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Siame numery PRIE GILIU 
Naujoji lenkia poezijos banga. 
Prie giliuje Lietuvos praeities šaltinių 
— pokalbis su istoriku prel. dr. 
Paulium Jatuliu. 
Dr. Jonas Basanavičius — 
didysis aušrininkas. 
Dr. Jonui Griniui 75 metai amžiaus. 
Eilėraščiai iš okupuotos Lietuvos. 
Gerovines visuomenes problerra. 
Įspūdžiai iš lietuvišku knygų 
parodos Madisono universitete. 

IT 70$ PRAEITIES ŠALTINIŲ 
Pokalbis su istoriku prel. dr. Paulium Jatuliu 

Kertine parašte 
Naujoji lenkų poezijos banga 

Kaip ir .lietuviai, lenkai kas- vis labiau nusivylė oficialiąja 
m :t a šven5Ia savo "Poezijos pa
vasarį". Prieš porą metų šis li
teratūrinis festivalis, vykstantis 
Klodzko miestelyje, įgavo naują 
pobūdį ir tapo svarbiu visuome
niniu forumu. Jauni lenkų rašy
tojai pradėjo jame diskutuoti sa
vo Šalies ir visos Rytų Europos 
visuomenines problemas; jie pa
skelbė ne tik literatūrinę, bet ir 
politinę programą. 

Apie šį lenkų poetų subruzdi
mą pernai plačiai rašė Londone 
leidžiamas žurnalas 
Pasak jo, tra 
jos pavasaryj 
lenkų poezijos 
ir kritikas Barančakas taip apta 
rė jos tikslus: 

"Nepasitikėiimas, kr :t :ka, blo-
g'o demaskavimas. Mes turime 
nenustoti grumtis, kol paskutinis 
melas ir demagogija, paskutiny
sis smurto pasireiškimas pranyks 
nuo žemės paviršiaus". 

O jaunas poetas Krinickis taip 
kalbėjo: 

"jaunosios kartos kūrybinis 
įnašas turi būti visuomeninės rai
dos dalimi. Kitaip tariant, vien 
tik sutikti su tikrove yra klaidin-

propaganda ir kurios poezija yra 
kupina ironijos ir sarkazmo. Pir
masis jo poezijos rinkinys. Lekc-
ja liryki (Lyrikos pamoka) pasiro
dė 1972 metais; antrasis rinkinys, 

Jau ilgoką laiką Romoje gy
venantis ir ten Vatikano bei ki
tuose archyvuose besirausian
t i s mūsų istorikas prel. dr. Jatu
lis Lietuvių katalikų mokslo aka 

\ demijos praėjusio suvažiavimo 
i Detroite dingstim buvo atvažia

vęs ir į Ameriką. Ta proga re
daktoriui pavyko užmegzti su 

i juo pokalbį, kurį čia patei.iiame 
i r mūsų skaitytojams. 

— Pastarais;ais dešimtme
čiais Jums, prof. Z. Ivinskiui ir 
kitiems lietuviams istorikams 
teko ilgiau padirbėti Vatikano 
archyvuose, ieškant lietuvių tau
tos istorinių pėdsakų. Ar šios 
rūšies šaltiniai ten Jūsų įau iš
semti, ar jie aplamai neišsemia
mi? 

— Labai esu dėkingas švie
saus atminimo profesoriui Ze
nonui Ivinskiui, kad j is mane 
įvedė į Vatikano archyvą ir pa
skat ino rinkti medžiagą Lietu- j 
vos istorijai. Grįžęs iš Australi
jos 1957 m. pabaigoj, ėjau į ta i - • 
ką Romoje esantiems kolegoms, \ 
nurašinėdamas Lietuvos vysku
pų reliacijas, kurių didelę dalį 
j a u buvo nurašęs kun. Rapolas 
Krasauskas . Taip pat rinkau 
medžiagą Vilniaus vyskupo kar 

