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Tomui Venclovai gresia psichiatrine. 
Lietuviu kataliku mokslo akademijos 
X suvažiavimas Detroite. 
Pokalbis su rašytoju Eduardu Cinzu. 
Balio Augino eilėraščiai. 
Su kalbininku Leonardu Dambtiūnu 
atsisveikinant. 
Jau turime styginuj ir liaudies 
instrumentu orkestrą. 
Paminėta "Žemės*' antologijos 
25 metų sukaktis. 
Pasaulis neteko Benjamin'o Britteno. 

LIETUVIŲ KATALIKU MOKSLO AKADEMIJOS X SUVAŽIAVIMAS 
ALFONSAAS NAKAS 

Jis jvyko 1976 metų lapkričio 24 klausė keleriopai daugiau žmonių, 

Kertine parašte 
Tomui Venclovai 

Sovietiniai disidentai praneša, by 
kad poetas Tomas Venclova šiuo 
metu yra dideliame pavojuje. 
Per Stockhoimą "Draugą" pa
siekusiomis žiniomis, jį ruošia
masi nutildyti, jkišant į psichi
atrinę ligoninę. (Kaip žinoma, 
Venclova yra lietuvių komiteto 
Helsinkio deklaracijos Lietuvoje 
vykdymui prižiūrėti narys. Apie 
šio komiteto sudarymą gruodžio 
1 d. pranešė britų Reuterio ži
nių ageutura. 2iūr. praėjusio tre
čiadienio — gruodžio 8 d. "Drau-
gą") . 

Minėtieji disidentai ragina dėl 
Venclovos ''skubiai ką nors dary
ti per aukščiausias įstaigas". Jie 
taip pat tvirtina, kad Lietuvoje 

the KGB after a pro-
longed enforced stay in 
a psychiatric ward. Mr. Venc
lova is member of a Lithuanian 
group to monitor observance of 
the Helsinki Declaration in that 
Soviet-occupied country. Since 
the United States govemment 
has signed the Helsinki Decla
ration and as assured all con-
cerned that it viewed the Hel
sinki agreements with utmost se-
riousness, the White House, the 
Department of State, and the U. 
S. Congress share the responsibi-
lity for Mr Venclova's fate. They 
would fail in their obligation if 
they allowed to pass this poten-
tial gross violation of the Helsin-

—28 dienomis Detroito priemiesty 
Southfield , lietuvių Dievo Apvaiz
dos parapijos patalpose. Sakau pa
rapijos patalpose, nes suvažiavimui 
tarnavo ir šventovė, ir klebonija, ir 
kuįfūros centras. 

Norėdamas skaitytojui pateikti 
kuo tikslesni suvažiavimo vaizdą, 
nutariau aprašyti griežtai chronolo
gine tvarka. Rašinio gale prisimin
siu suvažiavimo rengėjus ir, gal būt, 
pridėsiu šiek tiek savo komentarų. 

Trečiadienis, lapkričio 23 

Nors ši diena jau įrikiuota j su
važiavimo dienų tarpą, programa 
teprasidėjo tik septintą valandą va
kare. Tai suvažiavimo dalyvių regis
tracija ir dviejų parodų atidary
mas. Tai preliudija į suvažiavimą, 
kurioje nėra būtina dalyvauti, nes 
ir registruotis galima kitomis dieno
mis, ir parodos veiks iki suvažiavi
mo pabaigos. Užtat maloniai teko 
stebėtis dalyviu skaičiais: puskapis 
žmonių registracijos sąrašuose, 
apie 50 - pirmosios parodos atida
ryme ir 80 — antrosios (kas pirmo
ji ir kas antroji — tuoj pasakysiu.). 
Registracijos sąrašas pradėtas prof. 
dr. Kazio Almino pavarde. Tai tik 
Įdomi atsitiktinybė, nes antroji pa
vardė nebuvo iš B, o iš K. raidės. 
Kad prie registracijos sąrašų nebe
reiktų grįžti, pastebėsiu, jog per ke
turias registracijos dienas įsirašė 
102 pavardės. Iš dalies dėl to, kad 
registracija buvo surišta su pinigi
ne auka, o iš dalies ir dėl kuklumo, 
registracijos sąrašas toli gražu neat
spindi dalyvių skaičiaus. Paskaitų 

dabar įsigalinti nauja "bai- ki agreements to pass in silence 
mės atmosfera" ir kad lietuviai 
dabar ten gyvena "naujoje tero
ro bangoje". 

Amerikoje jau imtasi žingsnių 
aliarmuoti viešąją nuomonę ir 
įvairias įstaigas Venclovos reikalu. 
"Amnesty Intemational" , tarp
tautinė "sąžinės kalinių" amnes
tijos organizacija, buvo supažin
dinta su Venclovos pablogėjusia 
padėtimi ir tęsia akciją jam pa
dėti. Painformuoti i r literatūri-l 
niuose sluoksniuose įtakingi po
etai, Česlovas Milašius ir Josifas 
Brodskis, Jau anksčiau daug 
prisidėję prie Venclovos by
los garsinimo. Lietuvių Rašytojų 
draugija Venclovos klausimu jau 
kreipėsi į pasaulinės rašytojų or
ganizacijos vadovaujančius as
menis, reikalaudama jų pagalbos. 

Venclovai padėti taipgi gali
ma, kreipiantis į savo senatorius 
ar kongresmanus bei į Baltuo
sius Rūmus. Štai jau pasiusto vie
no laiškelio tekstas, kuris gali 
butf pavyzdžiu ir kitiems: 

"I am writing to you, dear , 
in a matter of extreme urgency. 
Reliable reports from the Soviet 
Union indicate that Mr. Tomas 
Venclova, outstanding Lithua- į 
man poet, is in grave danger as 
the Soviet authorities are pre-Į 
paring to force h im into a psy
chiatric asylum. Another young 
Lithuanian po**, Mindaugai 
lamoms. was reeenūj» murdereci I 

The Soviet government .has al-
ready violated the Helsinki agree
ments by rejecting Mr. Venclo
va's repeated pleas for emigra-
tion. I respectfully urge you to 

do your utmost in the case of 
Tomas Venclova. One possible 
way of action is to recommend 
that the Soviet Union be denied 
trade and credit privileges as 
long as it flaunts elementary 
princtples of civilized behavior. 
in the case of Venclova and tens 
of thousands of others". 

negu užsiregistravo. 
Pirmoji atidaryta paroda —Lie

tuvių katalikų mokslo akademijos 
leidinių bei jos narių raštų. Pub-
b'ka buvo sukviesta i Dievo Apvaiz
dos šventovės prieškambari, šalia 
parodos patalpos. Keletą žodžių ta
rė šios parodos organizatorė Rita 
Garas-Garliauskattė. Ji džiaugėsi tei
giama LKMA narių* reakcija ir dė
kojo už susiųstus gausius ekspona
tus. Ši paroda ją pačią ypač nudžiu
ginusi ir praturtinusi, nes anksčiau 
nežinojusi, kad LKMA nariai tiek 
daug yra sukūrę (Rita gimė išeivi
joj , išsimokslino Amerikoj ir Pran
cūzijoj, turi magistro laipsnį). Ji 
tik gailėjosi, kad visų parodoje eks
ponatų knygų negalėjusi ir negalė
sianti perskaityti. Jos pakviestas, 
LKMA pirmininkas kun. dr. Anta
nas Liuima, SJ, po šiltu žodžių pa
rodos rengėjams ir atidarymo daly
viams, perkirpo tautinių spalvų 
kaspiną. , 

Ankštokoje, bet jaukioje ir gerai 
apšviestoje patalpoje radome per 300 
eksponatų. Geresnei orinetacijai jie 
buvo suskirstyti į šiuos skyrelius: 
LKMA leidinių; muzikos-meno-li-
teratūros; techniškų darbų; kal
bos; mokslo; psichologijos; istorijos; 
tautos likimo kelių; filosofijos; reli
gijos. Skyrelių arba grupių pavadi
nimus surašiau laikrodžio tvarka. 
Iš kiekvieno skyrelio pavadinimo 
aišku, kokie veikalai ten yra. Tik 
"tautos likimo keliai", be abejo, 
mažai ką pasako. Čia pateko veika
lai, nepriskiriami jokiam minėtam! 
žanrui, o vartoti žodį "įvairenybės" i 
parodos rengėjas atsisakė. Šio raši
nio apimtis jokiu būdu neleidžia 
minėti veikalų vardų. Matėme sto
rų, puošnių knygų, menkų, plo
nyčių knygelių, mokslinių refera
tų atspaudų, techniškų brėžinių 
ir diagramų. Matėme net keletą po
ezijos bei grožinės prozos veikalų. 
Vėl ir vėl akj traukė aštuoni LKMA 
suvažiavimų darbų tomai: tokie 
jie stabus ir brandaus turinio, to-

Lietuvių katalikų mokslo akademijos X suvažiavimo Teologijos sekcijos vado
vas kun. dr. V. Rimšelis (kairėje) ir kun. lic A. Rubšys, skaitantis suvažia
vime paskaitą tema "Istorinis Jėzus ir tikėjimo Kristus. 

Visos suvažiavimo nuotraukos Jono Urbono 

AO-stytstUiptaJ - a ^ a s . 

kis kuklūs pilkų, plonų viršeliui 
išore Parodos rengėjai paaiškino, 
kokiomis kalbomis veikalai čia eks
ponuoti. Daugiausia, žinoma, betu-
vių kalba, o toliau, pagal gausu
mą, dar šiomis: anglų, prancūzų, 
vokiečių, ispanų ir lotynų. Auto
rių tarpe buvo šios pavardės (titulų 
neminėsime): Juozas Girnius, Jonas 
Grinius, Antanas Skėrys, Andrius 
Baltinis, Antanas Kučas, Juozas 
Vaišnora, Aleksandras Dambrauskas 
- Jakštas, Antanas Maceina, Alfonsas 
Grauslys, Stasys Yla, St. Žilys, An
tanas Liuima, Povilas Gaučys, Juo
zas Eretas, Vincentas Liulevičius, 
Adolfas Darnusis, Jurgis Mikaila, 
Leonas Bajorūnas, Juozas Kėkštas, 
Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka-Ni-
liūnas, Vytautas Mačernis, Henri
kas Nagys, Pranas Jucaitis. Tai ne 
visi. Antra vertus, kai kurių auto
rių radome po kelis, keliolika ir ke
lias dešimtis veikalų (pvz,, Sta

sio Ylos). 

ši paroda atidaryta dar prieš aš
tuntą. O prieš pusę devintos- jau 
buvom sukviesti į daug didesnę pa
talpą, nuo kurios sienų švietė 
Anastazijos Tamošaitienės marga
spalviai kilimai. Tai šios parodos a-
tidaryme — Anastazijos ir Antano 
Tamošaičių darbų — suskaičiau 
80 žmonių. Čia, parodos rengėjams 
tiek publikos nesitikint, keliolikai 
pritrūko kėdžių. 

Parodą atidarė jos organizatorius, 
detroitiškis dailininkas Viktoras 
Veselka. Jis apibūdino Tamošaičių 
dailės charakterį ir papasakojo, kaip 
entuziastiškai jų dailės kūriniai su
tinkami ne vien lietuvių, bet 

\ ir svetimtaučių. Artfaną Tamo-
'• šaitį pavadino liaudies meno auto

ritetu, su pagarba minimu net pa
vergtoje tėvynėje . Žodžiui pa-

j kviestas, A. Tamošaitis priminė, jog 
i lietuvių liaudies menas savo šak-
j nimis siekia žilą senovę, prieškrikš-
i čiomskus laikus. Prisipažino, kad ir į 

jis, ir Anastazija esą liaudies dailę 
pamilę, kiekvienas savaip ją puose
lėja. Paminėjo tuoj išeisianti jų vei
kalą apie tautinius lietuvių rūbus 
anglų kalba, kurio skriptas jau pa
ruoštas ir atiduotas leidėjams Ka
nadoje, 

Prof. dr. A. Maceina, kurio paskaita 
"Asmuo ir istorija: žmogaus istorišku
mo prasmė ir vertė" magnetofono 
įrašu buvo perduota LKMA X-tame 
suvažiavime. 

A. Tamošaitienė buvo išstačius! 
20 kilimų, 3 guašus, tris aliejaus 
darbus ir keletą tautinių kostiumų. 
A. Tamošaitis parodė 22 tapybos 
kūrinius ir 20 litografijos darbų. 
A. Tamošaičio paveikslai buvo iš 
kabinėti ant didžiosios Kultūros 
centro salės sienų. Jų darbus matė 
visi suvažiavimo dalyviai visas se
kančias keturias dienas tiek paskai
tų, tiek masinių susibūrimų metu. 
Tai mokslinio suvažiavimo meninis 
fonas. 

Ketvirtadienis, lapkričio 25 — 
Padėkos diena 

Po devintos valandos Padėkos pa 
maldų, dešimtos valandos registrą-į 

rijos, suvažiavimo atidarymo iškil
mės prasidėjo pusę vienuoliktos. 

Prabilo suvažiavimui rengti komi
teto pirmininkas, prof. dr. Justinas 
Pikūnas. Apgailėjo, kad tik trys pir
mieji LKMA suvažiavimai jvyko tė
vynėje, kuri dabar išgyvena didesnę 
priespaudą, negu devynioliktofo 
šimtmečio carų laikais. Prisiminė 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
niką ir Aušrą kaip viltingus reiški
nius, kad lietuvių tauta tebėra at
spari ir trokšta laisvės. Lietuvių 
tautos švietimosi raidoj, ypač daug 
buvo pasiekta, Lietuvos nepriklau
somybę atgavus. Kvietė visur "sėti 
pasėlio grūdą", kad išugdytume 
naujus filosofus, teologus, moksli
ninkus, menininkus, kurių vardai 
skambėtų laisvajame pasaulyje, šio 
suvažiavimo dalyvius prašė bran
džiai išreikšti savo kūrybines galias 
ir prisidėti prie savosios tautos kul
tūros kūrimo; eiti Simano Daukanto 
ir Aleksandro Dambrausko —Jakš
to keliais; vadovautis vyskupo Mo
tiejaus Valančiaus mintim' —di
dinti lietuvio meilę lietuviui. Pabrė
žęs, jog šie metai yra 20-tieji nuo 

j LKMA atsikūrimo tremtyje, o šis 
f suvaaBavhnas id-'asis, sviejų jubi

liejų fone pasJteftt suv^:...imą ati
darytu. 

LKMA pirmininko pavedimu, dr. 
J. Pikūnas į suvažiavimo prezidiu
mą pakvietė Šiuos asmenis: pirmi
ninkais — LKMA garbės narį, pla
taus masto visuomenininką Antaną 
Rudį ir politinių mokslų profeso
rių dr. Vytautą Vard|; sekretore — 
seselę Oną Mikailaitę. J garbės pre
zidiumą — LKMA pirm. kun. prof. 
Antaną Liuima, SJ, Dievo Apvaiz
dos parapijos kleoboną kun. Vikto
rą Kriščiūnevičių, prof. dr. Adolfą 
Damušj, dail. Anastaziją Tamošai
tienę ir prof. dr. Kazj Alminą. Dr. V. 
Vardys dar nebuvo atvykęs. Jis pir
mininkaus uždaromajam posėdžiui. 
Atidarymo posėdžiui pirmininkavo 
A. Rudis. 

Ilgesnio įžanginio žodžio gak 
metęs šūkį "per mokslą — į atatj**, 
A. Rudis pakvietė kalbėti dr. A. 

