
tai),

3. Rankraštynas — paties 
Ivinskio parašytos studijos ir 
straipsniai (spausdinti ir ne
spausdinti) bei jo surinkta isto
rinė medžiaga (528 vienetai),

4. Bonnos universitete per ke
lis semestrus skaitytų paskaitų 
tekstai, mašinėle rašyti, vokiečių 
kalba, keli tūkstančiai puslapių,

5. Žurnalų komplektai bei at
skiri numeriai (168 pavadini
mai),

6. įvairūs biuleteniai ir bro
šiūros (156 vienetai),

7. Archyvinės - dokumentinės 
medžiagos mikrofilmos (apie 
(5.000),

8. Lietuvos žemėlapiai 20 vie
netų,

9. Korespondencija — gauti 
laiškai ir išsiųstų laiškų kopijos.

Visą šį turtą Akademija par
gabens iš Bonnos į Romą, pa
talpins Akademijos būstinėje, su
darys inventorizaciją bei karto
teką ir sutvarkys taip, kad būtų 
žinoma, kas tapte lobyne yra, 
kad būtų prieinama tuo pasinau
doti visiems istorikams, kuriem 
reikės tos medžiagos ar knygų ša
tro moksliniams darbams.

Palikimo pargabenimas iš 
Bonnos į Ramą, sutvarkymas 
bibliotekos ir archyvinės medžia
gos (bus reikalinga nupirkti len
tynas knygoms ir spintas ar
chyvinei medžiagai) pareikalaus 
dar nemaža lėšų. Centro valdy
ba todėl kreipiasi į visus Akade
mijos narius, prašydama para
mos. Paaukokite kas kiek galite. 
Už kiekvieną auką būsime Jums 
dėkingi.

Prof. dr. Zenono Ivinskio pa
rašytą pirmąjį Lietuvos istorijos 
tomą paruošti spaudai apsiėmė 
prel. dr. Paulius Jatulis. Tomo 
išleidimą finansuos Lietuvių 
fondas, o spausdinimu rūpinsis 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mija.

Premijos

Premijų fondą yra įsteigęs 
Akademijos narys kun. dr. Juo

zas Prunskis ir pavedęs Akade
mijai jų skyrimą Šiais metais 
bus skiriamos trys premijos: 1) 
■už mokslo veikalą, 2) už žurna
listiką ir 3) už religinės temos 
veikalą. Pradžioje premijų įstei
gėjas kun dr. J. Prunskis buvo 
nustatęs tokį premijų dydį: už 
mokslo veikalą 1000 dol., už žur
nalistiką — 500 dol. ir už religi
nės minties veikalą — 500 dol. 
Dabar gi premijų mecenatas pa
didino antrąją ir trečiąją premi
ją iki 1000 dol. Taip nuo šių me
tų visos trys premijos bus po 
1000 dol. Šių metų premijų pa
skyrimui jau rengiamasi. Centro 
valdyba jau yra pakvietusi kiek
vienai premijai paskirti jury ko
misiją.

Naujas Akademijos mecenatas
Prie ankstesnių Akademijos 

mecenatų: prel. Pr. Juro, prel. J. 
Karaliaus, prel. L. Mendelio, 
prel. dr. M. Urbono, prel. dr. P. 
Celiešiaus, prof. dr. K. Almino, 
dr. J. Kazicko, p. J. Vembrės, pri
sidėjo nauja mecenatė Elena 
Mickeliūnienė. Ji finansavo Su
važiavimo Darbų I, II, III tomų, 
Užgesusių Žiburių I t. perspaus
dinimą ir Suvažiavimo Darbų 
VIII tomo išleidimą. Ji taip pat 
paskyrė 1000 dol. premiją už 
Reliacijų II tomą, kuris yra ren
giamas spaudai. Iki šiol Elena 
Mickeliūnienė jau yra davusi 
Akademijai 13.097 dol.

Dar vienas Akademijos 
laimėjimas

Akademijos didis geradaris 
prel. Pr. Juras perdavė Akademi
jai Amerikos Lietuvių kultūros 
archyvą — ALKA. Tai nepapras
tai didelės vertės objektas — 
prel. Pr. Juro per daugelį metų 
kruopščiai surinkta ir sutelkta li
tuanistinė medžiaga — lietuvių 
kultūrinis lobis. Iš tikrųjų 
ALKOS turtas yra kur kas dides
nis, negu pasako jos pavadini
mas. Tai yra daugiau negu Ame
rikos Lietuvių kultūros archyvas, 
nes ALKOJE yra bent keturi di
džiuliai vienetai: 1. Turtinga li
tuanistinė biblioteka, 2. Archy- 
vinės-rankraštinės bei dokumen
tinės medžiagos telkinys, 3. Et
nografinis — tautodailės muzie
jus ir 4. Meno galerija. ALKOJE 
yra tiek daug lietuvių mokslo ir 
kultūros turto, kad jis nebetelpa 
dabartinėje savo patalpoje, prieš 
kolų dešimtį metų paties prel. 
Pr. Juro rūpesčiu ir-lėšomis pa
statytoje. Dabar yra būtinai rei
kalinga ALKOS patalpą praplės
ti — pristatyti sales muziejui ir 
galerijai, dabartinę gi 'patalpą 
paliekant tik bibliotekai ir ar
chyvui. Statyba pareikalaus ne
maža pinigo. Centro Valdyba 
dėl to kreipiasi į visus Akademi
jos narius, prašydama ir ragin
dama prisidėti prie ALKOS pra
plėtimo . savo auka. Centro val
dyba tikisi, kad Akademijos na-

• LIETUVIŲ TAUTOS 
PRAEITIS (Lithuanian Histori- 
cal Review), Tomas III, knyga 
2 (10), 1973 m. Istorijos ir gre
timųjų sričių neperiodinis leidi
nys. Redaguoja Juozas JaJkštas. 
Leidžia Lietuvių istorijos draugi
ja, 6547 South Washtenaw Avė., 
Chicago, Ilk, 60629. Šios Lietu
vių Tautos Praeities knygos iš
leidimą stambia suma parėmė 
Lietuvių fondas.

