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PART TWO

PASUOTES, KURIAS PAKIŠA GYVENIMAS

Siame numery
A taka prieš žodį.
Ir užsimerkimas prieš knygą,
žvilgsnis į Bronio Railos
j "Paguodos" antrąjį tomą.
Lietuvių Rašytojų draugijos
laiškas Solženicinui.
Vytauto Tamulaičio apsakymas.
Žemės sesuo Venera.
Nauji Lietuvos istorijos šaltiniai.
Stasys Pilka New Havene.
Aumuo, išmintis ir protas.

ertmė paraštė
ATAKA PRIEŠ ŽODĮ
Andriaus Sacharovas-^ pa.’r
formavo Vakarti korespondentus
Maskvoje, kad gruodžio 23 d.
slaptoji policija masiniai kratė
“disidentų” butus Maskvoje
ir
Vilniuje. Pasak Sacharovo, kra
tos buvo nukreiptos prieš “Lietu
vių Katalikų Bažnyčios Kroniką”.
Si žinutė buvo trumpai pami
nėta Vakarų spaudoje. Gal ne
daug ilgiau ją svarstė ir eilinis
išeivis, užsiėmęs prieššventiniais
pirkiniais ar Kūčių valgiaraščio
planavimu. Tačiau tarp šio lako
niško pranešimo eilučių slypi di Į
džios svarbos istorija. Net ir so !
vietų slaptoji policija
prisidėjo
prie tos istorijos simbolinio krū
vio, pasirinkdama Kalėdų išvaka
res naujam etapui Lietuvos krikš
čionių persekiojime.
Iš Sacharovo žinios atrodo, kad
sovietinis saugumas tebesitiki per- j
gale užbaigti savo 345-ąją bylą
“Kronikai” ir pogrindžio spaudai
Lietuvoje aplamai
užgniaužti.
Dar spalio mėnesį Sacharovas
persiuntė Pasaulinei Bažnyčių ta
rybai, Katalikų sinodui Romoje
ir Pasaulio visuomenei
penkių
lietuvių katalikų kunigų atsišau-!
kimą, protestuojantį prieš areštus
už religinės literatūros spausdirūmą. Kalėdų švenčių kratos
papildys suimtųjų skaičių. Visai
įmanoma, kad netrukus susilauk
sime tipiškos sovietinės pavyzdi
nės bylos, kurioje kaltinamaisiais
bus “Kronikos” leidėjai.
Šių įvykių akivaizdoje išeivijos
inercija šaukiasi papurtoma ar
net paspiriama. Nejaugi vėl bus
pasitenkinta prabėgančiais, pasi
piktinimo kupinais straipsneliais?
Būdinga, kad dabar protesto ak
cijai vadovauja rusai ir Rusijos
žydai (Sacharov, Tverdochlebov,
Kovalev, Korsunskaja, Sichavovič, Landa) ir dar neseniai Va
karuose atsiradę disidentai, kaip
Vaclovas Sevrukas. Jų stilius ki-

toks, nes jie sovietinę tikrovę jaučia savo kauluose ir smegenyse.
O mes, išeiviai, ir protestuot ir
piktintis jau išmokom jaukiai, pa
togiai ir “be skausmo”.
O ką gi mes galim padaryt? —
paklaus ne vienas. O ką gi mes
mėginome padaryt? Pavyzdžiui,
“Kronikos” byla juk esmėje yra
puolimas prieš žodį, lietuvišką žo
dį. Kaip toksai jisai rikiuojasi į il
gą eilę tokių puolimų mūsų isto
rijoje. Ir kaip tik todėl į jį turė
tų atkreipt ypatingą dėmesį mūsų rašto žmonės. Jų kolektyvinis,
atviras protestas turėtų pasigirsti
dar tam makabriškam teismui
neprasidėjus. Lietuviškas
žodis
vienija mus visus, čia ir tėvynė
je. Areštai ir kratos ta prasme yra
lygiai nukreipti prieš mus visus.
Kokie bebūtų mūsų politiniai ar
religiniai įsitikinimai, mes turime
ginti žodį, nes mes juo maitina
mės ir gyvename.
Mes turime Lietuvių rašytojų
draugiją, Lituanistikos institutą ir
panašias organizacijas. Jų bend
ras protestas turėtų svorio ir tė
vynėje, ir užsienyje. Tepasigirsta
jis kuo greičiau! Kaip Solženici
nas rašė savo 1972 m. Nobelio
premijos priėmimo kalboje:
“Tai ne tik kišimasis į ‘spau
dos laisvę’, bet tautos širdies už
rakinimas, jos atminties išpiovimas. Tauta nebesugeba savęs at
siminti, praranda savo dvasinę
vienybę, ir, nežiūrint
bendros
kalbos, tautiečiai pradeda nebesu
prasti vienas kito. Nebylės kar
tos išgyvena savo metus ir mirš
ta, neišreikšdamos savo patirties
sau patiems ar savo palikuo
nims”.
Tokia yra puolimo prieš žodį
baigminė pasekmė. Puolimas jau
vyksta, ir jo sąjungininkais yra
ne tik cenzoriai bei policininkai,
bet ir mūsų pačių tyla.
R. L.

IR U2SIMERKIMAS PRIEŠ KNYGĄ
Kiekvienas knygų leidėjas ir
latintojas visa širdimi trokšta,
kad prieškalėdinis knygų pirkiir dovanojimas taptų lietu
viška tradicija išeivijoje. Kol
k-aašis paprotys yra. vėsus ir to-
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limas, kaip ašigalis. Prieškalė
dinė knygų paklausa mūsuose
labai jau menka. Vyrauja “prak
tiškesni” daiktai. Knyga visuo(Nukelta J 2 psL)

Žvilgsnis į Br. Railos
"Paguodos"
antrąjį tomą
V. A. JONYNAS
Bronys Raila, PAGUODA. Akimirks
nių kronikos S1. Antra dalis. Viršelis
dail. Kosto Jezersko. Leidinys 378 psl.,
kaina minkštais viršeliais $5.00, kie
tais — $5.50, gaunamas ir “Drauge”,

Kai teko aptarti (rodos dar taip
neseniai) Br. Railos “Paguodos”
pirmąją dalį, dažnai beveik įkyriai
prireikdavo kartoti, jog nelengva ap
sakyti jo literatūrinės kritikos visu
mos, nesulaukus tęsinio. Atseit, ant
rosios dalies.
Dabar, kai jinai prieš akis — vėl
nelauktumas! “Dar, dar, bernužėli,
dar ne tavo valioj!” Pratarmėj, už
vardintoj skambiai: “Apie virpančią
gyvybę’^ autorius aiškinasi, jog at
eisianti dar tąsos tąsa — trečias
tomelis.
Klek knygoj esama tos virpančios
gyvybės, to Žaltiško Gajumo, žino
ma, kita kalba. Bet iš karto regisi,
kad “suirus”, kaip kad autorius sa
ko, “veikalo simetrijoms”, esame,
sportiškais terminais tariant,
antro kėlinio pabaigoj. Vis
“partie nulle”, be rezultatų.

Pripažinklm, kad ne kažin kaip F*-i didieji, kurių gimimo ir mirimo šimto metų sukaktys 1975 metais bus plačiai minimos, kiek tik galima, okupuotoje tėvynėje ir išeivjjoje. Pasaulinio gars
.pytojas ir kompozitorius, lietuviškosios dvasios reiškėjas ir aplamai pionieriškų kelių tiesėjas menuose Mikalojus Konstantinas Čiurlionis gimė 1975 '
gudri ta analogija. Ledo
ritulio •ugnėjo 10 d., mirė 1911 m. kovo 28 d., sulaukęs vos 36 metų amžiaus. O šviesusis lietuvių tautos vyskupas, religinio ir tautinio gyvenimo formuotoja;
rungtynėse dalyvauja komanda, su- vadas pačiu tamsiausiu spaudos draudimo metu, rašytojas — mūsų grožinės prozos ryškiausias pirmtakais, rezistentas okupanto rusinimo užmačioms *
sižaidęs vienetas, siekiąs vieno tF5- Motiejus Valančius mirė 1875 m. gegužės 17 d. Be kita ko, šia proga savotiškai įdomu prisiminti, kad Motiejus Valančius buvo gimęs 1801 m. vai
lo — pergalės. Kritikas - publicis mėn. 16 d, o dr.'į onas Basanavičius mirė taipgi 1927 m. v a la r l o m 8 n. 16 d. Reikia tikėtis, kad Čiurlionis tr Valančius visus 1975 me
tas galinėjasi vienas prieš visus. Jo mūsų spaudos puslapiuos, tiek atitinkamuos minėjimuos — akademijose bus reikiamai prisiminti, pagerbti ir pastudijuoti.
‘
.
<
užnugario nesaugo jokie gynėjai,
joks vartininkas. Niekas jam neprakiša tikslių pasuočių. Nebent gy
venimas...
kritikoj pirmauja kova už ritulį, už vą, kurios neįž* <gėm pirmajame Priešingai, pasirašę stalgaus impul nuvalyti nuo pomadų ir - a
O tačiau tolima, labai perkelti įvartį, laimėtą tašką. Sklaidant “Pa tome. Bet užvis abiau rėžiasi įspū so poveikyje, jie brandūs ir įdomūs. daugelio ponelių ir panelių vei
ne prasme, panašumo esama. Taip guodos” antrąją dalį, tas žaidėjo — dis, kad jo esą a puikaus čiuožėjo, Nelaimė toji, kad jie detonuoja ša dus.
kaip geras žaidėjas netrypia vietoj, veržlaus, agresyvaus, pavojingo pra užimponuojan <o kirčio jėga, nors lia straipsnelių, sudaigstytų kitose
Kad Railos esama įžvalgaus ir
lūkuriuodamas, .kad jam atšaus ri siveržimuose, puikiai valdančio laz neretai pasitr .-tančio kombinacijose, aplinkybėse, neretai iš reikalo, jei nepakantaus mistifikacijai, puikiai
tulį, bet lekia jo išsikovot, “išsi- dą ir nebūtinai mandagaus, kai tei užmirštančio kad kėliny vis dėlto ne pareigos, kur esama užvis dau- parodo kai kurie fragmentai, ilgame
giaus dailaus čiuožimo, ne ko kito.
susidūrimuose — tik dvidešim minučių.
kapstyt”, darbuodamasis alkūnėm sėjas nemato,
straipsnyje apie L. Skabeiką, ki
Bent dvi apybraižos — “Rūtos dar
įvaizdis
skaitytojo
kažkaip
neaplei

kampuose, taip, kaip prasiveržęs,
jisai visai teisingai apibūdina p
Analogij
tęsdami,
sakytumėm,
žas” ir ypač “Dabarties iškarpa”
paskutinis
nebūtinai pliekia į vartus, jei įžam- džia. Pridurkim, kad
tą ne kaip simbolistą, bet kiek
kad “Pagi odos” II-ji dalis atitinka būtų tokio proceso
pavyzdžiais.
bumas nepalankus, taip ir Railos ' bruožas, gal būt, sudaro naują spalsipainiojusį
padalkose btdrtt
tokį din mišką žaidynių, kurias Skyrelis “Moterys, moterys” yra kaž
romantiką.
Ir
priduria:
perkerta teisėjo švilpukas, modelį. kur ant ribos.
Gal teisi .giau visa Railos publicis
“Ir jei jis buvo įsikandęs
tika atit- >ka tokį modelį. Eilė apy Suprantamas ir gerbtinas Railos vo “demoną”, tai gal greič'
braižų, ’ aip sakysim apie Camec- siekinys atverti kuo plačiausiai iš anuomet Lietuvoje popui
kaitę-Simms, Mariją Aukštaitę, tik eivijos gyvenimo panoramą, bet jei Lermontovo to vardo kau
.o.
rai primena išplėštą ritulį, prover toj freskoj ima tvyrot vis plačiau legendos poema ar ypač Ru uštei
žį, pasibaigiantį trankiu šuviu... į išsiliejančios negyvos dėmės, vargu no opera “Demonas” per daugelį
skersinį. Tenka pripažinti, kad Rai ar skaitytojas, dabar ir ateityje, ką sezonų su pasisekimu statyta Kau
la, kaip publicistas, sugeba išnau laimi. Deja, tokių drūžių, nekore no teatre”.
doti progas, pasuotos, kurias jam guotų nuvarvėjimų, “Paguodos” IIapstu. Nė kiek neabejojama, kad Railos
pakiša gyvenimas. Rasti komentarą jam tomely, sakytumėm,
dienos įvykiams, kurie kitiems kul Skaitytojui vis sunkiau pateisinti jų intuicija, dovana atspėt manierą, di
tūrininkams pasimatė nereikšmin atsiradimą, o tuo pačiu įtikėti į iš džiai pasitarnautų mūsų literatū
gais. Iškeldamas juos ir sublizgėda anksto apgalvoto plano egzistenci ros mokslui, jei jis nemažiau aštriu
žodžiu būtų aptaręs ne vien demo
mas “Akimirksnių kronikose”, Rai janiškus,
bet ir kitokius — metafizi
la, žinoma, atliko pozityvų, kurs Leidinys, mūsų manymu, būtų
tytojo, visuomenės judintojo vaid daug laimėjęs, jei autorius būtų pa nius, neoromantiškus, nihilistinius
ir kitokius “skausmus papilvėj” ne
menį!
likęs kai ką styroti laikraštinės spau
tik senojoj, bet ir dabartinėj mūsų
Kitas klausimas, ar buvo prasmės dos kimsynuos. Arba, perkeldamas literatūroj, užuot vargęs prie Aukš
“Paguodon”, gerokai apgenėjęs, sujuos įterpti j “Paguodos” trilogiją.
taičių, Čameckaičių.
lydęs j vieną, sintetizuojantį straips
Pratarmėj autorius kalba apie lei
nį, svarstantį, sakysim, vadinamo Nelaimei, jam kaip ir kiekvien
dinio rėmus, suirusias simetrijas,
sios “paraliteratūros” apraiškas ir kritikui, įkaisti reikia tam tikro i
netikėtus intarpus, pasirašiusius im
reikšmę
mūsų raštijoj. Tai įdomi ko. Ir išorinio akstino. Neretai
pulsyviai, neslėpdamas savo nuogąs
tęma, retai gvildenta mūsų žurna kia pasijust puolamam. Tada
tavimo, kad nelauktai ištįsęs rinki
luose, o jei ir aptarta, tai vadovau bunda jo temperamentas. Jei
nys atgrasinančiai veiksiąs skaity
jantis netinkamais analizės įran tytojas pasigėrės, ar bent su
tojus. Būgštavimai ne vietoj, nes
mumu perskaitys- ilgėlesnį
knyga įvairi, gyva, neretai pilna pa kiais. Puikiai užuodžiančiam epo
apie Leoną Skabeiką (“Raketo
chos
dvoksmą,
Railai
nebūtų
diderako. Intarpai, mūsų manymu, irgi
M. K, Čiurlionis
H “Žiemos” ciklo
niekuo dėti. Jie leidinio nemehkina. 'lio vargo, veikiau didelė pramoga,
(Nukelta ] 2 pat.)
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Kertinė
paraštė
; (Atkelta iš 1 psl.)
met pralaimi prie&A jipalvingą,
slidų kaklaraištį arba prieš put
nų rankšluostį, nežiūrint to, kad
kai kurie šviesuoliai kaklaraiš
čių (nenešiojamų) ir rankšluos
čių (nenaudojamų) turi daugiau
negu knygų.
Paklauskime: argi mes išnau
dojame švenčių progas knygų
platinimui? Reikia atsakyti nei
giamai. štai, prieškalėdiniu me
tu į mano būstą atėjusioje spau
doje knygų reklama beveik ne
egzistavo. Kultūriniuose pusla
piuose, aišku, buvo spausdina
mos išmoningos recenzijos, taik
lios anotacijos, minimi naujausi
leidiniai. O knygų reklama?
Bent aš jos nepastebėjau.
Žinoma, spaudoje knygų skel
bimai negali prilygti automobi
lių ar taupymo bendrovių, resto
ranų ar parduotuvių erdviai ir
iškilmingai reklamai. To reika
lauti nevalia, nes leidyklos taip
reklamuotis neišgali. Mūsų są
lygomis pakaktų santūriai, drū
tai, bet įspūdingai 'priminti kny
gos dovanojimo vertę. Pabrėžti
bent vienu sakinių,, bent šūkiu:
“Knyga — geriausia švenčių do
vana"., Daugelis skaitytojų re
cenzijų neskaito. Bet retas iš jų
nepastebės ryškioje vietoje at
spausdinto patarimo — pirkti Dailininkas Adomas Varnas, vienas naujosios mūsų dailės veteranų, kuriam
sausio 1 d. suėjo 96 metai aiAžlaus. Čiurlionio šimto metų sukaktį švenčiant,
dovanoms ir knygas.
verta prisiminti, kad Adomas Varnas yra tik ketvertais metais jaunesnis už
Kitas svarbus dalykas, kai Čiurlionį, kartu su juo rengęs pirmąsias lietuvių dailės parodas Vilniuje. Ado
kur užgniaužiantis knygų plati mas Varnas, gyvenantis Chicagoje, yra lig šiol gana stiprus ir judrus, mato
nimą, — tai pastovių spaudos mas beveik kiekviename šios lietuvių kolonijos kultūriniame bei visuomeni
kioskų nebuvimas. Pasitąiko, niame jvykyje: parodų atidarymuos, koncertuos, įvairiuos minėjimuos. Štai, ir
pat praėjusias Kalėdas Adomas Varnas su žmona dalyvavo bendrose
net ir didesnėse lietuvių nausė prieš
ateitininkų Kūčiose Jaunimo centre. Gerbiamam sukaktuvininkui stiprybės .ir
dijose, jog, ir norėdamas, nenu šviesios kūrybinės nuotaikos linkime ir ateinančiuose metuose.
sipirksi pasirodančių knygų. Ar
Nuotr. V. Maželio
ba jų nėra, arba spaudos platin
tojas iš viso nepasirodo tą vie
nintelę dieną —. sekmadienį. Iš
tikrųjų, ne visada jam ir leidžia
PASTOTES, KURIAS PAKIŠA
ma išdėlioti savo knygyną.
Žmonės važiuoja prigrūstais
PATS GYVENIMAS
greitkeliais 50 ar daugiau mylių
(Atkelta iš 1 psl.)
skiras pastraipas gerokai suveltam
į parapijinį lietuvių židinį įsigy
ti kelių knygelių. Bet atvažiavę sprogimas”), tai kaip tik todėl, kad straipsnyje, kad atskirtų visus
neranda knygų stalo. O čia gi įšėlęs Raila išeina jame laužyti ie “touchė”, visus dūrius. Susivarstyt
oks gražus prieškalėdinis sek- čių su visu hipokritų internacio gabalėlius, prisimindamas, kad, jei
adienis. Kai nusivylę pasitei- nalu. Daugiausia kliūva, be abejo, Raila kalba apie kokios poetesės
įja, kas atsitiko su mielu Skabeikos poezijos marksistinto- “mimozišką jautrumą” (tarp kitko
mėšiu, jiems paaiškinama, jams, bet pylos už Skabeikos “atsi šis posakis kartojasi pažymėtinai
lėl vietos stokos platinto vertimo” atvejo nutylėjimą susilau dažnai), arba “gilų idealizmą”, tai
jo paprašytas šį ypatingą kia ir St. Yla. Railos publicistika kažkur pradžioj jisai visai nekaltai
<mį knygų nepardavinėti spalvingiausią, kai jam proga pereit užsimena, kad “ten kibirai ir basei
tai Kudirkos viešnagės į priešpuolį, pliekti atkirti, ypač nai patriotizme tėvynės ilgesio, lai
plauks minios žmonių, sovietiniams oponentams. Taip pat, mės troškimo, . 'utrumo”. Kai ku
.ug vietos. Išsirikiuos kai proga atskleisti mažiau žinomus riuos Railos gei ijus šie manevrai
faktus ar kovoti su įsišaknijusiais
prietarais ir dogmomis a la “Svei
kame kaime, sveika siela”.
Jis pats to neuginčija. Kalbėda
mas apie Marijos Aukštaitės “mi
šiolą”, jis sako:
“Rašydamas apie autorius ir jų
knygas, turiu gal ir netikusį įprotį
bei troškimą mėginti juos arčiau pa
žinti, kaip žmones, apsirūpinti bio
grafijos fasadais ir užkulisiais, gi
liau suprasti ir įžvelgti, kad dar kar
tą šiais trūkumais neužrūstinčiau
mano brangaus bičiulio mūrininko

žavi. Periodikosiltyse gal tas ištęstumas ir mažia vargina. Perkė
lus rinktinėn, iš tų 'agal vieną tra
faretą parašytų “p lų mėtymų”
dvelkia monotonija.