į Liuima. LKMA pinnirunko kalbi 
buvo be daugelio sparnuotų frazių* 
bet su daugeliu tikrų pavardžių ir 
skaičių. Jis prisiminė visus Akade
mijos mecenatus bei rėmėjus. Ne tik, 
kaip sakiau, pavardes, bet ir auko
tas sumas. Dėkoja Prisiminė miru
sius Akademijos narius. Paskelbė, 
jog dabar LKMA turi 234 narius ir 
dar keliolika, padavę prašymus, po 
reikiamų formalumų tuoj būsią 
priimti. Baigė malda: "Šventoji 
Dvasia, tiesos, meilės, ir kūrybos 
dvasia, tevadovauja šiam suvažiavi
mui, telaimina nutarimus ir šimte
riopus tesuteikia darbams ir pastan
goms vaisius. Gausi Dievo palaima 
telydi visus Akademijos darbus Ir 
užsimojimus". A. Rudis perskaitė 
sveikinimus: Vakarų Europos lietu
vių vyskupo Antano Deksnio; 
JAV Lietuvių Bendruomenės vice-
pirm. Balio Raugo, kuris sveikino k 
pirm. Algimanto Gečio vardu; PLB 
pirm. Broniaus Nainio ir Litunts-
tikos inst. pirm. dr. Jurgio Gimbu
to. 

Atidaromojo suvažiavimo pilna
ties posėdžio pagrindinė paskai
ta išklausyta iŠ magnetofono juos
tos. Tai prof. dr. Antano Maceinos 
"Asmuo ir istorija: žmogaus istoriš
kumo prasmė ir vertė'*. Tai paskai
ta apie iš savo krašto išvietinto, ki
tur persodinto žmogaus sarty k* su 

(N 8^4 
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istorija, jo 
svetimame 

istoriškumo galimybes 
krašte. Paskaitos gale 

VINCIJĄ." Autorius, kaip ir A 
M u r i n u , dėl silpnos sveikatos ii 
Anglijos i suvažiavimą neatskrido 

; Jo darbą perskaitė sekcijos vadovas 
prelegentas atskleidė, jog čia buvęs-į d r v Gidžiūnas. Trumpa paskaitos 
klieriko Kazimiero Kenneth'o Ste- j santrauka yra ši. 

Lietuvai atgavus laisvę, atsirado 
enormalumų vyskupijų valdyme. 

Didelės dalys Vilniaus ir Seinų vys-

wart 'o, konvertito j lietuvybę, ražto, 
paskelbto šių metų ATEITIES 5-į 
tame numeryje, filosofinis komen- į 
taras. Paskaita užtruko apie 70 mi- . , . ,-, 

,» , . . . , : . . : kupiju su savo katedromis paliko 
nucių. Is pradžių girdėjosi e a n a : ^"H1'1* 3 " *\ . 
_ . v. • T Z » , -v ! lenku užgrobtoje Lietuvos teriton-
pakeneiamai. bet u/, pusvalandžio ' . * . . . . 

i ._.,_f ^__f!joje. Didelė Žemaičių vyskupija ne-
| teko Kuršo, kai jis buvo prijungtas 

Rvgos vyskupijos. Atgauto-

ivyko nemalonus sutrikimas —eme 
d\ igubintis balsas. Tai užtruko a-

10-12 minučių ir paskui vėl i P r i e„, , , ... . 
c »_-T • * J n-L- io Klaipėdos krašto katalikai pn - , 
Sutrikimo metu dr. Piku-(• , v* .. . . . . c f 

klausė Varmijos vyskupijai; Seinų Į 
vyskupija priklausė Varšuvos arki-! 

pie 
pagerėjo 
nas paaiškino, kad iki paskutinių! 
dienų buvo tikėta, jog, nepaisant j , . , . A . . . 
silpnos sveikatos, dr. A. Maceina ^ ^ P ^ ° V l m a u f * . ^ f * 
atskris ir pats skaitvs. Tik paskuti-1 - * * * * * » ark.vyskupui Tai bu-
^ A ~ , V J- _ - •• ' x • i I vo nenormali padėtis, del to pop. 
nemis dienomis JI pranešęs. įoe ke-! . K , . » . . . , 
.. . .. v , - ... . • ; , ' ! Pijus XI . Lietuvos valdžiai ir vysku-
lione is Vokietijos jam reikštų gv- i ! . . . . . . 
J J . . , ^ , . ,., . . i pams prašant, nu ta rė įsteigti Lietu-
vvbes pavoiu. Tad ir likusi g e n a u - ; K , . .. % 
_- • . . , ._ vos bažnytinę provinciją. 1 am rei-sia priemone — magnetofonas. « , f . V , rj.. , . . . . . , . .. . . . kalui apaštališkuoju delegatu po-Tiek apie iškilmingai! posėdi ar- * . . : . ° . . . , . , « . . . . . ?. %, ' v. piezius paskvre buvusi Vilniaus ba įskilmmga'a sesua. Ta pacm K , \ * m . . . . . . , 
D j - L . J- J V. . r\k ' I vyskupą Jurgi Matulauj . Jis, kartu 
Padėkos diena dar buvo įstornos 7 » ? * ' ** , . . , , . -, , , . . " , . . , , !su Lietuvos vyskupais ir valdžia, mosklų sesija, kūnai vadovavo kun. . . } , \ . . 
j . V;L* ~.—~ r\T^* *• I sudarė Lietuvos bažnytines provin-
dr. Viktoras Gidžiūnas, OFM. šio- , , . * > • • v i 

Į cijos projektą, kuri pop. Pijus XI sa
vo konstitucija "Lituanorum gente" 

Pienuoju kalbėjo raons. dr. Pau- j paskelbė tokiu sąstatu: didžiulė Že-
lius Jatulis iš Romos. Jo tema — j maičių vyskupija buvo padalinta i 
"PASTANGOS JSTEIGTI LIETU- j Kauno, Panevėžio ir Telšių vysku-
VOS BAŽNYTINE PROVINCIJĄ | pijąs. Prie Telšių vyskupijos buvo 
N U O MINDAUGO IKI NEPRI- \ prijungta Klaipėdos krašto prefek-
KLAUSOMYBĖS LAIKU". Paskai- j tūra. o Lietuvoje likusiose Seinų ir 

užtat, kad progarmoje buvome Įra
šę "doktorantė", o iki suvažiavimas 
prasidėjo, ji jau buvo apgynusi di
sertaciją ir tapo Phd. Prieš paskaitą 
tai paskelbus, klausytojų buvo gau
siai paplota. 

Dr. Girniuvienė anksčiau skelbtą 
:cr..- :X{XA irgi kiek pakeitė, ją la
kai kakfiai pavadindama "PADRI

KOS MINTYS POETINES TTE-
ŠOS KLAUSIMU". Savo "mintyse" 
ji dėstė, jog poetinės tiesos klausi
mas anglų — amerikiečių analiti
nėje tradicijoje yra susijęs su pozi
tyvistų tiesos bei prasmingumo 
samprata. O ši samprata priveda 
prie išvados, jog yra iliuzija galvo
ti, kad poezijos interpretavimas pa-

, grindžiamas. Tačiau jie žiuri j poe-
j ziją kaip j gamtini reiškinį, pilnai 
t išaiškinamą empirinės psichologi-
I jos bei lingvistikos principais. Ar 

negalima žiūrėti i poezijos kritiką, 
kaip turinčią loginę struktūrą, kuri 
Įgalioja vienoki ar kitokį eilėraščio 
supratimą? Toks žvilgsnis ka ip tik 
ir duotų mums tokią poezijos pras
mingumo sampratą, kuri leistų 
mums sakyti, kad poezija išreiškia 
tiesą. 

Gamtos mokslų ir matemat ikos 
sekcijos vadovas — prof. d r . Adol
fas Gaigalas. Jo paskaita —-
"KVANTŲ TEORIJA P O 50 M E 
TŲ"- Šioje paskaitoje dalyvavau tik 
kelias minutes, nes filosofinės pas
kaitos man buvo patrauklesnės. Dr . 
Gaigalą rašteliu prašiau paskaitos 
santraukos. Kai po trijų filosofinių 
paskaitų dr. Gaigalo ieškojau, jis 
jau buvo išvykęs. Nei apie šią 
paskaitą, nei apie kvantus , deįa, 
nieko negaliu pasakyti. 

(Bus daugiau) 

je sesijoje — dvi paskaitos. 

tos tikslas — parodyti, kiek lietu
viai dėjo pastangų išlaikyti sava
rankiškumą religijos srityje amžių 
bėgyje. J° paskaitos turinys maž
daug šitoks. 

Mindaugo laikų vyskupija, pri-
. klausanti tiesiogiai nuo Romos, de

ja, ilgai negalėjo išsilaikyti dėl kry
žiuočių karinių veiksmų. Vėliau 

Vilniaus vyskupijų dalyse Įkurtos 

Anastazija Tamošaitiene 

Teologijos sekcijos vadovas — 
kun. dr. Viktoras Rimšelis, MIC. 
Jis skaitė ir pirmąją paskaitą, pava
dintą "ANTROJO VATIKANO 
BAŽNYČIA BE VALSTYBINĖS 
RELIGIJOS". 

Didžiąją paskaitos dalj dr. V. 
Rimšelis skyrė Bažnyčios istorijai 

Senovinis sodžius jz.bvienasj 

Situacines etikos sąjūdis pradėjo J tu sekti. Paskaitos turinį sudarė 

Vilkaviškio ir Kaišiadorių j iki antrojo Vatikano. Ir tai istorijai naujos 
vyskupijos. Šią konstituciją popie
žius paskelbė 1926 m. per Vely
kas. IV 4. Sekančią dieną paskirta 
ir naujos provincijos hierarchija: 
Kauno arkivyskupu metropolitu — 
J. Skvireckas, Panevėžio vyskupu — 
K. Paltarokas, Telšių vyskupu — 

įkurtos vyskupijos Vilniuje j J. Staugaitis, Kaišiadorių vyskupu 
(1387) ir Medininkuose (1417), a t - j — j . Kukta, Vilkaviškio vyskupu — 
siribojant n u o kryžiuočių, ture- \ A. Karosas, kariam vyskupu pagel-
jo priklausyti Gniezno arkivyskupi-' bininku koadjutorium buvo duotas 
jai Lenkijoje. Dėl savo savarankiš
kumo lietuviai ne kartą turėjo kovo
ti su Gniezno arkivyskupo Įtaka. 
Ta i rodo dramatiškos varžybos dėl 
Žemaičių vyskupo sosto 1574-
-75 m., kai lietuviai laimėjo ir gavo 
sau vyskupą — apaštalą Merkelį 
Giedraiti}. Lietuviai ryžtingai kovo
jo dėl Vilniaus vyskupo skyrimo, 
kai 1591 m. Vilniaus vyskupas Kar
dinolas Jurgis Radvilas buvo nukel
tas į Krokuvą. Lenkai tuomet norė
jo Įbrukti i Vilnių lenką Lucko! 
vyskupą Bernardą Maciejevvski. Ko
va truko 8 metus (1592-1600). Lie
tuviai laimėjo, gavo is savo tarpo 
Vilniaus vyskupą Benediktą Vainių. 

Nors Vilniaus vyskupas "abiejų 
tautų respublikoje" (XVI-XVIII a.) 
buvo "pirmasis Lietuvos sena-

. torius", jei jis kartais pasivadinda
vo "Lietuvos primų", susilaukdavo 
Gniezno arkivyskupo priekaišto. 

Lietuvos nepriklausomumui nuo 
lenkų daug urisidėjo lietuviš
kai mokančių kunigų ruošimas tri
jose seminarijose: Vilnius diecezinė-
JA Vilniaus popiežiškoje ir Kraslavos 
seminarijoje Latvijoje, kuri XVIII a. 
vidury buvo Įsteigta Livonijos ir 
Smolesnko vyskupų. Iš jų išėjo 
daug lietuvių kunigų, kurie veikė 
savo krašte ir. be to. tarp protes-
tantų ir stačiatikių. Latvijoje ir 
net Sibire. 

Prie MogiHavo arkivyskupijos 
1798 m. prijungus Vilniaus ir Že
maičių vyskupijas, b'etuviai jau sa
vo D.L. Kunigaikštystės ribose turė
jo bažnytinę provincija. Bet Lietuva 
pateko j rusų priespaudą. Mo-
giliavo arkiv. Siestrencevičius (mi
ręs 1826) bande arkivyskupijos 
centrą perkelti Į Vilnių, nes pats 
save laikė lietuvių kilmės. Deja, tai 
nepavyko. 

Paskaitos pabaigoje prelegentas 
prisiminė lietuvių memorandumą, 
siųstą popiežiui '^J-
Basanavičiaus) ir Lietuvos Tarybos mmi 

žygius 1917-19 m., prašant įsteigti 
bažn. provinciją su Vilniaus arki
vyskupu. Provincija Įsteigta tik ne
priklausomybės laikais, 1926 metais. 

Ar.froJ! paskaita — kun .dr. Ste-
scrio Matulio, MIC, fetea 'ARKI
VYSKUPO TURGIO MATULAI
ČIO VAIDMUO, STEIGIANT 

yskupas M. Reinys. 
Kaip matome, istorijos sekci

jos abi paskaitos lietė tą pačią temą, 
tik antroji prasidėjo ten. kur pirmo
ji sustojo. Taip buvo prisiminta Lie
tuvos bažnytinės provincijos įstei
gimo 50-ties metų sukaktis. 

Padėkos dienos programa užbaig
ta susipažinimo vaišėmis, kuriose 
dalyvavo svečiai mokslininkai, su
važiavimui rengti komiteto nariai ir 
nemažas būrys Deuoito lietuvių 
visuomenės. 

Penktadienis, lapkričio 26 

Diena pradėta pamaldomis už 
mokslus einantį lietuvių jaunimą. 
Sekcijų programa nuo 10:00 iki 12: 
30 vai. ir n u o 2:00 iki 5:00 vai. 
Prieš ir po pietų — po dvi para
leles sekcijas — A ir B. Priešpiet 
A sekcija — teologijos. B. sekcHa — 
lietuvių kalbos ir literatūros. Pub
lika rinkosi kas sau geriausią. Teo
logijos sekcijoje klausytojų buvo 
žymiai daugiau. 

Prof. 6.T. K- Skrupskeils LKMA 
M>v&a&v<nM 

nuo krikščionybės pradžios. Prele
gento beklausydami, grįžom į ceza
rių Romą, krikščionių persekioji
mų laikus, paskui prie Romos vals
tybės agonijos . krikščionybės pa
skelbimo valstybine Romos religija, 
popiežių iškilimo, jų santykių su 
pasauliniais valdovais, popiežių su
pasaulėjimo, valdžios, garbės ir tur
tų troškulio, o prie paskutinių po
ros amžių popiežių enciklikų są
žinės laisvės ir kitomis temomis. 
Tik į paskaitos galą buvo prieita 
prie antrojo Vatikano nutarimų ir 
prelegentas juos labai palankiai 
traktavo. Kai vos prieš 100 metų 
sąžinės laisvė buvusi paskelbta 
klaidinga, tai antras Vatikano susi-
'ririkimas nusprendęs priešingai 
Bažnyčia atsisakė nuo sąžinės var
žymo, tik neatsisakė nuo auklėjimo. 
Taip pat atsisakė nuo valstybinės 
religijos. 

Paskaitos rėmus čia bandžiau at
kurti be prelegento santraukos ir be 
magnetofono pagalbos, o tik iš ke 
lių sakinių, greitomis suregztų 
bloknote, tai gali būti šiek tiek nu
krypimų. Pažymėtina, kad gyvose 
po paskaitos diskusijose, vėl ir vėl 
buvo grįžtama prie klausimo, kodėl 
Vatikanas II panaikino lotynų kai- j* 
bą. nors prelegentas kiekvieną kar- l 
tą aiškino, jog tai jo temos neliečia. 

Antroji paskaita, kun. lic. Antano 
Rubšio "ISTORINIS JĖZUS IR 
TIKĖJIMO KRISTUS". Prelegen
tas pasistatė klausimą, ar tikrai Jė
zus buvo istorinis asmuo, ar tik nė
ra jis išsigalvotas, "dirbtinė kons
trukcija"? Atsakymui j savo klausi
mą jis pateikė eile šaltinių iš 
romėnų, žydų. ir šiuolaikinių is
torikų veikalų. Įrodančių Kristaus 
Jėzaus istoriškumą. Kad klausyto
jams lengviau paskaita būtų sekti, 
kun. A. Rubšys paruošė paskai
tos santrauką ir ją visiems išdalino. 