Naujame leidinyje randame 
tokius autorius ir temas: Alicija 
Rūgytė “Lietuvių istorijos drau
gijos penkidliikmetis”, Juozas

Jakštas “Gedirninaičių dinastija 
Lietuvos istoriniame likime”, Ka
zimieras A. Matulaitis “Vakarų 
ir Rytų Bažnyčių unija ir kanki
nys Juozapas Kuncevičius”, An
tanas Ruikša “Dėstomosios kal
bos ir Lietuvių kalbos klausimas 
Vilniaus universitete”, Povilas 
Žilys “Kaip lenkai 1920 m. lie
pos mėn. užleido Vilnių rusams 
ir atidavė lietuviams”, M. Any- 
sas “Atsiminimai iš Klaipėdos 
krašto 1933-1939 m.”, Juozas
Jakštas “Iškilusis tarpsnis Ame
rikos lietuvių istorijoje: dr. J. 
Šliūpas ir kun. A. Burba”,

Labai platūs apžvalgų, re
cenzijų ir mirusiųjų skyriai.

• LIETUVIS DAILININKAS 
IŠEIVIJOJE. Išleido “Mūsų Ži
nios”, lietuvių jėzuitų ir Jauni
mo centro Chicagoje biuletenis, 
2345 W. 56th St., Chicago, 1.1. 
60636. Redagavo Algimantas 
Kezys, S. J. Spaudė Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. Tiražas 
1500 egz. Kaina $3.00. Tai dide
lio ir puošnaus formato 176 psl. 
leidinys, kuriame puslapinėse 
nuotraukose matome viso lais
vojo pasaulio mūsų dailininkus, 
daugiausia jų darbo metu arba 
prie savo jau baigtų kūrinių.

• SĖJA, 1913 m. Nr. 3. Tau
tinės demokratinės minties laik
raštis. Leidžia Varpininkų leidi
nių fondas. Redaguoja Liudvi
kas Šmulkštys, 2523 West 69th 
St., Chicago, III. 6Q629. Admi-j 
nistruoja Juozas Urbelis, 1649 I 
N. Broadway, Melrose Park, III. 
60160. Žurnalas išeina 4 kartus 
per metus. Prenumerata $5.00. 
Straipsniuose liečiamos visuo
meninės, politinės ir kultūrinės 
temos.

• MUZIKOS ŽINIOS, 1913 m. 
Nr. 3. Leidžia Lietuvių vargoni- 
ninkų-muzikų sąjunga. Žurnalas 
išeina 4 kartus per metus. Reda
guoja V. Mamaitis. Anglų kal
bos redaktorė L. Stukienė. Re
dakcijos ir administracijos ad
resas: 209 Clark Place, Eliza- 
beth, N. J. 07206. Metinė prenu
merata $5.00.

Sudarytas k:mitetats Į 
IlI-ciajam mokslo ir kūrybos 

simpoziumui rengti
II Mokslo ir kūrybos simpo

ziumo metu Chicagoje buvo su
darytas Mokslo ir kūrybos sim
poziumo komitetas trečiajam 
simpoziumui rengti. Komitetą 
sudaro: Lituanistikos Institutas, 
Amerikos - Pasaulio lietuvių in
žinierių ir architektų sąjunga, 
Amerikos - Pasaulio Lietuvių 
gydytojų sąjunga ir Lietuvių 
Bendruomenė. Komitetui pirmi
ninkauja Gydytojų sąjungos 
pirmininkas dr. G. Balukas.

Tautotyros ir kraštotyros 
temomis

Lituanistikos instituto Tauto
tyros - kraštotyros skyrius po
sėdžiavo Chicagoje lapkričio 25 
d. Etnografas Antanas Mažiu
lis iš Bostono išrinktas naujuo
ju skyriaus vedėju. Korespon- j 
denciniuose rinkimuose dalyvavo 
83% visų skyriaus narių.

Posėdyje kalbėjo aktualiais 
lietuvių kraštotyros klausimais 
V. Žemaitis, Elena Bradūnaitė, 
Birutė Saldukienė, svečias arch. 
Jonas Mulokas.

WAGNER & SONS

Tjpewrlter„, AdUnųį Maohtnt* A 
Checkwrllers

Nuomoja — Parduoda Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 50m. patikimas patarnavimas 
5610 South Pulaski Road

Phone — 581-4111

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai, pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

TeL VIrginia 7-7258 - 59

FLORIDA • DAYTONA BEACH
SEASCAPE BEACH MOTEI

Idealus klimatas, ideali vietovė. 
Centre visų Floridos įdomybių.

Geriausia vieta praleisti atosto
gas arba įsigyti žemės ir namus at
eičiai.

Kviečiame aplankyti ir rašyti: 
SEASCAPE MOTEL, Ad. Andrulis, 
3321 S. Atlantic Avė., Daytona 
Beacih, Fla. — 32018.

Tel. 904-767-1372

C R A N E SAVINGS
AND LOAN A S S 0 C I A 7* I 0 N

B. R. PIETKIFVVICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

7% 6 ¥2 % 5 ¥«%
Mokamas ui 4 m. Mokamas už I m. Mokomas už

certlfikatus. certlfikatus. investavimo
Minlmum $5,000 Minlmum $1,000 sąskaitas

Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.
ANTRAD. Ir PENKTAD. 8 v. r. Iki 5 v. v.

VALANDOS: fiEŠTAD. » v. r. iki 12 v. a. Trečiad: uždaryta. 
PIRMAD. IR KETVIRTAD. 9 ▼. r. iki 9 ▼. v.

Į<!*■ ■ . I ■ ■ ■■ ■ — ..

riai bus pajėgūs ir vieningi šį 
darbą .atlikti. Bendrom jėgom 
galima daug padaryti. Siunčiant 
auką ALKAI, čekį rašykite 
'Lithuanian Catholic Academy, 
Ine. vardu ir siųskite prel. Pr. 
Jurui šiuo adresu: R t. Rev. 
Msgr. Pr. Juras, Matulaitis Nurs- 
ing Home, Putinam, Conn. 
06260.