Kai vėliau kieme pasirodo
brangus svečias su šeima ir ap
link jį būriuojasi entuziastingi
tautiečiai, aiškiai matyti, jog
kieme dar visai lengvai sutilptų
Kas kita, kai susidu iam su raši
’ vienas, o penki stalai su knyniais, kuriuose Raila ali išsitiesti
’ Uis ir plokštelėmis. Ir pats Sivisu ūgiu, pasiremdam :. gyvenimo
aii pamatytų, kaip mes sekmapatirtim,
atsiminimais
Tokiu
įsniais sumaniai platiname sastraipsniu yra jau minė as “Rake
o spaudą. O pati proga kny
tos sprogimas”.
Pasinaudodamas
goms pardavinėti yra puikiau
priekabe atšauti sovietin am kriti
sia: žmonių susirinko trigubai
kui V. Kubiliui, kuris, pasigavęs
daugiau negu bet kada. Čia su
Skabeikos įvaizdžius, juod įa nepri
kinėjasi net labai retai pasiro- Stasio Ylos”.
klausomybės laikotarpį i ■ Kauną,
dą “atsiskyrėliai”, kurie, toli ar
“triukšmingą ir purviną
miestą”
Nesakytumėm, kad, kai šių in (bemaž Sodomą ir Gomorą), Rai
netoli gyvendami, tikriausiai
nežino, kad parapijos kieme ga formacijos elementų jam trūksta, la dūkdamas verčia sutręšusius mi
lima nusipirkti knygą arba užsi jo kritika darytųsi atkištinė, ne- tus. Ne tik kad jo plunksna puikiai
prenumeruoti žurnalą bei laik nuoširdi ar atvirai veidmaininga. nupiešia anuometinio gyvenimo at
raštį. Taip jr žūsta gražiausia Tik tuo kartu jo strategija kita. mosferą, madas, studentų aprėdą,
proga paskleisti lietuvių išeivių Skaitytojas turi įgust registruoti pa- nekaltus pasilinksminimus, erotines
spaudą.
svajas, robaksus, bonvivanus, kurie
pasak jo “nėra nė vienos merginos
Imu šį pavyzdį ne kaip prie
kaištą tiems, kurie Simo Kudir tintojas iš to ypatingai uždar nuskriaudę, jei jos pačios prisispykos sutikimą bei pagerbimą or biauja ir atitraukia atvykėlių rusiai to nenorėdavo”, jis kartu ža
ganizavo ir vykdė su didžiausiu (kišenpinigius nuo 'kitų reikšmin viai pavaizduoja kaip raugėsi ir
pasišventimu. Noriu tik jautriai gesnių tikslų parėmimo? Sunku kunkuliavo poetinių įvaizdžių broga, kaip buvo dirbamos eilės, ma
priminti, kaip dažnai įvairūs ba su tuo sutikti
varai (labai naudingi), skautų
Sekmadieniniai spaudos kios nifestai ir falsifikuojamas amžiaus
ingės (irgi reikalingos), pat- kai, kur jie dabar beegzistuotų, veidas. Tą buitį kiek pažinusiems
otinės lietuvių dienos, ypatin- yra mūsų išeivinio gyvenimo Raila, gal būt, naujų dalykų nepa
9 šventės, jubiliejai pertrau- kultūrinė puošmena. Jie tūrėtų sako. Neužmirština tačiau, jog jo
. knygų platinimo procesą, būti pastovūs ir jų darbas ne siekiama dialogo su kraštu, ir tenai
anot rengėjų, knygnešio au- pertraukiamas. Ypač visokiose užaugusiems literatams pravartu ži
obiliui ir stalui nėra vie- šventėse jie yra labai reikalingi, noti, iš kur atsirado “žalios vėtros”
nes dar atsiranda žmonių, iš toli
Piš tiesų nėra vietos? Argi atvažiuojančių, kurie į knygų ir aplamai visa, ilgokai tvėrusi
“kritikinia realizmo” srovė bei tik
idos platinimo veikla yra tik dovanojimą žiūri su meile.
aeilės reikšmės? Argi plarovės lakavimas.
Pr. V.

“Pora išgertų Volfo - Engelmano alaus bonkų Urbano restoranė
lyje tampa lėbavįpiu, orgijos, ap
svaigęs ir girtas pasaulis *su kaba
retų šokėjomis su klykiančiais pa
jacais, juodu skausmu, pagundos lū
pom...”

“Lemonado ar vaisvandenįo stik
linė, išragauta studentų užkandinėj
negali būti lyrikoj kas kita,
kaip
tik — žalias vynas, putojančio šam
pano taurės’k
“Kaip visame pasaulyje, taip ir
šventojoj Lietuvoj, tūkstančiai val
dininkų keisdavo partijos bilietą,
pataikaudavo valdžiai, norėdavo iš
silaikyti savo vietose, ir dar prisikas
ti prie skanesnio pyrago. ,O roma
nuose ši marga bendruomenė, aiš
ku, tai vis arivistai ir karjeristai,
smetoninio režimo puvėsiai,
nukrikščionėjusios puvenos, vėžiai”.
Nemažiau “dalykiškai”, bešališ
kai Raila bando atspėti ir viršai
čio, nedavusio Skabeikai neturtin
gumo liudijimo, elgesį. Tai tikrai
pluoštas šviesos į buitį, nebūtinai
pažįstamą, net ir Lietuvoje augu
siam. Ši dokumentacija, gal būt,
skaitytojui daugiau svarbi negu pa
ties Skabeikos lyginamojo svorio
nustatymas mūsų lyrikoj. Skaityto
jui, sakysim, įdomiu dalyku bus tai,
kad kažkada Skabeika yra veikęs
jaunus rašytojus, jų tarpe ir “Amži
nojo žydo” Brazdžionį. Jis su šyps
niu palydės tokią vinjetę apie Tau
tinio Atgimimo Tėvą:

“Nedovanotinas ir “laisvamanio
papos” Dr. J. Šliūpo pasyvumas,
bent kiek sušvelninamas tuo, kad
Šliūpas buvo praktiškas ir proziškas
žmogus;, modernieji lietuvių poetai
greičiausiai jo nedomino, ir gal jis
nebuvo nei skaitęs nei girdėjęs apie
kažkokį Skąbeiką. O jei ką atsi
tiktinai būtų skaitęs, tai dar blo
giau: jaunojo poeto kūrybos įvaiz
džiai taip pabrėžtinai vis lietė vi
sokius demonus, velnius, šėtonus,
pikto angelus, pragarus,
giltines,
kryžius, golg. ,tos dūšias, nuodėmes
ir panašų daugmaž tikybinį žodyną,
kad senis daktaras beveik būtų ga
lėjęs suabejoti tokio keisto “ateisto”
rimtumu ir “nuoširdumu”.
Iš tikrųjų, atidžiau pažvelgus į
tai, ką teigė vilnietis Kubilius apie
Skabeikos kūrybą ( “simbolizmas
buvęs svetimas Skabeikos pasaulė
žiūrai ir charakteriui. Tai buvęs
ribotumas, stilistinės manieros, n< sugebėjimas ištrūkt iš savo laik.
priklausomybės”) ir tai, ką papildb
Raila, kažkok f esminių prieštara
vimų nėra. V& “partie nulle”. Iš

“Keičiantis laikams, keisis ir žmo
nės.* Bet šiandien ir dar ilgai Aistis
poetas neįmanomas atskirti nuo vi
suomenininko - politiko - kritiko.
Mat, tada jis nebebūtų visas ir gy
vas Aistis”.

Šitaip pasisako Raila apie kažka
da gėjai pažintą draugą Aistį .Ne
mažiau. kaip apybraiža apie Skabeiką, šis eskizinis rašinys branginti

nas kaip gyvenimo liudininko pasi
sakymas. Apie pačią Aisčio lyriką
kalbama jame ne per daugiausia.
Bet Raila gyvai, įdomiai pavaiz
duoja visus savo susitikimus su po
etu, ypač, kai jų gyventa Prancū
zijoj. Taip pat didelį dėmesį skiria
pabrėžti Aisčio publicistikos svarbai.
Straipsnis pavadintas “Rauda”, at
seit nekrologu. Toji aplinkybė, at
rodo. turėjo uždėti autoriui tam tik
rus varžtus. Raila, bent taip pasi
matė, skaitant Raudą “Drauge”, jų
nepaisė. Tada, dar maždaug nenu
tilus kapinių varpeliui, jis, gal būt,
vedinas gerų norų parodyti visą
Aistį, kaip žmogų, suminėjo gero
kai trivialius dalykus. Sakysim, Ais
čio puikavimąsi esant vyno žinovu,
arba anekdotą, kaip intymusis, sub
tilusis lyrikas sutašė, nežinodamas,
šutintą katiną. Nuskambėjo tada tie
dalykai neskaniai. Dabar kažkodėl,
nors ir, perkelti be pataisymų “Paguodon”, jie ausies taip neberėžia.
Neužginčytina, kad Railos straips
nyje yra tiek pagarbos Aisčio lyri
kai ir asmeniui, kad tie keli nušnekėjimai apybraižos' nesudarko. Ir vis
dėlto ji nepilna. Nekrologinė skrais
tė, kurią kiek įplėšta Raila, atskleis
damas žmogiškąsias velionio silp
nybes, pernelyg paranki, kad netek
tų
kalbėti
apie eilę stambesnių,
neigiamų bruožų. Nesunku sutikti
su Raila, kad “Milfordo gatvės ele
gijos” nebuvo pilnai įvertintos ir su
prastos. Ypač vadinamųjų “veiks
nių”. Nepaslaptis tačiau, kad jose
būta neatsakingų kaltinimų, prokuroriškos pozos bei žestų. Elgesio
(belieka, sakysim, prisiminti be to
dar Aisčio išpuolį “Drauge” Expo
67 koncerto proga), kurį suprasti
skaitančiajai visuomenei ne visada
buvo lengva. Nekrologinis rašinio
formatas neleidžia atspėti, ar Šie
dalykai impulsyviai
pasirašiusioj
“Raudoj” pasimiršo, ar nutylimi.

sudurstytus dialogų įtarpus, sentimetalumą ir net skautišką tempe
ramentą. Bet pagrindiniu priekaiš
tu yra tai, kad autorė, įtikėjusi ar
tojų - grytelninkų mistika, apsvai
gusi kažkokia abstraktybe, kuri ne
išvengiamai stumianti ją į verkšle
nimus ir dūsavimus. Žodžiu, į kū
rybinį ’ftkligatvi.
Labai panašiai
kažkada K. Korsakas - Radžvilas
nagrinėjo “šlaunų ir krūtų roma
ną” — Putino “Krizę”. Su tuo skir
tumu, kad Railai tai dar proga su
kilti prieš “ašaringumo -komplek
są” išeivijoj, liūdnųjų įvykių minėji
mus ir aplamai Sentimentalumą.

Argi tenl-a priminti, kad kandžiai
Railos plunksnai netrūksta humoro
ir išradingui-n0. Sakysim, jis suma
niai randa š -gretinimus ir sugeba
operuoti stafVtikom. Aptardamas
Aukštaitę, jis prisimena kitą super-"’
produktyvų rašytoją iš amžių glū
dumos — Julių Anusavičių. “Nėsgi toks plepumai, toks neišpasaky

tas plepumas tos moteriškės” su
šunka jis, kalbėdamas apie Mazalaitę, ir lyg to vierio dūrio nebū

“Net žydai, tur būt, nesugebėjo tų gana, dar priduri,! kiek tolėliau:
taip daug ir

gražiai

prižliumbti

(Nukelta į 4 pusi.)

Tel. REllance 5-1311

DR, VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
2801 VVest 03nl Street
Kampas 03-čioe ir California
Vai.: pirmad., untrad. ir ketvirtad.
6 iki 7:30 vai. vakaro
šeštad. nuo 2 iki 3:30 vai.
Pagal susitarimą.
Ofiso telef. 470-4042
Rezid. tel. IVAlbrook 5-3048

Tel. PR 8-3229

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR
GERKLES LIGOS
2858 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR, K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologine Chirurgija

DR.VVALTER J. KIRSTU K
(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Sti-eet
Vai.; pirmad antrad., ketvirtad
l
penktad nuo i 3 4 vai
P p
uvaL vak šeštad 13 1 vai p. p
rečlad uždaryta

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG)®

.mum 1H VAIKI, iJlvt
SPFOIALIHT#
MEDICAL BUILDING
lifte *uutb Westero Avenuv
/alando*. Kasdien nuo tft vai ryto
iki 1 vai. popiet
Ofiso telef. BE 7-11M
Resld. telef. 282-3212

Ofiso HE 4-1818.

Rel

PR «-Pf4H

6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building) Tel. LU 5-6446
8007 W. 83 PI., Justice, III. 599-0500.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

2454 West 71st Street

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKU
CHIRURGIJA

Tel. 695-0533
FOX VALLEY MEDICAL CENTER
800 Simimit Street
Route 58 — Elgin. Illinois

Tel. ofiso IIE 4-5349, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street
Vai. pirm., ketv. 1 iki 7 popiet,
antrad., penkt. 1-5, treč. ir šešt. ttft
susitarua

Dr.

Ant.

Rudoko kabinetą

perčme

DR. EDMUND L CIARA
„

OPTOMETRISTAS
2700 VVest 51st Street

DR. J. MEŠKAUSKAS
ĮPrnAT VBf VIPAPV LIGOS

ty

/

(71 mm ur Oauipbell Avė. kampas)
Vai.' pirmad- antrad Otv tr penkt
ano 1 lkl 7 vai. p. p.
T1> rasttamv

Tel. — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
ŠK1Ų ulGOB — CHIRURGU
oflpalt
tll M. WABAHB AVB.
4>00 N. CENTBAL AVB.
Valandos pagal susitarimą

/ DR, FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS
(Kalba lietuviškai)
2628 W. 71st St — Tel. 737-5149 Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
‘‘ccMUAct ienas*”.
V*L pagal •UHitarim#. Uidaryta irefl

TEL. GR U-2IOO

Nemažesnių abejonių sukelia ir
Vai. pagal susitarimą: plrmad. ir
prierašo (atkirčio emigrantologams ketv. 1—4 ir 7—8; antrad. ir penk
tad. 10—4. šeštad. 10—3 vai.
Pr. Raguočiui ir V. Kazakevičiui)
įterpimas knygon. Ne todėl, kad ten Ofa. tsl 735-4477 Rer E«
nebūtų taiklių minčių ir tiesos žo
DR. E. DECKYS
džių, bet paprasčiausiai dėl to, kad
GYDYTOJA IR CHIRURGE
sunku įtikėti, jog iš tokių apsikaSpecialybė — Nervų ir
Emocinės Ligos
pojimų būtų kokia konkreti nau
da. Labai norėtųsi, kad gyvenimas CRAWFORD MEDICAL BUILDING
skyrus tai, savaime
suprantama,
0440 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą
,
kad V. Kubiliui reikėjo prirašyti įrodytų, jog rašančiojo šiuo atveju
klystama.
«ei
Gi
“maldelę”, užtempti per anksti mi
rusio poeto kūrybą ant agitpropinio
Antra vertus, šis atkirtis galėtų
DR. W, M. EISIN-EISINAS
kurpaliaus. Pasikarščiavęs, Raila iš būti palaikytas “pamokslu idėjos AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
karto to nepastebi. Nors prieš tai broliams”. Taip sakant, straipsniu, GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
gerokai pakedenęs pakulinius, her- skirtu išeivijai, jos kultūrininkų ti 6132 So., Kedzie Avė., WA 5-2670
bačiauskinius, poeto įvaizdžius, jis kėjimui savo misiją sutvirtinti. Vi Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: Ml 2-0001.
vis vien tvirtina, kad tai
buvęs soje Railos kritikoj tokie publicis
“autentiškas, visiškai lietuviškas ir tiniai intarpai dažni. Neretai juose
Tel. — BE 3-5893
tuo požiūriu vienintelis “demonų iškeltos mintys nebanalios, verčian
DR. A. B. GLEVECKAS
kilmės” žmogus mūsų literatūroje... čios susimąstyti. Deja, literatūros
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
žemaitis, niekada užsieniuose negy mėgėjui tai daugiau “pienės, pienės,
Specialybė Akių Ligos
venęs”. Arba kitur:
nuostabios gėlelės”, rymančios li
3907 West 103rd Street
teratūros kritikos pabarėlyje. Kai jos
Valandos pagal susitarimą
“Skabeika buvo originalus,
sa
užgožia svarstymą apie pačią knygą,
vaip lietuviškas ir savaimingas po
Ofiso telef. PR 8-2220
kaip sakysim A., Barono “Trečiosios
etas — visiškai “autentiškas”, kaip
moters” atvejų, skaitytojas nusivilia.
DR.
JANINA JAKŠEVIČIUS
dabar mėgtumėm išsireikšti. Ir ana
J O K š A
Kai, priešingai, Railai pavyksta įro
me mūsų simbolizmo ir dekadentizVAIKŲ LIGOS
dyti,. kad romanisto nesėkmės kyla
mo tarpsnyje, nors daugiau nei de
2656 We»t 63rd Street
iš jo nesugebėjimo suvokti istorijos
šimtmečiu jaunesnis, jis buvo, kai
antrad., ketvirtad. ir penkt
proceso ar iš politinio nesubrendi Pirmad.,
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8
tik labiau subrendo, nepanašus į
mo, rezultatai įdomūs. Tokį mark vai. vak.. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
Sruogą ir Kiršą, ir tegu kiek arti
sistinės kritikos metodą
pritaiko
mesnis, bet vis vien skirtingas nuo
Rez. GA 3-7278
Raila, nagrinėdamas Alės Rūtos ro- Ofs. PO 7-6000
Putino. O savo viesulingos jaunys
DR. A. JENKINS
manėlius - dunojėlius.. Tiesa jis au
tės poetine įtampa nė kiek nesilpGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
torę bara už. eilę kitų nuodėmių,
nesnis už bet kurį iš anų. (Mano
2844 VVest 63rd Street
kaip skubėjimą, už baltais siūlais
pabraukta).
Vai. kasdien nuo 1-4 p. p. Ir

... -'-..i.ai sutiks ar nesutiksi

Ar skaitytojas sutiks ar nesutiks
su šiais tvirtinimais, jo
dalykas.
Gausiai cituojami Skabeikos posmai
leis kiekvienam susidaryt savo nuo
monę apie Skabeikos poetinį kalib
rą. Ir net žmogiškąjį viesulingumą.
Railos laimėjimu yra tai, kad jis
sugebėjo atkurti ano tolimo laiko
tarpio gyvenimo dinamikos viziją.
Autoriaus plunksnos dėka skaityto
jas regi prieš save ne kokį sovie
tinės propagandos chemikalų nuba
lintą šmėklą, bet reljefišką, žmo
giškų dimensijų portretą.

Egipto ar Bahįiono tremtyje — bet
jų žliumbiinai tai nors pateko į
Šventąjį Rd^tą”, sako Raila.