Trečioji ir paskutinė teologijos sek
cijos paskaita buvo skaityta kun. 
dr. Valdemaro Cukoro. Jos pavadi
nimas kiek skiriasi nuo suvažiavi-j 
mo rengėjų skelbtojo spaudoje, bū- J 
tent "SITUACINĖS ETIKOS DF-
ZORIENTUOJANTT ĮTAKA RE
LIGINIAM - MORALINIAM GY
VENIMUI" . Pateikiame prelegento 
paskaitos santrauką. 

Situacinė etika - šių laikų fe
nomenas, prasiskverbiąs net į pačių 
tikinčiųjų moralinį - religinį gyve
nimą nepaprastu greičiu. Tai nėra 
kokia tiksliai apbrėzta doktrina ar 
etinė sistem.t, rn-i greičiau naujas 
moralinis klimatas, bsveik panašus 
• epidesr.ją.. padariusią nepspristos 

| Įtakos ypač jaunajai kartai ir daran-

ypač reikštis po antrojo pasaulinio 
karo. Jis buvo pasmerktas pop. Pi
jaus XII dviejose kalbose 1952 m. 
Ypač išryškėjo nuo 1964 m. protes
tantų teologų tarpe. Ryškiausi jų 
atstovai: anglik. vysk. A.T. Robin-
son; ir čia, Amerikoje, prof. Joseph 
Fletcher. Jų pagrindiniai postula
tai: a) Situacinė - kontekstualinė 
moralė pirmoj eilėj rūpinasi ne atsi
tiktiniais principais, bet konkrečiu 
žmogumi; b) Šios etikos efekungu-
mas priklauso nuo to, kiek yra ape
liuojama į žmogaus vidinę laisvę, o 
ne jį verčia; ir c) Ši etika pripažįs
ta tik vieną vieninteli absoliutą — 
AGAPĖS — meilės įstatymą. 

Iš šito principo išvada: tikrai 
moraliniai gera yr* tik meilė, niekas 
kitas; vienintelė norma žmogaus 
moraliniam gyvenimui — meilė; 
tikslas pateisina priemones; morali
niai meile diktuojami sprendimai 
vis naujai, kūrybiškai daromi situ
acijoje. 

Kame šios moralinės linkmės 
dezorientuojanti galia? Atsakome: 
daugely teigimų yra dal'S tiesos — 
yra tikra, kad dabarties žmogus ne
kenčia1 abstraktinių, neigiamųjų 
draudimų, taisyklių, 
laisvė, atsakomybė ir 

TeL PR &-S229 

DR. ANHA BALIUKAS 
AKIŲ AUSŲ. N'OSIES IR 

GERKL2S LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos paga- B-sitarrmą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija tr moceni Ilgos 
GloekoiogtoS Cbirnrgija 

6449 So. PuJaski Boad (Crawf«rd 
Medkal Bcilding). Te l LU 5-6446 

veiksmažodžių abstraktai arba 
veiksmų pavadinimai, veiksmažo
džiu priešdėliai, sudurtiniai (sūdė- Priima ligonius pagal «uaitartma 
^ . .. . . . ,*. . . . . ' J « neatsiliepia, skambinti S74-SOM 
tmiai) daiktavardžiai, sudurtiniai 

{stalgos Ir bato tel. 652-1S8! 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 S. 49tb Ceurt, Cleero 
Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus treč. ir Sešt. 

(sudėtiniai )veiksmažodžiai ir (in
doeuropiečių) prokalbės išvystymo 
hipotezė. Nepaisant didžiąją dalį 
klausytojų nurungusios teologijos 
sekcijos, dr. A. Klimas turėjo apsčiai 
(apie 50) klausytojų, jų tarpe ir 
keletą jaunųjų, studentų. Kalbėjo 
gyvai, su humoru. Tik labai įkyriai 
ausį rėžė jo gausiai naudojamas žo
dis "daviniai", kur turėjo būti 
"duomenys". Teologai, ne kalbinin
kai, tos klaidos nedarė. 

DR. VU BLAŽYS 
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS 

Harqnette Medical Cente* 
61M 8& fcV«dzte Arėme 

Vai: plrm&d., antrad. ir ketvtrtad 
6 iki 7:S0 THI. v&karo. 

•cttad. n o l ftt i « i l 
PagaJ susitarimą 

Ofiso teief. W i 5-2670 
RezkL teL WAlbrook S-S048 

Tei. ofiso ir b«to: OLympic 2-HJt 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CIDRURGAS 

1443 So. 50th Ave,, Cicero 
Kasdien "-» vai. ir 6-8 vaL raX. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REEsBce 5-1811 

DR. WALTER i. K IRS TUK 
(Lietuvis gydytojas) 

8925 West 59tli Street 
Vai.: pirrr.ad.. antrad., ketvlrted. * 
»«aktad. nuo 12-4 vai. poplM tr «-* 
vaL vak. Treč. ir šeštad. \ždaryt» 

mas randa teigiamą atsakymą žmo
nių sielose. Pavojus —situacinė eti
ka, atsirėmusi į nominalizmą, prag
matizmą, egzistencializmą, neturi 
objektyvios atramos. Iš čia visuo
tinis pasime imas, netikrumas. 

Filosofijos sekcija popietinėje 
programoje buvo lygiagreti gamtos 
mokslų ir matematikos sekcijai. 

Filosofijos sekcijai vadovavo prof. 
dr. Juozas Girnius. Savo paskaitos 
šioje sekcijoje jis neskaitė ir neskai
tys iki sekmadienio popiečio. Ta
čiau, kaip vėliau matysime, Girnių 
— paskaitininkų bus ir be jo apstu. 

Pirmasis šios sekcijos paskaiti
ninkas — prof. dr. Kęstutis Skrups-
kelis. Jo tema — "VALSTYBĖ IK 
MORALINĖS NORMOS" . Kalbėjo 
nepaprastai Įdomiai. Eile makabriš-

Zmogaus Į ̂  m o r a Į ė s — antimoralės palygi-
"inimų publikai ir kraują stingdė, ir 

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-3283 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Z4S4 West 71st Stret 
VaL pina. ketr. i 1W 6 i popiet 

Antrad., penktad. 1-5, treč. ii- »eS*ad 
tik rasitaru*. 

Dr. Ant Rudoko kabinetą per* mg 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2700 West 51st Street 
T*L - GR 6-2400 

Va. . pagal susitarimą pinaoad. ir 
ket?. -4 Ir 7-9; antrad te p«nJrt. 
10-4: M t a . 10-1 vrnl 

IAG4M 

šypsotis vertė. Paprašytas paskaitos 
santraukos spaudai, dr. Skrupskenš, 
atsimenu, surašė, bet arba man ne
įteikė, arba pamečiau (jei pamečiau, 
tai tik tą vienintelę!). Gaila, tiek te
galiu pasakyti apie paskaitą, kurios 
turėsime laukti gal porą metų. iki • 
ji bus paskelbta X su važia vjrao 
darbuose. 

Ofs. teL 7SS-44T7; Rm. 246-2839 

DR. L DEeKYS 
GYDYTOJA SR CHIRCRG* 

Specialybe* — JTerr^ to 
Etoodrfs liga* 

CRAVTPORD aCEmCAL BTTLDDfO 
S448 So. Polaski Road 

Valandos paffal sssitartma 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CKTRURG* 
KCDDUT; IK V A I K Ų 

sPKCiAi.ijyrfi 
MEDICAli BCILDCfO 

715fl Sonth VCestern A-reaus. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL 

iki i vai. popiet 
Ofiso tel. HE 7-1168; rezkl. 23»-S»l» 

Ofs. HE 4-1818; Rez. FR 6-8801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West H s t Street 

(71-o« tr CampbeTJ a r e . kampe*) 
Vai.: pirm&d., antrad., k e t w t a 4 - to 
penktad. 3 Iki 7 v. p. p. TUk tJOBtAirde 

- - — ->Į ! r ™ • i n * 

O P T I C A L S T U D I O 
VTOT.KTA KAROSAIT* 

7051 So. W*shtenaw. Tel . 77*»#9"M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoje 

receptus. 
DidellR įkištu -OIBU pastrinkiaaM 

Vai.: pirm., antr.. pen'Kt. 10-SrM 
Ket». 1-g v. vak. SeM. 10-4 ». p. » 

Tradiadienlali oždaryte. 

-

'*&% 

MORALĖS PAGRI\OV 

S 'JS : . 
?3J£ V 

Prof. dr. A Klimas, Uetuvių kalbos 
ir literatūros sekcijos vadovas LKMA 
X suvažiavime, skafte paskaita tema 
'lietirrfo kafbo^ •.»fksma?'v!?;v dary
ba Ir in*o«uroi>*^ių prokalb*". 

-

Lietuvių kalbos ir literatūros 
sekcija! vadovavo prof d r. Antanas 
Klimas. Turėjo nuti dvi paskaitos, 
bet Paulius Jurki s ;s N e v Yorko ne-
įtvyko. tad vieninteliu sekcijas pa
skaitininku liko pats dr. A. Klimas. 
Jo tema (irgi kiek- pakeistu vardu, 
negu oficiali ii skelbta) vadinosi 
"LIETUVIU KAI ROS VEIKSMA
ŽODŽIU DAFYBA IE INDO
EUROPIEČIU FROKALB£ ,>. Pre-
*;«c«itas irgi lipviacMltt klausytojui. 

U E T L T C S E A 2 X V n X £ FRQ-!«\alsfAi3€ ir tnoraliato oormof «rpą< 

KLAUSIMAS" - doktoranto Kęstu-1 
čio Giminus paskaita. Prelegentas j 
dabartinėje moralinėje filosofijoje Į 
randa vyraujančias dvi pagrindines i 
moralines teorijas: fMBcIotttnm ir 
absoliutizmą. Pasekmizmas JW te- : 
orija. kad bet kokio elgesio ar veiks- 5 

mo vertė slypi jos pasekmėse ir kad 
moraliniai teisingai elgiasi tasai, 
kuris sukuria geriausia padėti, pvz. 
didžiausią malonumą didžiausiam 
žmonių skaičiui. Anot absoliu
tizmo, žmogus atsakingas už tai, 
kaip jis elgiasi, o ne kas Įvyksta. 
P;isekmtzmas taip pat pagristas ap'i-

[ bendrintu geraširdiškumu, būtent, 
kad mes lygiai atsakingi už tai, ką 
me« darome patys, ar kas įvyksta, 
jei mes nieko nedarome. 

Pasekmizmas - gan patraukli te
orija, kadangi ji reikalauja, jog visi 
žmonės būtų lygiai traktuojami. 
Bet čia ir slypi jos silpnybė, kadangi, 
priklausant nuo priežastingumo 
santykiu, žmogus turi moralinę at
sakomybę sukurti geriausias pasek
mes, nors tai reikalautų žmogui at
sisakyti ir savo giliausių Įsitikini
mu. Tad pasekmizmas nesutapati
namas su laisve gyventi, kaip mes 
norime, ir siekti tokiu tikslų, kurie 

: artimi ir brangus 
Trečioj: ir oaskutine fi'csoBic^ 

| sakciios paskaita — daktarės Mir-

aezfd- teL — GI 8-6813 

Dft. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERT) LJGOS 

GINEKOLOGDTfc CHIRURGIJA 
81« So. Kedzfe A m WA S - ^ e 
Vaiavdm pacal susitarimą. Jc4 a» 
atsiliepta, skambinti: SO S-OOOL 

TeL — BE 3-3893 

M . A. B. 6LEYECKAS 
GYDYTOJAS IR CKIrlURGAS 

Specialybė Akių ligos 
8907 West lOSrd Street 

Valandos pagal §o«itarinia 

Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JACEVIČIUS 
rtiii 

V A I K Ų L I G O S 
265« West 63rd Stręet 

Plrmad.. ant-%d., ketvirtai. Ir per.ict 
truo i 2 Iki 2 vai. u- nuo S iki 3 vai 
rak &*tad ano t ud « vai 

Ofs. PO 7-6000. Rez. G \ 3-f^rg 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRT.TLGAS 

8844 West 63H Straet 
Valandos pagai išsitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
(914 No. WeKteni Avenoe 
168* No. Westen Avotrae 
Tel. atsakomas 12 valandų 

#89-4441 — 5614605 

o vv>o<>ô <̂>o©<*>ocMV><><><><>© o e<x 
fcptaotBl skelbta <tt«o. DRAUGE 

•ss Jto plsčlinsisl įkaitomas Ue-

n^ų Asarastla G! skelbimų kai 

Telef. — 282-4422 

DR. ROMAS P E T K 9 I , . 
Oftesl: 

«09 Jf 6. CKXTRAX lffHF "** 
Valandos pajral ouMtartiBS> 

DR. FRANK PLECNAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

8618 W. 71st St. — TeL 7S7-4U4S 
Tikrina akte. Pritaiko a k t f i Sf 

"Oontart leae/em" 
Vai. pagal susitarimą. Užd&rjts 

DR. LEONAS SEIBUTO 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
MSĄ W. 63rt) Street 

Vai. antrad. ano 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 rakare. 

Ofiso tel 776-288d. rea. 

DR,), J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofteo telef. RE S-4419 

RezldpiKHjo. telef. GR 6-OS17 
Vai.: pirmad.. antrad.. k«frtt*a« a 
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Kalbamės s 
- Rašytojas Eduardas Cinzas, 

gyvenantis Briuselyje, Belgijoje, 
šiuo metu lankosi Šiaurės Ame-

s rikoje. Kaip žinome, jis yra au
torius knygų "Brolio Mykolo gat
vė" ir "Raudonojo arklio 'va^a-

: ra" — abidvi premijuotos. Pas
taroji Šiemet yra gavusi Vince 
Krėvės vardo premiją, skiriama 

i kas dveji metai Lietuvių akade
minio sambūrio Montrealyje. 

. Lankydamas savo gimines Chica-
goje, rašytojas buvo užėjęs ir 
^"Draugo" redakcijon. Kultūrinio 

: priedo redaktorius ta proga su 
svečiu užmezgė tokį pokalbi. 

— Malonu Jus pasveikinti su 
Vinco Krėvės vardo premija, ku
rt dar neseniai buvo Jums įteik
ta svetingame Montrealyje. Ta 
čiau dar prieš 'Raudonojo ark
lio vasaros" premijavimą sklido 
mūsuose kalbų, kad rašote, ar 
jau ir esate parašę, šio romano 
lasą — antrąjį jo tomą. Ar tai 
tik legenda, o gal ir tikrovė? j 
Pastaruoju atveju mus ir visus; 

: skaitytojus domintų bet kokia pa
ties autoriaus užuomina apie šio 
romano antrąjį tomą ir mums 
|au pažįstamų jo personažu, toli-
laesnio gyvenimo kryptį, tegu ir 
visu paslapčių bei visų detaliu 
neatskleidžiant.. _. 

— Apie premijos paskyrimą 
sjužinojau, jau būdamas Chica-

• -goję. Sesuo pakvietė į dukros ves
tuves. Mėgstu keliauti, tai sume
čiau daiktelius į lagaminą, atsi
bučiavau su Jule. ir —Chica-
gon! Pirmo skambtelėjimo pokal
byje, vos pasilabdienojus, gražio
ji ponia ir sakys: Sveikinu. Aš 

-'-padėkoju, dar pakalbu, o vėliau. 
., jkaip labai dažnai žemaičiams at-
. į t i n k a , klausiu; O. su k.ųom„gra

žioji ponia, mane sveikini. Ta; 
vrot kaip sužinojau, kad Montre-
alio akademinis sambūris pasky
rė mano darbeliui V. Krėvės 

vardo premiją. Montrealio žmo
nėms kažkas pranešė, kad Cin
zas baliavoja Chicagoje, tai ir 
pasikvietė premijos atsiimtų, jų 
.midaus paragautų. 