•^y^*Š^.&*^ 

— Ukrainiečių ėkardinolo J. 
Slipyj prašomas, suredagavau' 
12 tomų Monumentą Ucrainae' 
Historica. J i e baigti spausdinti] 
1975 m. Tai metropolito Andrie
jaus Šeptyckio (kard. Slipyj j 
pirmtakūno. mirusio 1944) su
rinkti dokumentai, liečia ypač Į 
Rytų apeigų katalikų (ukrainie-j 
čių ir gudų) veiklą. Kadangi' 
unitų metropolitai dažnai gyve-

j no ta i Vilniuje, tai kitose D. L. 
J Kunigaikštystės vietose, tame; 
Į rinkinyje y r a apstu medžiagos | 
i apie Lietuvą: ten y r a mūsų (lo-1 
| tynų apeigų) Vilniaus ir žemai-
! čių vyskupų laiškų, ta ip pat do-, 
kumentų. kuriuos parašė įvai-, 
rūs Lietuvos valstybės pareigu-
nai. Pvz., y r a įdomūs Kijevo 
stačiatikių metropoli to Mizailo 
kar tu su kai kuriais Lietuvos di
dikais bei abata is iš Vilniaus 
1476. III. 14 siųstas-i lgas laiš-į 
kas popiežiui Sikstui IV. kuriuo 
prašoma juos priimti į Katalikų 
Bažnyčios vienybę. To laiško 
slaviškasis t eks tas j au anksčiau 
spausdintas, bet lotynišką ver- ' 
timą, a trastą Vatikano bibliote
koje, teko duoti spaudai pirmą 
kar tą . Kadangi t ame rinkinyje 
esą dokumentai a rba nebuvo j 
pilnai nurašyti , a rba tebuvo tik . šaltinių duomenys. Taigi Lietu-
nuorodos. kad reikia dar pateik- j v o g įst;ori ja ra.šoma dažnai ne-
ti ir kitus raš tus , t a i dėl pilnu-1 objektyviai. Tiesa, pasirodo ir 
mos man teko išrašyti iš ongi- r j m t ų veikalų. Laisvajame pa-
nalų visą eilę kitų dokumentų. s a u i y j e gyveną istorikai turėtų 

i. Zi'.-.aras (1881-1344) Laisvi 

d ino lo J u r g i o Radv i l o (m . 1600) 1-toiikas prel. dr. Paulius Jatulis skaito paskaitą Europos lietuvių studijų 
vardu Wam. (Jums) buvo leidyk- biografijai. Tuo tikslu išrašinė-, dienose 
los priimt?;, bet tapo cenzoriaus j a u dokumentus, esančius ne 
uždraustas prieš pat išspausdini- vien Romos archyvuose, bet per- _ g u n k u p a s a k y t i t k a s b u t u gregaeijos archvve randami, 
mą. Lenkijoje numarintą Bierezi- žiūrėjau ir ki tus Italijos archy- Į s v a r b i a u s i a . vienam bus svar- pvz., įvairių asmenų rašvti pra-
no poezijos knygą 1970 metais ^^ (Mantuvoje. Florencijoje, • b ū g v i e n i d a l y k a i ) k i t a m _ k i t i . n e š į m a j a p į e Lietuvą, Lietuvos 
išleido lenkų Institut Literacki Paduvoje, Venecijoje, Milane i r ; V a t i k a n o a r c h y v e ir bibliotekos jėzuitų provincijolo kasmet 

rary- Neapolyje bei Goettmgeno (kuy- , r a n k r a g į i ų skyriuje mums svar- siunčiami laiškai apie jų misiji-
Karaliaučiaus) archyvą Vokie j , u s y ^ n u n c j j j pranešimai, Lie- nę veiklą, apie lietuvius popie- Į 

Kraslavos t u Q s d o k u m e n t u s įvairiuose ar- į — 
į chvvuose (kurių kai kurie šiaip | hme 

milžinišką patar- \ neprieinami), peržiūrėjau tūks- darbo planai? 

— Literatūros Istitutas 
žiuje 

Kiekvieno dokumento santrau- • ^ p p j y i j sp r a gas , kurios no-
kas ir reikalingas išnašas da-> r o m g n e n o r o m s susidaro Lietu-
viau lotynų kalba, bet dokumen- Į VQ^ vyresniųjų istorikų eilėms 
tai pateikiami įvairiomis kai- „ ^ į į ^ t c n k a džiaugtis, kad iš 
bomis (lotynų, italų, graikų, j a u n c s n į S kartos ima rast is ga-
sen. slavų, ukrainiečių, l e n k u : bių Lietuvos istorijos mokslo 
ir prancūzų). Man buvo nauda ir p u o s e I e t o j ų 
tai , kad, pat ikrindamas visus ; 

• O kokie artimesnės ir to-
snės ateities Jūsų Paties 

kyt i Dancigo archyvą, esantį . bičiuliškai' tančius rankraščių tomų ir ra-

įsprauskit alyvų šakeles 
triumfuojančiųjų rankosna, 

išsunkit gėrį iš tamsybės, 
pažadinkit sąžine... 