Akademijos įregistravimas

L. K. Mdkslo akademija šiais 
metais buvo įregistruota Ameri
kos valdžios įstaigose ir gautas 
nuo mokesčių atleidimas (tax 
exempt). Akademijos nariai, ge
radariai bei jos leidinių prenu
meratoriai dabar gali pasinaudo
ti šia lengvata, rašydami čekį 
Lithuanian Catholic

Ine. vardu. Akademijos įregistra
vimą ir atleidimą nuo mokesčių 
pasirūpino išgauti L. K. Mokslo 
akademijas Putnamo židinys, o 
daugiausiai dėl to rūpesčių ir 
darbo įdėjo piPl. dr. Vytautas 
Balčiūnas.

Leidiniai
Šiuo metu Akademija yra jau 

perspausdinusi Suvažiavimo Dar
bų I tomą, kuris netrukus bus iš
siuntinėtas nariams. Apie Kalė
das pasirodys iš spaustuvės ir Su
važiavimo Darbų VIII tomas. 
Ateinančiais gi metais yra nu
matyta išleisti Metraščio VI to
mą, Vlado Kulboko, Lietuvių li
teratūrinė kritika tremtyje, prof. 
dr. Z. Ivinskio, Lietuvos istorijos 
I t. ir Lietuvos istorijos šaltinių

Academy, |— Reliacijų II tomą.

KONCERTINES 
YPATINGAS 

GITARAS 
IR 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYMU 

IR
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS

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

Tel. — 652-8200

i

Nuo
1914 Metų
Midland Savings aptar
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
Ali accounts com- 
poanded daiiy — 
Passbook Savings 

paid ąuarteriy.

III
MIDLAND 
SAVINGS

AND LOAN ASS’N. 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632 
Phone 254-4470

4 Tears Savings
Certificate* 

(Minimam $5,000)

Prasmingiausia ir niekad nesenstanti dovana
Vestuvių, vardadienio, gimtadienio ir kitomis progomis vertingiausia, patvariausia ir prasmingiausia dovana yra 
LF išleisti Lietuvos 3-jų Prezidentų ir Karaliaus Mindaugo sidabriniai medaliai. Taip pat tie medaliai — reikš
minga dovana lietuviams bei kitataučiams, norint juos pagerbti — atžymėti už jų naudingus darbus mūsų tautai.

LIETUVOS 
3-jy PREZIDENTŲ MEDAUS 

MEDALIS

Kaina $10.00 
su reprezentazine dėžute 

$12.50
Pašto išlaidoms pridedama 70 et.

KARALIAUS MINDAUGO 
MEDAUS

Kaina $12.50 
su reprezentazine dėžute 

$15.00
Pašto išlaidoms pridedama 70 et.

Medalių užsakymus siųsti kartu su čekiais: LITHUANIAN FOUNDATION, 2422 West Marųuette Rd., Chicago, IL. 
60629. Čekius rašyti Lietuvių Fondo vardu.

f" ................. ==^

Kalėdinės Dovanos
Tik per Angliją, greičiau, pigiau, geriau. 

Siūlome labai aukštos kokybės dovanu siuntinį, kuris 
bus naudingas kiekvienai šeimai Lietuvoje.

KALĖDINIS 1973.
3J4 jardo puiki vilnonė angliška eilutei medžiaga, 3 jardai stora 

crimplene medžiaga moteriškam kostiumėliui, arba moteriškam paltui, 
vyriški nailoniniai marškiniai, arba bliuskutė, vyriškas arba moteriš
kas labai geros rūšies megztinis. 1 vilnonė gėlėta skarelė, 2 gėlėtos 
nailoninės skarelės, 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių, arba nailo
ninių kojinių, 2 jardai crimplene medžiaga suknelei, arba 1 sv. vilnonių 
mezgimui siūlų, 1 sv. šokoladinių saldainių dėžė, 20 angliškų cigarečių. 
Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis. $140.00.

Maisto siuntinius sudarome sulyg pareikalavimų.
Tam, kas pageidauja pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus:

3*4 jardo labai gera angliška kostiuminė medžiaga $45.00
Stora su ornamentais crimplene medžiaga 1 jardas $ 6.00
Crimplene medžiaga, suknelėms, 1 jardas $ 5.50
Nailoninis kailis moteriškam paltui $33.00
Dirbtinis mink, moteriškam paltui $54.00
Vilnonė žieminiam paltui medžiaga $36.00
Vilnonė gėlėta skarelė $ 8.00
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių $ 9.00
Perukai, įvairių spalvų $30.00
Nailoniniai marškiniai $ 9.00
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai $19.00

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televi
zijos aparatų, šaldytuvų ir Irt. Persiunčiame pinigus dėl tokių prekių, 
kurias negalima iš čia pasiųsti.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčia
me palikimus prekėmis arba pinigais Į Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E.2. England
Telef. 01739 8734

- ------------------------- *
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Kultūrinė kronika
Pelningiausias kapitalo investavimas

Stepas Zobarskas neseniai pa-1 tas žygis, kurį atlieka vienas 
skelbė spaudoje planą išleisti di- žmogus be savo spaustuvės, be 
delį ir jau paruoštą veikalą — vertėjų kolektyvo, be žymesnės 
“Fifty years of Lithuanian lite- paramos iš visuomenės ir dar ap- 
rature”, kuriam reikalingas me- sunkmtas pilna savo 
cenatas su dvylika tūkstančių našta,
dolerių. Lietuvių Rašytojų drau-1 Stepo Zobarsko knygų leidi- 
gijos valdybai tasai veikalas yra mas anglų kalba išreiškia tą vi-

tarnybos

žinomas ir didžiai brangus. Jo iš
leidimas bei paskleidimas pasau
lyje turėtų rūpėti kiekvienam 
-mūsų kultūrinūnkuii.