DR. RAIMUNDAS BLAŽYS
DANTISTAS
1007 OurtUs Street
Donuers Grovę, I1L 60515
Valandos pagal susitarimą
TeL — 968-0045

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4254 W. 63rd Street
Ofiso teL BB ft-4418
■estu. GB s-OSCI
Valandos: pirm, ir ketv. uu» i vai
iki 1 vai. p. p. Ir nuo 7 lkl t v. vak.
antr. ir penkt nuo 1-1 vai. p. p
Ir vakarai, pagal susitarimą

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir moterų Ilgos
Ofisas tr rea. 2852 W. fttth 8t
Tel. PRospect 8-1118
Ofiso vai.: Pirm., antr. t
penkt nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu
alku pagal susitarimą.

ofiso tel. HE 4-2118 Narni) GI 8-11 tft

DR. Y. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 Wart 71b* Street
Vai.; pirm., antrad., ketv. ir penktad
1-t tr t-l — II anksto susitarus
Tel. PRosped š-1400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURG®
6648 So. Albany

Visi telefonai 652-1381

Tei. ofise PB «-U4»

DR. F. V. KAUNAS

DR. F. C. WINSKONAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
J107 Weet 71at Street

Vai. (kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad ir
šeštad. tik susitarus.

Valandos: 1-6 vai. popiet
Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. REGINALD CIENKUS

DR. P. KISIELIUS

TEL. — 788-88811
GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 'So. 50th Avenue, Cicero

6280 W. Cermak Rd., Berwyn, III.

INKSTŲ, PŪSLES IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai. antrad. kuo 1-4 popiet
ir ketv. nuo 5-7 vakare
Oflao M. 776-2880; rea. 44B-5MI

Vai.:
Plrmad. 8-8 p. p. antrad.
3-6 p. p. penktą^, ir šeštad. 1-4 p. p.
reikalu
6 iki 8 v. -Trečad ir šeštad. uždaryta Kitom dienom ilk skubiu
susitarus. /
__

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

Plrmad., Antrad., Ketv. Ir Penktad.
S vai. ryto iki 12 vai. dieną Ir nuo
2 vul. popiet lkl 8 vai. vakaro,
šeštadieniai* 8:80 Iki 12 vai. dieną.

DR. LEONAS SEIBUTIS

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.
• Išskyrus trečiadienius,
šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet

drTpetras ZLIOBA

-

/

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ,
8449 So. PalMkl Road
/ /
Ofiso tel. 787-2141; namų MM8I1
Vai.: pirm. antr. ketv. 1-6 Ir š-tį,
penktad. 3-6. šešt. pagal susltarinZą
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

šeštadienis, 1975 m. sausio mėn. 4 d.

Barbarai bijo

Lietuvių rašytojų draugijos laiškas

KAZYS B RADŪN A S

Solženicinui Naujųjų metų proga
©J

Lietuvių Rašytojų draugija iš
eivijoje Naujųjų Metų angoj svei. fel.na jus ir reiškia jums pagarbą
už jūsų įkvepiančią drąsą kovoje
už žmogaus ir žodžio teises.* JūI sų ir kitų įžymiųjų rusų disiden
tų pasisakymas už laisvą
apsi
sprendimą nerusų tautoms sovietinėje imperijoje yra didžiai reikš. i įmingąs. 'Prievarta okupuotai ir
smurtu tebevaldomai lietuvių
tautai jisai .teikia svarbios mora
linės paramos jos nelygioje kovo
je už savo teises. Mes džiaugia
mės, kad šviesieji rusų kūrybinės
inteligentijos atstovai nori atver
ti naują lapą Rusijos santykių su
kaimyninėmis tautomis istorijos
knygoje.

Jūsų knygose ir straipsniuose
mes atradome šilumos ir pagar
bos jausmus Lietuvai, jos kančių
atjautimą ir jos siekių supratimą.
Visa tai išplaukia iš Jūsų požiū
rio į tautas, kaip į kūrybingumo
šaltinius, kurį jūs taip iškalbiai
išreiškėte savo Nobelio premijos
priėmimo kalboje ir kuris bema
tant atrado atgarsį mūsų širdy
se:
“Tautų pradingimas nuskur
dintų mus visus nemažiau kaip
visų žmonių supanašėjimas, jų
asmenybių ir veidų suvienodėji
mas. Tautos yra žmonijos turtas,
jos apibendrintos asmenybės; ir
mažiausioji iš jų turi savitą vie
natinę varsų sandarą ir tausoja
savyje vienatinį Dievo 'plano po
žiūrį”.

Mes dėkojame jums ir už lie
tuvių rašytojų prisiminimą “KonLaiškas rašytas rusų kalba. Čia
jo lietuviškas vertimas.

Gruodžio mėn. 23 d. slaptoji sovietų poli
cija daugelyje butą Vilniuje ir Maskvoje da
rė kratas ir suėmimus, norėdama likviduo
ti pogrindinį leidinį “Lietuvos Kataliką Baž
nyčios Kronika".
(IŠ pasaulinės spaudos puslapių
19*4 metų Kalėdose)

| ago Salyną. Su išeivijoje prisi
dėjusiu prieaugliu Draugija dajibar turi 95 narius ir, puoselėda
ma laisvą grožinę raštiją, atliejka svarbų kultūrinį darbą tarp
savo tautiečių. Draugijos nariai
j jaučiasi susiję glaudžiais saitais
su savo tėvynės kultūra ir jos tik
rųjų vertybių kūrėjais Lietuvoje.
Rašytoj’ams ir menininkams
aplamai Lietuvoje jūsų vardas
jau yra tapęs svarbiu simboliu,
— meninio ir etninio vientisumo
mastu. Pernai rudenį mus pasie
kė žinia, kad keli lietuvių rašy
tojai atsisakė pasirašyti po jus
smerkiančiu oficialiu pareiškimu.
Kiti citavo jūsų pavyzdį, protes
tuodami prieš cenzūrą. O dau
gumos lietuvių nuomonę apie jus
išreiškia šie žodžiai, praėjusį pa
Aleksandras Solženicinas
vasarį išspausdinti pogrindžio Mstislavas Dobužinskis (1875-1957)
tinento” žurnalo gimimo dieno leidinyje, “Lietuvos Katalikų
mis, kai jūs pareiškėte, jog be Bažnyčios Kronikoje”:
lietuvių dalyvavimo “Kontinen
‘‘'Lietuvos katalikai sveikina šį
tas” negalės būti pilnavertis Ry
tų Europos žurnalas. Savo laiške puikų rašytoją ir meldžiasi už jį.
Vladimirui Maksimovui, “Konti A. Solženicino veikalas *Gulago
nento” vyriausiajam redaktoriui, Salynas’ daugeliui lietuvių kata
mes rašėme, kad, “kaip pabėgė
likų priminė jų pačių ar jų tėvų
liai iš Europos' kontinento tota
Lenkų istorikų institutas Ro
iškentėtas
kančias lageriuose, ka
litarinės dalies, mes ypač jaut
moje nuo 1960 metų leidžia se
riai suprantame žurnalo svarbą lėjimuose, tremtyje. A. Solženici riją “Elementą ad Fontium Edilaisvajai dvasiai”. Jungdamiesi į nas lieka .lietuviams katalikams tiones”, kur pateikiami dar nie
“Kontinento” veiklą, mes jungia pavyzdžiu kaip reikia mylėti sa kur neskelbti įvairūs archyviniai
mės į Rytų Europos rašytojų bro vo tėvynę, tiesą ir nenusilenkti lokumentai, liečiantieji Lenkijos
istoriją. Iki 1974 m. viso išleista
liją, prie kurios suvienijimo daug smurtui”.
33
tomai. Pradedant XXX-ju to
prisidėjo jūsų patirtis ir pavyzŠioje dvasioje mes linkime mu (1973 m.) toje serijoje, reda
jums sveikatos, ištvermės ir gau guojant Ed. C. Lanckoronskai,
pradėta leisti . parinktus, buvu
Lietuvių Rašytojų
draugija sių kūrybingų metų.
sio Karaliaučiaus archyvo doku
užsienyje įsikūrė bent 80 nuo
mentus, dabar laikomus GoetinLeonardas Andriekus,
šimčių lietuvių rašytojų tapus
gene, Vakarų Vokietijoje, kurie
tremtiniais po sovietinės okupa
Lietuvių rašytojų draugijos ligi šiol irgi nebuvo niekur škelbcijos —Lietuvos įjungimo į Gupirmininkas
įti. 1974 m. išleista tos “subserijos”

Barbarai bijo raidės:
Teisyno degintam moty,
Maldos pergamente,
Eilėraščio knygoje
Ir Šventraščio ištraukos nuorašo
Skiautelėje.
Barbarai dreba prieš raidę,
Kuri išmuša durklą,
Švelniai užgauna lyrą
Ir moko žodį skanduoti
Giesmei.
Ir barbarai iš pasalą
Raidę nudobia,
Kanopom sutraiško sąnarius
lr įmeta ugnim.
O raidė vėl gyva —
Lyg legendinis paukštis,
Kyla liepsnų sparnais
ir nusileidžia
Kalėjimo sienoje
Laisvę šaukiančiu įrašu.

Senosios Ukmergės kampelis

Nr. 871. 1563.IV.23 <L IaBke
Žygimantas Augustas rašo apie
Kretingos ir Palangos dvaruose
parengiamų medžio gaminių (ve
o taip pat ir įvairių dokumentų žimų, statinių ir t t) transportą
nuorašai. Dalies dokumentų pa per Labguvą ir Karaliaučių.
teiktos tik jų antraštės ir trum
Nr. 899. 1563.VUI4 d. atfe
pas aptarimas: kas, kam ir kokiu Palangos, Kretingos ir Gondin
reikalu tie dokumentai rašyti. gos apskričių valdovo žemių iš
Laiškai rašyti ano laiko lotynų nuomavimą kažkokiam Gdansko
bei vokiečių kalbomis.
Doku piliečiui.
mentų aptarimai, lygiai kaip ir
Nr. 991. 1565.Vln 24 d. laiške
knygos įvadas, parašyti lotynų
iš
Gardino valdovas tašo apie
kalba.
Gardino
žydą Hoškę Steaokaltį,
Daugiausia tai Prūsijos admi
nistracinius ir ūkinius reikalus pavesdamas Prūsijos kunigaikš
liečiantieji raštai, Lietuvos bei čiui anojo reikalą greitai ir tei
Lenkijos piliečių skundai dėl Prū
singai išspręsti.
sijos pareigūnų sauvaliavimo ir t
(Nukelta į 4 pUsL)
t. Jų tarpe yra:

Nauji Lietuvos istorijos šaltiniai
J. DAINAUSKAS

3-ji knyga (visos serijos XXXIIsis tomas), — 266, x pp., kuri
apima 1563-1572 metų
doku
mentus (Nr. Nr. 855-1237). Tai
vien Lietuvos-Lenkijos valdovo
Žygimanto Augusto
(mirusio
1572 m.) raštai, laiškai Prūsijos
kunigaikščiams Albertui I-jam ir
Albertui Fridrichui, paties Žygirnanto-Augusto bei jo žmonos
Kotrynos rašyti. Prie kai kurių
dokumentų pateikti nuorašai
laiškų, raštų kitiems asmenims,

T

Jūros plėšikas
Vytautas Tamulaitis
Gėlės, medžiai ir kvepiantis medumi so
das suposi vasaros dainoje.
— Koks gražus rytas! — sušuko jauna
bitė ir išskėtė savo sparnus. Apsukusi ra
tą virš žydinčios pievos, ji tiesiai skrido į
ežero pakrantę.
Bitelė mėgo šitą vietą. Saulė čia blizgėjo
vandenyje ir po kojomis galėjai matyt visą
dangaus mėlynę, žiedų jūroje čia dainavo ir
šoko įvairiaspalviai vabzdžiai, skraidė lau
mės žirgeliai.
Bitelė nusileido į erškėčio žiedą.
— Labas rytas! — staiga išgirdo vyriš
ką balsą prie pat vandens. — Aš tave pa
žįstų. Tu esi bitė!
. — Taip, — atsakė bitelė šaltai, nenorė
dama leistis į kalbas su nepažįstamais.
,— Tu esi labai kilnios širdies ir dirbi ne
sau, o tik kitų gerovei. Ar tai tiesa? — tęsė
nepažįstamasis.
— Kas tu toks esi? — nekantriai sušu
ko bitelė.
— Aš skęstančiųjų gelbėtojas, — greit
atsakė. — Tik pažiūrėk į vandens gilumą!
Neišbristų įkritęs nė mano giminaitis Ilga
kojis, nors jo kojos beveik dešimt kartų il
gesnės už jį patį. O aš galiu šokti ir iš
griebti kiekvieną, kad nepatektų į baisius
varlės nasrus. Ir batus turiu bėgti vandens
paviršiumi. —
—• Koks tu kilhus! —sušuko bitelė, pa
galvojusi apie mirtį tokią gražią vasaros
dieną.
— Užtai pajudink tą erškėčio lapą de
šinėje. Jis jau pageltęs ir tuoj nukris. Aš
statysiu laivą. Koks gi būčiau skęstančiųjų
gelbėtojas be laivo! —

Bitelė pajudino lapą, ir tas nukrito tie
siai į vandenį.
— Puiku! — sušuko nepažįstamasis ir
vikriai užšoko ant lapo.
Tik dabar bitelė pamatė labai gražų vo
rą. Jo drabužių galėjo pavydėti kiekvienas.
Mundiero nugara blizgėjo vaivorykštės spal
vomis, lyg šilkais siuvinėta. Kraštai ir apikaklė buvo papuošti dviem gelsvais dryžiais.
Iš viršaus žiūrint, atrodė, kad jis buvo įdėtas
į paauksuotus rėmelius.
Kaip tikras, prityręs jūrininkas, voras
vikriai šokinėjo vandenyje. Iš savo seilių
nusivijo virvę ir tuoj pririšo lapą prie kran
to. Negaišdamas vilko sausas šakeles ir ri
šo prie lapo, vis atidžiai pačiupinėdamas ir
tikrindamas stiprumą.
Bitelė žiūrėjo labai nustebusi. Ji gyveno
tik pirmą vasarą ir daug ko dar nebuvo ma
čiusi.
— Sudiev! Ačiū jums už lapą, — sušu
ko gražusis voras ir nukando siūlą prie kran
to. Tikras ir tvirtas plaustas, ant kurio jis
sėdėjo, dabar laisvai suposi vandenyje ir to
lo nuo kranto.
— Kur tu plauki? — paklausė bitelė? —
Juk neturi būrių, nė vairo... —
— Man jų nereik. Plaukiu ten, kur vė
jas neš, kur likimas ves... Tik tiek žinau,
kad saulė skaisčiai švies ne tik šiandien, bet
ir rytoj. O kai vėjas papūs iš anos ežero pu
sės, man užteks laiko grįžti atgal ir dar sau
lėje pasišildyti čia prie savo namų.
-— Iš kur tu tai žinai? —
— Nesistatyčiau laivo, jei to nežinočiau.
Koks, pagaliau, būčiau jūrininkas, jei nemo
kėčiau atspėti oro, iš žvaigždžių mirgėji

mo ir debesų aukštumo, — pasakė ir įsmei
gė akis į ežero tolumą.
— Gelbėkit, gelbėkit! Skęstu! — ežere
ėmė šaukti margas karklo vabalas. Sušla
pusiais sparnais jis plakė vandens paviršių,
negalėdamas pakilti į orą.
— Ko tu lauki? — sušuko išsigandusi
bitelė. — Gelbėk skęstantį. Ir skubėk! Jį tuoj
gali praryti varlė.
— Ne toks jau didelis džiaugsmas prary
ti kvailą karklo vabalą. Vieni kaulai. Bet jei
nėra nieko geresnio pusryčiams, turi būti
dėkingas likimui ir už tai, ką jis siunčia...
Bitelė jo žodžių nesuprato. Tik sekė aki
mis, kaip jis vikriai pašoko ant kojų ir, pri
pūtęs oro į savo batus, bėgo vandens pavir
šiumi taip gerai, kaip ir ant žemės. Paskui
griebė karklo vabalą už galvos ir atsitempė
ant savo laivo.
— Valio! Tu tikras didvyris! — ėmė
šaukti bitelė.
Voras plačiai nusišypsojo.
— Aš manau, kad tu nebūsi iš tų mote
rų, kurios staiga ima ir pakeičia savo nuo
monę apie vyriškį, kai tik nepatinka jo el
gesys, — ir nukando vabalui galvą.
— Tu žudikas! Tu melagis! — šaukė bi
telė siaubo apimta. — Tai toks tavo kilnu
mas, apie kurį kalbėjai!

tai gražaus ir jauno jūrininko, —- ir voras
skubiai prarijo grybo musę.
— Čia jau skanesnis kąsnelis ant pusry
čių stalo, — dar ištarė nusišypsojęs.
Bitelė tik suzirzė supykusi ir visai arti
apsuko ratą prie plėšiko laivo.

“Nejau jis būtų nusiskandinęs?” galvojo
bitelė, veltui žvelgdama aplinkui. Jos pyktis,
kaip staiga buvo užsidegęs, taip staiga ėmė
gesti. Jau norėjo skristi į krantą, kai Staiga
išgirdo balsą:

— Ar tu dar pyksti? Jei pyksti, tai aš
dar galiu laukti. Oro man užteks.
— Kur tu esi?
— Nesakysiu, kol būsiu tiktas, kad mū
sų ginčas baigsis be muštynių. Ir iš savė
pusės atsiprašau, jei tave įžeidžiau Bet ta
taip pat turi žinoti, kad nepakeisi mano gy
venimo būdo, kaip ir aš tavo...

— Taip, tai tiesa, — atsakė bitelė, atsi
minusi savo avilį ir žiedus.

Voras pirma numetė nugraužtus vabalo
kaulus į ežerą ir tik tada šaltai atsakė:

— Aš ne melgais. Aš jį išgelbėjau iš var
lės nasrų, rizikuodamas savo gyvybe.
— Bet tu jį pats prarijai,
— Taip! Bet pirma išgelbėjau jį iš var
lės nasrų. Juk aš turiu gauti kokį nors at
pildą už savo darbą. Kas gi dirba veltui?..
— Atiduok man mano lapą! — suzirzė
bitelė supykusi.
— Nemėgstu ginčytis su moterimis. Ir
dar jūroje. Vis tiek tu liktum prie savo nuo
monės, kol aš badu numirčiau čia jūros pla
tumoje, — pasakė ir vėl šoko nuo savo lai
vo. Dabar atsivilko gražią, žalsvais perma
tomais sparnais grybo musę.
— Paleisk ją! — šaukė bitelė.
— Nė negalvok, kad jai maloniau bus
atsidurti varlės nasruose, kaip būti suvalgy

— Būk atsargi, mažyte! —- ištarė Voras
labai rimtai. — Aš dėkingas tau už lapą, bėt
tai dar nereiškia, kad ir tavęs nesuVnlgyčiau.
— Tu man grasini! — sušuko bitelė
įžeista. — Ar užmiršai, kad kalbi su bite, —
ir ji nė nepajuto, kaip užkaito jos širdis.
Švystelėjo sparnais ir atsidūrė prie pat lai
vo. Voras tik truktelėjo daugiau oro krūti
nėn ir dirtgo vandenyje.
Bitelė dairėsi aplinkui. Tuščias laivelis
suposi ir tolo į ežero gilumą.