priimkit mirštančiųjų tikėji
mą ir perduokit jį gyviesiems, 

išsklaidykit mitų melą... 
Savo poemoje "Pla tonas" Bie-

rezinas pareiškia, kad graikų fi
losofo įsivaizduotoji "Respubli
ka" nebuvo pati blogiausioj! ti
ronija; be to, "ji teegzistavo po-

'Naujai bangai" atstovaujan- pieriuje". "Mano laikų Platonas 
tys lenkų poetai daugiausia yra į nėra filosofas", ironiškai komen-
jauni žmonės, gimę po antrojo į tuoja poetas, 
pasaulinio karo. Jie gyvai atsi-j Politiniai lenkų kultūros va
rnėną 1969 metų kovo mėnesio i dovai yra nepatenkinti "naujo-
studentų riaušes ir 1970 metų j šios poetinės bangos" gajumu, 
gruodžio mėnesio darbininkų j Nors jie oficialiai kviečia jauni-
maištą. Jie griežtai nusistatę į mą veikliau pasireikšti visuome-
prieš oportunizmą ir prieš "gy- į niniame gyvenime, privačiai jie 

poemos pelenus : ; KVXI j jancigp anaiyv*, — i , m e R o r n c s archyve svarbūs yra ukraini€Čių tautaL suredaquoda-1 Z T ~ n a ž a i medžiagos, tiesio-
"grązmkit gyvybę na-uaiciu:, dabar Lenkijoje. dokumentai aP:e Vilniaus aka 

: eciui.. j __ Kuriuos rainius ten laiky- demijos ir apskritai apie jėzui- j o s šaltiniui. Kokia to Jūsų dar. £ ū t ų S Unku juos surast i , nes 

• Pirmia-^sia turiu baigti 
spaudai paruošti Žemaičių vys-

tumėt mūsų tautai labiausiai .tų veiklą Lietuvoje. Tikėjimo fo, apimtis, kaip jis praktiškai 
svarbiais? i Platinimo (Propagandos) kon- realizavosi? 

ginklai tebėra ironija, groteską ir skaitytojai paikiai žino, kad po- la ne tik literatūrinius mitus, bef 
ankstesniųjų poetinių stilių bei etas čia liečia uždraustą temą: ir mūsų kolektyvinės buities mi-
frazių perstatinėjamas. Ir cenzo-: Ščeeino ir Gdaru&S darbininkų: tus". 

venfmą paklupstomis". Jie yra 
pasivadinę įvairiais vardais: "In
tervencijos grupe", "moraliniais 
maksimalistais", "demaskuoto
jais", "neoficialiuoju poetiniu 
frontu", "naujojo romantizmo 
konfederacija", "septyniasdešim-
tinfų metų karta", "tiesos ieš
kotojais". Tą vardų, grupių ir 

tikisi, kad jaunoji karta laikysis 
atokiai nuo svarbiųjų šiandie
nos problemų. Todėl jie kalba 
ap;e "moralinę stabilizaciją". J tą 
formulę vienas "naujosios ban
gos" poetas atsakė šūkiu: "Ma
žiau melagystės ir daugiau ramy
bės drumstimo". 

Kai kurie "naujosios bangos" 

riui, ir skaitytojui nelengva iššif- sukilimą 1970 metais, kurį Len-
ruoti Juliano Kornhauzerio poe-, kijos Darbininke Partija numal-
zijos rinkinio pavadinimą — , šino tankų pa':,' ~a. 
"Fabrikuose mes elgiamės kaip j Poetas jacekas Bierezinas kri-
liūdni revoliucionieriai" — arba • tiškomis aldmis žvelgia į šiandie-
tokius jo ironiškus iššūkius, kaip: n inės Lenkijos ga ntovaizdį: 
"Nukankinkit poetus"; Dė lD ie - j "Girtuokliai nušasi gatvėse, 
vo meilės užmuškit Rozą Liuk- Į motorizuoti radijo daliniai, pa-
semburg": "Pro sukąstus dantis ] truliai, nuo ši 'mečių sąvartos 

Varšuvos intelektualai dar te
bekalba apie jaunųjų poetų va
karą Lenkų rašytojų sąjungos 
klube. Vakaras sutraukė didžiulę 