Stepas Zobarrkas, Lietuvių ra
šytojų draugijos narys, tremtyje 
labai pasižymėjo knygų leidimu 
anglų kalba. Jis jau yra išleidęs 
41 veikalą ir kelis jų turi paruo
šęs. Tai visų mūsų, dėmesio ver-

Vincas Trumpa

metų, turi ypatin- 
Oia kitatautis vie- 
gaus tai, kas lietu- 
geriausia. Tai pa-

suotinį mūsų troškimą — į pa
saulį įsiveržti su tautine kūryba 
Tarp jo išleistų kinyigų anglų kal
ba 25-kios tenka lietuvių litera
tūrai. Koks tai svarus vieno žmo
gaus 'įnašas į dvasinį mūsų loby
ną! Tos knygos gi jo Manyland 
leidyklos vardu pasklinda visame 
pasaulyje. Mūsų kūrybinis pajė
gumas plačiai atveriamas kita
taučiams, ir tuo paliudijama, jog

1 esame verti laisvės.
Dabartinis Zobarsko užmojis 

pateikti pasauliui pačius būdin
giausius mūsų grožinės literatū
ros pavyzdžius, sukurtus per pa
skutinius 50 
gos reikšmės, 
name gabale 
vių raštijoje
mažu 'pereis j enciklopedinius bei 
antologinius kitų tautų leidinius 
su didžia nauda visiems.

Bet tokiam veikalui išleisti 
Stepas Zobarsikas prašo dvylikos 
tūkstančių dolerių. Kai kam tai 
gali atrodyti gąsdinanti suma, 
tačiau ji yra įmanoma. Mecena
tystės sritis kultūriniams tiks
lams mūsuose nuolat plečiasi ir 
įvairėja. Staiga atsiranda kultū
ros entuziastų, kurie pakloja žy-

Mūsų istoriko sukaktis
Istorikas Vincas Trumpa 

gruodžio 2 d. sulaukia 60 m. am
žiaus. Yra gimęs 1913 m. Pa
liepių km., Kėdainių apskr. Bai
gęs Kėdainių gimnaziją, studi
javo istoriją Vyt. D. universite
te Kaune, o paskiau istorijos 
studijas gilino Paryžiaus uni
versitete, istorinę medžiagą rin
ko Chantilly, Krokuvos, Vienos, 
Poznanės ir kituose archyvuose. 
Mokytojavo Kauno VI valst 
gimnazijoje, o nuo 1941 m. pa
kviestas dėstyti istoriją Lietu
vos universitete.

Vienas iš organizatorių lietu
vių gimnazijos Miunchene ir jos 
vicedirektorius. Atvykęs į JAV 
nuo 1954 m. dirba Kongreso 
bibliotekoje. Visa eilė jo moksli
nių, istorinių straipsnių buvo iš
spausdinta žurnaluose. Pasku
tiniu metu parašė veikalą “Na
poleonas - Baltija - Amerika”.

’F""
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PUIKI KALĖDINĖ 
DOVANA

Tai pirmoji solistės 
GINOS ČAPKAUSKIENĖS 

plokštele, 
gaunama pas platintojus 

lr “Draugo” administracijoj 
(kaina — $6.00) 

arba šiuo adresu
(au persiuntimu — $6.75) 

Enterprises Belle — Arti Enrg. 
P. O. Box 122,

La Šalie 650, Que., Canada
. j

BERT’S STANDARD SERVICE 
Road Service — Major Mechanical 
Elektroninis motoro aureguliavi 
mas (Tune up). Air condition spe
cialistai. Gazolinas, padangos ir ki
ti reikmenys.
6645 S. VVestern — Tek 778-9250 

Savin. Norbertas Langy s

>

Vida Krištolaitytč savo studijoje, New Vorke. Jos tapybos paroda š| savait
gali (gruodžio 1-2) d.) vyksta Bostone. Parodą surengs Bostono Lietuvių bend. 
ruomenės Kultūros klubas. Pirmininkas Vytautas Žiaugra. Parodoje eksponuo
jama figūrinė tapyba, peizažai ir natiurmortai. Ypač akcentuojami Mirties 
ciklo aliejai ir labai šviesios mažesnio formato drobės. Tai antroji didesnė 
individuali dailininkės paroda. Jos kūrniai atliki pastarųjų penkeriu metų lai
kotarpyje. Nuotrauka Ged. Naujokaičio

mias sumas savo pamėgtam ob- I yra sausio 16 — vasario 3 d. bos, grafikos, rankdarbių, skulp- 
jektui įgyvendinti. Čia taipgi ruošiamos Mokslo ir pramonės tūros paroda, meksikiečių muzi- 
prisimintinas ir Lietuvių fondas . . . ™ . ...........r . . - ii.-., muziejuje, Chicagoje. Bus tapy-kos koncertai ir tautiniai šokiai.— pagrindinis musų kultūrinių LJ
reikalų rėmėjas.

Stepo Zobarsko naujausias už
mojis šaukiasi skubios pagalbos, 
ir rašytojai tikisi, kad ji ateis. Jei 
sunku būtų susilaukti vieno pil
no mecenato, šį uždavinį galėtų 
atlikti keli jungtinėm aukom. 
Lietuvių Rašytojų draugija ma
loniai kviečia visuomenę padėt 
išleisti Stepui Zabarskui minėtą 
anglų kalba knygą, apimančią 
mūsų literatūros 50 metų plotą. 
Mes linkime, kad greit atsiliep
tų kilnus mecenatas, kuris su
voktų, jog dabar tai pelningiau
sia kapitalo investaoija, nešanti 
amžinus procentus.

Kun. Leonardas Andriekus,
Lietuvių rašytojų draugijos 

pirmininkas

Kultūrinė vakaronė 
su Antru kaimu

Jaunimo centro kavinės Chi
cagoje kultūrinė vakaronė kitą 
penktadienį, gruodžio 7 d., 9 vai. 
vak. bus skirta humorui. Antras 
kaimas suvaidins kelis sikečus, o j 
ipo jų vyks bendras pašnekesys' 
apie humorą scenoje. Vakaronės 
programoje dalyvaus Antro kai
mo aktoriai: Algirdas Titus An
tanaitis, Eug. Būtėnas, 
Cinką, Jūratė Jafcštytė,
Kaunas, Vaigailė Kavaliūnaitė 
ir Romas Stakauskas. Visi kvie
čiami.