— Puiku! — sušuko voras ir iškišo sa
vo šlapią galvą iš po laivo apačios. Pasi
žiūrėjęs į bitelę, vėl prašneko.
Rašytojas Vytautas Tamulaitis kurio naują, nuotai
kingą kūrinį čia spausdiname. Vytautas Tamulaitis
dar nepriklausomoje Lietuvoje tapo vienu iš pirmau.
jančlų jaunimo literatūros rašytojų, kada jo klasiško
ji knyga “Skruzdėlytės greitutės nuotykiai" 1935
metais laimėjo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jauni
mo literatūros premiją (ši apysaka išversta ir anglų
kalbon). Po to išėjo dar šios, skaitytojų labai mėgia
mos, jo knygos: Kiškelio užrašai (1935), Ateina pava
saris (1937), Vytuko užrašai (1937), Naktis ant Ne
muno (1938), Vieną kartą (1942), Sugrįžimas (1948),
Svirplio muzikanto kelionės (1960). Vytautas Tamu
laitis labai nuosaikiu ir paprastu žodžiu, neapkrau
damas sakinio sunkesnėmis figūromis, klasiškuose
savo apsakymuose sukuria tokią nuotaiką ir tokius
veikėjų portretus, kad jie pasilieka nepamirštami.
Ypač jam būdingi vabzdžių gyvenimo aprašymai, ku
riuose tačiau įžvelgiamos ir žmogiškojo gyvenimo
analogijos. Vienu tokių yra ir čia spausdinamas "Jū
ros plėšikas”.

— Tu gali vadinti mane plėšiku, žudiku
ir melagium, bet aš vis tiek: save vadinsiu
skęstančiųjų gelbėtoju... skęstančiųjų gelbėto
ju iš varlės nasrų. O jei patenka jie į mano
pilvą, leisk nutylėti. Juk nėra nė vieno, ku
ris imtų ir staiga viską apie save pasisakytų.
O dabar sudiev! Aš turiu skubėti ir paval
gyt taip, kad būčiau sotus bent dvi savai
tes. Turiu grįžti iš anos pusės ežero dar
prieš lietų ir audrą, kuri sudaužys mano
laivą į akmenuotą krantą. O kai saulė vM
švies, ar numesi man erškėtrožės lapą ?

Bitelė jam nieko neatsakė. Jis nė nelau
kė atsakymo, tik įsmeigęs akis žiūrėjo į eže
ro gilumą, kur skendo vasaros vidurdienio
saulė.

Šeštadienis, 1975 m. sausio mėn. 4 d.
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Žemės sesuo Venera

•

A. RADŽ1US

i

Taigi, susigiminiavome. Mer zona yra ta planetos vieta, kur liarinę zoną juostos gali būti lai
kurijus ir mėnulis pasirodė besą saulė yra pačiame zenite), siau komos įrodymu netikėtai didelių
broliai, o žemė ir Venera sese resnės ir platesnės pailgos juos subsoliarinio regiono įtakų glo
rys. Jau anksčiau tos dvi plane tų pavidalo struktūros abejose balinei atmosferos cirkuliacijai.
tos astronomų buvo vadinamos planetos hemisferose kiek toliau Ir pati celularinė subsoliarinėl
dvynukėmis. Jos abi beveik to nuo pusiaujo ir trečia rūšis — zonos struktūra sugestionuoją
kio pat dydžio ir jų abiejų masės stipriai j šonus nukrypstančios didelės skalės konvekciją. Atrol
labai nedaug skiriasi. Venera tik juostos, kai priartėja prie sub- do, kad saulė gerokai sujudinai
truputį mažesnė ir lengvesnė. soliarinės zonos. Jos yra abejose Veneros atmosferą.
Čia ir baigiasi jų panašumas.
hemisferose ir simetriškos pu Mariner 10-jo duomenys rodo,
Dažnai šeimose atsitinka, kad siaujo atžvilgiu. Tos nuo pusiau kad Veneros atmosfera esanti
dvi seserys, nors ir panašios, bet jo j šonus nukrypstančios juos sudaryta iš atskirų sluoksnių,
skirtingos savo charakteriais. tos sudaro gulsčios Y, kartais V kurie tarpusavy nesimaišo. Vir
Tas pats ir čia. Žemė praeinan raidės pavidalą. Be jų dar paste šutinis sluoksnis, kurio debesys
čiais debesėliais kai kur prisi bėtos atvinkščios C formacijos. matomi ultravioletiniais spindu
dengia, bet nesigėdi parodyti Pastarosios ir gulsčia Y forma liais, esąs apie 70 kilometrų (t.
erdvei ir savo veido bruožų. Vi cija visada atviros judesio kryp y. apie 40 mylių) aukštyje nuo
sai kitokia Venera. Tarytum ko tim. Kas tas formacijas sukelia, paviršiaus. Viršum to sluoksnio
kia arabų gražuolė iš 1001 nak dar neišaiškinta. Jos gana pa yra dar 10 kilometrų storumo
ties pasakų, apsisiautusi tirš stovios, trunka ilgą laiką. Kai rūko sluoksnis. Apačioj aukštu
tais debesimis, ir — tik nelies tuo tarpu subsoliarinės zonos tinio sluoksnio esąs nepermato
kit manęs, nėžinokit, kokia aš mažos dėmelės, celės, kurios mas, labai tankus nuo 30 iki 50
esu. Pasįdžiaųkit mano šviesu dažniausiai būna daugiakampės, kilometrų aukščio sluoksnis. Jei,
mu, ir gaila. O šviesumo jai tik yra trumpalaikės Ilgiausias ce nuskridę į Venerą, prasiveržturai netrūksta. Kartais ji kabo lės amžius — tik keletas valan mėm pro viršutinį sluoksnį, tai
padangėje, lyg didelė, šviečianti dų. Tų celių vidus gana kompli planetos paviršiaus vis tiek ne
Walt Disney fantazijų snieguo kuotas. Atrodo, kad jos atsiran galėtume matyti dėl apatinio
le, niekad žemėn (Šiton nenukri- da, veikiant maksimaliniam sau sluoksnio tankumo. Dėl to at
tusi ir neištirpusi. Kartais ji Va lės karščiui, kurį visada patiria mosferinis spaudimas ten labai
didelis, devyniasdešimt kartų di
karinė žvaigždė, kartais Aušri subsoliarinis planetos taškas.
nė. Jei ne saulė ir mėnulis, ji bū
Pats pastoviausias ir ryškiau desnis negu žemėje.
tų pats šviesiausias mūsų pa- sias objektas yra pietų poliaus
Įdomu, kokia Veneros atmos
• dangės kūnas. Jupiteris retkar juosta. Esą pagrindo manyti, feros sudėtis. Spėktroskopiniai
čiais bando savo šviesumu su kad ir šiaurės polius galįs turėti Mariner 10-jo duomenys rodo
Venera konkuruoti. Bet jam ne tokią plačią juostą, bet Mariner reikšmingą vandenilio, heliaus,
siseka šios gražuolės pralenkti,, 10 negalėjo apžvelgti šiaurės po anglies ir deguonies atomų kon
nes jis perdaug toli nuo mūsų, o liaus. Stebėjimo geometrija ne centraciją. Ypač įdomus vande
Venera pati artimiausia iš visų buvo tam palanki.
nilio atvejis. Manoma, kad Ve
planetų.
Patsai pietų polius turi verpe neros atstume nuo saulės vande
Žmogus, reikia pasakyti, gana to struktūrą. Visas poliarinis ra nilis galėjęs būti saulės radiaci
landus sutvėrimas. Kiša nosį kur jonas galįs būti didžiulis verpe jos išstumtas iš pirminio debe
reikia ir kur nereikia. Nepaiso tas. Ta galimybė šiuo metu to sies, iš kurio susiformavo Vene
jis nė Veneros vienuoliško užda liau studijuojama.
ra. O be vandenilio negali būti
rumo. Jei negalėjo įsiveržti į jos
Veneros dėmių dydžiai labai vandens. Tad Veneroj neturėtų
“buduarą” teleskopais, tai pa įvairūs. Mažiausios dėmės, ku būti vandens. Tokį išvedžiojimą
leido raketas.. Paskutinioji iš jų, rias Mariner 10 aparatai galėjo patvirtina dar tas faktas, kad
Marined 10-sis, buvo paleistas
maždaug prieš metus, 1973 m.
lapkričio 2 d. Pro Venerą jis
praskrido 1974 m. vasario 5 d.
5785 kilometrų aukštyje. Mylio
mis skaičiuojant, būtų 3595. Iš
tikrųjų Mariner 10 tikslas buvo
pasiekti Merkurijų ir jį ištirti,
bet jis taikytas į Venerą, kad
jos gravitacinį lauką panaudotų
trajektorijos patikslinimui. Erd
vėlaivis, žinoma, ištyrė ne vien
Merkurijų, bet ir Venerą. Jei
prisiminsime Pionieriaus 10-jo
skrydį į Jupiterį, tai galime sa
kyti, kad vienerių metų bėgyje
padaryta tiesiog dramatinė pa
žanga saulės sistemos pažinime.
Venera visiškai neprieinama
žmogaus akiai. Net didžiausi te
leskopai neįstengia parodyti nė
silpniausių dėmių jos paviršiuje.
Jeigu koks astronautas skristų
Mariner 10-jame, tai ir jis, pri
artėjęs prie jos, nieko nematy
tų, tik blankų, baltą be jokių dė
mių kamuolį, lyg didžiulę šva
raus sniego gniūžtę. Bet štai,
dar 1926 m. F. Ek Ross nufoto Astronauto žvilgsni* į žemę. Debesys nereguliarūs, bet paviršiaus pagrindigrafavo Venerą Ultravioletiniais l niai bruožai gana ryškūs. Viršuj matyt Raudonoji jūra, Arabijos pusiasalis,
spinduliais, ir pirmą kartą pama Somalija ir visas Afrikos žemynas kairėn ir į apačią. Truputį j dešinę nuo
tė dėmes ant paslaptingosios centro Madagaskaro sala. Dešinėj Indijos vandenynas, o apačioj bai' Joja pietų
ašigalio sritis.
planetos.
,C
Tai buvo silpni, sunkokai įžiū
rimi ženklai, bet jie visada pasi išskirti, yra 10 iki 20 kilomet atmosferoj visai nerasta sunkio
rodydavo, kai astronomai pa rų dydžio. Nedideli ir šviesos jo vandenilio — deuterijaus. Jei
naudodavo ultravioletinių spin kontrastai tarp jų — nuo 2% Veneroj būtų gausu vandens, tai
dulių filtrus. Todėl, planuojant iki 10%. Didžiosios dėmės siekia atmosferoj būtų daug deuteri
šią misiją, buvo tikimasi, kad iki 100 km. pločio ir savo švie jaus. Iš kur tada atmosferinis
daugiausia Veneros paslapčių sumu skiriasi nuo tamsiųjų apie vandenilis? Atrodo, kad vande
atidengs ultravioletiniai spin 30%.
nilio atomų planetos aukštutiduliai. Žinoma, buvo naudojami
Dėmės nestovi vietoje. Jos le nėn planeton prisėjo saulės vė
ir kiti filtrai. Pvz. mėlyni ir kia dideliu greičiu vakarų kryp jas. Jis ne vandens molekulių
oranžiniai parodė didžiules glo tim. Pusiaujo srity jų greitis skaldymosi rezultatas, bet emig
balinės skalės silpnai įžiūrimas siekia apie 100 metrų per sekun rantas iš saulės. Įdomu, kad kai
dėmes, kurios galinčios būti at dę. Mažesnės struktūros lėtes kurie astronomai, stebėdami Ve
sitiktinės. Tos fotografijos dar nės — 80 iki 90 m/sek. Visa dė nerą. teleskopais iš žemės, priėję
nėra detaliai išanalizuotos. Bet mių sistema aplekia planetą per išvados, jog regimieji Veneros
.ultravioletiniai spinduliai, kaip keturias dienas.
debesys esą sudaryti iš sieros
ir tikėtasi, atskleidė nepaprastą
Koks yra skirtumas tarp tam rūgšties lašelių. Tikras nuodas,
reginį, įdomų tamsių ir šviesių sių ir šviesių dėmių, dar neaiš anot Miškinio. Taip pat yra pa
dėmių audinį. Na, ir šokosi ast ku. Gal tai skirtingų temperatū stebėtas gana intensyvus atmos
ronomai prie uv (ultravioletinių rų zonos, o gal kylančių ir besi feros švytėjimas. Jos prigimtis
spindulių) fotografijų analizės. leidžiančių masių konvekcija. dar neaiški, bet švytėjimo radia
Paaiškėjo trys pagrindinės Bet kodėl jos matomos tik ult cija yra stipri ir pastebima pla
dėmių rūšys: nedidelės, nuo 100 ravioletiniais spinduliais, lieka netos dienos ir nakties pusėje
iki 500 km. dydžio dėmės, susi mįslė. Spiraliniai ruožai ir ap Taigi, dar daug nežinomųjų
grupavusios prie pusiaujo, sub- lamai į šonus nukrypstančios, Veneros pasauly. Atrodo, po Ma
soliarįųėje zpjįpj;,, (subsoliarinė lyg bandančios aplenkti subso- riner 10-jo vizito nežinomųjų

Taip atrodo Venera, Mariner 10-jo fotografuota ultravioletiniais spinduliais.
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brechtui, kaip savo . valdiniui,
kad
Lietuvos D. K. valdiniams
ką” (prefektą), kad tasai atėžydams
Prūsijoje būtų leidžiama
iš Gardino, Žygimantas Augus
verstis
prekyba,
kad Žygimanto
tas rašo Albertui apie Lietuvos
valstybės valdiniai žydai ir Al
žydus, pateikdamas Mscibovo,
Kauno, Kobrynės ir kitų ano lai brechto žemėse turi teisę turėti
apsaugą. Čia pat valdovas prime
ko Lietuvos vietovių žydų skun
na
Albrechtui, kad valdovas “...
dus ir prašo tuos Skundus išžiū
savo valdinių tarpe, greta žydų, Z’
rėti ir Karaliaučiaus magistrato
turįs ir rusenus, armėnus, totoy
sulaikytus tų žydų pinigus jiems
rius ir kitus tokius, kurių tikėji
grąžinti. Laiškas — lotynų kal
mas skiriasi nuo mūsiškio ir ku
ba, o prijungtieji žydų skundai
riems priklauso teisės,
išplau
— vokiečių kalba, matyt, norint
kiančios iš sutarties”. “... O kas
tuo palengvinti valdovo kance
liečia laisvą pravažiavimą per
liarijos darbą.
Jūsų 'Kunigaikštiškos malonės,
Nr. 1087. 1567.VIII.19 d. laiš žemes, tai neabejojame, kad Jo
ke Albertui Žygimantas Augus Kunigaikštiškoji Malonybė ne
tas paveda ištirti Trakų žydų j sipriešinsiąs, nes tai užtikrinta /
skundą prieš Ragainės ‘viršinin mūsų susitarimais ir tautų tei
ką” (praefect’ą), kad tasai atė se...”. Šiuo raštu Žygimantasmęs anų prekes bei pinigus. Val Augustas jau aiškiai reikalauja,
dovas pareiškia savo pasipiktini o ne prašo. Karaliaučius, matyti,
mą Ragainės pareigūno elgesiu ir tai gerai suprato, nes po to rin
nurodo Albrechtui, kad
tasai kinyje nėra daugiau, tokio po
“viršininkas” neturėjęs
teisės būdžio, Lietuvos žydų skundų.
tiems Trakų žydams sutrukdyti
Nr. 1097. 1567. XI. 5 d. val
kelionę per Ragainę.
dovas rašo, kad valdovo “pro
Nr. 1094. Tur būt, nesulaukęs
konsulas” Kaune buvęs Prūsijoje
anų -skundų patenkinamo
iš
stipriai nuskriaustas ir reikalau
sprendimo, 1566. X. 18 d. valdo
ja, kad “prokonsului” už sužalo
vas jau gana griežtai nurodo Aljimus ir nuoskaudas būtų atlyginta.

dar padaugėjo, atsiskleidė nau
Kitas Pionierius bus paleistas
jas ieškojimų laukas. Mariner į orbitą aplink Venerą. Jis nuo
10 duomenys implikuoja skirtin lat stebės debesų cirkuliaciją ir
gus pusiaujo ir polių vertikali planetos erdvės aplinką. Tai bus
nės temperatūros ir vėjų profi | pirmas, nors ir žmogaus padary ta blanki šviesa ateina. Mes ne
Nr. 1202. 1571.III. 15 d. vallius. Tinkamose vietose į pačią tas, Veneros satelitas.
turime jokios galimybės suvokti, dovas liepia Albertui Fridrichui
Venerą paleistos raketos, pereiNemune
esančias
O ką gi veikia rusai? Jie irgi kad yra saulė ir kitos žvaigždės, pašalinti
damos per visus atmosferų
trukdančias
laisvą
“
kliūtis
”
,
kad
mes
esame
saulės
sistemos
sluoksnius, suteiktų tiesioginių kimba į planetas. Anksčiau, kai nariai, o saulė su kitom žvaigž transportą tąja upė.
matavimų ir gal atskleistų neįsi amerikiečiai šaudė į Marsą, ru dėm priklauso Paukščių Tako
sai leido raketas į Venerą. 1971
Iš tų laiškų matyti, kaip Žy
vaizduojamų galimybių. Taip
m. gruodžio mėn. jie net nuleido galaktikai. Mūsų pasaulėvaizdis1 gimantas Augustas rūpinosi sa
pat paaiškėtų debesų dalelyčių
kapsulę — robotą ant planetos būtų labai nesudėtingas: keis-: vo valstybės ūkio reikalais, savo
sudėtis aukštutinėj atmosferoj,
paviršiaus. Toji raketa vadinosi tas, apvalus kūnas, ant kurio! valdinių saugumu ir kaip jis el
o tai padėtų atskleisti uv dėmių
Venera 8-ji. Kapsulė analizavusi gyvename, o visa likusi erdvė gėsi su savo vasalais, Prūsijos ku
paslaptis.
Veneros
paviršiaus sudėtį ir ra užpildyta rūku, debesimis ir nigaikščiais. Žygimantas Augus
Temperatūra pusiaujo ir polių
dusi,
kad
jis sudarytas iš uolų, į keista iš kažkur sklindančia tas buvo ne tik geras politikas
srityse beveik vienoda — apie
šviesa ir tamsa. Mes nežinotu
10 laipsnių F. šalčio. Bet tai tik panašių į žemės granitą. Taip mėm, kad mūsų planeta juda, bei valstybės administratorius,
pat radusi, kad Veneroje esanti
bet ir tolerantingas valdovas, ne
pačių aukščiausių debesų tempe
lekia aplink saulę ir dar sukasi, delsiant ginąs savo pavaldinius
amžina
prieblanda.
Jos
paviršių
ratūra. Leidžiantis žemyn, tem
nors ir lėtai, aplink savo ašį. Pa
peratūra smarkiai didėja ir pa pasiekiąs tik vienas dešimtada slaptingumas gaubtų mūsų gyve nekrikščionis. Žygimantas Au
lis
tos
šviesos,
kurios
gauna
že