Taip, rašau antrąją "Arklio" 
dalį — Mona 2. Pradžioje bu
vau pavadinęs 'Trys dienos liū
desio", vėliau — "Savaitgalis 
praeityje", o dabar taip ir ne
bežinau, reiks paieškoti užbai
gus, pažiūrėsim, kai dugną dė-
šim. Žaidimo centre čia bus 
"Arklyje" matyta miestelio bur
mistro duktė, kuri buvo intymiai 

,'suartėjusi su Staniu, bet iškrito 
iš auksinių sūpuoklių ir skau
džiai susitrenkė. Pažeminta ir su
žeista siela ji pasitraukia iš tė
vo 'pilaitės ir užsisklendžia socia
linės asistentės darbe vienoje kal
nų sanatorijoje. Po trejų metų 
•'ji, tėvo kviečiama, savaitgaliui 
©atvyksta į namus ir vėl susi
tinka û "Ratrdojojo arklio va
saroj*' aprašytais žmonėmis: Sa
tyru, Žanir.a, Garmolenais, pa
mirštu, bet ws tiek kažkuriame 
širdies kampelyje išlikusiu Sta
niu. Taigi panašiai, kaip Anta
naičio 'Antro kaimo" scenoje, 
kur aktoriai nesikeičia, grįžta 
scenon tie patys, bet kiekvieną 
kartą jau neatpažįstamai pasikei
tę. Taip, per tuos trejus vienat
vės metus viskas pasikeitė, pasi
suko kitu kampu, kaip gudrūs 
žmonės sako: Mona klaidžioja, 
ieško saulėtos vietelės. iŠ kurios 

iu Cinzu 

11 v oAivV t3.> lCSCi Rašytojas Eduardas Cinzas, iš Briuselio (Belgijoje) 
giminėmis aplankė ir "Draugą". Čia svečiai "Draugo'" redakcijoje. Iš kaires j dešinę: - i 3 j tojo 
Selszinnus-Flower, Ramoną Gelszinnus, rašytojas EduaiUas Cinzas ir Jim Flower. 

Chicago;* gyvenamais savo 
><x.rs dukros Aurelija 

Nuotr. V. R. 

nes Europos kultūrinį klodą | nias, neseniai pasakojo, kad, gir-Įmai neturėjo ko pavydėti olan-
Amerikos kultūrinių sričių kuriai , susirinkome kardiologų kon- \ dams, kai tuo tarpu valonams 

gresan lotyniškos kilmės žmonės, j neišvengiamai turėjo įtakos pran-nors specifika? 

— Man atrodo, kad, nors ir 
gerokai apipešiotas, Paryžius yra 
Vakarų Europos kultūrinių ap
raiškų centras. Žinoma, ir Briu
selyje vyksta nesibaigiančios pa
rodos, spektakliai, tarp kurių, 
kaip ir Paryžiuje, pašmaikštau
ja tik galvas augmenija prisiden
gę nuogaliai, vyksta rašto ir min
tijimo žmonjų kongresai, visur 
nesulakstysi, visko.nepamatysi ir 
nepačiupinėsi, tačiau tas manasis 
miestas. tu- būt, 

5 k 
ekonominis centras. 

o paskaitavom... angliškai. Ne
reiktų pamiršti kino filmų, plau
kuotųjų stauglių spektaklių. Do-
na!d Dūko, biiudžinsų ir Nobelio 
premijos laureatų, kad susidarius 
amerikietiškosios invazijos vaiz
dą. Manau, kad Amerikos įtaka 
skverbiasi visur, neaplenkia ne
vieno pasaulio kampo, taigi ir 
Belgijos- , 

— Gyvenate dvikalbėje flamų 

cūzų literatūros milžinai, jų su
kurtos sroves. 

— Šiaip ar taip, esate ir pran
cūziškai kalbantis lietuvis. Tai-
nuvažiavęs \ prancūziškąjį 

i 

! 

Gyvenimas miniatiūroje 
BALYS AUGINĄS 

DESPERACIJA 

Nebėr 
Masinančių sapnų 
Ir nei troškimų, 
Nei svajonių — 
Tik šiurkštų 
Kasdienybės 
Grindinį minu, 
Kol vėjas 
Pėdsaką nupūs 
Manų kelionių... 

ĮTŪŽIMAS 

Akimirkos grimsta rūke. 
Bėga miglotas laukinis 
Eržilas, trypdamas 

trupantį 
Horizontą, 

per kurį 
ritasi 

Raudona 
liepsnojanti 

ir plyStanti 
Saulė 
Ir jos suskilęs kevalas 
Sudegina 

tave 

VIENATVĖS APOTEOZĖ 

Tik vienatvėje 
Ir tyloje 
Tu atrandi save. 
Kai tyla prabyla 
Ir kalba ir kalba — 

Vienatvė tampa 
Prasminga: 
Ne kalėjimas, 
Ne kančia 
Ne pančiai, 
O grūdas, 
Augantis į ąžuolą, 
Ir intakas, 
Sugėręs vandenį erdvės 
Ir žemės prakaitą — 

Kaip vienuolis, 
Vienatvė šventa 
Ir palaimintai subrendusi — 
Kaip vasaros vidudienio 
Ramybė, 
Ji susimasčiusiai zaiinga — 
Lyg panemunės kloniuose 
Užsnūdusi Tėvynė! 

TROŠKIMAS 

O, Viešpatie, 
Prikelk mane 
Iš kapo 
Ligų, nelaimių 
Ir vargų — 
Pakeisk 
Likimą lapo 
į žiedą amžinybės, 
Nes degų 

Palikti pėdsaką 
Gyvybės mm 
Te jis šioj žemėj 
Neišdžius, 
Kad rytdwnos 
Žvaigžde sužibęs, 
Aš likčiau žemėjt. 
Šlamėt 
Vis amžinai 
Žaliuojančiu 
Medžiu-.. 

tijų. Belgijoje dar nėra seoara-! Kraštai visi skirtingi. Ame-1 
Montrealį turėjote jaustis kaip cį]o% Q j a u m u § a s i m A a i k š . j r i k o n a t v yĮ< ę s > turistas, jeigu jis 
namie. Jūsų vizitas ten, berods, t ė s e het h maldyklose, juodais j nėra iš Rytų Europos, gali važi-
supuole su tos provincijos rinki- d a ž a i s u ž t e p a n e j o parapijos j nėti, kur užsigeidžia; Sovietijoje, 
mais. kuriuos laimėjo prancuziŠ-j k a ] b a g a t v i u u k e l i ų pavadini-j kaip visi žinome, tokios laisvės 
kieji separatistai. Tad, kultūrą \ ^ krautuvininkas, kad ir pa-f nėra Vakarų turistams. Kodėl 
peršokant, beveik politinis klau- | d u o d a p r a n c S a i ška i paprašytą 

ir valonų Belgijoje. įdomu, kaipįsimas: kiek jaučiate šiai tauti- į „,-^ę ^ ? r a ž ą atskaito flamiš-
ryškiausiai j tos dvi tautos šiuo metu jaučia- j nei kvebekiečių pastangai sim- i i 

apsprendžiamas kaip politiko-j si po vienu stogu. Ar dar abeji patijos? Kokia nauda ar nenau- j į ^ | 
kai, paklausus kelio, jeigu nepa-

\ 

Kultūra..Jeigu reiktų garsiai ir 
neatšaukiamai pasakyti, kas ta 
kultūra, tai kažin ar išdrįsčiau. 
Kiekvienas bandome suvokti ją 
savaip, matuoti savuoju šniūre
liu, garbinti tai, kas arčiau kiek
vieno širdies, (apie proto kultū
rą gal, sakau, nebeverta nė 
šnekėti: seniai ją numarinom ir 
palaidojom). 

Briuselyje, kaip visi žinome, 
susibūrė Europos Bendrosios rin
kos — Beneluxo — įstaigos. Prie 
Mons, apie 50 km. nuo Briuse
lio, įsikūrė NATO kažkuris šta
bas. Užtatai dabar Briuselyje 
uniformuotų vyrų ir sunkius 
portfelius velkančių seniokų 

jo gramatikon, nurodys 
save laiko ir belgais? Kiek vienų į da būtų iš to pačiam P r a n c u _ ; bjaurės ašigalį o ne už dviejų 
ir antrų literatūros yra savaran- ziškam Kvebekui. jo pilkaiam: Y\-r\z%x\\\\ esantį posūkį, jau ne

kokių prancūzų ar žmogui, o ir kuJtūriniarn gyve- į ka!bant apie tuos, kurie su šal-
nimui? olandų satelitės? 

— Trumpai drūtai: nesutaria 
Kaip katinas ir šuo, kuriuos pik-

taip yra, kokio velnio bijoma, 
nelengva atsakyti. Manau, kad 
tai stalininės paranojos liekana. 
Iš kitos pusės samprotaujant, 
nereiklų pamiršti "bolševikinio 
budrumo", subversyvinės, po
grindžio partijos papročių, kurie prancūzų 

j mais ir ilgomis lazdomis bando išliko, o gal ir sąmoningai pa-
I prastumti pro žandaru užtvarą laikomi, kaip partinio kovingu-

Kaip namie nepasijutau: | s a v 0 t a u t i n e s te i se5, savo kultu 
lyje butų tik šlapias ru- ^ ^vo reiigjją> ^ o . . . Gal, sa 

ta ranka užsklendė būdoje. Pa- denėiis, o Montrealyje radau j a " ! - ^ ^ ^ ^ pasaulio ir Kvebeko se-
gal heraldiką yra truputį kitaip: stiproko šalteiio, pirmuoju snie-| paratistams reiktų patarti kad 

gu pabarstytą žiemą. Pats Mont- j vaįgytų a a u 
man priminė, 

flamai prisistato piktu liūtu, o 
valonai nemažiau piktesniu gai
džiu. Flamų nacionalinis atgi
mimas itin sustiprėjo po pasku
tinio karo. Gausesni negu valo
nai, jie pradeda plėsti alkūnes ir 
reikalauti daugiau, daugiau, 
daugiau... Ko daugiau, jie ir pa
tys kartais nebežino. Paskuti
niais metais iškilo dar ir trečio
ji jėga — Briuselis. Briuseliečiai 

miltus, dešras ir vinis gaminan-j irgi pasidaliję į dvi grupes, bet 
čių b<mdrovių prezidentų, kaip j sutartinai reikalauja taipgi to 
grybų po g?rc lietaus. O nepa-;

("daugiau". Aišku, kad suprasti-
mirštant, kad Be!g:ja sienoiasi su nau, žaidimas daug painesnis, 
Vokietija. Olandija. Luxembur-
gu ir Prancūzija, dar labiau iš-
vškėja šito mažo krašto ekono
minės strategijos reikšmė. 

Amerikos įtakafgera ar bloga, 
čia jau kita dainelė,, jaučiama 
visur, kiekviename žingsnyje. 
Aišku, kad dėl to niekas nedai
nuoja gatvėse iš džiaugsmo. nesT 
nebesijodami amerikietiškoįo ant
plūdžio, buvom prisiveisę LSD, 

i ii ne gaveniškų kanapių, 
vėliavų deginimo, supęrkairūmo 
universitetuose ir kitokių, baisiai 

ji grožėjosi gerojo Dievo gerai- Į kultūrinei sveikatai pavojingų 
šiais žmonėmis, bet neberanda. 
O liūdniausia yra tai, kad ji pa
ti yra pasikeitusi, bet to nepa
stebi, nejaučia. 

"Moną" irgi rašau pirmuoju 
asmeniu, kaip ir "Arklį". Kaip 
man pasiseks, ateitis parodys. Ir 
kritikai, aišku. 

— Gyvenate Vakarų Europo
je — Briuselyje. Belgijoje, tai tu
rite progos tiesiogiai stebėti šian
dienini Europos kultūrinį gyve-

. rūmą. Kaip jį aplamai vertintu-
*mėte? Kurie būtų būdingesnieji 
-jo bruožai? Ar įtakoja šiandieni-

blakių. Si joj a n t, kaip sakyta, mie
liausiai atrenkami Amerikos 
technikos — technologijos laimė
jimai. Štai, pavyzdžiui, medici
nos sri:is. Mano skilvio prižiū
rėtojas, išsikalbėjus apie Chica-
gos ligoninę, kurioje jis plėtė sa
vo da-ktarišką akiratį, štai ką pa
sakė: "Chicagnje per vienerius 
metus supiausčiau 500 kepenų 
(neišsigąskit, vaikinas kalbėjo 
apie negyvėlių kepenis), o Bel
gijoje per visą mokymosi laiko
tarpį... 2. Taigi, komentarų ne
reikia. Kardiologas, pas kurį ran
kiojau "Arkliui" reikalingai ži* 

bet, dailinsi ar ne, a;š<iai maty
ti, jog vaikinai nepribrendę ne
priklausomos valstybės gyveni
mui. O kraštas gražus, galinga 
pramanė, Europos viduryje ir d1"-
džiuliu uostu atsirėmęs į vande
nyną. Atrodo - gyvenk ir norėk. 
Bet ne, negerai, negaunu tiek, 
kiek valonas gauna; arba kod.'-l 
turiu mokytis tos negražios fla
mų kalbos! Ir tokie niekeliai, 
kvailutės smulkmenos susikrau
na, prislegia ir užnuodija gyve
nimą. Tačiau skubu pabrėžti, 
kad belgų dauguma, šita "tylin
čioji masė", ieško protingo kom
promiso, naujų kelių, kurie su
artintų visus. Ir nustumtų per 
daug priartėjusią susiskaldymo 
šmėklą. 

Tiek flamai, tiek valonai turi 
senas literatūrines tradicijas, ku
rios, mano išmone, yra savitos, 
tautinės. Tačiau gretimos, o pra
eityje ir krašte gyvenusios kul
tūrinės jėgos paliko taipgi sa
vo atspalvi Skaldant-Magdale
nos p . Irįsčiau teigti, kad 
valonų literatūra žymiai stipriau 
pakvipusi prancūzišku vynu, ne
gu flamų olandišku sūriu. Fla-

— - i- • - : . . - r . 

realio miestas 
Kauną. Šnekant apie jo architek
tūrinę pusę, lyginčiau su ameri-
kietiškojo kaimo (a la Chicaga) 
ir kuriuo nors šiaurinės Prancū
zijos miesto mišiniu. Tačiau va
sarą, kai sužaliuoja kalvos, švie
čia saulė, Montrealis tikriausiai 
pagražėja. Viena aišku: gatvinis 
banditizmas ten neišplitęs, kaip 
Chicagoje, mačiau vėlyvais va
karais gatvėse žmones. Nebėgan
čius ir nešaukiančius pagalbos, 
bet vaikščiojančius, plepančius, 
kaip Briuselyje ar Paryžiuje. 

Prancūziškai šnektelėjau ir 
muitinėje, ir su taksi vairuotoju, 
ir pypkei taboką pirkdamas, ir 
restorane. Senąja, archaine kalba, 
karališkųjų kaimiečių, bet tokia 
švelnia, šilta, 'kad atsiklausyti 
negali. 

Beveik nieko nežinau apie 
prancūzu kilmės kanadiečių 
''daugiau'", todėl man ir nepri
dera nei už. nei prieš. Mano bi
čiulis poetas, gyvenantis Montre
alyje, tu>s separatistus poetiškai 
vaizdžiai išpeikė. Mūsų draugiją 
skaidrinusi gražioji montrealie'ė 
nesutiko su poeto sprendirmi ir 
išaiškino jam, koks laimingas ir 
turtingas būtų separuotas Kvebe
kas. Manyčiau, kad tiesa, kaip ir 
visada, yra kažkur apie vidurį. 
Prancūziškasis Kvebekas negin
čijamai turėtų naudos kultūri
nėje srityje: dar glausčiau suar
tėtų su Prancūzija, atšviežintų 
kraują naujais imigrantais. Bet 
kiek naudos rš to būtų Kanados 
valstybei Kvebekui, kaip atrodo, 
separatistams visiškai nerūpi. 