MEKSIKIEČIŲ MENO
DIENOS

Rimas
Janas

Meksikiečių kilmės JAV gy
ventojų meno ir muzikos dienos

BfMcKEY & 
POAGIJE?.I

Real Estate INSURANCE Managemenl
Visų rūšių draudimai žemiausiomis kainomis Mes irstovaujame ge 

nausias kompanijas Pasitikrinkite Informacijai kreiptis ;

EDWARD PAUKŠTIS
3145 W. 63rd St. - HEmlock 4-4300

PERSONAL SELF-PROTECTION [0,
’ ... ................. M

Apsaugoki t savę lr savo mylimuosius 
nuo kriminalinių užpuolikų su šiuo pre- 
cižižkai pagamintu, aukštos kokybės ne
mirtingų ašarinių dūlu ginklu, šauna 
septynis kartus j sekundos. Tvirto meta
lo konstrukcija su patogiu saugiu gai
duku. Europiečių meisterių gani riti. Lengvai pa. 
spaudžiamas gaidukas. Nereikalingos federalinis 
šaunamų ginklų leidimas.

22ČAl.->SHOT
AUTOMATIC

*00 f! POCKET

GUARD1AN, DEPT. DD, BOX A * IX) NG ISLAND CITY, N.Y. 11101

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
$5,000 Or More 4 Year Maturity 
YIELD INCREASES TO 7.90% 
on interest occumulated for I yr.

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
$1,000 Or More 4 Year Maturity 
YIELD INCREASES TO 7.35% 
on interest occumulated for 1 yr.

YEARLY

77
YEARLY

DWIGHT DAV HOWER (1890 1969)
— 34th President rjSoUntry — aręhitect of 
the United Statės vietory in Europe duriog 
\Vorld War įl — Ąrmy Chief of Staff, Prėskų 
deni of Cplumbia ŲnivęrsityZ first head 
NATO.

-..... - ...........-.... ■ - ...................

aJi 

ANNA EL^NdtMgO 
Appoinfed fftr, 
Nations by 
instrumentai to th< ’ r ; . -
the world 's eanfetobe* pa the DectaratHi of 
Human Rights.

884-194?) - 
th« Unii.d 

pnd Kennedy — 
ž»sd the pauing of

63A/o i!
YEARLY

w • yih n
YEARLY

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
"1,000 Or Morą 30 Month Maturity 
YIELD INCREASES TO 7.00% 
on interest accumulated for I yr.

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
) Or More I Year Maturity 

YIELD INCREASES TO 6.81% 
on interest accumulated for 1 yr.

ERNEST HEMINČWAY (1898-1961) - Con-, 
sidered by some the best Engliih wrifer of hit 

i’tirne 7-.born in Oak Park, lllinois • Adven- 
'lurer, Hunfer, Nobel & Pulitzer Prize Winner.

L (1821-1910)EUZABETH BLACh
womon groduated a$ Doctor of Medicine in 
the United Statės, 1866— initiated new subįect 
in disease prevention, hygiene — established 
f»r»t women's medical college in the

«

$|Ed»

» viei n
YEARLY

51/4%
YEARLY

CERTIFICATE ACCOUNTS*
) Or Morą 90 Doy Moftirity 

YIELD INCREASES TO 6.002% 
on interast occumuloted for 1 yr.

■ . -it -K--S-į

PASSBOOK SAVINGS
Interest Paid to the Date of Withdrowal 
YIELD INCREASES TO 5.39% 
on interest occumulated for 1 yr.

PARTNERS IN THE FUTURE

We have a chance to add to this list of outstanding 
men and women.

Yes - you and we at Standard Federal Savings have a chance to make history 
together, by giving our young the chance for a proper and formai education.

The partnership of your savings and our interest can assure a place in tomorrovv 
for our children by affording the proper amount of money to finance their 
education.

Abovevvehave listed our PARTNERSHIP SAVINGS PLANS. Comeand talk 
to one of our financial counselors, remember they have the šame problems you do, 
so they ųnderstand.

standard
* Rettrvat

FEDER/U.
S/ti/lNGS

iowS190.0M.M0.IH)
Rettrvas ovar 817,500,000.00 <

4192 Archer Avenue (at Sacramento) 
Chicago, lllinois 60632 - 847-1140 

*A substantial interest penalty is required for early withdrawal.

FRANK S TV and RADIO. INC.
1240 SO. HALSTED STREET TEL. CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS (VAIRIAUSIU TELEVIZIJOS. RADIO 
IR STEREO APARATU PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

-TĖVAS IR SŪNUS —
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 VVest 71 st St. Telef. GRovenhilI 6*2345-4 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

6845 Ęa VVESTERN AVB.
TRYS MODERNIUOS

Lnldotnvių Direktoriai

HKMVANS
ADkCONDITIONED KDPLYC1C9

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

Laidotuvių Direkforia.l 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel REpublic 7-1213
11028 Soutbwest Highvvay, Palos Ilills III- Tel. 974-4410

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

VASAITIS — BUTKUS
1446 & 60th A VĖL, CICERO, ILL. TeL OLympic 2 -1003

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

PETRAS BIELIŪNAS
1348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-8572
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PESIMISTAI IR OPTIMISTAI
timistas gali nukentėti. Pavyz- 
Ižiui optimistas pradėjęs plikti, 
nutaria eiti pas daktarą, o kai 
nueina pilnas vilčių, žiūri, kad 
pats daktaras plikas net blizga, 
kaip Oldsmobilio apkaustymai. 

| Gali optimistas manyti, kad 
i šiandien jis gaus paštu skolą, o 
kaip tik gauna raštą, kad dar 
neužsimokėjęs už Encyklopedia 
Lituanica. žodžiu, ir optimisto 
laukia nemalonumai kiekviena
me žingsnyje, bet vi3 tiek jo gy-

Žiemai ir šventėms artėjant 
išryškėja pesimistinės ir opti
mistinės nuotaikos. Taip sakant, 
tie, kurie nebijo nei šalčių, nei 
persivalgymų, ir tie, kurie ma
no, kad labai lengvai gali sušal
ti ar persimaitinti, kaip koks 
jausmais nesubrendęs.