viršiaus lygyje jau siekia iki
nimą ir, greičiausiai, skatintų gustas, paskutinysis Gediminai890 laipsnių karščio. Jei Vene mės paviršius. Tad dar pakan kurti mitus, gal net įdomesnius, čių dinastijos Lietuvos valdovas,
ros paviršiuje , būtų daug švino, kamas šviesos kiekis, artimų vie kokių esame susikūrę čia, savo tai darė tuo metu, kai Vakarų
tai, anot “Astronomy” žurnalo, tų fotografijoms daryti. Rusąi, joje planetoje, apie žemę ant di
jis galėtų egzistuoti tik skys esą, ruošiasi dar daug Veneros delio dramblio, dangų apdengtą Europoje, tikrąja to žodžio pras
tam pavidale. Tyvuliuotų skys tipo raketų paleisti ir toliau stu oda ir t.t. Jokie ptolomėjai, jo me, siautėjo netolerancija, kita
dijuoti atmosferą, paviršiaus
tikių bei žydų ipersekioj'imas.
to švino ežerai, o gal ir jūros.
uolas ir, galimas daiktas, ban kie Kopernikai nei Einšteinai
Žemė, kaip žinome, turi gana dys gauti paviršiaus fotografijų. nieko nepagelbėtų.
stiprų magnetinį lauką. Mariner
Bet, sakykim, gyvendami Vene
Žvilgsnis į Railos
10-jo duomenys rodo, kad Vene
Užmirškime minutei dar sun roj, pasiekiam dabartinės mūsų
ros tik pats centras esąs magne kokai įsivaizduojamą gamtinę žemiškosios technologijos lygį.
"Paguodos"
tinis ir jo laukas neišeinąs iš realybę Veneros paviršiuje. Pa- Paleidžiame iš savosios Veneros
antrąjį tomą
planetos paviršiaus ribų. Tad leiskime savo vaizduotę laisvai raketą ankštyn į nežinomą pil
Venera neturi jokios magneto paskrajoti. Sakykim, nežiūrint ką gelmę. Raketa prasiveržia
(Atkelta iš 2 pusi.)
sferos. (Venera visai nepatrauk didelio karščio, tvankos ir ne pro atmosferą, pro visus debesis
li, bet įdomi).
pakeliamo spaudimo, mes gyve ir siunčia atgal signalus, iš ku
“Kelių pirmųjų jos rašto metų
Jos masė pasirodė esanti tru name Veneroje. Nuolatinė prie rių sudaromos fotografijos.
Mazalaitės novelių ir legendų įvai
putį mažesnė, kaip buvo iki šiol blanda iš lėto slenka paviršiumi. Koks būtų mūsų nustebimas.
manoma. Ji yra daugiau kaip Nėra saulėtekio, nei saulėleidžio. Koks pritrenkiantis būtų pasau rūs stiliai man atrodydavo pasibai
408,000 kartų mažesnė už saulės Tik palengva ima švisti, atsi lėvaizdžio pasikeitimas. Daug sėtinas plepalas — sentimentalus
masę, kai žemė yra 333,000 kar randa nežinia iš kur šviesa vaka kas nenorėtų tikėti. Dangaus punšas, nuo kurio įsigerti negali
tų mažesnė už saulę.
rų pusėje. Ir toji pritemdyta skliautas juodas, pilnas mažų ma, o vidurius pučia”.
Vienas svarbus klausimas, ku šviesa trunka apie 250 žemės šviečiančių taškelių. Kiek rake
Arba: “1695... Tai ne istorinė ko
rį Mariner 10-jo duomenys gali dienų. Tada užeina tamsi, be tų turėtumėm paleisti iš Vene
kio
žyniaus žmogaus gimimo ar garišspręsti, tai galimas ryšys tarp žvaigždė naktis, kuri irgi tiek ros, kol sužinotumėm apie visa
Veneros sukimosi aplink savo pat trunka. Mes visiškai nežino tą tiek, kiek žinome dabar, gy I saus mūšio data. Tai puslapiai. Ir
ašį, vadinamą planetos rotacija, me ir negalime suprasti, iš kur vendami žemėje?
' kiek jų daug...”
ir reliatyvaus Veneros ir žemės
judesio orbitose. Veneros rotaci
ja trunka 243.16 dienų. Baisiai
lėtai ji sukasi ir atvirkščia kryp
timi. Aplink saulę ji apskrieja
per 224,7 dienas. Tai leidžia ma
nyti, kad kiekvienos išvidinės
konjunkcijos metu, kai Venera
TAUPYKITE DABAR
atsistoja vienoj linijoj tarp sau
lės ir žemės, ji turėtų būti atsu
UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
kus į žemę vis tą pačią pusę.
7
’
Ą%
— 4 metų su $1,000, minimum.
Reiškia, žemė kontroliuoja Ve
6
’
4%
— 30 mėn. su $1,000, minimum.
neros rotaciją.
Kas toliau planuojama? Žino
6’4% — 1 raet0 su $1,000, minimum.
ma, JAV mokslininkai nepasi
VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI, PRADĖJUS NAUJĄ
tenkins šiuo vienu Mariner 10-jo
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal
skrydžiu. Naujai iškilusios pro
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos, sąskaiton įdė
blemos laukia sprendimų, nauji
jus atitinkamą sumą.
klausimai reikalauja atsakymų.
PAS MUS NE VISI TARNAUTOJAI YRA LIETUVIAI, BET KIEK
NASA jau dabar stato dvi PioVIENAME SKYRIUJE GALIMA SUSIKALBĖTI LIETUVIŠKAI.
neer klasės raketas, kurios bus
paleistos į Venerą dar šio de
šimtmečio pabaigoj, t. y. 1977 ir
1978 metais. Viena iš jų kris tie
■
Vi ,Vv v-',
siai į Venerą. Bet prieš pasiner
Į!
■ i i 1 » i h ri s>s; ■’t' ■'*
dama į jos tirštą atmosferą, ji
, •> - .' . .
išmes keturias kapsules. Viena,
sverianti 60 svarų, nusileis ant
paviršiaus parašiutu. Kitos trys,
1447 S. 49th COURT, CICERO, ILL. 60650
PHONE 656-6330
mažesnės, sveriančios tik po 3
Joseph F. Gribauskas, Vedėjas
svarus, kris laisvai per visą at
OFFICE HOUR8
mosferą, kol suduš į planetos pa
Daily 9:00 to 6:00; Monday 9:00 to 8:00
viršių. Žinoma, visos kapsulės
Saturday 9:00 to 1:00: Wed. and Sunday Closed
siųs signalus į žemę.
I
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ratio prasmę. Bet iš jo pateiktų šaknies įvairių vedinių ir savo
jų pavyzdžių matyti, kad jis tu išplėsta, suspecialinta reikšme
rėjo mintyje ne metafizinę i n- gerai gali tikti reikiamam tiks
tel’lectus ir r a t i o dis- lui, tai ir kiti sekcijos nariai
tinkciją,o labiau logiškai peda greitai sutiko su mano pasiūly
goginę prasmę, intelektą sieda mu ir jį priėmė. Pačioje Bendro
RED. DR. PR. SKARDŽIUS
mas su inteligencija. Būtent, in joje filosofijos terminijoje au
telektas, arba aumuo, jam ap muo verčiamas prc. inteUect,
išmana, išmanus, išmaningas, skritai yra kūrybingas pradas.”, entendement, vok. Verstand,
AUMUO, IŠMINTIS IR PROTAS
išmonė ir kt. Taigi išminties, (LE IX, 14).
rus intellekt, rassudok, o protai!
kaip
ir
minties,
atminties
ir
pn.,
— prc. raison, vok. Vemun/t,
G. Zimanas, buvęs prieškari kai neišsimokslinęs, mažaraštis,
Nesiimdamas plačiau svarsty rus. razum. Taliau savo paaiški
negalime
atsieti
nuo
kitų
giminnės Gimt, kalbos bendradarbis, bet sakydami apie žmogų inte-\
tos Pat šaknies darini4 net ir ti aumens ir proto reikšmių, aš nimuose St. šallrauskis dr. ■
vėliau, daugiau įsitraukęs į par teictualus, tuo "pačiu ‘pakakome,
čia noriu pastebėti, kad' LKD
tinį darbą, apie kalbos dalykus kad jis turi tam tikrą kultūrą, mokslinėje terminijoje, juo la- Terminologijos sekcijos nariai rašo: “Žmogus yra protinga bū
Šalkauskis bei V Sezema- tybė, kuri gali būti vadinama.
beveik nieko neberašė. Bet da akiratį, platų požiūrį į reiški- ^iau’ kad čia Vernunft bei We.sriniitoiia
kruvina
”
To/iai
yra
arba
gali
būti
vartoja1
®aiKausKis oei v. bezema aumeninga tik tada, kai pasižy
bar, pasitraukęs iš Tiesos re nius, daiktus, įvykius. Todėl,
skirtingomis reikšmėmis
1! nas
’> toliau
A. Sa.
T.L.ri...
J..
nas
t£>
liau JJ- Balčikonis,
Balčikonis,
Sa- mi originaliu ir kūrybišku mąs
“ -T' lvs ir
vra A.
turėie
dakcijos, jis vėl ėmė tais daly jo supratimu, vok. Verstand ir ™
T?i įač' tenka “Ju
pabrėžti/kaiir kt.)
kt> iš
iš tikruiu Y™
turėJ? tymu. Aumeningumas yra ne
-kais domėtis — 1974 m. Kalbos Vemunft geriau būtų versti
,ę filosofin'' j namaža vargo su lietuviškais kas kita, kaip inteligencija, t. y.
kultūroje (XXVII, 56-58) rašo protu ir išmintimi. Dėl šios ^ant aP*e
‘ j vok. Verstand ir Vemunft pa- protingumas, sustiprintas leng
apie protą ir išmintį. Jo nuomo pastarosios jis dar pastebi, kad Kanto Vemunft reikšmę,
1 kaitalais — ilgai negalėjo su- vu, originaliu ir produktyviu su
ne, vok. Verstand, rus. rassu- tai nore ir esanti kita sąvoka—
jJ. Girnius Verstand
__ ____________
___
ir Ver- , rasti_________
gerų atitikmenų.
Pagaliau
dok seniau buržuaziniais, o vė mudrost , bet mokslinėje ter- nunfį skirtybę lietuvių kalboje man atėjo į galvą ryt. aukšt. re- gebėjimu pažinti dalykus” (Loliau ir tarybiniais laikais buvęs minologijoje, sako, galime kiek jr toliau tebemato neišspręstą, tai vartojamas aumuo “suprati- gos, 1937, XVII, Nr. 2, p. 171),
verčiamas intelektu, o vok. Ver- praplėsti tam tikro žodžio reikš- f ..Mūsų kalboje, — rašo jis, — mas, nuovoka, ir aš jį pasiūliau. Ir toliau dar šiaip paaiškina:
“Protingumas, aumeningumas ir
nunft, rus. razum — protu. m? •
neturėjus specialesnių gnoseolo- ’ suspecialinus jo reikšmę, vok
Bet intelektas, sako jis, neabe j Bet kįek is tikrųjų galime ginių studijų, inteUectus ir ratio . Verstand’ui vadinti. Kadangi šis išmaningumas yra artimi sino
nimai: protingumas apibūdina
jotinai esąs daug platesnė są- praplėsti
_
išminties reikšmę? distinkcija neiškilusi. Tiesa, St. žodis, etimologiškai susijęs su bendrai žmogaus prigimtį, auvoką, kaip protas; pvz. protin- Lietuvių kalboje išmintis (iš čia Šalkauskis siūlė intelektą lietu-' rus. um ir 'kt., daugiau neturi kigas žmogus galįs būti ir “visiš- sudarytas išm'.nčius) jau nuo j vinti aumeniu, protui paliekant tų giminingų darinių ir tos pat
(Nukelta į 6 psl.)

MUSŲ KALBA

1 senovės plačiausiai vartojama ir
reiškia tai, kas yra lot. sapienj tia, vok. Weisheit, an. urisdom,
rus. mudrost3 ir, antra vertus,
tiek savo kilme, tiek savo reikš
me yra susijusi su daugybe kitų
darinių, pvz. meni), minti, min
tis, miintrus “gudrus, galvotas”,

Stasys Pilka New Havene
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Kultūrinės popietės Connecticut valstijos įpietinėje dalyje yra
labai reti, brangūs dvasinės atgai
vos momentai. Popietė su lietu
vių veteranu Stasiu Pilka — lyg
šiltas saulės spindulys niūrią ru
dens dieną.
, Lapkričio 24 — sekmadienio
popietėje Žldonių namuose su
sirinko grupė New Haverto lietu
vių, jų svečių iš apylinkės ir net
Nevv Yorko intymiam paviešėjimui su Stasiu Pilka. Šiltas, dau
gialypis, plačiaširdis
žmogus
Pilka daug kam pirmą sykį buvo
matomas ne teatro rampos švie
soje, Pirmųjų jo žvilgsnių ir žo
džių nuoširdumas bematant surišo artistą ir klausovus jaukion
draugėn.
Pradėjo su Kazio Binkio eilė
mis. Pilka, berods vienintelis ak
torius, įtraukęs Binkį savo reper
tuaram Tai ankstyvieji ekspresionistiški eilėraščiai apie pava
sarį — pagal Donelaitį ir Mai
ronį, tai — šelmiškas ‘‘Pavasa
ris Berlyne”, kur senis mėnuo,
nuraudęs slepiasi už bokšto, nes
netyčiomis pro langą pamatė be
sirengiančią aristokratę.
Pilka
juos perdavė taip išdykėliškai ir
jaunatviškai, kad nejučiomis ki
lo kutulys su pavasariu juoktis,
šėlti ir triukšmauti. Jis — tikrai
senosios teatro mokyklos meiste
ris.
Kažkada, dar būdama maža
mergaite, mačiau Pilkos
nuo
trauką —su plačiabryle skrybėle ir cigarete ilgame kandiklyje,
grakščiuose
pirštuose. Tokioje
.pozoje artistams derėjo fotogra
fuotis. Iš tikrųjų, Pilkos kandiklis
ir cigaretė neatrodo taip įpretenzingai kaip anoje fotografijoje.
Bet vis tiek tai neatskiriama jo
dalis, tai jo partneriai, užburią
klausovą savo ramumu, jauku
mu. Ir taip po Binkio, kandiklin
įtupdęs naują cigaretę,
perėjo
Pilka pašnekesin apie dabartinį
Lietuvos teatrą. Apie jo sunku
mus, apie kultūrinius laimėjimus,
nežiūrint tų sunkumų, apie pui
kų artistų prieauglį ir jų pasiruoŠimą, apie didelį teatro populia
rumą žmonių tarpe. Ilgiau sustojo ties J. Miltinio vadovaujamu
Panevėžio teatru, kuris šalia iš
skirtinai gerų pastatymų, žymus
ir savo naujausiomis techninė
mis priemonėmis, kaip pvz. su
kama ir kilnojama scena, dve
jais horizontais, puikia akustika,
modernišku apšvietimo pultu,
net trijų kalbų audiofonais. Kal
bėjo ir apie Šiaulių teatrą ir
apie režisieriaus Jurašo
didelę
auką ir bekompromisinę ištiki
mybę menui, už kurią buvo nu
baustas.
Jautei Pilkos gilų rūpestį lie-

tuviškuoju teatru Lietuvoje ir iš
eivijoje. Jautei gilų skausmą krū
tinėj, kad jis tik iš tolo, iš žiū
rovo kėdės tegalėjo stebėti ir be
jokio kartėlio teigiamai vertinti
Tennessee Williams
“Geismų
tramvajų (“Streetcar Named
Desire), taip puikiai atliktą Pa
nevėžio teatre Ir galvojai ir ban
dei įsivaizduoti, kokiais dar di
desniais šuoliais būtų augęs Mil
tinio teatras, Ragauskaitės te
atras, Jurašo teatras, jei būtų ga-1
Įėjęs atvirai, betarpiškai, laisvai
bendrauti ir su Vakarų teatru. Iri
kiek dar būtų davęs tokiam Lie- j
tuvos teatrui Stasys Pilka.. Jo
gili, skaidri meilė Lietuvai, teat
rui ir žodžiui yra jo gyvenimo
variklis, yra jo dvasios jaunat
viškumo versmė. Ir dar galvojai,
kad ir prieš 35 metus Lietuvos
teatras turėjo būti šaunus kitų
teatrų tarpe, jei jame dirbo Sta
sys Pilka, ir Kačinskas, ir Kubertavičius ir daug kitų, kurių pa
vardes esu girdėjusi tik iš savo
tėvų. Norėtųsi, kad Pilka savo įs
pūdžiais, mąstymais ir Lietuvos
teatro vertinimu
pasidalintų
spaudos puslapiuose ir su kitų
vietovių lietuviais.
Po trumpos pertraukėlės —
švelnutėlė Aisčio lyrika. “Šilai
nė”, “Lopšinė” ir žaismingai
kandus “Karaliaus šuo”. Kuk
liai, vis delsdamas pradėti, publi
kos įprašytas, Pilka — aktorius
paskaitė Pilkos — poeto eilių.
Sakėsi, pradėjęs improvizuoti jau
seniai, nejučiomis, užėjus nenu
maldomam
jausmui išsisakyti.
Jo eilėse kalbėjo mąstąs žmogus,
iš savo 'ilgos ir gilios patirties
stebįs pasaulį ir darąs ramias,
apgalvotas, kruopščiai išgvilden
tas išvadas. Ramūs, prailgę rit
mai, impresionistiški vaizdai pro
lėktuvo langą. Skausmingas sar
kazmas mirčiai, iš jaunojo pa
grobusiai sužieduotinę, ir godos,
besėdint ant pilko akmens pake
lėje... Užbaigė — Henriko Ra
dausko “Strėlė danguje”.
Buvome pirmieji, turėję pro
gos išgirsti Pilką,
skaitantį —
Pilką. Tokie maži, bet ir neįkai
nojami susitikimai su kūrėju ir
atlikėju viename asmenyje, yra
patys betarpiškiausi sąlyčiai su
rečitatyviniu menu. Ateityje jie
būtinai turės paplisti — ypač re
tai lietuvių apgyventose vietovė
se, kad mes liktume gyvi savo
kultūroje, o kultūra, — mumyse.
Nes kūrėjų dar turime, bet jų
meno gerbėjų mažėja. Toks są
lytis įžiebia ir vienus ir kitus.
Už šią turtingą popietę, neju
čiomis įnirusią vakaran, padėka
Moterų klubų federacijos New
Haveno skyriui.
G. Iva.

WE H A VE A SAVINGS ACCOUNT TO MEET YOUR NEEDS

7%% CERTIFICATES OF 6 YEARS

WITH MINIMUM OF $1,000.00
12" flag of your ethnic origin
Jogether with a U.S. flag on a
table stand for just coming in
and opening a nevv savings
account in any amount.

WILL BE OFFERED
ON DECEMBER 23, 1974,
WILL EARN 8.173% WHEN
COMPOUNDED ANNUALLY.

HAPPY NEW YEAR
LAIMINGŲ 1975
METŲ

BEACON 100% acrylic
blanke! 60x84 inches with a
deposit of $300.00 or more
on your new or present
savings account.

ALSO ASSORTED NUMBER
OF GIFTS WITH DEPOSIT OF
$5,000.00 or more.