Nfe, jiems neturiu jokių sttrpa-

patarti, 
sūrio: Šveicarijoje 

jis, tas kvapnusis sūrelis, stebuk
lus daro. 

Separacijos, tur būt, labiausiai 
bijo Kvebeko mafiozai, taip gra
žiai pasipelnę Olimpiados staty
bose ir apjuokę Kanadą viso pa
saulio akivaizdoje. Prancūzėjant 
Kvebekui, iš motinos tėvynės 
atkeliautų ir profesinių sąjungų 
partinė sistema. Žinant, kad ko
munistams dar niekas niekur jo
je neatsilaikė, kad jų profesinė 
sąjunga labai netolerantiška ki
tom sąjungom, Cosa Nostra atei
tis tikrai liūdnai atrodo. 

mo išraiška, tai partijai užkaria
vus valdžią. Specifiniai skirtinga, 
kaip man atrodo, tik tai: Sovie-
tfjoje nėra prabangos, kuria pa
sižymi kai kurie Vakarų pramo
niniai kraštai, ir Vakarų demo
kratijos laisvių. 

Buvojant Lietuvoje, pastebė
jau, kad rašytojai laikomi pagar
boje ir jų stoną atitinkančioje so
cialinėj aukštumoj. Vilniuje teko 
pažinu Baltušį, Bubnį, Sluckį, 
Šavelį, Baltakį, Bieliauską ir ke
letą kitų. Beje. Lankauską paži
nojau jau anksčiau. Vilniuje ap
lankiau rašytoja jo bute (kuris, 
atvirai pasakius, taip nevykusiai 
mažas, kad ir padoriai susėst ne
pasisekė miniatiūriniame salio-
nuke), pasigrožėjau lankauskiš-
ka tapyba, be raštijos plonybių, 
Lankauskas, mano išmone, vyku
siai vaido ir abstrakčiosios sąvo
kos meno teptukus. 

— Atlantą mūsų šonan per-
skrendate jau ne pirmą kartą 
Kas traukia ir kokie pakartotini Žmogiškasis kontaktas, kaip 

man pasirodė, buvo itin filtas, j įspūdžiai? Kokią baimę ir kokį 
jaukus, persunktas lietuvišku' ,~. ^ , ,. T »- -• 

. ' r „ . , . . ., : džiaugsmą kelia Jums mūsų cio-
svetmgumu. Tik retas kuns vii-' 
nietis, kartais šventus įsitikini
mus apskelbdamas, o kartais tik 
iš pareigos klaidatikį šviesdamas 
neklaidingojo apreiškimo liktar-na, .pabrėždavo savo intelektą ir 
gražbylystės dovaną. Prisipažin
siu, kad ir aš saugojau savo lie
žuvį. Ne tai, kad kas nors būtų 
reikalavęs tik turavoti, linksėti 
galvele, gindie, niekada to nepa-

— Turėjote progas prieš kurį I jutau, be*, paprasčiausiai papras-
laiką nuvykti į Lietuvą ir ten i tas svečio mandagumas reikaia-
ilgiau pabuvoti. Spalvingus Jūsų ;vo "nelipti ant altoriaus ir ne-
viešnagč'jimo įspūdžius skaitėme pradėti mokyti pagal savo evan-
"Europos Lietuvyje". Dabar, te- į geiiįą". 
nykščius ir čionykščius įspū
džius svarstant, kas juose būtu 
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kvai-
kalba 
nieko 

i kietesnio nėra pasaulyje, kaip 
žmogaus įsitikinimas savo ne
klaidingumu. 

nykštės kultūrinės — kūrybinės 
pastangos, patirtos ir pamatytos 
iš arčiau? 

Kaip mūsuose, taip ir sovieti-
! nėję Lietuvoje gausu žmonių, ku-bendro ir kas kuria nors speci- j ̂  , 

fika Išskirtino? Kokios vienų ir 
antrų nuotaikos tarpusavio paži
nimo ir vertinimo bei darbų pa
sidalinimo atžvilgiu? O ir Jūsų 
nuomonę išgirsti būtų labai įdo
mu. 

ne iaiKOSi atmesti viską 
lystės. Su tokiais, aišku, 
būdavo trumpa, nes juk 

— Lietuvoje svečiavausi 3 sa
vaites. Nuvykau penkiom die
nom, kaip ir visi turistai, vė
liau, kai jos išsibaigė, Ry
šių komitetas pagelbėjo pra-

Susipažinus rašto brolius, pa-
. bendravus su jais, pakalbėjus ir 
, pagirkšnojus, oficialiai ir drau-
' giškai atskirai, įsitikini, kad jie, 
! mielukai, nieko nežino apie ta
vo literatūrinius sugebėjimus, o 

ilginti svečiavimosi laiką. Toltų, kaip ir pridera knygas mėgs-
buvo la- tanČiam Žmogui, esi skaitęs be

veik visus jų kūrinius. Taigi ly-bai malonūs, sudarė galimybių 
aplankyti gimtąjį miestelį Že
maitijoje, Klaipėdą, pajūrį, Kau
ną, pavėžino Lietuvos keliais ke-

gybės šitoje srityje nėra, nebuvo 
ir — nebus, nes ne sovietinis 
žmogus pasirenka skaitymui kny-

Ieliais, supažindino su nūdienine • gą, o valdžia jam tą knygą atsijo-1 ir tai, kaip protingi žmonės sako, 
Utf u^a. ja per cer. JUTOS $*U. reikalinga syveniaaui paįvairinti. 

• .• • - . - . „ 

— Chicagą aplankau trečią 
kartą. Visada vykstu jūsų šonan, 
linksmai nusiteikęs, planų pla
nelių prikimšta galva. Pirmiau
sia, žinoma, miela susitikti su 
giminėmis. Paskui, pusmečiais 
nekalbėdamas lietuviškai, Chica
goje atsigenu ne tik arielkos, bet 
ir lietuvybės šaltinėlio stiprybės. 

Nepastebėjau nieko, kas sukel
tų manyje baimę. Aišku, kad ne 
viską pamačiau, ne viską suvo
kiau taip, kaip tikrovėje yra. 
Chicagos lietuviškasis centras tu
ri, kaip ir visi tautinės kultūros 
židiniai pasaulyje, savo proble
mas, džiaugsmelius, ateities pla
nus. Man atrodo, kad ateitis, 
kad ir ne rožėmis klota, gali 
būti laikoma visiškai nebaugi
nančia. 

Kaipgi nesidžiaugti črkagiŠkių 
operomis, "kaimais", knygų lei
dyklomis, šokių ir dainų šven
tėmis ir dvigubai tiek, ko neiš
sakiau?! Neramina juodi skė
riai, apgulę lietuvybės centro 
darželius, ir laikraščių karai. Bet 
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Nulūžo aštri plunksna 
Keli draugo žodžiai, tarti prie 
a. a. Leonardo Dambriūno karsto 

Gyvenime nuolat ką nors prarandame. Nyka-NUiūnas vieną 
savo poezijos rinkinį netgi pavadino "Praradime simfonijomis". 
Praradimą labiausiai pajuntame, kai mūsų tarpan įsėlina mirtis. 
Jaučiame jį ir dabr. 

Su a. a. Leonardo mirtimi netekome vieno iš stambiųjų mūsų 
išeivijos kalbininkų. Dar taip neseniai mirė Salys, pernai Skar
džius, o štai dabar Dambriūnas. Tokio masto naujų lituanistų kal
bininkų išeivijos gyvenimo sąlygomis užsiauginti mums beveik 
neįmanoma. Tad ir mūsų liūdesys yra tuo didesnis. Dar šį pava
sarį, kai minėjome jo septyniasdešimtmetį, entuziastingai kalbėjo 
apie jo su amerikiečiais profesoriais W. Scmalstiegu ir J. Levinu 
ketinamą naujais lingvistikos mokslo metodais rašyti lietuvių 
kalbos gramatiką. Nebespėjo. 

Netekome ir aktyvaus visuomenininko. Visuomenininkų yra 
dvi (beje. abi mums labai reikalingos) rūšys. Vieni i/ra, pasaky
tume, praktiniai visuomenininkai, kurie uoliai dalyvauja organi
zacijų vadovybėse, pareigingai ruošia susirinkimus, minėjimus, 
koncertus, šventes, demonstracijas, jaunimo stovyklas, mokykli
nius pasirodymus ar nuolat klabina valdžios pareigūnus Lietuvos 
reikalais ir t. t. Dambriūną pavadintume ideologiniu visuomeni
ninku, tai yra tokiu, kuris akylai stebėjo lietuviškosios visuome
nės gyvenmą, stačiai sirgo jo problemomis, jas savo įtaigiuose 
straipsniuose nagrinėjo, išryškindamas įvairias visuomenines ne
geroves ir nurodinėdamas siektinus tikslus. Suprantama, kad 
kiekviena gyva, nesustabarėjusi, kokios diktatūros nesuniveliuota 
visuomenė nėra vienalytė, o skirstosi srovėmis, įvairuoja pažiū
romis. Todėl ir Dambriūno kad ir įžvalgūs visuomeniniai straips
niai anaiptol ne visus įtikindavo, net ir priešingos reakcijos susi
laukdavo. Betgi didžioji jo straipsnių reikšmė kaip tik ir buvo ta, 
kad vertė skaitytoją Atkreipti dėmesį į opiąsias visuomenines 
problemas, "nesušluoti jų po kilimu" ir tingiai nepamiršti, o jas 
svarstyti ir vienaip ar kitaip spręsti. Dambriūno straipsniai taigi 
skatino sąmoningą visuomeniškftnią. Ir štai amžinai nutilo jo su' 
gestyvus žodis, aštri plunksna nulūžo. 

Poezijos antologijos "Žemė" 25 metų išleidimo sukakties minėjimas Jaunimo centro kavinėje, Cbicagoje, s. m. gruo
džio 3 d. Žemininkų poeziją rečftuoja aktoriai Stase Kieiaite ir Jonas Ketečius. (Liet. foto areh.) 

Paminėta „Žemės" antologijos 25 mota. 
išleidimo sukaktis 

Chicagos Jaunimo centro kavi-, sų antalogijos dalyvių lig. šiol 
nes kultūrinėje vakaronėje užpra-; išleistos poezijos knygos. 

! ėjusį penktadienį (gruodžio 3 d . ) ' įvadiniu žodžiu minėjimą ali-
'jbuvo atšvęstas "2emės" antalo-• darė Sių kultūrinių vakaronių 
! gijos 25 metų išleidimo iubilie-; organizatorius, Jaunimo centro 
jus. Ši naujosios lietuvių poezi- į direktorius kun. Algimantas Rė
jos manifestacinė knvga "Lietu- j zys, pakviesdamas toliau kalbėti 
viu Dienų" buvo išleista 1931 į ir visai vakaro programai vado-

j metais Los Angeles mieste. Nuojvauti "Žemės' redaktorių poetą 
i antalogijos pavadinimo "Žemė" I Kazį Bradūną. 
paskui žemininkų vardą įgijo vi- JCazvb Bradūnas vaizdžiai, su 
sa tos kartos mūsų poetų grupė,} prisiminimų ištraukomis, nupa-
iau palikusi ir paliekanti ryškųįsakojo žemininkų kartos forrna-
indėlį lietuvių literatūros istori- vimosi priežastis ir aplinkybes 

4 nėję raidoje. į Kauno ir Vilniaus universiteiuo-
Sventiškai nuotaikai parengta' se ir čia — išeivijoje, visa tai pa-

kavinė jau iš anksto publikai su-į ryškindamas dar dr. Juozo Gn> 
darė kultūringo vakaro atmosfe- \ niaus mintimis iš antalogimo "2e-
rą. Prie patalpos židinio nuo lu- >. mės" įvado. Tai linksmu, tai rim
bu iki grindų kilimo driekėsi cfi-įtu aspektu stabtelėjo ir prie kiek-
džiulė antalogijos aplanko kopi-' vieno "Žemės" poeto: J. Kėkšto, 
ia su knvgos vardu ir antalogijos1 V. Mačernio, Alfonso Nykos. — 
dalyvių pavardėmis. Gretimai' Niliūno ir H. Nagio, apie save 
ant lietuviška drobe pridengtų' pati tiek tepasakydamas, kad Šiuo 
stalų gulėjo pats antalogijos že- metu jau yra spaustuvėje jo nau-
mės parodinis egzempliorius ir vi- (Nukelta f 5 pusL) 

klopediįoįe ir Ėncyclopedia Litu-
Skaudžiai išgyvena praradimą tie, kuriems a. a. Leonardas į riica. 

je Kalboje. Lingua Posnaniensis 
ir k t žurnaluose. Labai daug 
straipsnių kalbotyros teorijos, 
gramatikos ir panašiais klausi
mais yra parašęs Lietuvių Enci 

buvo artimas draugas. Kągi, tokiame amžiuje naujų draugų jau 
nebeįsigysi. Tad netekto draugo žioruojanti spraga nebeužpildo-
ma... 

Skaudžiausiai tą praradimą išgyvena patys velionio artimieji. 
Jo šeima-. Jų skausmą suprečdami, mes ir reiškiame jiems savo 
širdingą užuojautą. 

Vincas M aciūnas 

Konkretaus darbo ir 
pareigos žmogus 
Su kalbininku 
Leonaardu 
Dambriūnu 
atsisveikinant 

vių kalbos gramatika anglų kai- šios giriamos kartais už tai, kad 

karttį rrifeii •periodinė
je spaudoje buvo skųstasi, apgai
lestauta, kad mes Vakaruose ne
turime pakankamai kalbininkų, 
kad nėia kalbininkų prieauglio... 
Mūsų dar iš Lietuvos "išsivež
tieji" kalbininkai per paskutinius 
kelerius metus vienas po kito iš
keliauja amžinatvėm juk tik ne
seniai netekome Antano Salio, 
Prano Skardžiaus, o dabar jau ir 
Leonardo Dambriūno nebėra. 
Mirė Washingtone š. m. lapkri
čio 24 d. 

Su Leonardo Dambriūno var
du paprastai rišami daugiau 
praktiški lietuvių kalbos varto
jimo klausimai, nes jis šioje sri
tyje daugiausia dirbo. Jam visuo
met rūpėjo išugdyti gerus taisyk
lingo bendrinės lietuvių kalbos 
vartojimo įpročius. Nuo pat pir
mųjų savo darbų (nuo 1934 me
tų — straipsniai Židinyje, Lie-

Kitas svarbus Dambriūno dar
bų baras buvo sintaksė. Vokieti
joje 1946 metais jis išleido Lietu
vių kalbos sintaksę, kurios yra iš
leisti keli leidiniai. Kai šiais me
tais Vilniuje buvo išleistas didžiu
lis veikalas šiuo klausmu (Lie
tuvių kalbos gramatika, III t., 
Sintaksė. Vilnius, 1976, 1014 pus
lapių), jis ketino parašyti pla
tesnę Šio veikalo recenziją, bet, 
matyt, jau nebesuspėjo... 

O kiek ilgesnių ir trumpesnių 
itr'ąfipsniu Dambriūnas paraše 
įvairiais praktiško lietuvių kal
bos vartojimo klausimais — var
gu ar kas kada tiksliai ir suskai
tys! Mat, jis 1949 — 1952 metais 
reguliariai kalbos klausimais ra
šė Ateityje, o 1950 — 1956 metais 

ba, kuri dabar gana plačiai yra 
žinoma kaip Introduction to Mo-
dern Lithuanian, kurios jau 1972, 
metais ir antrosios gana stambios 
laidos prisireikė. Čia buvo pada
rytas svarbus ir labai naudingas 
darbas, kuriuo jau pasinaudojo 
keli tūkstančiai įvairiausių inte
resų žmonių, jų tarpe ir keli 
šimtai kalbininkų bei kalbotyros 
studentų visame pasaulyje. 
(Pvz., Šiuo metu net tolimojoje 
Japonijoje bent 3 japonai moko
si lietuvių kalbos iš šios kny
gos...). 