\- mas Vatikane rastus jų istori- '• g i a i liečiančios Lietuvą. Šiaip k u p i j - o s d o k u m c n t ų rinkini (Co 
ins šaltiniu*. Knlda t.n Jūsų dar. ! b ū t ų s u n k u juos surast i , nes ne- d c x M e d n i c e n s j S ) / j jį e i s žino-

ra at i t inkamų katalogų. j m a s į s Babinovskio kodeksas. 2e-
__ Ukrainiečiu praeitis daug maičių vysk- pu į vairiuos arrhy-

turėtų sietis su lietuvių tautos vuose surinkti laiškai, testamen-
istorine eiga. Ar tai matyti ir; tai i r kitokie dokumentai Bus 
Jūsų perskaitytume ukrainietis- du tomai. 
kuosc šaltiniuose? g- rįnkinį ypač vertino ir 

— Su ukrainiečiais mes turi- skatino greičiau paruošti prof. 
me daug ką bendra, ir mūsų san- Z. Ivinskis. Taip pat rašau pla-
tvkiai su ja i s v ra nuoširdūs. : čią kard. Radvilo biografiją. Iki 

šiol tedaviau porą straipsnių. 
_ Koncentruodamiesi į tarp ^ v e i k a l o p r i e d u i t u r i u surin-

minią, kuri karštais plojimais . Baltijos ir Juodųjų jurų gynė-; ^ ^.^ 3 0 Q k a r d j ^ ^ . į ^ įr ^ 
palydėjo politiniai drąsius įvairių į naneių tautų šaltinius, be abejo. b r o 5 i l J ( a r b a j j ems) rašytų laiš-
poetų, ypač Krynickio ir Zaga- \ nuolat susitinkate su taktais ^ T 0] į a u turiu beveik pa-
iewskio tekstus. Sekančią dieną j pat, sakysi/m, lenkų. gudą. uk- ^ ^ ^ Lietuvos vyskupų in-
klubo politiniai prižiūrėtojai bu- rainiečių ir kt. istorikais. Bena- f o r r n a c j n j u s procesus. Tai liudi-

mes giedam Internacionalą": ar- j pastatų fasadų Hesilupantis gip- j v 0 iškviesti į Centrinį komitetą, į rucs pokaibiuos kaip tada Ju n i n k ų apklausinėjimai, prieš ski-
ba. "Mūsų motinų akys ryja ta- Ka% įT neoninis ženklas "PUWP| lsur jie buvo pamokai, kad jau- j painiojat tuos visus vis dėlto g e- r - a n t diecezinius ar sufraganus 
rybinės Komunistų Partijos isto- Vadovaujant Tautos Pajė-j^ųjų poetų kūriniai yra "politi- \ rokai susipainiojusius bendrus V y g k u p U S j ų bus trys tomai. 

Kelios raid.-užgesusios". į niai abejotinos vertės, nepasitar-! įr nebendrus praeities faktus? p i p T r i a s beveik baigtas, kiti dar 

programų gausybę jungia viena poetai skelbia antiestetinę prog-, 
bendra saja: nepasitenkinimas da- į ramą. "Dabar ne laikas ironijai 
bartine politine padėtimi Lenki 

nją - ^ ga!" 
Kitas jaunas poetas. Rišardas 

Krinickis. kurio eilėraščiai daž
nai užkliūva cenzorių sietuvėse, 
nemėgsta tokio groteskiškai iro
niško užsimaskavimo. Savo poe
moje "Kaip aš praradau savo ne
kaltybę", jis rašo apie savo 
"šventadieninę eilutę", kurią j is ' 5 

Kitas talenti 
tas Zagaievvsk -
na yra "išklijii' 
namu tyla". 

Poetas Tade; 
nori, kad fanmi 

užsivelka tik ypatingomis progo
mis — kai jis eina pas pareigū
nus prašyt, kad jie sutrumpintų 

joje. 
Būdingas "naujosios bangos" 

atstovas yra 1947 metais Lodzė-
,7. ( r w « poetas Jacekas Biere
zinas. Jis priklauso kartai. *ur: 

aliuzijoms, pašaipai, metafo- • jam laukimo laiką butų eilėje 
roms, alegorijai ir dvilypei reto-; "nuo dešimties iki vienuolikos 
rikai", pareiškė vienas jų teore-1 metų". Jis taip pat pasipuošia 
tikas. "Gana sudėvėtų žodžių lankydamasis ligoninėje, kurio-

rvetfmų šūkiu apdaro!" Ta B gerai Snomų fvykfq m?-

as jaunas pon- naujantys socialistiniam auklėji
mui, ir todėl tokių vakarų ateityje 
reikėtų vengti". 