$1,000.00 is minimum d.potif on our c.rlifkot. accounfv Eorni annuolly 7'/,% ■ 4 y*art:
- 30 months: 6’/»% - on. y.ar *A SUBSTANTIAL INTEREST PENALTY IS REOUIRED FOR EARLY
WITHDRAWALS ON CERTIFICATE ACCOUNTS. PASSBOOK SAVINOS EARN SV.% - »100, MINIMUM- PAID UP - S% - $10, MINIMUM - OPTIONAl. INTEREST ON PASSBOOK ACCOUNTS IS PAID FROM
A
.
DATEOF DEPOSIT TO DATEOFWITHDRAWAL

OFFICE HOURS:
Monday: 9 to 8
Tues. Thur., Fri.: 9 to 5
Saturday:9 to 1
Wednesday: CLOSED

WE RENT SAFE DEPOSIT BOXES —FROM $3.00 AND UP,

SAVINGS ARE INSURED TO $40,000.00 BY S.L.I.C,

šeštadienis, 1975 m. sausio mėn. 4 d.
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Aumuo, išmintis
ir protas

Nauji leidiniai
• Lietuviu kataliku mokslo
akademijos
SUVAŽIAVIMO
DARBAI. VIII tomas. Aštrinta
sis IL.K.M. Akademijos suvažiavi
mas 1970 m. rugsėjo mėn. 1-—6
d. Toronte, Ont., Prisikėlimo pa
rapijos auditorijose. Redagavo A.
Liuima, S.J. Išleido Lietuvių ka
talikų mokslo akademija, Piazza
della Pilotta, 4. Roma. Spausdi
no Pontificia Universita Grėgoriana spaustuvė Romoje. Spaustu
vės išlaidas apmokėjo mecenatė
Elena Mickeliūnienė.
Leidinys
didelio (formato 596 psl. Kaina
nepažymėta.
Intelektualiniame išeivijos gy
venime viena svarbiausiųjų ins
titucijų yra Lietuvių katalikų
mokslo akademija. Ne vien dėl
to, kad savo narių būrin yra su
telkusi labai gausų ir platų mūsų
inteligentijos akademini klodą,
bet ypač stambių leidinių paruo
šimu ir jų išleidimu. Vienas po
kito pasirodantys, “Suvažiavimo
Darbų” ir “Metraščio” tomai” yra
patys reikšmingiausi ir puslapių
skaičiumi gausiausi šios rūšies
leidiniai išeivijoje. Jų reikšmė ir
prasmė labai svarbi dabarčiai,
bet lygiai bus nepamainoma ir
išliekanti visame mūsų tautos ateities kelyje.
Šie ir kiti Lietuvių katalikų
mokslo akademijos leidiniai su
telktinėmis Akademijos vadovy
bės ir šviesių mecenatų pastan
gomis jau metų metai nenu
trūkstama srove pilasi į bendrąjį
mūsų tautos kultūrinio derliaus
aruodą. Didžia dalimi visa tai ty
ra taipgi nuopelnas mokslui ir
moksliniam darbui pasišventusio žmogaus, minėtų leidinių re
daktoriaus ir Akademijos pirmi
ninko prof. A. Liuimos, S.J. O
tokios stambios ir taip rimtai pa
ruoštos knygos, kaip ‘‘Suvažiavi
mo Darbų” VIII tomas, pasirody
mas yra neeilinis įvykis visoje lie
tuviškoje išeivijoje. Tad susipa
žinkime čia su leidiniu, bent aki
mirkai žvilgterėdami į jo turinį.
Tomas atskleidžiamas “Suva
žiavimo Darbų”
redaktoriaus
prof. A. Liuimos, S.J. trumpa
prakalba. Tuoj įdedama ir L.K.
M. Akademijos aštuntojo suva
žiavimo programa. O toliau jau
eina pilnaties posėdžių paskai
tos: dr. Juozas Girnius “Tauta
kaip žmogiškoji tikrovė” ir dr.
Jonas Aistis “Kanauninkas Juo
zas T urn as—Vaižganta s.
Teologojos sekcija: kun. dr. A.
Baltinis “Parapija - tautinio in
dividualizmo puoselėtoja”; teo
logijos
sekcijos
simpoziumas
(prof. dr. A. Ramūnas — Pap
lauskas, kun. dr. V. Cukuras,
kun. dr. Pr. Gaida, simpoz. vad.
kun. prof. St. Yla).
Filosofijos sekcija: dr. K.
Skrupskelis
“Royce žmogaus
sampratos pagrindiniai bruožai”;
prof. dr. Va i dievutis A. Mantautas “Žmogus, idėja ir idėjos pro
blema Vlado Putvio filosofijoje”;
dr. Juozas L. Navickas “Sąmonės
brendimo vyksmas Hėgelio feno
menologijoje”; -dr. Vincas Vyčinas ‘‘Mitinė etika Heideggerio
filosofijos principų šviesoje”.
Literatūros ir įkalbos mokslo
sekcija: prof. dr. Antanas Klimas
“Teorinė kalbotyra ir lietuviai
kalbininkai”; prof. dr. Alfred
Senn “Lietuvių krikščioninimas
kalbotyros ir tautosakos švieso
je”; prof. dr. William R. Schmalstieg “A Question without a Clear
Answer (One Aspect of The Relations Between Baltic and Slavic); prof. dr. Rimvydas Šilbajo
ris “Pastabos apie Donelaičio
METŲ struktūrą”; Antanas Vai
čiulaitis “Stendhalis Lietuvoje”.
Istorijos mokslų sekcija: dr. J.
Jakštas “Lietuvos aušrinė istorio
grafija; prof. dr. Romas J. Mi
siūnas “Algirdo tikėjimas”.
Architektūros ir meno sekcija:
dr. inž. Alfredas Kulpa — Kulpavičius ‘‘Lietuvių liaudies medi
nių bažnyčių proporcijų apžval
ga”; Albertas J. Kerelis “Žvilgs
nis į lietuvių architektūrą”; Te
lesforas Valius “Dailininkas Pra

nas Domšaitis ir jo kūryba”. Le
onas Urbonas “Kelionė į pasą
monės gelmes”.
Socialinių mokslų sekc'ja: Ire
na K .Lukoševičienė “Lietuvių
socialinė veikla organizacijose”;
prpf. dr. Antanas Musteikis “Akademinė ambasadoryste”.
Psichologijos mokslų sekcija:
dr A. E. Šidlauskaitė “Neuro
psichologija ir asmenybės ugdy
mas — organizminė ir vystymo
si pažvalga į auklėjimo proble
mas; kun. prof. dr. Antanas
Paškus, “Logoterapija ir dabar
ties žmogus”.
Pedagogikos sekcija: prof. dr.
Antanas Ramūnas — Paplaus
kas ‘^Lietuvių pedagogika kryž
kelėje”; kun. dr. Jonas Gutaus
kas “Šeimos ir mokyklos vaid
muo lietuvybės išlaikyme”; prof.
J. Račkauskas “Lietuvos trr Len
kijos Edukacinė komisija ir jos
įtaka kitų kraštų švietimo siste
moms”. Ginutis Procuta “Mo
kytojas sovietinėje Lietuvoje”.
Teisės, politikos ir ekonomijos
sekcija: d r. Stasys A. Bačkis “So
vietų Sąjungos laikysena nacijų,
tautybių ibei Lietuvos atžvilgiu”;
dr. Jonas Nofkaitis “Ekonomijos
dėsniai ir socialinė sritis”.
Medicinos sekcija: prof. dr. V.
Pavilanis “Gyvybės samprata”;
Zenonas Danilevičius, M.D. “Bi
ologinių mokslų pažanga pasku
tiniajame penkmetyje”.
Gamtos ir tiksliųjų mokslų sek
cija: dr. Bronius Povilaitis ‘‘Mu
tacijos modernioje biologijoje”;
dir. Petras Kaladė “Žmonijos di
dėjimas ir sintetinis maistas”.
Kun. Jonas Staškevičius “Aš
tuntojo L.K.M. Akademijos su
važiavimo eiga”. Mons. Klemen
sas Razminas “Asmenvardžių ir
vietovardžių rodyklė”.
Nemažai daliai šiame “Suva
žiavimo Darbų” aštuntame tome
spausdinamų temų' parūpintos ir
santraukos anglų, vokiečių ar
prancūzų kalbomis.
Turint prieš akis Lietuvos okupanto šiandienines užmačias
mokslo srityje ir jų praktišką
vykdymą tėvynėje, tokio moksli
nių studijų tomo išleidimas lie
tuvių kalba išeivijoje yna dar la
biau brangintinas. Mat, ruso okupanto yra neužslepiama pa
stanga palikti lietuvių tautą, lyg
kokią primityvią kiltį, tik vaikiš
kai besidžiaugiančią vien savo
tautiniais šokiais, tautodaile,
daina, na ir dar viena kita gro
žinės literatūros knyga, bet pla
čiuos ir šakotuos moderniųjų lai
kų moksluos jau besinaudojančią
vien tik rusų kalba. Todėl šalia
vieno kito baltistikos leidinio ki
tų mokslo disciplinų veikalų lie
tuvių kalba Lietuvoje jau beveik
neišleidžiama. Pačiuos Lietuvos
mokslų akademijos leidiniuos
daug kur jau dominuoja rusų
kalba. Šitaip lietuvių tautą sten
giamasi palikti tik liaudinėse
kultūros apraiškose, aukščiau
besistiebiantiems sudaroma tokia
situacija, kad studijų šalti
niai pakišami vien tik rusų kal
ba. Tokio velniškai klaikaus,
strateginio rusų plano grėsmėje
visų žinijos sričių mokslinio tomo
išleidimas beveik be išimčių
vien lietuvių kalba išeivijoje lie
ka dar prasmingesnis ir visomis
išgalėmis palaikytinas ateityje.

(Atkelta iš 5 pusi.)

LIBERACE MUZIEJUS

i pavers muziejumi, kur bus daug
| senienų ir daug dovanų nuo įvaiPianistas Liberace telefonu rių Europos valdovų, kurioms jis
pranešė savo draugams Chicago-1 koncertavo. Liberace dar turi naje, kad nuo kovo 1 d. jis savo mus Palm Springs ir kitus Lake
namus Hollywood Hills, Calif. | Arrovvhead, abeji Califomijoje.

- vieningumas — jo pažinimo ori
ginalumą ir produktyvumą; iš- ^iiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'miiiimiiiiit
maningumas — jo sugebėjimą

A. T VE RAS

verstis gyvenime protu ir aumenimi” (t. p. 180). Man rodos,
kol dar neturime geresnio pakai
to, aumuo geriausiai tinka vok.
Verstand’ui vadinti;1 išmintis
yra skirtingos reikšmės ir tam
reikalui netinka.

TAIKRODftlAl

Išarda v Iihim

5646 W

|>

tftteyma*

SU

Tel. REpubUt i-194

St.,

p. s.
daguoja S. Matulis, MIC. Admii nistruoja J. Dubickas. Prenume■ rata metams 1 sv. 50 p., AmeriPoetas Bernardas Brazdžionis ir rašytoja Birutė PūkeleviCiūtė, praėjusių metų | koje 4 dol. Redakcijos ir adminis
gruodyje susitikę Los Angeles mieste, Kalifornijoje, B. Pūkelevičiūtei ten be
tracijos adresas: 16 Hound Rd.,
silankant su savo kūrybos rečitaliu.
West
Bridgford,
Nottinham
NG2, 6AH, England.
tad 1974 metų premijos laureatui, late Conception Convent, Put• VILTIS, Volume 33, No. 4
1
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prancūzų
poetui jFrancis
Ponge..' nam, Conn. 06260.
December 1971/. A Folklore Ma
Recenzijų puslapiuose Rimvydas | (šiame numeryje bendradargazine. Anglų kalba leidžiamas
Šilbajoris aptaria porą (knygų, iš biauja: rašytojai — Jurgis Janžurnalas, skiriamas visų tautų
leistų Vilniuje: Vytauto Bubnio kus, J. Minelga, O. Mikailaitė,
šakočiausiai folkloristikai, liau
premijuotąjį romaną “Po vasa Audrė Nelsaitė, Danutė Lipčiūdies menui, tautiniams šokiams
ros dangum” ir Antano Jonyno tė-Augienė, Rūta Kulytė,
Rita ir t. t. Redaguoja ir leidžia V.
poezijos rinkinį “Laimės ratas”. Norvaišaitė ir dailininkai — J.
F. Beliajus, P. O. Box 1226, DenŽurnalo metinė ^prenumerata 8 Paukštienė, J. Staškevičius, N. ver, Colorado 80201. Metinė pre
dol. Adresas Books Abroad, 1005 Paluibinskienė ir A. Sutkuvienė.
numerata $5.00. Atskiro nume
Asp. Avė., Norman, Okla 73069.
• AKIRAČIAI, 1974 m. rug rio kaina $1.00.
Šiame numeryje, be kita ko,
• LAIŠKAI LIETUVIAMS, sėjo mėn. Atviro žodžio mėnraš
1974 m. gruodžio mėn., Nr. 12. tis. Leidžia Viewpoint Press., Ine., plačiai rašoma apie Vilnių lietu
Lietuvių jėzuitų leidžiamas religi 6821 S. Maplewood Avė., Chica vių dainose, apie lietuviškuosius
nės ir tautinės kultūros žurnalas. go, III. 60629. Metinė prenume Kūčių valgius, apie lietuviškuo
Redaguoja Juozas Vaišnys, SJ. rata 6 dol. Šio numerio redakci sius Kalėdų eglutės papuošalus
Administruoja Petras Kleinotas, ja: D. Bielskus, K. Drunga, L. — šiaudinukus.
SJ. Metinė prenumerata 6 dol.' Morkūnas, G. Procuta, Z. Reka
Adresas: 2345 W. 56th St., Chi šius, dr. T. Remeikis, dr. E. Vaišcago, III. 60636.
nienė ir H. Žemelis.
Numerio kultūriniai akcentai:
Kalėdinis vedamasis ‘‘Šviesos ir
džiaugsmo šventė” paties redak Pr. Naujokaičio “Lietuvių litera
toriaus. Apie garsųjį anglų kar tūros” pirmojo tomo recenzija ir
dinolą J. H. Newman rašo J. pokalbis su rašytoju Eduardu
Venckus, SJ., nepriklausomos Lie Cinzu.
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tuvos jėzuitų istoriją tęsia Br.
Krištanavičius, SJ. Religines pro
švaistes mūsų istorinėse asmeny
bėse atskleidžia Juozas Prunskis.
Puikių eilėraščių puslapį duoda
Danguolė Sadūnaitė. Dėmesį pa
traukia ir įvairūs žurnalo skyriai
bei kita apžvalginė medžiaga.
• LIETUVIŲ DIENOS,
1974 m. gruodžio mėn. Nr. 10.
Žurnalą redaguoja Dalila Mac
kialienė. Leidžia A. Skilius. Ang
lų kalba puslapių redaktorius t—
Alfonsas A. Milukas. Metinė pre
numerata 10 dol. Adresas: 4364'
Sunset Blvd., Hollyvvood, Calif. |
90029.
Nemažai iliustruotų puslapių
skirta dr. Jonui B. Geniui. Dar
vis spausdinama medžiaga apie
Australijos lietuvius. Netrūksta ir:
(kitos įvairiausios rašytinės bei;
iliustracinės informacijos.
• MŪSŲ ŽINIOS, 1974 m.
gruodžio 22 d. Lietuvių jėzuitų
ir Jaunimo centro Chicagoje biu
letenis. Adresas: 5620 S. Claremont Avė., Chicago, III. 60636.

Be kita ko, šiame numeryje
aprašoma: Jaunimo centro įpras
tinė vakarienė, studentų suvažia
vimas Toronte, dail. E. Marčiu
lionienės keramikos paroda ir mo
terų dailininkių paroda, lietuvių
fotografų Trečioji paroda, Alekso
Kutkaus .pomirtinio penkmečio
minėjimas, teatro festivalis ir kt.
Visos temos ir visi straipsniai
gausiai iliustruoti nuotraukomis.

• SKAUTŲ AIDAS, 1974 m.
gruodžio mėn. Redaguoja A. Na• BOOKS ABROAD, Volu- mikienė, 6041 So. Fairfield Avė.,
me 48, Number 4, Autum 1974. Chicago, III. 60629. Administruo
An International Literary Quarja A. Orentas, 6842 So. Camp
terly.
bell Avė., Chicago, III. 60629.
Books Abroad yra tarptautinės Metinė prenumerata 5 dol.
reikšmės literatūros žurnalas, lei-j
džiamas anglų kalba Oklahomos Gražiai tvarkomas informaci
nis ir praktiškos skautų veiklos
universiteto. Jį redaguoja to uni
versiteto profesorius, estų rašyto žurnalas.

jas Ivar Ivask. Didelio formato
• EGLUTĖ, 1974 m. gruo
iliustruotuose savo puslapiuose, džio mėn. Lietuviškas laikraštė
kurių kiekviename tome yra apie ■ lis vaikams išeivijoje. Redaguoja:
200, žurnalas straipsniais ir nau-Į sės. Ona Mikštaitė, Elena Jukne
jai išėjusių knygų recenzijomis,1 vičienė, Danguolė
Sadūnaitė.
paseka visą šiandieninę pasauli Administruoja ir spausdina Ne
nės literatūros raidą, neaplenk kaltai Pradėtosios Marijos seserys.
damas ir lietuvių grožinės litera Metinė laikraštėlio prenumerata
tūros. Pastarojo numerio straips-i 5 dol. Redakcijos ir administraniai skirti Books Abroad / Nėus- I čijos adresas: Eglutė —* Immacu-

• ŠALTINIS, 1974 m. Nr. 5
Tikybinės ir tautinės minties
žurnalas, išeinantis (kas antras
mėnuo. LeidžlaiŠv. Kazimiero są
junga ir (lietuviai marijonai. Re-

WAGNER and SONS
TYPEVVRITERS,
ADDING MAGMINES
AND CHECKWRITERS
Nuomoja, Parduoda, Taiso
NAUJOS — NAUDOTOS

FEBRUARY 25TH, 1975
4318 W. 63rd St. 284-6513

PETE’S AUTO REPAIR
Čia daroma Motor tune-up. Motoro, stabdžių, vairo ir automatinių
transmisijų remontas. Starteriams ir alternatoriams duodamos il
galaikės garantijos.
PETRAS PIŠNYS, savininkas
6211-15 S. Damen Avė. Tel. 737-3988

We’re celebrating
1975
with more interest
Standard Federal Savings is
happy to announce a new 73/< %
per annum, 6 year, $1,000
minimum certificate account.
All Standard Federal certifi
cates are issued in minimum
amounts of $1,000. Your
savings in either a passbook or
certificate account are insured
up to $40,000 by the Federal
Savings and Loan Insurance
Corporation.
For over 65 years, Standard
Federal Savings has been the
financial center of Chicago’s
Southvvest side serving people
with integrity, faith and trust.

Virš 60 metų patikimas jums
patarnavimas

5610 S. Pulaski Rd., Chicago
Phone — 581-4111

koncertines

YPATINGAS
GITARAS
IK
KANKLES
DARO PAGAL UŽSAKYMĄ
IR
TAISO STYGINIUS
41 7.1KOS INSTRUMENTUS

KVIRINAS RUNIMAS
<914 W. Cermak Rd.
CICERO ILL 60650
652 3200

Q

7%%
Yeorty

7’/2%

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

Yearty

6%%

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia
(vairių firmų toto aparatus bei
jų reikmenis. Pasinaudokite patogiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidarą pirmad
lr ketvirtad. vakarais iki 9 vaL

3314 VVest 63rd Street
Tel. PRospect 6-8998
Chicago, Illinois, 60629

t .arty

CERTIFICATE ACCOUNTS#
1 Year Maturity
YIELD INCREASE TO 681%
on interest accumulated lor 1 year

CERTIFICATE ACCOUNTS#
6 Ymt MMunty
YIELD INCREASE TO 8.17%
on interest accumuteted for 1 year

6’/i%

CERTIFICATE ACCOUNTS#
4 Year Maturity
YIELO INCREASE TO 790%
on mtereM accumulated tof 1 year

5%%

CERTIFICATE ACCOUNTS#
90 Day Maturity
YIELD INCREASE TO 6002%
on interest accumulated for 1 year

CERTIFICATE ACCOUNTS#
30 Month Matunty
YIELD INCREASE TO 7.08%
on interest accumulated for 1 year*

5%%

PASSBOOK SAVINGS#
Interest Paid To Date Of Withdrawal
YIELD INCREASE TO 5 39%
on interest accumulated for 1 year

Yoarfy

Yeorty

Your savings in either a Standard Federal passbook-or certificate account are insured up
to S40.000 by the Federal Savings and loan Insurance Corporation.
Ali

Kt IUM4 In minimum amomts oi mm.

A lutnunui Merai penelty h requimd lor

wKMr>wiL

' FEDER/U.
s^\Angs
4192 Archer Avenue (at Sacramento)
Chicago. Illinois 60632 — 847-1140

I

BRANGENYBE

IR

Monday, Tuesday. Thursday,

Friday ■ 9 a.m. to 8 pjn.
Saturday - 9 am. to noon
Wedne*day ■ No Busineu Tranucted

£

į šeštadienis, 1975 m. sausio mėn. 4 d.

DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS. LITERATŪRA
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bos lektorius, vėliau lenkų kal vaikščiojimas su pabėgėjimais. tucijose, net ir pvz. Goodman te
DAUGIAU STOJANČIŲ
kilėliai trumpam buvo jį išlaisvi
bos ir literatūros lektorius, li Knyga labai plačiai duoda sąra atre.
Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS
nę, o rusams vėl užėmus Vengri
teratūros lektorius Vyt. Didžio-, šus naudotinų ir vengtinų valgių,
ją, metų metus gyveno prisiglau
RELIGINIAI SĄJŪDŽIAI
šiais mokslo metais stojančių
jo universitete, Kaune. Dėl ne su tūbelėmis, kiek kokiame val
dęs JAV ambasadoje, Budapešte.
DABARTIES AMERIKOJ
į JAV aukštąsias mokyklas buvo
sveikatos anksčiau išėjęs į pen gyje cholesterolio. Veikalas vi6.6 milijono, net 3.5 proc. dau
LIET. K. MOKSLO
“Mūsų Žinios”. Solistui akompa siją, išsikėlė į Varšuvą. Rašė eg visais atžvilgiais naudingas vi
Vasario mėnesį Princeton uni
AKADEMIJOS PREMIJOS
nuos muz. Alvydas Vasaitis.
— Geriausi žmogaus gyveni
zotišku stiliumi, tarpais buvo siems geresniu sveikatingumu versiteto
spaustuvė
išleidžia giau kaip praeitais mokslo me
J. Pr. stambią 9[)0 puslapių knygą: tais. Ypač padaugėjo įstojimas mo metai yra'tada, kada vaikai
Lietuvių Katalikų mokslo aka- B. PŪKELEVIČIŪTĖS FILMAS ekscentriškas, bet plačiai žino susirūpinusiems.
studenčių. Dabar kolegijose ir u- nakankamai dideli padėti nukas
mas. Pažymėtina, kad jis dar
“Religious Movements ir Conflmija skirs premijas už geriauKULTŪRINĖJE
niversitetuose
studentės sudaro ti sniegą ir per maži vairuoti
ISTORIKŲ
SUVAŽIAVIMAS
1904 m. su A. Varnu Krokuvoje
temporary America”. Veikalas
Z sius 1974 m. mokslo ir religinės
VAKARONĖJE
44.8 proc.
automašiną.
įsteigė
lietuvių
draugiją
Rūtą
ir
srities veikalus bei labiausiai pasi
JAV katalikų istorikų sąjungos kolektyvus, parašytas trisdešimPirmoji
^pošventinė
Jaunikurį
laiką
jai
pirmininkavo.
CHICAGOS
KATALIKŲ
žymėjusiam laikraštininkui. Vi
55-tas metinis suvažiavimas į ties mokslininkų, stebėjusių ankssos trys premijos po 1000 dol. Vi mo centro kavinės Chicagoje
vyks Chicagoje gruodžio 28—30 tybesnes tikybas ir naujuosius re MOKYKLOSE
MIRĖ
BRITŲ
ISTORIKAS
sų jų mecenatas kun. J Pruns- kultūrinė vakaronė įvyks sausio
dienomis. Suvažiavimas bus tiek liginius sąjūdžius. Veikalą reda
Iš viso Chicagos katalikų mo
Prof. David Kinowes, benedik gausus, kad moksliniai posėdžiai gavo LI. Zaretsky ir M P. Leone.
kis. Netrukus bus paskelbta jury 10 d. (penktadienį) 8 vai. vak.
kyklose
yra 234,665 moksleiviai.
Bus
rodomas
B.
Pūkelevičiūtės
tinas, vienas iš pirmaujančių re vyks trijuose viešbučiuose: Con- Kaina 25 dol.
komisija. Ketvirtą premiją —
Iš jų 171,713 pradžios mokyklo
filmas,
“
Kalėdų
sapnas
”
.
Vakaro

ligijų
istorijos
specialistų
D.
Bri

500 dol. labiausiai pasižvmėjurad Hilton, Blackstone ir Pick- MIRĖ 50 KNYGŲ AUTORIUS se ir 62,952 aukštesnėse. Prave/am visuomenininkui — paskirs nėje bus ir kalbės pati šio filmo tanijoje, pirmas katalikas, pa Congress. Bus svarstomos temos
kviestas
vadovauti
katedrai JAV katalikai ir taika, Pacifiz
Sterling North, daugiau kaip dus patikrinimus, rasta, kad mo
•pasaulio Liet, katalikų bendrija. iniciatorė B. įPūkelevičiūtė.
Camibridge universitete, mirė mas ir katalikas darbininkas. 50-ties knygų autorius, mirė gruo kinių žinojimas yra aukščiau
Ir šios premijos mecenatas kun.
DAIL. A LABOKIENĖS
sulaukęs 78 m. Cambridge uni Teisingas karas ir tarptautinės džio 21 d. slaugymo namuose JAV vidurkio.
J. Prunskis.
PARODA
versitete jis dėstė naujųjų laikų taikos katalikų sąjunga. Kas yra Wihippany, N. J. Buvo 68 m. am
KARD. MINDSZENTY
GREIT TURĖSIME
Dailininkės darbų paroda Čiur istoriją.
katalikų istoriografija, Bažnyčios žiaus. įDvi jo knygos panaudotos
MEMUARAI
nių dūjų ginklu.
“ŽURNALISTIKĄ”
lionio galerijoje bus atidaryta
istorijos dėstymas aukštesniose filmams.
šauna 7 kartus Į sekundes. Tvirto
PULITZER PREMIJŲ
Jau
išėjo
iš
spaudos
kardinolo
metate konstrukcija. Nereikalingas
mokyklose, Katalikai liberalios NAUJA RADIACIJA
Vadovas sipaudos darbuotojams sausio 10 d. (ateinantį .penkta
ISTORIJA
J. Mindszenty atsiminimai, pava federalinis šaunamų ginklų leidi
dienį).
mas.
Nebūkite suklaidinti pigia
Italijos politiniame gyvenime 19- NAIKINA VĖŽĮ
—“Žurnalistika” — jau atspaus
dinti “Memoirs” (išleido Mac- plastikine imitacija, kuri gali ne
Columbia
universitetas
iš04-1914
m.,
Liberalai
ir
katali

dintas “Draugo” spaustuvėje ir PIRMOJO MŪSŲ
išsišauti ar užapringtl.
leido John Hohenberg veikalą kai —■ ar tos dvi paralelės susi
Dr. Hussey, dirbąs Texas uni millan, 10 dol.). Kard. Mindszen GVAIIDIAN
atiduotas į rišyklą. Knygoje da ALMANACHO
Dept. DE-1 * Box A
‘‘The Puiitzer Prizes”, kur duo tinka, Nacionalistai ir katalikai versiteto radioterapijos skyriu ty didelę savo gyvenimo dalį pra
lyvauja 30 autorių. Viršelis dail. REDAKTORIUS
LONG ISLAND CITY, N.Y. 11101
leido
komunistų
kalėjimuose.
Su

dama
per
šešis
dešimtmečius
— nelengvo bendradarbiavimo je, paskelbė, kad milžiniškas ato
Virtau. Leidžia Liet. Žum. sąPirmą lietuviškąjį almanachą teiktųjų Puiitzer knygų, dramos, susiformavimas, Socialistai ir ka
' junga. Redagavo kun. J. Prunsmų skaldytojas paleidžia tokius
kis. Rišykla pažadėjo knygą už Gabiją suredagavo ir 1907 m. iš muzikos ir žurnalizmo premijų talikai — kava dėl masių. Taip
spindulius, jog jie sunaikina 60
FRANK'S TV and RADIO, INC.
baigti prieš Liet. Žurnalistų s-gos leido Juozas Albinas Herba- istorija. Veikalas išsamus, turi pat bus paminėta Sv. Tomo ir
3240
SO.
HALSTED STREET
TEL. -» CA 6-7252
434
psl.
ir
kainuoja
14
dol.
95
et.
procentų
vėžio
ląstelių
pacien

čiauskas, nuo kurio mirties suei
Sv. Bonaventūros sukaktis.
banketą, įvyksiantį sausio 25 d.
RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
na 30 m. L. enciklopedija sako, PRATĘSIAMAS STIPENDIJŲ
tuose.
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ
SOLISTO STEFANO WICIKO kad jis mirė 1944 m. gruodžio 3
AMERIKOS IŠRADIMŲ
GAVIMO LAIKAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
GENIJUS
KONCERTAS JAUNIMO
d., o V. Biržiška savo kalendo
CENTRE
(
Illinois
valstybinė
stipendijų
riuje, kad tų metų gruodžio 16
Mokslo ir pramonės muziejus
Jau ne kartą Chicagos Lietu d. Herbačiauskas rašė lietuvių komisija pranešė, kad valstybi Chicagoje sausio 15 d. pradeda FLORIDA-DAYTONA BEACH
vių operoje dainavusio solisto S. ir lenkų kalbomis j periodiką, nių stipendijų gavimo laikas pra- trejus metus užsitęsiančią prog SEASCAPE BEACH MOTEI
’ tęsiamas iki vasario 1 d.
ramą tema: ‘‘Amerikos išradimų Kviečiame aplankyti lr apsistoti
Wiciko koncertas įvyks Jaunimo bendradarbiaudamas ir Vilniaus
genijus”. Programa užsitęs iki Seascape motei ant jūros kranto.
centre, Chicagoje, sausio 12 d. Žiniose, Lietuvos Žiniose. Gabusi KAD GYVENTUM ILGIAU
visų Floridos
1977 m. ir tikimasi, kad ja pasi Mūsų motelisvietųrandasi
Koncertą rengia Jaunimo cent ir karštas publicistas. Buvo Krocentre.
į MARQUETTE
KOME
iPerikiolika įvairių sričių moks naudos arti 10 milijonų žmonių. įdomiausių
Rasite gerų ir nuoširdų patarnavi
ras paremti savo biuleteniui | kuvos universiteto lietuvių kallininkų, medikų trejus metus ty Tai daroma ryšium su JAV 200 mą., gražius ir švarius kambarius,
—TIVAS IR BORUI —
TV, stalo tenisų, 2 plauky
rinėję, kas galėtų prailginti žmo metų sukaktimi. Programa susi spalvota
mo baseinus, žiemos metu šildomus.
Kainos
neaukštos
lr
visiems
priei

TBYI MODEUn»K(MI KOPLYČIOM
gaus amžių, sudarė vadinamą dės iš teatro, trejopos parodos ir
namos. D61
informacijos rašykite:
Longevity Foundation ir surink seminarų, kurie apims išradimų
SEASCAPE MOTEL, Ad. Andrulis, ' 2533 West Tilt St.
-Telef. GRovehlU 6-23454
tas žinias paskelbė knygoje “Live istoriją, įnašus, ir JAV mokslo,
8321 So. Atlantic Avenue,
Longer Now”. Jos autoriai: J. technologijos bei pramonės atei
1410 S. SOthAve., Cicero
T0wnhall 3-2108-08
Daytoua Beach, Fla. 32018
Leonard, J. Hofer ir N. Pritikin. ties perspektyvas. Bus ruošiami
TeL 904-767-1372
AEKATS AUTOMOBIL1AMA STATYTI
Veikalą išleido Grosset and filmai ir naudojami kitose insti
STASE SEMĖNIENE
Dunlap b-vė 1974 m., 232 psl.,
kaina 7 dol. 95 et. Knygoje su
Kartūs atsiminimai iš vokiečių okupuotos Prancūzijos
rinkta labai daug medžiagos, į- »imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£
j vairių mediciniškų ir moksliškų
Vieni prancūzai entuziastingai nimai ir brutalumai... tai vis spąs■ tyrimų duomenys. Supažindina
."•U tiko “LACOMBE, LUCIEN”, vė- tai menkos jėgos.
ma su didžiausia mirties priežas.austą filmą, atidengiantį realiai jų
Malle parodo mums, kaip prancū
'■timii:
arterijų priškretimu, širdies
tautiečių kolaboravimą su naciais, zai paperka ir žlugdo viens kitą.
smūgiais ir duodama daug prak„iti gi prieš visa tai šoko piestu.
Lucien susidraugauja su iš Pary’rtiškų patarimų, kaip maitintis
■Tokiu būdu šis filmas sukėlė di
džiulę kontroversiją pačioje Pran žiaus atkeliavusiu žydu siuvėju (iš ir mankštintis. ■
cūzijoje (o Nevv Yorko filmų festi silaikiusio dėl savo gero siuvimo),
Visų pirma patariama saugo
valis buvo atidarytas šiuo filmu). kurį gerai suvaidino puikus dramos
scenos
aktorius
Holger
Loewenadtis
visokių riebalų, kaip prisotin
Anot režisieriaus Louis Malle,
per 20 metų viešoji opinija teigė, ler. Bernaitis arogantiškai suka tų, taip ir neprisotintų. Ypač su
kad Prancūzijoje buvo labai mažai sparnu apie blondinę siuvėjo gražią i gyvulinės kilmės riebalais ateina
kolaborantų. Pagrindinė galvosena ir protingą dukterį žydaitę France i arterijų priskretimas. Primygtinai g Abišaliu susitarimu su
vyravusi, kad dauguma prancūzų (jautriai suvaidintą nežinomos “ak- į reikalaujama laikytis liesos die- ž
VNIEŠPOSYLTORGU Maskvoje,
•.rėmė rezistenciją. O esąs f aktas, torės” Aurore Clement, modeliuo-'įtos. Lygiai prigrasoma vengti E
kad didžioji prancūzų dalis ėjo kar tojos, kurios nuotrauką Malle pa
vienintelė oficiali atstovybė Jung. Valstybėse
tu su Petaino režimu ligi paskuti matė žurnalo viršelyje). Ir įsimyli : cukraus ir saldumynų - grynų, ar E
niųjų karo mėnesių. Taip jiems bu France. Taip Lucien perkanda sa- kepiniuose. Tai ne tik padeda išvo paties neišvengiamo likimo kar-j saugoti arterijll švarumą, bet ir
vo daug lengviau.
PODAROGIFTS, INC.

Kultūrinė kronika

r

T

FUNERAL

*

filmų įvairumai

V

GERA ŽINIA
siunčiantiems
DOVANAS giminėms Lietuvoje ir USSR

Prancūzams sunku buvo atakuoti
M. Cphuls susuktą “The Sorrow
and the Pity” (4i/2 vai. ilgumo),
nes tai buvo dokumentinis filmas,
ir jie tikėjo, kad dokumentinis yra
teisybė, o fantazijos — ne.
Režisierius New Yorko filmo fes
tivaly ir spaudoje tvirtino, kad tas
filmas paremtas gyvenimiškais fak“ s tais.
Šis mea culpa buvo puikiai nufil
muotas minėto režisieriaus vešlioje
pietų Prancūzijos kaimo aplinkoje.
Pierre Blaise, jautriai suvaidinęs
17 m. ne herojišką antraštės tipą,
yra jaunas mėgėjas, gyvenime gi
rininkas. Jis yra nuostabiai nesu, , brendęs, kaimo vaikinas prancūzas,
bevelk dar piemenavimo amžiaus,
įstrigęs tarpdury ne tik ano laiko,
bet ir istorijos, sugautas tarp jau
nystės ir vyriškumo, tarp pasukimo
į dešinę ar kairę dėl gėrio ar dėl
blogio.
Mes matome Lucien, kaip jaunat
viško nesusivokimo paradoksą, kar
tu brutalų (žudanti ragatke ki. kilį, triušius ir viščiukus su dir džiausiu pasitenkinimu) ir jautrų
(su meile glostantį seną, negyvą
°
arklį).
Vėliau jis elgiasi lygiai taip pat
su savo tautiečiais prancūzais. At
stumtas motinos (tėvas belaisvis,
motinai gyvena ūky su kitu), atmes
tas dėl savo jaunumo prancūzų po
grindžio, Lucien atsitiktinai įslenka
į kaimo viešbutį, kuriame vietinė
Vichy policija įsitaisė vyriausią
būstinę.
Ir taip Lucien Lacombe, 17 m„
1944 m., kąi vokiečių karo mašina
byra į šipulius, okupuotoje Prancū
zijoje įstoja į Gestapo. Jo naujasis
gyvenimas — šampanas, gerai su
kirpti drabužiai, greiti ajutomobiliai,
laisvos filmų aktorės, pataikaujan

tų jį o uo į.
| padėję ,sa ugot i s cukrinės. PerGyvenamasis laikas, žmonės ir'spėjama — nerūkyti, nes tarp
šis momentas istorijoje yra Malle
mirti:ngumaS plaučių
pačiuptas gražiame gamtos fone —1 ,v.
1AnA
b
. ,
visame kaimiškame grožyje. Filmas vezlu Yra 1900 procentų didesnis,
kiek per ilgas (beveik 2% vai. ii- Primenama nevartoti kavos, nes
gio), turinys vietomis lengvai at-.tai gali prisidėt prie širdies suspėjamas, tinkamas vyresniam jau-. trūkimų ir net vėžio atsiradimo,
nimui. Filmas užintriguoja, slink- .
tis vystosi protingai, logiškai ir au- • Taip pat raginama mankštintentiškai, o pasakojimo širdgėla ir tis. Šie autoriai daugiausia paitagailestis ilgokai pasilieka atminty, ria vieną mankštos rūšį —

EU D E I K I S

skelbia, kad žymiai atpiginami
PREFERENCINIAI

RUBLIŲ CERTIFIKATAI.

E
E

Ta proga primename klijentams, jog jau dabar laikas užsakyti automo
bilius, norint, kad būtų tenai gauti ateinantį pavasarį.
• ŽIGULI VAZ 2101
• ŽIGULI VAZ 2102 — Statlon Wagon
• ŽIGULI VAZ 2103 — Naujas Modelis
• MOSKVIC 408 - IE
• MOSKVIC 412 — IE
• MOSKVIC - Station Wagon 426, 427
• ZAPOROŽEC ZAZ - 968
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E
E

Taip pat MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS SKALBIAMAS MAŠINAS, TE
LEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMAS MASINAS, BALDUS,
drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laikrodžius ir maisto produk
tus.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti
DOVANINIUS CERTIFIKATUS per VNIESPOSYLTORGĄ be jokių tar
pininkų ir 1.1.
PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti
persiuntimo įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su VNIESPOSYLTORGU.
Klientų patogumui užsakymus priima šios su mumis
bendradarbiaujančios firmos:

CRANE
AND

SAVINGS

LOAN

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022

ASSOCIATION

B. K. PIETKIEWIOZ, Prea.

2555 West 47th Street

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St, Philadelphla, Pa. 19106

TeL Lfl 3-1083

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INO
1776 Broadvvay, New York, N. Y. 10019

PUENTY OF FRffiB PARKING SPACE

7*

Mokamas už 4 n.
certifikatus.
Minimum $5,000

i

6V>%

5 ¥4%

Mokamas už 1 m.
certifikatus.
Minimum $1,000

Mokomas už
Investavimo
sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami kaa 8 mėnesiai.
.... .

ANTRAD. lr PENKTAD.

VALANDOS: OEflTAD. t r. r. Iki 11 r. d.
PIRMAD. ra KETVIRTAD.

čios tarnaitės..., o kartu — kanki- Cuiiuuuiliuilllllllliuiu

t

t. r. Iki t V. Vi
Trečlad: uždaryta
» T r lkl » ». v.

|

1

(
j

Laidotuvių Direktoriai
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
[ 4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

8. UTUANICA

f Arda 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
8314 W. 23rd PLACE
Tei. Virgiui* 7-6672
3424 W. 69th STREET
TaL REpublic 7-1218
11023 8outhweat Hlghw*y, Palos HUls, DL
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
<948 •. OALTRORN1A AVĖ.

TeL LAfsyette 3-3577

POVILAS J. RIDIKAS

PODAROGIFTS, INC

8319 8. UTUANICA AVĖ.

Slllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllillllllllllilllillllllllllilllllliluillllll i

Tol.

AVĖ.

<3S4 S. HALSTED STREET

Atidaryta kasdien iki 5 vai., išskyrus sekmadienius.

Nariai

ANTANAS M. PRILUPS
4307

arba mūsų pagrindinė kontora

240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28 g-vės), NEW rORK,
N. Y. 10001 — TEL.: (212) 685-4537

Asociacijos

TsL YArds 7 1911

JURGIS F. RUDMIN
Tel

YArds 7-1138-Stf

VASAITIS — BUTKUS
14M «. BOA AVĖ. CSCKKD, ULL

Trt OLympic ZA00S

d.. t1

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS. UIEkaIURA

šeštadienis, 1975 m. sausio mėn. 4 d.

a

IŠ KELIONIŲ ĮSPŪDŽIŲ KUBOJ

GAL ĮGAUS DRĄSOS

“Čia mūsų jau laukė penkios
uniformuotos gimnazistės ir vie
na “boba”. Drūta kaip šieno ku
peta. Baisiai į komunistę pana
ši.”
M. Čapkauskas

“Gal kada nors ir “Akiračių”
redakciniam kolektyvui bus lem
ta nuo krištolinės, nesuteptos
logiškos kaktos nusibraukti
realų baimės lašą? Kol kas jie
tik bėgioja kitų išmintais take
liais ir jaudinasi, kai tūlas
“šuo” per stipriai užmina aft
bolševikinių nuospaudų”.
Pr. Visvydas

PIRMIEJI LIETUVIAI

“Tačiau gyvuliai mokėjo ėsti
žolę, kramtyti lapus ir gerti iš
upelio vandenį. Pirmieji lietu
viai nei to nemokėjo”.
Juozas Šmotelis,
"Naujienos”, gruodžio 13 d.

MOKSLAS IR ŠAUKSMAS

Du atsitiktini pažįstami vaikš
tinėjo krantine. Vienas suklupo
ir įkrito į vandenį.
— Padėkite! Aš nemoku
plaukti! — išsigandęs suriko. A
— Aš taip pat nemoku plauk
ti, bet nerėkiu apie tai visa gerk
le, — pastebėjo antrasis.

LINKĖJIMAI TUL2ININKAMS

REDAGUOJA DR. S. ALICNAS

PRAKILNYBĖ ASILAS

Sakoma, kad, laikui bėgant,
viskas keičiasi. Gal čia ir yra
kiek tiesos, bet, laikui bėgant,
keičiasi tik kiti, tik kiti Beneja
o tu tai jaunyn eini. Laikas ne
liečia tavęs, tik kiti keičiasi, o
tu išlieki toks pat. Jeigu kas po
kiek metų tavęs negali atpažinti,
tai tas tikrai jau yra laiko pa
veiktas.
Štai, kai vyras draugavo su
mergina, tai mergina tada jam
teigė, kad ji nenorinti jokio pa

“O-lia-lia! po galais! Kai,
greit ji braukšt iš arklio asil
Reikia tikėti, kad ateinančiais padarė! Mane, pasiekusį aukš
metais į okupuotą Lietui ą vyks čiausią mokslo laipsnį, studijų
tančius studentus atrinks ne
autorių, redaktorių, visuomeni
emgebistai, o mūsų veiksniai, o ninką, garbstomą profesorių!. .
tie, kurie saugo įvairias laisves,
nesakys, kad tai bus asmens są Juk aš — staiga nudiegė baisi
i mintis — ir pripažintu rašytoju
žinės varžymas.
I tapęs, ne garbę pelnyčiau, o kaip
Tie, kūne teigs, kad žydas jr anksčiau — tebebūčiau jos
Fainhauzas negali rašyti Lietu- gražiausios prakilnybės asilu!
vos istorijos, galė3 pulti mūsų o-lia-lia — velniop!”
veiksnius, kam Jie rašo laiškus .
. .,
Anž. Afusžei&is,
ir prašo talkos iš kitų žydų, pa
"Kiauros rieškučios”, 234 psl
vyzdžiui Kissingerio. Visi sve
“PASIKLAUSK MŪSŲ
timtaučiai turės būti išmesti iš
ČIONYKŠČIŲ DAILININKŲ”
bet kokios talkos, o į jų vietas
pastatyti savo kiemo veikėjai.
“Tu neskelbk nesąmonių, kad
Fainhauzas nutarė, kad tokiems, Lietuva okupuota, žmonės kan
kurie nenori talkos, nėra ko jos kinami, kad kunigus ir religiją
per jėgą kišti, ir istorijos nebe persekioja... Ten yra laisvė ir
rašys. Taigi, naujausiais metais žmonės laimingai gyvena. Pasi
lietuviai jau laikysis stipriai vie klausk mūsų čionykščių dailinin
ni, be kitų tautybių talkos, žo kų, kurie ten buvo nuvažiavę.
džiu, laikai keičiasi, ir keičiasi Jie privilegijuota klasė, kurie
žmonės, o kaip matyti, kiękvie-; klauso valdžios, o tada rašinėk
nas pasikeitimas yra didžiai į teisybę, o ne kokius šmeižtus,
reikšmingas, malonus ir mums apie mūsų brangią tėvynę",
naudingas, žodžiu, laikas dirba Iš anoniminio laiško redaktoriui.
mūsų naudai .
"Dirva” 1974. XI. 8 d.
O apie visa tai, kas buvo ir
kas bus ir, pagaliau, kaip ką da-

“Nepavargstantiems spaudos
tulžininkams drįstume nuošir
džiai linkėti bent kartą patiems
atsisėsti ant savo per metus iš
galąstos plunksnos smaigalio,
kad bent kartą patys pajustų,
kaip jų nuolatos badomam arti
mui skauda.
“Keleivis”

AUKŠTA VIETA

Melboumo studentų daina
apie barzdą

NAUJAS ŽMOGUS
(Iš Antano Gustaičio švenčių sveikinimo Spyglių redaktoriui)

Avis stovėjo ant aukšto namo
stogo. Pro šalį bėgo vilkas. Avis
ėmė visaip jį plūsti. Vilkas atsaI kė:
— Negalvok, kad tu esi labai
narsi. Tai ne tu mane burnoji, o
'ŠI aukšta vieta, ant kurios stovi*

Naujos minutės, naujos sekundės,
Mokslo nušluotas naujas dangus, —
Seną apgavęs, jauną sugundęs,
Kelias iš Iovob naujas žmogus.

— Skirtumas tarp kitų žmonių
ir tavęs toks, kad kiti turi dau
giau pinigų ir mažiau bėdų.

Naujas pasaulis žėri ir žvilga,
Ir dar nežinom, kas ką išras,
O nusidrožę iešmą per ilgą,
Ateičiai kariam šuniui dešras.

NEKENKSMINGfl KRONIKA

— Žmogus stiebe. Prieš kele
rius metus bedarbis aktorius K.
Gridžas Pit-odžo miestely, JAV
Kojos nugaišo, galvos pakvaišo,
įlipo į aštuonlų metrų stiebą ir
O atsigimsim iš pagrindų,
pareiškė, kad lauksiąs, kol atsi
■ fer
Ir išsitraukę zuikį iš maišo
ras darbo. Darbo taip ir neat
:.V. '
Apvainikuoeim savo vadu.
sirado, bet jis tapo sėdėjimo
I ant stiebo pasaulio čempionu —
Neskųsk, drauguži, tu barzdos,
211 dienų ir 6 vai.
kitaip išeisi iš mados.
ŠVENTINIAI PRIEŽODŽIAI
į
VYRO ĮVERTINIMAS
Dabar, brolau, tokia mada,
— Pasigėrė — su karalium Du
iprie baro. vienas — Meilės žemėlapis. Amerikrje yra išleista moterims skirtas
“Gerk, valgyk ir būk linkimas
kad reikia vaikščiot su barzda.
pešasi, išsimiegojo — vištos bi- skundžiasi kitam: “Mano žmona žemėlapis. Jame pažymėta, ku
Šiandien ’, o nuo rytoj pradėk laiky
Ir koks tu vyras be barzdos —
«
(manęs neįvertina. O kaip tavo riose krašto vietovėse yra dau
tis dietos.
valkai gatve praeit neduos.
— Degtine galima iki pragaro įinona ” Antras atsako: “Kąri ai giau vyrų ir kur jų mažiau. Taip
Dabar,
brolau,
tokia
mada,
sikeitimo, ji mylinti tokį, koks
nuplaukti.
I galiu žinoti, ką ji apie tave galvo
kad reikia vaikščiot su barzda.
jis yra. Na, o vėliau, kai vedė,
— Girtuoklio mintyB ant ta ja Niekad negirdėjau, kad ji bū pat nurodomos vietovės, kuriose
vyrai daugiausia uždirba. Sis že
Dabar didžiausia kultūra —
mergina viską kitaip pradėjo da
ko, o užpakalis — purvyne.
tų minėjus tavo vardą.”
mėlapis vadinasi meilės žemėla
plaukai, barzda ir gitara.
ryti. Ji pakeitė tavo apsirengi
— Girto akys ir karaliaus ne
piu”.
mo būdą, pakeitė tavo maistą,
mato.
pakeitė tavo gyvenamą vietą ir
— Norint susigrąžinti jaunys I — Meškeriotojo malda. Angli
— Girtam ir ožka kaustyta.
BENDRADARBIAVIMUI
pakeitė draugus. Ir vėliau ji jau
— Girtam ir ožka velniu virs tę, nėra kito kelio, kaip tik vėl joje meškeriotojai, prieš prad r
darni meškerioti, susikaupę taip
skundžiasi, kad vedė vyrą, kuris
atnaujinti savo kvailiojimus.
ta.
REIKALINGASIS ŽODYNAS
meldžiasi: "Gailestingasis Vie.
po vestuvių nuostabiai pasikei
Oscar
Wilde
— Girtas šoka, kad ir nemo
patie, padėk man sugauti tokią
tė, esąs visai kitas žmogus, tie
“Gimtojo Krašto”, “Kultū jie yra padarę milžinišką pažan ka.
žuvį, apie kurią galėčiau pasa
siog nemalonumas.
ros Barų”, “Literatūros ir Me gą”— Girtą ir mėnulis šildo.
>. ■■
koti visą gyvenimą, neišlauždaK
no” ir kitų laikraščių “Keleivis”
Tikimasi, kad šį žodyną galės
Be abejo, yra ir kitoCdų pasi
mas iš piršto nė vieno žodelio!”
išrinko reikšmingus žodelius, pasiimti studentai, vykstą kitais
keitimų. Buvo laikai, kai niekas
— Žmonės ir beždžionės. Ho
PATROTIZMO
VARDU
, kuriais esame mes čia garbina- metais į Vilnių studijuoti, kaip
nenorėjo į jokias valdž'as eiti, o
Naujųjų Metų rytą.
nolulu
zoologijos sodo (Hava
I
mi.
Kaip
pavyzdį,
kokią
pažangerą pradžią lituanistiniam
“Iš tikrųjų mes iš patriotiz
praėjusiais metais kai kurie taip
jai)
lankytojai
yra nusivylę.
I
pasikeitė, kad nutarė kitus iš ryti ir kaip gyventi, jau rašė 1 gą padarė mūsų tarybiniai bro mokslui ir bendravimo pažan mo ne tik pagiriam, bet ir apGorilos
ir
šimpanzės
visai ne3iI šmeižiam".
St. Barzdukas
posto mesti ir niekam savo kė beveik prieš tūkstantį metų liai, “Keleivis" išvardina šiuos gaivaipo,
atsuka
nugaras
ir nenon
reikšmingus žodžius, kokiais
džių neužleisti. Laikas, sako, ne Omaras Chajamas taip:
būti
maitinamos.
Kas
atsitiko
mus vadina tarybinė spauda:
keičia žmonių, tik datos keičiasi,
Spaudos apžiūrinėjimas
Ogi sodo direktorius įsakė bež
Aukščiausios išminties
“Atskalūnai, vaduotojai, at
be tai gal ir ne visai tiesa, nes
džionių
narvuose pastatyti tele
kvailiams nepatikėk, plaišos, emigrantiniai šiukšlės,
tikrai šiais metais laukiame pa
viziją.
Pasak jo, beždžionėms
Gyvenimas nuo to
kosmopolitai, hitleriniai žvėrys,
sikeitimų. Minėjimuose mes su
žiūrėti
į
jas daug labiau patinka,
nepagerės nė kiek. išgamos, fašistiniai kraugeriai,
lauksime didesnio kiekia minčių
negu
ėsti
saldumynus ir kvailio
Jei
nori
neprarasti
akių,
žmonės be sąžinės, banditai, im
ir mažesnio kiekio žodžių, įvai
ti
lankytojų
akivaizdoje. Bež
Kaip
laikraščiai
rašo,
bado
da
apie
du
galionus
pieno,
tai
ausų,
liežuvio
—
perialistų šnipai, imperialistų
rūs kandiduotojai į valdžią ne-|
džionės
labai
mėgsta
sporto pro
Būk aklas, negirdėk ir
tarnai, atmatos, valkatos, kapi konferencijoj Romoje visi gerai tas užtruktų 6375 dienas arba Nuostabioji realistinio meno jėga.
beis mums prakalbauti, kodėl
gramas,
ypač
beisbolą.
Pieš.
R.
Puidoko
nieko nešnekėk. talistų batlalžiai, karo kurstyto valgė, kad stipriau būtų su ba 17.5 metų. Į stovyklas buvo nu
būtent už jį reikia balsuoti, LB
jai, parazitai, klerikalų klapčiu du kovoti. Ten esą suvalgyta: sivežta 30,750 baltinių, stovyk
M. M.
ir Altą pradės eiti “steady”, o
liaudies išdavikai, pamišę dvi tonos mėsos, 12,000 kiauši lose pamesta 10,250, tad į na
kai,
mūšis dėl aukų bus nukeltas ne
LAIKAS, VIETOS IR 2MONĖS
rašeivos, reakcionieriai, žmog nių, po pusę tonos žuvies, sūrio, mus tegrįžo 20,500. Juos plau
žinomiem laikam.
duonos
ir
pyragaičių,
išgerta
nant
motinai
ir
dedant
po
20
į
žudžiai, nacionalistiniai triūboPRIEŽASTIS PABĖGIMUI
(Iš dr. S. Aliūno prakalbos Hanau
Ir, rodos, Hanau tenka pabūti,
Bus ir kitokių pasikeitimų.
čial, buožių gynėjai, atžagarei 3,500 litrų vyno. Konferuotojų plaunamą mašiną, būtų reikalin
stovykloje gyvenusių lietuvių
Kur
sriubą srėbėm iš vieno bliūdo,
“Naujienos” atsiųs padėkos laiš — Ar tiesa, kad žmona paliko viai, buržuaziniai demagogai, buvę apie 2,000 ir jie konferavę gos 1025 mašinos ir plovimas,
Ir vėl sutinki Julę Bldudžiūtę:
suvažiavime)
ką frontininkams, kad šie Altai tave ir grįžo pas tėvus?
Ji nei paseno ir nei sukūdo.
trunkantis 45 min., užtruktų 768
atgyvenos, buržuaziniai reakci dvi savaites.
paskolino savo. buvusį veiklų: — Taip. Ji pasakė negalinti ninkai, hitlerinės žmogėdros,, revai. arba 32.3 dienos. Per metus Ir nusimetęs nuo pečių švarką,
Su Adomaičiu, Cibas nudžiugo, -Chicagos apygardos Fronto bi daugiau valgyti mano verdamos j negatai, parsidavėlai, išsigimė Kaip skelbia “Dirva”, akt. J. stovyklą aplankydavo 400 tėvų, Mąstai, kad niekas dar nepaseno
Štai susitinkam dar vieną kartą
Cijūnelienė suskaičiavo, kad
lr,
rodos,
einam
ne
Market
Parku,
čiulių pirmininką dr. K. Bobelį,
liai, smetonininkai, kvislingai, “Lituanicos tunto skautai per 25 per 25 m. 10,000. Nuo Chicagos 0 Lamboj štrasėj vaikščioji Hanau. Ir štai pamatėm mes Stasį Džiugą,,
bulvienės.
kuris gerai vadovavo frontinin
Lyg kad stovykloj Hanau prie vartų.
kapitalistų pastumdėliai, pašla metus stovyklose praleido 56 sa iki Rako stovyklos ir atgal 480
kams, kaip ir dabar Altai, ir ge
mėtai, rudosios kirmėlės, hitle- vaites. Stovyklavo 5,125 skau ! mylių kelio. Taigi per 25 metus Hanau paštuose pas Jonušaitį
Krautuvėj taria Mažeikai ponia:
rai rėmė “Į Laisvę” žurnalą, ku
“Žiburius” pirkom ir "Mūsų Kelią”, — Nuplauk nuo steiko tuos
rio talkininkai, liaudies engėjai, tai. Per dieną jie suvalgė po du tėvai suvažinėjo 4,800,000 mylių
ris tuo metu net kietokai šu
dabar vėlei pas Janušaitį
riebalėlius,
hitlerinės blakės, sergantieji va kiaušinius, o per dvi stovyklavi 26.6 karto daugiau negu į mėnu OVisokią
spaudą nupirkti ga”m.
O buvo laikas, kai C rajone
kavo Altą.
.i
davimo haliucinacijomis, kapita mo savaites po 14. Viso jie su lį”.
Sriubos keliavom su kibirėliais.
I
Be abejo, tie aktoriai, kurie
Taigi, visi tie dalykai nei Ro Su vienu smuklėj kartais pabūni,
listinės drumzlės, menševikiniai valgė 143,500 kiaušinių. Vienai
Mergaitės gavo kortelę pieno.
bijojo, kad jų iš gero, aktoriškos
kliedėtojai, nacių išperos, avan- vištai, dedančiai po kiaušinį į moje, nei Rako stovykloje ne Kitą bažnyčioj kokioj surandi
Ir susitinki salėj Milūną
O dabar sunku jau pasakyti,
didybės kelio neišvestų teatro
, tiūristai, kraupūs banditai, ka dieną, juos sudėti užtruktų 393 prisidėjo prie maisto ir kuro Ar
Ar Kožicienė, ar Kisielienė,
tūkstantierių Joną TalandĮ.
problemų
sprendimo.
festivalis, patys surengs kokį
pitalistiniai skalikai, dolerų lai metus. Per stovyklavimo laiką
Ar Caplikaitė ar Alvikytė.
festivalį, abstrakčių paveikslų
žytojai, zakristijonlniai filoso suvalgyta 38,415 svarų jautie
jau Į koncertus kitaip važiuojam,
Doleris krinta, bet gauni reizą
kūrėjai pradės mėgti realistus, o
fai, komunistinės statybos kir nos mėsos, t. y. 96.5 karvių. Iš
Čia oldsmobiliai gražiausi žvilga,
Ir taip vertiesi čia po truputį.
MEDIKO PATARIMAS
realistai abstraktistus. Taip pat
Bet Dainavoje tebedainuoja
varpos, vaduotojų šnipai, bur gerta 12,750 galionų pieno. Ka
Galit
paklausti jūs Vacį Kleizą
reikia tikėtis, kad, laikui bėgant,
žuazinio ragaišio trupinių rin dangi viena karvė per dieną duoMadingai apsirengusi paaug Taip kaip dainavęs Aleksas Smilga. Daktarus žliobą arba Serbutį.
“Akiračiai” su “Naujienomis”
kėjai, paleistuvių užtarėjai, bu
lė klausia gydytojo, ką ji turin Vieni išėjo Į amžinybę,
Ir kur beeičiau ir bekeliaučiau.
vienas kitam paplos per petį,
deliai kunigo sutanoje, falšyvi
ti daryti, kovodama su savo per Ir trupučiuką kiti paseno,
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