Kalbant apie kalbos bei kalbo
tyros dalykus, reikėtų paminėti, 
kad Dambriūnas buvo daugiau 
linkęs į naujesnes, modernesnes 
pažiūras. Jis 1961 taip rašė: 

"Dabar kalbininkai aplamai j 
nebeteigia, kad kaitomosios kai-Į 
bos esančios tobuliausios ir kad iš į 
jų klasikinės kalbos su savo for-į 
mų gausumu esančios pranašes-Į 
nės už naująsias kalbas. Šiandien 

formų vartoja tris. 
("Kuria kryptimi vyksta kal

bos evoliucija", Gimtoji Kalba, 
1961, Nr. 2(12), p. 18,19). 

Dėl šių ir kai kurių kitų savo 
pažiūrų Dambriūnas kartais leis-

jos turtingos gramatinių formų. 
Vienas kalbininkas net pareiškė, 
kad "juo daugiau formų, juo su
prantamesnė kalba". Šiandien j davosi į ginčus ir šiokius tokius 
betgi yra aišku, kad tų formų kivirčus mūsų periodinėje spau-
kalboje gali būti ir per daug, kad; doje. Žinoma, tai šiek tiek pa
jų perteklius gali tik kenkti, ap- gyvindavo bent mažomis "ban-
sunkinti tos kalbos vartojimą, į gėlėmis" mūsų nusistovėjusią ra-
Pvz. tokia nereikalinga forma yra 
jau minėta vardažodžių bei veiks
mažodžių dviskaita (mudu ė]6-
va ir sutikova du vilku pilku). 
Kas ją vartojo ar vartoja, pasun 

mybę... 
Dambriūnas buvo taip pat veik

lus visuomeniniame gyvenime. 
Nuo 1920 metų — veiklus atei
tininkas; JAV rūpinosi lietuvybės 

kiną skaičiaus formos vartojimai išlaikymo problemomis, 1964 me 
30 nuošimčių, nes vietoj dviejų į tais parašė knygelę — brošiūrą 

Lietuviškas auklėjimas šeimoje; 
jis organizavo LB apylinkę Wâ -
shmgtone ir priemiesčiuose gyve
nančių lietuvių tarpe; labai ak
tyviai dalyvavo pirmaisiais mes
tais LF vajuose , kurį laiką buvo 
PLB Kultūros Tarybos vicepirmi
ninku it t t 

Leonardas Dambriūnas iškelia
vo anapus, bet jo gausus dar&ai, 
per keliasdešimt jo veiklos metų 
paskleisti mokslo veikaluose, en
ciklopedijose, vadovėliuose, bro
šiūrose, žurnaluose ir laikraščiuo
se, dar ilgai kalbės ateinančioms 
kartoms apie jo rūpesti lietuvių 
kalbos ugdymo ir vartojimo klau
simais. Antanas Klimas-
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ir Vytyje. Kiek ten buvo pasiūly- į > T a kalbininku, kurie kaip tik yra 
ta naudingų žodžių, gražių iš- j priešingos nuomonės: jie ne tik 
sireiškimų! Gaila^kad retai kas j neteigia, kad naujosios kalbos 
turi tos visos didžiai naudingos 
medžiagos pilnus rinkinius/" 

% , 

Leonardas Dambriūnas 

vių kalbos veiksmažodžių aspek
tai nėra gramatinė kategorija, bet 
semantinė, reikšminė kategorija. 
Anksčiau kai kurių kalbininkų 
buvo galvojama, kad lietuvių 
kalbos veiksmažodžių aspektai 
esą gerokai panašūs į slavų kal
bų veiksmažodžių aspektus, kur 
jie yra aiški gramatinė kategori 

tuvos Mokykloje. Gimtojoje Kai- i j a , t y., tam tikrais atvejais jie ei
goje ir kt.; 1937 — Lietuvių kal-

•Gąl dar;- daugiau • —y skaitant 
kad .ir "puslapiais — Leonardas 
Dambriūnas prirašė Gimtojoje 
Kalboje — ir Lietuvoje leistoje ir 
vėliau "atgaivintoje" JAV (1958 
— 1968). Nuo 1961 metų Dam
briūnas ne tik Gimtąją Kalbą 
redagavo, bet didele dalimi ir pri
rašyti turėjo, nes vis amžinai trū
ko bendradarbių. Kas dabar dar 
turi pilną Gimtosios Kalbos rin
kinį, tas turi neišsemiamą šalti
nį įvairių lietuvių kalbos prak
tiško vartojimo patarimų, ku
rių daugeliu atvejų niekur kitur 
negalima surasti. Kadangi JAV iš
ėjo 40 GK numerių ( kai kurie 
numeriai, tieSa, buvo dvigubi), 
kurių kiekvienas turi apie 32 
puslapius, tai susidarytų didelis 
1200 puslapių tomas. Sio tomo 
bent pusė tikrai yra parašyta 
Dambriūno, kas sudarytų storo
ką 500 puslapių knygą! Kai jis 
pavargo, pats vienas nešdamas 
tokią sunkią naštą ir pasitraukė na gramatinių laikų funkcijas. 

bos gramatika, skirta nelietuvių; § j a m e veikale Dambriūnas taipJiS GK redagavimo, tai GK irgi 
mokykloms, parašyta kartu su J. pat nurodė, kad lietuvių kalbos | "pasitraukė", arba, grubiais žo-
Kaplanu; 1939 — Lietuvių kai- visų aspektų veiksmažodžiai ga- dUais tariant, numirė... 
bos skaitymai, skirti nelietuvių ]j būti vartojami visuose gramą- J Dambriūnas buvo konkretaus 
gimnazijoms; ypač labai naudin-' tiniuose laikuose. Toliau taip pat j darbo ir pareigos žmogui Gerai 
gas Kalbos patarėjas, 1939 ir k t ) paaiškėjo, kad kai kurie lietuvių prisimenu, kai apie 1963 metus 
iis labai rūpinosi praktišku, geru • kalbos veiksmažodžiai gali turė-
lietuvių kalbos vartojimu. Į ti kelis aspektus, kurie keičiasi pa

jau Amerikoje Dambriūnas iš- j gal reikšmę ir pagal įvairius gra-
leido savo svarbų mokslinį dar-; matinius laikus. Šiuo veikalu ir 
bą (nors ir šis darbas turi prak-\ jo išvadomis yra pasinaudojęs jau 
tinės reikšmės): Lietuvių kalbos ne vienas lietuvis ir nelietuvis 
veiksmažodžių aspektai, 1960,; kalbininkas. (Plgk. ypač: VVolf-
$iame veikale pirmą kartą ari-I gang Dressler. Studien zur verba- j krovęs darbais, bet vis vien jau 
džiai išnagrinėta anksčiau tiki len PIuratatt, Viena, 1968, PP« j fiąs oareigą orie mūsų darbo crri-
pfobejšmais paliesta sritis ii pa-; 10, 60, 62, 76 ir kt,). tfdėti Ir tada ji* dirbo labai s u 
darytas svarbios išvados, kurios Mokslinių straipsniu įvairiais j ningai ir labai stropiai. To dirbo 
ir dabar galioja. Svarbiausia šio klausimais Da^briūrias taip pat j ir bendradarbiavimo vaisius: 1966 j kaip atrodo senosios kalbos, paly-
darbo i&acla Vuvo ial, kad lietu-i yra paskelbi .Auluose, CimJto'id- į metais išėjo pirmoji pjltla Uetu-'giiius jas su naujosiomis. Seno-

kreipiausi į jį. kviesdamas prisi
dėti prie lietuvių kalbos grama
tikos anglų kalba mosimo. (Ją 
pradžioje ruošėme mudu du: prof. 
dr. William R. Schmalstieg ir Čia 
rašantysis). Dambriūnas man 
tuojau atsakė, kad jau esąs persi-

esančios kuriuo nors atžvilgiu 
menkesnės, bet priešingai, laiko 
jas" pranašesnėmis . už • senovines 
kalbas. Jie įrodinėja, kad žmonės 
ir tautos eina pažangos keliu ne 
tik kitose, bet ir kalbos srityje. Ir 
būtų keista, jei būtų kitaip. To-j 
kios nuomonės tarp kitų kalbi-į 
ninku vra ir žinomas danų ling-; 

vistas O. Jespersenas. Savo kny
goje "Kalba — jos prigimtis, rai-! 
da ir kilmė" jis teigia, kad apie į 
kalbos vertingumą tenka spręsti! 
iš to, kiek ji tinka uždaviniui, ku- į 
ris jai skirtas. Geriausia kalba\ 
esanti toji, kuri lengva išmokti,' 
lengva ir patogi vartoti, kuri tin- j 
ka tiek praktiniam gyvenimui, I 
tiek ir įvairiausiam žmogaus! 
minčių bei jausmų pasauliui iš-į 
reikšti. Trumpai kalbant, geriau
sia kalba toji, kurios mažiausio
mis priemonėmis bei lengviausio
mis pastangomis daugiausia pa
daroma. Vadinas, kalbos gerumo 
ar tinkamumo kriterijum jis lai
ko jos tikslingumą, praktiškumą. 

Be abejo, kalbas nėra lengva 
tuo atžvilgiu palyginti, nes viena 
vienu, kita kitu atžvilgiu gali bū
ti prartalesnė. Vis dėlto nėra rei
kalo iš apmaudo teigti, kad visos 
Jos esančios vienodos. Yra ir ob
jektyvių kriterijų, kurie padeda 
nustatyti kalbinių darinių ma
žesnį ar didesni tinkamumą. Pvz. 
dviejų skiemenų žodis geresnis, 
negu tą patį reiškiąs penkių ar 
Šešių skiemenų. Lengvesnė toji 
kalba, kuri nevartoja nereikalin
gų, atmintį apsunkinančių for
mų, pvz. dviskaitos, kuri vartoja 
paprastesnes formas, kurioje ma
žiau išimčių ir t t 

Pažiūrėkime fiba? temfcreSau, 
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Jaa turime styginiu Ir liaudies 
instrumente orkestrą 
Jaunimo centro muzikine programa 

tradicine vakariene 

VLADAS JAKUBĖNAS 

• 

Jaunimo centras Chicagoje gar- suita buvo sklandžiai paties au-
sėja ir kaip pirmaeilės reikšmės toriaus padiriguota, tik sunkes-
Chicagos kultūrinio gyvenimo j nėse vietose buvo jaučiama nepa-
centras, apimąs visokiausias veik- į kankamo susirepetavimo, kas at
los sritis. Jaunimo centro salė yra 
svarbiausia "mažesnių" koncer
tų vieta. Ne paskutinę vietą Jau-
itimo centro reikšmingume už
ima jame viešpataujanti nuošir
di lietuviška atmosfera; jai suda
ryti nemažai reikšmės turi kun. 
Algimanto Kezio, S. J. šviesi as
menybė, kuris šalia išgarsėju
sios savo "specialybės", kaip fo
tografas menininkas, žinomas 
jau ir busimojo JAV prezidento 
namuose, suspėja būti visur, kur 
jis reikalingas. 

Tad nenuostabu, kad ir šį kar-

siliepė vietomis j intonacijos šva 
rūmą. 

H Pov. Mieliulio padiriguotų 
kūrink} styginiams geriausiai bus 
pavykusi pirmoji dalis W . A. Mo-
zarto garsiosios Serenados ("Ei-
ne kleine Nachtmusik). R. Schu-
mano "Traeumerei" (Svajonė) 
buvo atlikta kiek per lėtu tempu, 
kas sudarė sunkumų styginin-
kams ir atėmė dalį šio kūrinio ro
mantinio spalvingumo. Geras 
numeris buvo W . A Mozarto ži
nomos "lengvosios" (kuri visai nė
ra taip lengva) sonatos C Major I 

ii jau niekada nefunkcionavo. j therapy". Šioje studijoje dr. Ma-
B. Britten buvo pasaulinio mas

to dabarties kompozirorius, daug 
tūlis įveda į psichatriją ir į klini
kinę psichologiją savo išrastą me-

k'ur savo'kūryboje meistriškai mo- ! todą psichinių ligų gydymui. 
kėjęs jungti ir praeities amžių pa
tyrimą ir šiandieninį avangardą. 

Plačiai žinomos jo labai origi- j p ^ g i m t ą j ą 

"Metaglossotherapy" reikštų 
maždaug tai, kad, pakeičiant žmo-

kalbą, galima pa

galios operos, iš kurių bene gar
siausia yra "Peter Grimes", maty-
ra ir Chicagos Lyric operoje. Tai 
buvę vienas įspūdingiausių pa
statymų pastarųjų metų Lyric 
operos repertuaruos. Nemažai 
yra sukūręs kamerinės, :aipgi re
liginės muzikos ir dainų. B. Bri-
eno šedevru yra laikomas "Karo 

tą Jaunimo centro vakaro progra- dalis, sklandžiai gražia techni-
m a pttteikta prieš tradicinę va- ka paskambinta Emilijos Pakš-
karienę gruodžio 5 d., sutraukė 
pilnutėlę salę žmonių. Jaunimo 
centras turėjo ir ką publikai pa
lodyti: naujai susiorganizavusį 
stygirtinkų orkestrą, vedamą Po
vilo MfeliuKo, dalyvaujant Balio 
Pakšto liaudies instrumentų 
grupei, jam pačiam grojant rage
liu. 

Buto parengta įvairi, įdomiai 
parinkta programa. Neseniai su
sidariusiame ansamblyje gal ne 
viskas iškart gali būti tobulai su
repetuota, išlyginta, tačiau visu
mos fspttdis buvo visai patenkina
mas. Pirmuoju numeriu ėjo V. 
J(lovoj"išplėsta liaudies dainos 
pobūdžio "Svajonėlė". Cia turė
jo progos gražiai pasireikšti Ba-

Sfo lakš tas rageliu solo, parody-
amas gražų toną, ekspresiją ir, 

kas įdomiausia, savotišką instru
mento tembrą, skirtingą nuo 
obojaus, klarneto ir fleitos. Jam 
tenorimu rageliu gražiai pritarė 
Vincas Vaitkus. Abu instrumen
tai gauti iš Lietuva*, pasižymi 
ypač švaria intonacija, šio tipo 
instrumentuose nelengvai pasie
kiamą. Panašaus įspūdžio teikė 
ir paties Povilo Mieliulio 
harmonizuota liaudies daina "Su
grįžo Rainelė*".. AtŪkta.tuo pačiu 
§asfĖį£j[. ToI^Vfe^ . " . įdomį i i ' šįi-
gątKojtą rausto Strolios atskiru 
muzikinių fragmentų eilė, įter
piama į deklamuojamą eilėraštį 

(jo autorius nenurodytas). Ši 

taitės (gal tik su kiek per dažnu 
pedalo vartojimu to tipo muzi
kai) . Veikalas buvo sklandžiai 
aranžuotas su styginio orkestro 
pritarimu. "Andante cantabile" 
iš Čaikovskio stygų kvarteto, iš
garsėjęs kūrinys, dažnai atlieka
mas vien stygininkų simfoniniuo
se koncertuose, buvo dirigento 
pateiktas kiek per greitu tempu, 
kas a tėmė veiksmingumo dalį pla
čiai antros temos melodijai, ypač 
pirmųjų smuikų pirmajam pul
tui, kurį užėmė mūsų žinomi 
smuikininkai Povilas Matiukas ir 
dr. Leonidas Ragas. 

Šiaip orkestro dalyvių sąstatas 
gan nelygus, bet gražių galimu
mų. Pažymėtinas grynas ir gra
žus tonas Čelistės Vilijos Slavins
kaitės ir visai neblogas — vienin
telės kontrabasistės Henrietos Če-
sanoviertės. Emilija Pakštaitė, at
likusi fortepijono solo, vėl grįžo 
prie savo, kaip atrodo, irgi gerai 
valdomo smuiko. 

Koncertas užsibaigė barokinio 
laikotarpio prancūzų žymaus 
kompozitoriaus J. Ph. Rameau 
"Menuetu" . 