Prezidentas liepė visiems būti 
taupiems, tai optimistai labai 
apsidžiaugė; Esą labai patogu 
bus kokiuose nors šokiuose. Va, 
sau patamsiuose, paties JAV 
prezidento patariamas, tu gali 
ir glaudesnį žodį su šokėja su
mesti, kad ir Jaunimo centro 
salėje. Pesimistas tuo atveju la
bai būtų nusiminęs, kad jam šo
kant, kas ant nuospaudos neuž
liptų. Pesimistas tuoj im3 verk
ti, kad nebėra gazolino o opti
mistas, su mergina važiuoda
mas, kai jau priartėja laukus ir 
miškelius, gali drąsiai savo 
bendrakeleivei pasakyti, kad 
trūksta gazolino, ir niekas ne
įtars, kad čia meilės politika.

Pesimistui gali pritrūkti ku
ro, namai šąja, tiesiog liga į 
kambarį Blenka, o optimistas 
teigia, kad nuo šalčio yra prie
monių ir reikia vartoti antifri
zą, kad ir kokios vodkos pavida
le. Pesimistas gali pradėti rau
doti, kad šventės žmogų permai
tina, prasideda svorio padidėji
mai, gi optimistas džiaugiasi, 
kad prie maisto ir lašelis pra
vartus, kad tuos lašinius aptir- 
pintų.

Pesimistai skundžiasi, kad 
žiemą per daug lietuviškų pa
rengimų, gi optimistai sako, kad 
tai pretekstas išeit iš namų, su
sitikti artimą ir su juo apie kitą 
artimą žodelį persimesti.

Optimistai nudžiugo, kad A. 
Kairiui pavesta 
teatro 
teigia, kad nieko iš to nebus, 
nes tik seniau gerai vaidindavo, 
gi optimistai sako, kad kas bu
vo seniau, tai buvo seniau, nes 
pernai sudegintos anglys nebe
šildo ir prieš metus iškeptu stei- 
ku nebepasivaišinsi. Geriau šie
metinė paliokiška dešra, o ne 
pernykštis steikas, geriau šie
metinis vynas, kurio yra, negu 
šimtametis vynas, kurio nėra.

' Pesimistai gali suabejoti Br 
Nainio, kaip naujo PLB pirmi
ninko veiklumu, tačiau optimis
tai tiki, kad, jei rinkimuose su
sodino į kišenę visus garbingus 
ir iškilius veikėjus, prie veiklos 
stalo galės susodinti visą pasau
lį. Pesimistai sako, kad vaikai 
nemoka rašyti, o optimistai tei
gia, kad tada mažiau pavojų bus 
ir rečiau lietuviškais, ne visai 
jau taip cenzūriškais žodeliais 
nurašys kokios kolonijos namų 
sienas

Pesimistas galvoja, kad tuoj 
visa lietuviškoji veikla baigsis, 
gi optimistąs galvoja, kad kiti 
pirma baigsis negu visa veikla. 
Ir nors esą tai ir nelabai jau op
timistiškas teigimas, bet vis 
šiek tiek daugiau, negu pesimis
to mintys, kad nieko nebus.

Gali kai kam atrodyti, kad 
mes čia palaikome optimistus. 
Ne visai taip, nes kartais ir op- į

vėl suruošti 
festivalis, o pesimistai

kad

ŠVENTĖSE

Nugėrimai

Anksčiau vyną laikydavo, 
jis sustiprėtų; dabar manoma, 

i kad šiandien neišgertas vynas 
suges.

Užkandimai

Apsipykę su žmonom vyrai 
susėda kavinėje. Kiek jų žo
džiuose narsos. Bet už visa tai 
jie atkenčia, kai vėl sugrįžta pas 
žmonas

— Dukrelė nieko nevalgo. 
Netgi pyragaičiai jai neskanūs. 
Kad nesusirgtų.

— Dar blogiau: ji gali numir
ti badu.

*
— Kiek kainuos visi pietūs?
— Trys doleriai. Jei užsisaky

site silkę, kainuos penkis.
— Argi tokia, brangi silkė!

— Ne, ji sužadina apetitą.

"Aišku kaip dieną kad tvar- 0 P° laiškučiu buvę padėta pu
tas reikalingas gyvuliams, gyve- plytelės šokolado ir penki 
narni namai žmonėms, o tikin-. centar
tiesiems — bažnyčios. i —

Stasys Juškėnas — rašo Gaty, — paprastai ne
priimu dovanų nuo stebuklingai 

' "Žmogus greičiau yra toks gražių moterų, bet šį kartą pa- 
gyvulys, kuris gyvuliškai nėra 
išsispecializavęs ir tokiu būdu 
nėra gyvuliškai ištobulėjęs”

Vyt. Bagdanavičius

“Šalia "kuniginės” ir "pasau
lietinės” teologijos leiskite man 
įvesti "gyvosios” ir "pusgyvės” 
teologijos sąvokas.”

Kun. K. Trimakas

Problematiškas pokalb‘s 
venimas ligi galo prasmingesnis. 
Va, iš trečio aukšto krisdamas, 
pesimistas miršta iš baimės, | 

i kad užsimuš, o optimistas: 
I džiaugiasi, kad prieš mirtį nors 
kaip paukštis galės paskraidyti.

Pesimistai gali teigti, kad 
mūsų studentai neveiklūs ir ne- Į 
energingi, bet optimistas pa- 
neigs, teigdamas, kad suvažia- į 
vimo metu Detroite per tris die
nas buvo keturi šokių vakarai 
ir vienas banketas.