Patyrėme gražių, naujų įspū
džių; į mūsų muzikinį gyveni
mą įėjo naujas elementas": stygi
nių, ir liaudies, uastmmėntų; an
samblis. 

Linkėkime jam eiti autokriti
kos ir tobulėjimo keliu: graži pra
džia privalo būti toliau vystoma. 

Benjamin Britten 

Pasaulis neteko 
Benjamin'o Britten'o 
Anglija savo muzikais — kom

pozitoriais niekada Europoje ne
pirmavo, kaip, sakysim, Vokieti
ja ar Austrija. Tačiau šių die
nų muzikiniam gyvenime ji vis 
dėlto turėjo kompozitorių, kuris 
buvo bene pats didžiausias viso
je Anglijos istorijoje. Tai Benja-
min Britten, kuris, būdamas dar 
tik 63 metų, mirė gruodžio 4 d., 
sustojus širdžiai. Po 1973 metais 
padarytos operacijos, normaliai 

•keisti ir patį žmogaus charakterį. 
Ypač tai pagelbsti šizofrenijoje, 
kai pacientui beveik praradus sa
vo logišką kalbą ir savo asmeny
bę, galima jį pramokyti naujos, 
svetimos kalbos ir pamažu padė
ti jam surasti save ir prarastą pa
saulį. 

Šis naujas me'odas ir patraukė 
equiem", kuriame liturginis lo- '• pasaulio dėmesį. Anglijoje, Royąl 

tvniškasis tekstas eina pakaito- j F r e e Hospital School of Medici-
mis su karą smerkiančiais poezi- ne (University of London), Sout-
ios posmais. western University CoHege oi 

i Medicine (Cebu Ci ty) , Filipinuo-
B. Britten taigi buvo puikus; x ; SveiCarijos Psichiatrinėje kli-

p i an i s t a s i r t a rp t auan :oga r sos im- j n i k o j e (Schloessli), netoli Zueri-
fonines muzikos dirigentas. Be sa-1 c h o > u K a n a c Į 0 S M c G i i l a n į v e r s i -
vo paties kurmių, ypač mėgo « - teto Transcultural Psychiatric 
riguoti, grojant Bacho. Purcello; R e s e a r c h sekcijoje dr. Matulio 
ir Mozarto kūrybą. ; j^ėjos ir metaglossotherapija jau 

Benjaminu: Brittenui mirus, yra įtrauktos į akademines ir kK-

Pamineta "Žemes" 
antologijos 25 mėty 

išleidimo sukaktis 

etai", skirtą visų Sovietijos pa
vergtųjų tautų poetams, turė
jusiems palikti savo tėvynes, krp. 

= 

Italų kalba išleisto? "Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos' viršelis. 

šiandien jo liūdi ne vien tik Bri
tanija, kaip didžiausio savo kom
pozitoriaus, bet prie jo karsto len
kia galvą ir visas muzikinis pa
saulis. 

"LIETUVOS KATALIKU 
BAŽNYČIOS KRONIKA" 

ITALIŠKAI 

Jau pasiekė Chfcagą pirmieji 
egzemplioriai italų kalbon iš
verstos ' 'Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos", išleistos Mila
ne pavadinimu: "Cronaca della 
Chiesa Cattolica in Lhuania. La 
lotta dei lituani per la propria 
identita di popolo". Išleido La 
Casa di Matriona, 1976 m. 497 
psl. Knygoje duodami vertimai 
dešimties Kronikos numerių, 
įžangoje paliečiant faktus iš 
1972-1976 m. Pabaigoje — lite
ratūros sąrašas, santrumpos, al
fabetinis pavardžių ir vietų turi
nys. Leidinys parankus, įspū
dingas, praktiškas. Vertimą pa
rūpino prsl. V. Mincevičius, pa-

I rodąs daug iniciatyvos, Lietuvos 
reikalus spauicfje ginant 

NAUJi LIETUVIO 
MOKSLININKO METODAI 

Netolimoje ateityje bus išleis
ta dr. Anatolijaus Matulio knyga 
"Psychopathology of Language. 
An Introduction to Metagjosso-

nikines diskusijas. 
Praeito spalio 2 d. dr. A Ma

tulis buvo pakviestas į vokiečių 
Psichoanalitinės akademijos su
ruoštą simpoziumą Duesseldorfo 
universitete, kur jo pažiūros buvo 
sutiktos su didoku entuziazmu. 
Ateinančių metų rudenį (rug
sėjo 28 d.) dr. A. Matulis yra pa
kviestas kalbėti apie savo "meta
glossotherapy" teoriją pasaulio 
•psichiatrų kongrese, Honolulu, 
Havajuose. 

Šiuo metu dr. A. Matulis dėsto 
psichopatalogiją ir "Cross-Cultu-
ral studies" Wisconsmo universi
tete, Green Bay. 

LITURGINIO GIEDOJIMO 
NAUJIENOS 

Muzikas Alfonsas Mikulskis, 
prašomas kun. L. Budrecko, su
tiko Eucharistiniam Kongresui 
savo sukomponuotas mišraus 
choro mišias, kongrese atliktas 
su kanklių Orkestro palyda, aran
žuoti dviem balsam šu var
gonų palyda; kompoz. ses. M. 
Bernarda, kazimierietė, apsiėmė 
sukomponuoti muziką prel. Sta
sio Žiliaus mišių giesmių teks
tams, o kun. Vytautas Zakaras 
verčia iš vokiečių kalbos į lietu
vių kalbą klasikinių Franz Schu-
bert'o (1797-1826) mišių gies
mių tekstus. 

(Atkelta iš 4 pusL) 

jas poezijos rinkinys "Alkana ke- I 
lionė". 

Po trumpos pertraukėlės, po 
kavos ir vyno pasipfldymo, ak
toriai Stasė Kielaitė, Jonas Kele- j 
čius ir jiems muzikiniais įrašais ! S 
talkinusi Vanda Aleknienė a t l i - jS 
ko "2emės" poetų kūrybos meis- Į S 
triškai parengtą rečitalį. Progra
mai buvo pasirinka tik "Žemės" 
antalogijoje atspausdinti jų eilė
raščiai. Visa kavinės aplinka, 
šventinės dekoracijos, gėlės, kny
gos, o taipgi rinktinė kultūringa 
publika sudarė poezijos žodžiui, 
ir aktorių įdėtam triūsui idealias 
reiškimosi sąlygas. Aktoriai 
tai puikiai išnaudojo, Žemininkų 
poezijos rečrtatyvinė interpreta
cija, kūrybingai atrasta Stasės 
Kielaitės ir Jono Kelečiaus, buvo 
neeilinis kultūrinis pergyveni
mas. 

Vakaronę užsklendė poetas Ka
zys Bradūnas, perskaitydamas 
naują savo eilėraštį "Egzodo po-

giiiimiiiiiiiiiimiiiiHiittimiiiimiiiitii'fc 

I WAGNER and SONS I 
TYPEWRITERS, 

ADDING MACHINES 
AND CHECKWRITERS 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums B 

patarnavimas 
Pbone — 581-411) 

5610 S. Pulaski Rd., Chicago 
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VLADAS VAILIONIS 

"LIKIMO AUDROSE" 
Romane ap rašoma Dzūkijos 

partizanų veikla. Knyga 344 
pusi., kietais virbeliais. Į t rauk
t a į U.S. Kongreso biblioteką. 
Kaina $7.00. 

Užsakymus s iųs t i "Draugo" 
adresu. Illinois valst i jos gyven
tojai prideda 5cc mokesčių. 

U T O R E P A I R 
tane-up, motoro, stabdžių, vairo 

A 
M o t.oi 
ir automatinių transmisijų remontas. 

Starteriams Ir altenatoriams duodame ilgalaikes 
garantijas. TEXACO gazolinas. 

!CMAS DUBAUSKAS •? H T - i S PI$*Y$ 
?"$$ UfM Westerf A?eime — Telef, 737-3888 

— 
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A. T VE RAS 
2646 W. 69th Street — TeL RE 7-1941 i 

PaHa vimas ir taisymas į 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES = 
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JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIU M A N A S I LIETUVA K ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos 

PACKAGE EXPRESS ^ TRAVEL AGfcNCY. INC. 

M£$ STLN&iAMtS DUOT, UfcTyviAMS GERIAUSIA 
PAT6RNAVIMA IR GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS. 

[SIGYKTTE LARAI PATVARIĄ IR EKONOMIŠKA 
SUSISIEKIMO PRIEMONĘ. 

A t v y k i t e p a m a t y t i 
I to j l 1077 riHl Jhrysler 
etemonufta 9d 2? raylro galione 
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• • 

MHUH leidiniai 
• Lietuvių fotografų išeivi

joje PARODA 7 5 " . Redagavo 
Eugenijus Būtėnas. Bleido Lietu
vių fotą archyvas 1976 metais. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė 
Chicagoje. Leidinys puošnaus, 
didelio formato, 68 psl., kuriuose 
regime trisdešimt devynių mūsų 
fotografų rinktinius darbus, bu
vusius priėjusių m«tu (1975) 
lietuvių fotografų parodoje. Lei
dinį jau galima užsisakyti Lie
tuvių foto archyve, 5620 S. Cla-
remont Ave,, Chicago, HL, 60636. 
Leidinio kaina 3 dol. 

• AKIRAČIAI, 1976 m. spa
lio mėn., Nr. 9. Atviro žodžio 
mėnraštis. Redaguoja Redakcinė 
kolegija. Leidžia Viewpoint Press, 
Inc., 6821 S. Maplevvood Ave,, 
Chicago, 111., 60629. Metinė pre
numerata 8 dol. 

Kultūrinių ir visuomeninių 
puslapių svarstymuose vis ieško
ma šios dienos aštresnių aktua
lijų, rečiau paglostant, dažniau 
pabraukiant prieš plauką, žino-
nja, vis tos TEISYBES vardan. 

5į TurtĄ s\-a«T6ffl4 d!£4ė!Tt!rlė 
tifrpMfr palikimo problema, kai 

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyr imo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pris tatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas K O K O NEMOKA. 

Prie firmos skyrių yra krautovės, Jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produkto, odos avalynei ir kitų daiktų. 

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet. 

jaunimu, aptariamos pastaruoju 
metu išėjusios poezijos knygos, 
'domiai liečiami bendruomeniniai 
interesai. 

• AŠIS, 1976 m. Nr . I I . Siau
rės Amerikos Lietuvių studentų 
sąjungos informacinis biuletenis, 
išeinantis keturis kartus metuo
se. Biuletenis ;.trodo gana varga
nai. Matyt , ka.> tik turėta po ran
ka, tai v m a s ir spausdinta, be at 
rankos, be plano. Leidinėlis 20 
techniškai labai prastai atspaus
dintų puslapėlių, kurių daugiau 
pusė prirašyti jau anglų kalba. 
Gi lietuviškai rašant, vtsai ne
paisoma nei rašybos, nei skyry
bos nei aplamai lietuvių kalbos 
grynumo. Mūsų studentai šiuo 
savo leidiniu turėtų rimčiau su
sirūpinti ir ft visais atžvilgiais 11 D e t r o f t 12> M k h - ~ , , 8 0 T J o s C a m P M A v e n u e 

i M ^ T-,. . i_î _ M i t a j i J I Hamtramck, Mich. — 11339 Jos CanpM A V M I M 
kilstelėti aukštyn Ašies adre- | HartJord „ ^ ^ _ 1 M_1 2 6 H i U s i d e A v e o u e 
sas: Ašis , c-o Vytautas Zagars-
kas, 17421 Schennely Ave., O e -
veland, Ohio44119. 

(LICENSED BY VNBSHPOSYLTORG) 
VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BRQADWAY, N£W YORK, R. Y. 

TEL — 581-6590; 581-7729 
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Cordobt 2-Doof Hardtop 

W tlJSt* pirtrrlaiHl 1978 metų Chrysler ar Plyaaouth. 

. J~*/T* * 

0019 
! 

3^f-3. 

Baick, Pontiac, OMsnoMle iv 
kaino. Pradedant nuo $100. Mūsų dlrbto-
V karosai^ (Body), sparnus (Fenders) ir 

•̂̂ ja'jRla" *iif'»ooh?!<q 5*rH '̂ Haj Chkagoje, gerbtąsias viri 50 meto. 

• 
M 0 S 9 S K Y R I A I : 

AlIentown, Pa. — 120 Tilghman Street 
Baltimore 31. Md. — 1828 Fleet Street 
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 MefX»rt«fd 
Buffalo 12, N. Y. — 701 PlHmore Avenue 
Chicago 22, m. — 1241 No. Ashland Avenue 
Chicago, UI. 60629 — 2608 West 69 Street .. 
Chicago, TO. 60*09 — 1855 West 47 Street r.....,..^--~». 
Cleveland 13, Ohio —1028 Kenilwordi Avenue ..... 

• ŠALTINIS, 1976 m. Nr. 4. 
Tikybinės ir tautinės minties 
žurnalas. Išeina kas antras mė
nuo. Redaguoja kun. S. Matulis. 
VIIC. Administruoja J. Dubickas. 
Prenumerata metams 4 dol. Re
dakcijos ir administracijos adre
sas: 16 Hound Ad., West Bridg-
food, NotantfUBi N G 2 6AH, 

bamai f su Lietuvoje buvusiuoju I Engiami. 

tmnm 
240-2348 
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Woodhaven, Queens, N. Y. 11421 — 80-14 Jamaka Ave. 296-S236 

LAK£WOOD, H. S. 0679! — 234 Seeoad « t 
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KRIKŠČIONIŠKO 
GYVENIMO 
PAVYZDŽIU 

SKLEIDŽIAMA 
MEILE 

DALIA KL fCČ : \ : 

MOČIUTES DOVANELE 
ALDONA ŠIMAITIENĖ 

Danutė Lipčiūtė-Augienė laiks 
nuo laiko papildo mū^ų knygų 
lentynas. Jos vyrui grafikui a.a. 
P. Augiui mirus, sulaukėme mo
nografijos. Vėliau prasmingai 
paminėjo 10 metų mirties su
kakti, išleisdama jo iliustruotą 
"Pupos pasaka". Šiandien atneša 
"Močiutės dovanėlę". 

Ta i dovanėlė mažiesiems, pra-
veriantiems duris į neišsemiamą 
raitijos pasaulį. Tai abėcėlė. Pir
mieji žingsniai sunkūs ir vargi
nantys, svarbu juos padaryti kuo 
patrauklesniais. Už tai sa rūpes
čiu ir viltimi imamo ''Močiutės 
dovanėlę" į rankas. 

Kiekvienai raidyno raidei au
torė skiria ketureilį posmelį, ei
lutes pradėdama vis ta pačia rai
de, o kartais net tuo pačiu žo
džiu, "kad geriau įsikaltų į gal
vą". Eiliavimas lengvas, sklan-

Genys snapu — tuk tuk tuk 
Garnio kojos — šliup šliup 

šliup. 

Ir čia vaizdingų ištiktukų pa
galba sukuriamas vaizdas. Kuris 
vaikas nemoka kalti tuk tuk tuk, 
o šliup šliup šliup pats už save 
kalba. Tačiau autorė eina dar to
liau. 

Žvirbliai daržą išakėjo, 
Žirnių saują pasisėjo. 
Žiogas smuikeliu jiems grojo, 
Žvirbliai šoko klumpakojį. 

Ir tame piešinyje ir tame 
"zum zum zura" jauti judesį, 
jauti musių ir uodų spiečių, jau
ti patį uodegos šmaikštelėjimą. 
Tikrai vietomis autorė ir iliustra-
torė tarsi susilieja į darnų duetą. 

Sangvinu atlikto piešinio tech
nika nesudėtinga, neišdailinta, 
vaikui lengvai suprantama. Jad
vyga Paukštienė lengvų ir tau
pių linijų pagalba sukuria vaiz
dą, neapkrautą smulkmenomis, 
bet pulsuojantį gyvybe. 

dus, "įprastinis". Pvz.: 

Dviratuką Paulius gavo, 
Dėdę aplankyt važiavo. 
Dunda kelias, ratai šyla, 
Dulkių debesėliai kyla. 