Pesimistas gali teigti, kad 
nesilaikoma prez. Nixono pa
skelbtos taupumo akcijos gi op
timistas teigia, kad taip blogai 
nėra, nes, štai, net keli susidėję, 
daktaro motinai mirus, paskel
bė vieną smulkutę užuojautą. į

Nepasisakydami nei už peši-I 
mistus, nei už optimistus, taip! 
sakant, besilaikydami trečiojo 
pasaulio neutralios linijos mes 
norime teigti, kad optimistams 
gal kiek lengviau bus perkęsti 
žiemą ir šalčius. Taigi, ta pras
me optimistui ir lengviau šioje 
tremtinystėje kentėti. Ir todėl 
skelbiame pora minčių iš Ant. Į 
Gustaičio knygos, kur jis net į 
tokiose liūdnose aplinkybėse,1

— Būk malonus visoms mo
terims, nes neaišku, kuri bus 
tavo uošvė.

Komunistinė "šluota” įsidėjo šį Ukmergės vaizdelį, su nustebimu kodėl 
gatvėse telkši balos, bet priėjęs Kindziulis paaiškino: "Todėl, kad jį val
do rusai.’1

kaip "Saulės šermenys”, drįsta 
optimistiškai tarti:
Sutirpdo šimtmečiai lyg snaigę 
Bailius ir didvyrius dienos, 
Ir žemėj vis kiti pabaigia 
Jų žygius, vyną ir krienus.

Gazolino krizei iškilus, optimistai prisimena šį Stasio Motuzo drožinį, 
kur Baltaragio Pinčiukas skrieja su žemaitukais, kad joks Oldsmobilis 
nepavys, j

I

DOVANOS IR ŠVENTĖS

Torontiškio "Star” kolumnis- 
tas Gary Lautens, dėstydamas 
savo nuotykius, teigia, jog, ne
žiūrint to, kaip tai atrodytų 
žiauru, ilgą laiką jis buvęs nu
taręs neimti jokių dovanų iš 
gražių moterų. Esą, jeigu paim
si dovaną iš vieno gražaus su
tvėrimo, privalėsi būti pasiruo
šęs imti dovanas iš visų.

Kiek anksčiau jis buvęs pra
dėtas persekioti vieno labai kie
tai nusistačiusio gražaus daikto. 
Tas “gražusis daiktas” esanti 6 
metų.

Iš visa ko atrodę, jog jai ne
svarbu, jog Gary jau 40 metų 
amžiaus, vedęs ir turįs bepra- 
plinkantį pakaušį. Ji, girdi, nesi- 
interesavusi netgi tuo faktu, jog 
esama sviete daug turtingesnių 
vyrų. Ji teigianti, jog Gary esąs 
stebuklingiausias vyras Todėl ji 
nuolat ir besisukinėjanti apie 
Gary. Jį bučiuojanti, glaustosi 
prie jo pasirenkanti vietą ša
lia jo pietų metu ir t. t.

Janei labai patinką, kai jis 
pasakąs, jog jos skruostai gra
žiai raudoni, kad pastebimas 
puikus kaspinas jos plaukuose, 
kai pagiriama jos paišyba.

Vieną dieną Gary Lautens 
buvęs “downtowne” ir pamatęs 
vienoj krautuvėj pardavinėjant 
gražias gyvų violetų puokštes. 
Tik $1.50 už mažą pundelį.

Žinoma, jis negalėjo atsispir 
ti pagundai — nupirkti viena 
puokštelę Janei. Taip nusitarta 
taip padaryta. Ji dar niekad ne 
buvusi gavus dovanų gėlių.

Ji kvėpinusi jas ir ieškojusi 
patarimo ar neštis jas į mokyk 
lą kitą dieną pasirodyti moky
tojai, ar ne.

Į Tą patį vakarą Gary Lautens 
ant savo stalo radęs laiškutį nuo 
Janės su įrašu: “To My Daddy”,

Kaip j&u esu prisipažinęs,

dariau išimtį.
Žinoma, girdi, “some day” aš 

nebebūsiu “most important” vy
ras jos gyvenime ir tada su nos
talgišku lūkesčiu jis žiūrėsiąs j 
praeitį.

Paruošė pr. ai.

"Nemėgstu , atsikartojančių 
formų, baisu žiūrėti, kai daili
ninko kūryba pasidaro pyragai
čių kepykla”.

Dail. A. Dargis

Mašina ir žmogus
Palyginimas

Iš vairavimo taisyklių pereg- 
zaminuota senutė į policininko 
nusistebėjimą, kad dar taip ge
rai viską prisimenanti:

— Vairavimo, kaip ir meilės, 
neįmanoma užmiršti.

Skirtumas
auto— Kuo skiriasi vedęs 

vairuotojas nuo nevedusio?
— Jis, vairuodamas automa

šiną, visuomet naudoja abi ran
kas.

Nesusipratimas
Mergina savo draugui, vai

ruojančiam automašiną:
— Dėl Dievo meilės, naudok 

abi rankas.
— Negaliu, nes viena ranka 

užimta vairavimu.

— Viltis yra besituokiančiųjų 
motina.

Kuboje diktatorius Castro ragino padėti nuimti cukraus derlių, bet ga 
le prakalbos turėjo sušukti: “O kur dingo mano batai?’’

CHORAS IR AUDRA

Daugumos mėgiamas žinių 
per televizijos 9-tą stotį Chica 
goj pranešėjas Floyd Kulber 
dažnai, baigęs programą, paša-. 
ko linksmų dalykų.

Kartą, chorui dainuojant, 
vienas klausytojas sako pasta
bą šalia sėdinčiam:

— Jeigu tas choras dainuotų 
lauke ir staiga užeitų audra su 
perkūnija ką perkūnas pirmiau
sia trenktų?

— Dirigentą ir kai kuriuos so
listus, — be jokios abejonės at
sakė užklaustasis. Sparniukas

ŠEIMOS KLAUSIMAIS
Kelionė

Pagyvenusi pora ateina j ke
lionių biurą:

— Mes norėtume keliauti ap
link pasaulį, tik kiekvienas į sa
vo pusę.

Sužadėtuvės
— Jis buvo sužadėtinis dvide

šimt metų. Kodėl vis dėlto ne
vedė?

— Ji nenorėjo tekėti už jo, 
kai jis gėrė, o jis nenorėjo vesti 
kai buvo blaivas.

BLOGI TĖVAI
Čilė, grįžusi iš lopšelio, nepa

tenkinta sako tėvams:
— Jūs net bartis kaip rei

kiant nemokate: Aš, nuėjus į 
lopšelį, net neturiu ko pasakoti.

PRISIPAŽINO
Mama klausia Lilės ir jos vy

resnio brolio Jonuko:
— Prisipažinkite, kuris iš jū

sų sudaužėt lėkštę!
— Aš prisipažįstu. Tai jis, — 

iškilmingai pareiškia Lilė.
SENOVĖS CHULIGANAI

Mokinukų ekskursija apžiūri 
istorinio muziejaus eksponatus 
Du berniukai užtrunka prie fa
raono mumijos.

— Žiūrėk, sako vienas, jis vi
sas aptvarstytas.

— Taip, — atsako kitas, ma
tyt, jį smarkiai sužalojo seno
vės Egipto chuliganai.

SŪNAUS KERŠTAS
Tėvas, žvilgčiodamas į sūnų, 

reikšmingai nukabina nuo sie
nos diržą.

— Tu nori mane mušti?! — 
sušunka sūnus. — Na, gerai, 
mušk. Bet žinok, kad aš atker
šysiu tavo anūkams.

“Visuomenės nepasitikėjimas 
jaunesnės kartos visuomeniniais 
mokslininkais — tradicinio svei
ko proto manifestacija. Bet ko
kiais autoritetais ir reikia ne
pasitikėti”.

Dr. V, Kavolis

RELIATYVUMAS
—Ar galėtum man išaiškinti 

reliatyvumo teoriją?
— Paprastas dalykas! — at

sako antras, — jeigu lauki vie
ną minutę pas kirpėją, tai at
rodo visa valanda, bet jeigu pra
leidi vieną valandą pas gražią 
merginą, tai atrodo minutė.

“Gal ne visi užmiršo, kad poe
tas Jonas Mekas savo polemikos 
su Nagiu eigoje žadėjo Nagį pa
mokyti ‘diržu per užpakalį’. 
Gaila. Žadėjo ir nepamokė.”

Juozas Petrėnas

— Daugiau Šunkelių ir klyst
kelių negu vieškelių! Daugiau 
ipalų-ir šiaudų negu grūdų!

Dr. A Ramūnas
— Mieliau valgau solidų, su

slėgtą sūrį, negu ištižusią varškę.
Pr. Visvydas

Laimutis švalkus

GYVUOJAM
Čia visokios šventės, čia draugų vardinės, 
lyg kaladė bičių paūžiam gražiai.
Dažnai sunkios galvos, sunkios ir sėdynės, 
jas parnešt namolia vargo nemažai.
Gimė kam sūnelis ar riebus anūkas, 
tuoj krūvon sušokę, džiaugiamės visi.
Dar labiau tą džiaugsmą kelia buteliukas, 
nes arbatos puode ūpo nerasi.
Kas nors užaugino dukterį kaip rožę, 
pasipiršo britas jai rudais plaukais. 
Sveikinti supuolę ir kalbas išdrožę, 
už jaunųjų laimę traukiam ne juokais.
Eidami viešnagėn, buteliuką nešam, 
papročius mūs saugot miela ir gražu.
O kai prisitašom, tai net, atsiprašant, - 
šeimininkei tenka pavalyt ražu.
O tautiečiui mirus, skausmu širdys plaka, 
buvo jis tarp mūsų linksmas ir miklus. 
Duok, Dievuliau geras, jam dangaus valaką, 
o mes čia nuliūdę pakeliam stiklus.
Mylim mes sueiti, mylime ir juoką, 
jei tik gėrimėliai plaukia upeliu.
O tie šeimininkai taip vaišinti moka, 
kad net ant rytojaus vos paeit galiu.
Linksma, kai apkrautas buteliukais stalas 
ir kai už jo sėdi tuzinas draugų.
O tą Tautos Fondą, tegu jį kur galas, — 
jam mūsų kišenėj nėra pinigų.

šeštadienis, 1073 m. gruodžio mėn. 1 d.

Balys Pavabalys

TARP ORATORIAUS
IR KOMENTATORIAUS

“Kažkas baisaus!” kažkas man sako. 
Bet nematau aš jokio smako, 
Tiktai oracijos klausaus.
O kas gi čia baisaus?

Tik išreiškimas jausmo gryno,
Tik negailėta sacharino.
Nėra nič nieko panašaus,
Kad būtų kas baisaus.

O jei pabart bandysiu kritiką
Už tokią narsią jo politiką,
Net ima baimė, jis atšaus: /'
“Esi kažkas baisaus!”

SVARBUS VERSLAS
JAV Verslininkų s-ga, Chica

gos skyrius paskelbė, kad nusi
statę surasti 36,000 tarnybų ve
teranam, grįžusiems iš kalėji
mo. Kai kurie buvę kalėjimo 
auklėtiniai klausia, kiek metų 
reikia išbūti kalėjime, kad gau
tų kalinio veterano vardą ir pri
vilegijas.

LAIKAS IR PRIEŠAI

— Jei jūs pažvelgtumėt iš sa
vo devyniasdešimt devynių me
tų aukštumos, madam, ką jūs 
pavadintumėt savo amžiaus pa
siekimu?

— Tikriausiai tai, kad aš ne
turiu priešų.

— Tai puiku — neturėti nė 
vieno priešo žemėje!

— Taip, ser, aš juos visus 
pergyvenau.

“Kiek vertingas yra Tarybos 
narys, jeigu jis nėra buvęs apy
linkės susirinkime?”

Jūratė Jasaitytė
— Lyg šėtono apsėsti mes 

niekus išdarinė jam: minkais pa
sidabinę, mes kitiems savo lei
džiamais dūmais širdis gadinam 
ir tariamės puošnūs, moderniš
ki esą, Dievą garbiną, Lietuvai 
šlovę didiną”.

Dr. J. Adomavičius
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