"Močiutės dovanėlė" — tai 
mažas ir margas pasaulėlis. Jis 
Šviesus, linksmas ir judrus; retai 
pridengia jį šešėlis. Tai pasaulė
lis, gerai pažįstamas iš autorės 
vaikystės laikų. Pažįstamas jis ir 
šių dienų mažajam skaitytojui. 
Ras jis čia ir batus, ir laikrodį, 
ir ūsus. Ras jis čia Margi, Rai-
niuką ir daugybę uodų. Tie ho
rizontai kartais truputį praplečia
mi. Į miesto gyvenimą įvedamas 
ožys, ėriukas ir net zoologijos so
do prašmatnybės —zebras, ži
rafa, krokodilas. Veltui dairysies 
didelių naujovių. Yra čia ir na
ras, ir astronautas, ir 

Pelytė ruošiasi į Marsą — 
Pakils padangėn raketa, 
Prie diržo riša parašiutą, 
Peliukių lydi palyda. 

Tai naujovės, bet jos kažkaip 
derinasi prie viso vaizdo, iš jo 
rėkiančiai neišsiskirdamos. 

Gal ryškiausia šio pasaulėlio 
ypatybė yra gyvumas. "Irklai 
laivą stumia, supa", ''Yla lopo 
kiaurą batą", "Laiką skaito laik
rodukas". Kažkaip ištirpsta riba 
ta rp gyvo ir negyvo pasaulio. 
Čia viskas juda, kruta. S arbus 
veikėjas yra pats vaikas. Jis dir
ba, žaidžia. Štai žiemos vaizdelis: 

Sniego pusnį išbraidžiau, 
Sniego senį nulipdžiau. 
Skrieju rogėm nuo kalniuko 
Su mergytėm, su berniukais. 

Neatsilieka ir gyvulių pasaulis. 
Retai rasime aprašymą. Autorė 
paprastai leidžia jiems gyventi 
savo gyvenimu. 

Genys snapu — tuk tuk tuk, 
Garnys braidžioja po bala. 

jau visai susipina realybė 
su gyvuline pasaka. Randame 
tarsi seniai pažįstamus muzikan- I 
tą žiogelį, šokantį kiškį ir pyra
gus bekepančią laputę. 

Augienė nebe viena toje Švie
sos ir judesio karalystėje. Jai į 
talką ateina knygos iliustratorė 
Jadvyga Paukštienė. Kiekvienam 
posmeliui skirta viso puslapio 
iliustracija, paantrinanti posme
lio mintį ir užsklanda tą raidę 
kartais savotiškai papildanti. Jei 
grybas, batas, laikrodis turi savo 
charakterį ir judesį, tai ką jau 

besakyti apie ožį, kiškį, lapę, o 
pagaliau ir apie pačius vaikus, 
kai jie čiuožia, žaidžia ar rūpes
tingai kiemelį šluoja. Visa kara
lystė uodų ir musių tik laksto, 
zvimbia. Pažiūrėkite su kokiu 

Užvožiame knygą su dėkingu
mu autorei ir iliustratorei. Čia 
mūsų mažieji smagiai pasimokė 
ir pabuvojo tame pasaulyje, ku
ris taip nuostabiai sujungia iš
eivijos dalią su tėviškės laukais. 
Tikime, kad tie puslapiai bus 
pradinis šaltinis naujų temų, 
naujų pokalbių. Tai dovanėlė 

I mažiesiems, tai laukta dovana 
mums visiems. Laukiame ir dau
giau. 

grakštumu ir energija: 

Zebras uodega juos vaiko, 
,Zum zum zum vis nepataiko. 

Aštuoniolika metų iš eilės Chi -
coje yra ruošiama užda
ros rekolekcijos rr.oterirr.;. *:-; 
vyksta lapkričio mėnesio pradžio
je Cenacle patalpose, seselių vie
nuolių priežiūroje. Šiais metais 
rekolekcijas pravedė kun. J. Vaiš-
nys, SJ. 

Kun. J. Vaišnys su nuoširdžiu 
pasiruošimu nagrinėjo tai, kas Į 
yra hm svarbu dvidešimtojo am
žiaus lietuvei katalikei, sudabar
tindamas Kristaus meilės prasmę, 
įžvelgdamas iš kur ateiname, kas 
esame ir kur einame, bei ko tu
rėtumėm sieieti krikščioniškojo 
pasaulio akiratyje. 

Paskaitos, pašnekesiai bei 
konferencijos buvo taikliai išpla
nuotos. Viena iš įdomiausių te
mų buvo: ar yra Dievas? 

Susikaupimo dienos nesiribojo 
vien paskaitomis, buvo sąlygos 
ir individualiems pašnekesiams, 
ar tai su dvasios vadu ar su vie
na iš vienuolių, buvo skirtas lai
kas ir maldoms ir meditacijai. 
Dalyvėms buvo perteiktas siste
mingai parengtas meditacijos 
proceso planas, kuris praktiškai 
daug kam padėjo tobuliau su
kaupti savo mintis. 

Parinktos temos konferenci-
tai 

padarė rekolekcijas gyvas, įdo-

Vafc>u=LZ.jii Tiaiosa.Lieaė Pasivaikščiojimas (gobelenas) 

Vagių išgrobstomi Europos d«ir > 
Yra daug įrodymų, kad Euro

pos Bendruomenės kraštuose vei
kia išsispecializavusios gaujos 
meno kūriniams vogti. Pavog
tiems meno turtams parduoti yra 
gerai organizuotas tinklas, pana
šiai, kaip ir narkotikų kontra
bandoje. Konstatuota, kad yra 
specialūs pardavimo centrai, ku
rie užsiima vogtų meno kūrinių, j cūzijoje iš Saint-Gervais bažny-

Daontė Upcratč-Aticiene, MOČIU
TES DOVANĖLE. Chicaga, 19761 *°™s b u v o ! a b a i vai r ios 
m. Didelio formato. 71 p. Kieti yir- padarė rekolekcijas gyv 
sėliai. Kaina 4 dol. Gaunama ir mias. Giliai buvo pabrėžta mal-
'Drauge'. 

Nauja mados išmone 
Pomėgis mūvėti daug žiedų 

šiuo metu persimetė ir pašoko 
net ligi ausų. Mėgstančios pasi
puošti daba r išdabina ausis su 
daugybe auskarų. Skirtingam 
efektui pabrėžti, madų kūrėjai 
padrąsina užsikabinti n e t . . . 
penketą auskarų ant vienos au
sies ir t ik vieną ant kitos! 
"Atsiminkit, papuošalai turi bū
ti pokštas", pri tar ia amerikietė 
laikraštininke Dorsev Connors. 

dos galia, ypač, kai ji praktikuo
jama bendrai visos šeimos: "A 
family, that prays together, stays 
together". 

Tokios susikaupimo dienos 
daug prisideda prie dvasinio at
sinaujinimo bei atgimimo ir pa
siryžimo savo krikščioniško gy
venimo pavyzdžiu skleisti Kris
taus meilę. 

Šių uždarų rekolekcijų inicia
torė bei organizatorė yra d r. J. 
Meškauskiene. Visų rekolekcijose 
dalyvavusių Vardu gili padėka 
organizatorėms ir kun. J. Vaiš-
niui už šias susikaupimo dienas, 
kurios lieka kaip prasminga, 
švenčių proga, dvasinė dovana. 

menys. Bet ir bažnyčios neatbai
do piktadarių. Chatelain sako, 
kad tarp 1970 ir 1974 m. dingo 
81.929 archeologiniai daiktai, iš 
kurių vos tik pusė buvo suras
ta. Anot Chatelain, dailės kūri
nių grobikų aktyvumas yra per
ėjęs iš "amatininkiško darbo" į 
'pramoninį darbą". Taip Pran 

archeologinių vertybių, brangių 
kilimų pardavimu. Apie tai in
formuoja Prancūzijos muziejaus 
direktorius Jean Chatelain, Eu
ropos EG komisijai pavedus. 

Pirmąja priemone užkirsti ke
lią dailės kūrinių vagystėms Cha
telain laiko meno vertybių Euro
poje inventarizacijos sudarymą. 
Kompiuterio pagalba tai yra 
įmanoma. Dailės kūrinių karto
teka galės tada pasinaudoti In-
terpol, ir tai padės sėkmingiau 
kovoti su dailės kūrinių grobi
mo epidemija. 

Muziejaus direktorius savo pra
nešime pateikia komisijai pri
trenkiančius skaičius. Vien Ita
lijoje nuo karo pradžios iki šių 
dienų pavogta 44.000 labai ver
tingų meno kūrinių. Kasmet tų 
vagysčių vis daugėja. 1970 m. bu
vo pavogti 2.466 kūriniai, bet 
1974 m. jų skaičius pašoko net 
rki 10.952. Nuo vagių labiausiai 
nukenčia muziejai ir privatūs as-

Dr. Mirga Girniuvienč skaito paskaitą Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
X suvažiavime Detroite L m. lapkričio 26 d. Paskaitos tema "Menas ir tiesa". 

Hvetr- isae L'MĴ MS 

EI. Buračaite 

PAUKŠT* 

Šįryt ir vėl pabudo šviesos paukštė nuostabi 
Ilgu sparną Šlamėjimu. 

Aplankė pušį, su tuščiais varnų lizdais klevus, 
Senuolį samanotą akmenį jūros krante.*. 
Ir vėl kažin kur dingo klykdama 
Tolybių toliuose, bangų tvane... 

Tai mano kūdikystės sapnų paukštė. 
Ji, taip suklikusi, siaubui palikdavo 

ūgai, ūgai, ūgai mane. 

KODSLf 

Tiek dau<į, tiek daug pabiro lapų atskirtų!^ 
Aš nežinau. Gal nežinot geriau, 
Šitot šalnos skaudžios — 
Jos taip giltai užgauna sielą... 

Išskrido margi paukščiai ten, 
Kur saulė ir girta sula, 
Palikdami tave, mane ir tiek auksinių lapų!-. 
Mena jie tik realybės mirtį^. 

Tiek lapu negyvų, 
Ui samanoto akmenio, ant tako... 
Bet kurgi jie, kur jie, šviesusis debesėli, 
Kad o& mane ir fy ir ią prikėlei* 

čios buvo pavogtas Claude Vig 
non paveikslas 2 x 2 metrų dydžio 
Iš Tuilerien sodo, prie Pary
žiaus, pavogta Maillct statula 
svėrė 80 kg. 1973 m. iš muzie
jaus Nicoje buvo išsyk pavogta 
60 paveikslų, o iš galerijos Her-
ve vienu kartu buvo išnešta 40 
paveikslų. 1974 m. iŠ P^illeul 
muziejaus vienu kartu buvo pa
vogta šimtas paveiksliukų, >por-
celano daiktų ir senų monetų, 
šių metų sausio mėn. iš Pau-
sen pilies, Avignone, dingo iš
kart 118 Pikasso paveikslų. (Jie 
buvo spalio mėn. policijos vėl 
surasti). 

Daugumas pavogtų paveikslų 
dingsta, dalis sunaikinama, o ki
ti po ilgų kelionių net nebeat
pažįstami toje vietoje, kur jie pa
tenka. 

Ne vien Italijoje ir Prancūzi
joje, bet i r kitur Vakarų Euro
poje dailės kūrinių vagystės pa
sidarė kasdieniški reiškiniai. 
Tarp 1970 ir 1973 m. vien Bel
gijoje pavogta per 300 brangių 
meno kūrinių, Luksemburge — 
nuo 1965 m. — 140 kūrinių, gi 
Olandijoje 1974 m. iš karto buvo 
pavogta 4 Bruegelio paveikslai. 

'"Standaard" spalio 20 d. nu
meryje rašo: "Meno paveikslų 
vagystė. Vossem (Belgija). Nak
tį iš pirmadienio į antradienį ne
žinomi piktadariai įsibrovė į 
Jean Michels vilą Vosseme ir pa
vogė 5 brangius paveikslus iš 16 
ir 17 šimtmečio bei keletą anti
kinių brangenybių. Vagys turėjo 
būti geri specialistai, kurie gerai 
pažinojo daiktų vertę ir dirbo 
taip atsargiai, kad vilos savinin
kas ramiai sau miegojo viršuti
niame aukšte ir nieko nepajuto. 
Iš vilos paimti išimtinai tik pa
tys brangiausieji paveikslai, por-
celanas, kilimai, žvakidės už apie 
6 milijonai frankų." 

Chatelain nurodo dar ir į apo
litinį" meno kūrinių vagysčių 
daugėjimą. Pavyzdys — Vermee-
ro "Laiško" paveikslo pavogi
mas iš parodos Briuselyje. Vagis 
už paveikslo grąžinimą pareika
lavo pinigu Bengalijos pabėgė
liams. Kenvvoode dingo kitas 
Vermeero paveikslas ir už jo gra
žinimą buvo pareikalauta pašal
pa Grenados salos gyventojams. 
Airijoje ginkluota gauja pagrobė 
"Beit" kolekciją 20 milijonų do-

Į lerių vertės. Už sugrąžinimą ji 
I pareikalavo 500-000 angių svarų 

ir taip pat paleisti iš Anglijos ka
lėjimo 4 airius. Šios rūšies "fana
tikai" yra ypač kenksmingi, nes 
jie nėra patys meno vertybių my
lėtojai. Europos EG parlamentas 
dailės kūrinių vogimo problemą 
aptarė jau d'j'yk: 1974 m. ir da
bar. Chatelain tvirtina, kad ko
va su slapta dailės kūrinių preky
ba yra tiek pat svarbi, kaip ir ko
va su vagimis. Europos kraštai tu
ri sutartinai imtis griežtų prie
monių bei išleisti įstatymus savo 
kultūrinio paveldėjimo apsaugai. 
Taip pat ragina griežtai kovoti su 
slaptai daromais archeologiniais 
kasinėjimais. .Taip pat Chatlain ' 
ragina Europos komisiją išleisti 
įstatymus, kuriais remiantis, pa
grobtos vertybės turi būti grąžin
tos jų tikriesiems savininkams. 

Al. T . 

Gaisro sustabdymas 
virtuvėje 

Labai dažnai kyla gaisras, iš 
mažos ugnies užsidegus tau
kams keptuvėje. Paprasčiau
sias būdas užgesinti ugnį t a i 
sviesti gerokai draskos ant ug
nies. 

Taipgi kepimo soda yra vy
kusi priemonė ugnies gesinimui, 
nors miltai a r kepimo milteliai 
turi tendencijos sprogimui. Van
duo yra visai pavojingas. Nie
kad negalima griebtis degančios 
keptuvės ir nešti į kriauklę. 
Tada tik dar labiau galima iš
plėsti ugnį a r net dar blogiau 
— gali užsidegti plaukai a r d r a 
bužiai. 

Paprasčiausias ir geriausias 
būdas užges.nti ugnį keptuvė
je, t a i užvožti keptuvę dang
čiu, tuo uždusinant ugnį. 

KVAILAS V E L S A S 

na moteris pa-
smulkią kažkokią 

Kartą dar 
darė velniui 
paslaugą. 

Ėmė raguotasis jai dėkoti: 
— Niekados tavo gerumo ne

užmiršiu- Sakyk, ko tu nori! 
Ko tik įsigeisi, aš tavo norą tuo
jau patenkinsiu! 

Moteriškė ėmė karštligiškai 
galvoti. Na, ko gi panorėti! 

Velnias nutarė jai padėti. Ma
tyt, vargšelė nelabai protinga, 
kad galėtų iš karto sugalvoti. Na 
gi, kas moteriai visų svarbiausia. 

— Nori tapti gražia! Panorėk 
ir pasidarysi gražuole! 

Tą pačią akimirką pasigirdo 
skambus antausis. 

— Naehalas! — įpykusi suri
ko moteriškė. — Nejaugi aš ne 
pakankamai graži! 

L.Peieki5 