Atrodo, kad Partija dar neapsi
sprendė, ką jai daryti su naujuo
ju protesto poezijos sąjūdžiu, ap
ėmusiu ne tik Varšuvą, Krokuvą, 
P--./nanę ir Vroclavą, bet ir kitus 
kultūrinius centrus. Dar visai ne
seniai Partijos vadovai buvo pa
reiškę, kad jie nenori kištis į me
ninius reikalus ar riboti literatū
rinės išraiškos laisvę. Imtis griež-
t-j priemonių prieš literatūrinio 
jaunimo "naująją bansią" būtų 

MŠO, kad jo bur-
3 kartonu, vadi
n s Nycekas ne-

a.s susirgtų su-
bės liga — as-
ismenybė netu-
vačią ir visuo-

Tiesos negali-
'ašo: 

menybės !'• 
retu suskilti į r 
menine dali. 1 
rr\a padalinti. Ji 

"Mano sp ! Zagajeuskį susi
būrusiu koleg maištas remiasi 
asmeninės h omeiines etikos 

_ Tenka bendrauti su ukrai- ' reikia perrašyt i : dalis mokrrr 
niečių, gudų, lenkų ir vokiečių | filmuose. Be to. turiu surin-
istorikais. Pasi tar iame dėl kai I kęs medžiagą šioms temoms: 
kai kurių smulkmenų, bet į gi- ( Lietuvos karna! 
l ias problemas nesileidžiame. 

— Kaip vertinate aplamai 

rtai. kuriĮčiau tie poetai dažnai sau prieš- tu sužeisii žmonės," su kuriais \ si į trkrų nerimuotų nusistaty-
šeSasdešimtiniu mėty bėgjį'e iarauia, nes įy mėgiamiauiiej: j niekai nežino M dar>-ii", U T . > H m : ^ ; . - .aištininkai puo-

p a ^ n d a f s . S;« aištas skverbia-i rrziVfnga, nes ios dr;isa ir idealiz-

siandieninę Lietuvos ir lietuvių 
istorijos mokslo situaciją? Ir 
kas artimiausiu laiku labiausiai 
darytina šioje srityje? 

— Pavergtos Lietuvos istori
kai dirba, kiek gali. Ten, vyrau-

iš centrinio ka
rnai d. archyvo Frascati prie Ro
mos) ; Vilniaus ir Kraslavos 
pop. seminarijų lietuviai (su stu
dentų sąrašais); Lietuviai Pa
duvoje XVI — X\TTT a.: Kon
vertitų globa Vilniuje X V m a.: 
Žemaičių vyskupo Mikalojaus 
Paco (m. 624) Paduvoje suda-

jan t komunistinei prievartai, rytos sutartys ir testamentas: 
mas susilaukė atgaisio plačiojo- , dažnai tyčia išrenkami ir pagal ir dar apsčiai turiu kitokios ia-
je visuomenėje, K, Z, i marksis t ini kurpalį nudailinami (torinėa medžiagos^ 



•̂ r w a « a M a v a M M V * « * v a * a v v « V M v « i 

Z - -p* t:v zvfujc DRAUGIA — MOKSLAS, MENAS, U T E R A T O K A ieštadienis, 1977 m. vasario 

DR. JONAS BASANAVIČIUS — 
DIDYSIS AUŠRININKAS 
JONAS PUZ1NAS 
(Tęsiny: iš praėiusio šeštad.) 

Toliau f. Jablonskis prisimena ir 
"Aušros" poveiki Vincui Kudirkai: 
"Tą mūsų anų laikų gyvenimo 
eemrą. kuriame brendo. jaunas bū
damas. V. Kudirka. J. Basanavi
čiaus "Auszra" pasiekė vėliau, bet 
pasiekė: jos raštas skyrėsi nuo žo
džių, i vėins paleistų... Be "Aud
ros"' V. Kudirka, man rodos, lietu-' 
viams būtu visai žuvęs, kaip be to i 
didžiojo J. Basanavičiaus žingsnio į 
nebūtumėm daug kas ir kiti nė tu j 
mažmožių nenudirbc... Ir šijnGit. i 
atsiminus vieną kitą šio didžiojo j 
aušrininko tautos darbą, visų mū-1 
su dienų darbas lv£ tvirtėja, lyg 
daugiau drąsos duoda įvairiems 
Šių dienų darbo žmonėms" (J. 
Jablonskis. Pirmajam, aušrininkui. 
—"Iliustruotoji Lietuva", 1926. Nr. 
47. p. 377-378). 

"Aušra", teėjusi daugiau kaip 
trejus metus, sustojo. Priežasčių yra 
buvę keletas. Pirmiausia ji atsidūrė 
sunkioje finansinėje' padėtyje, kai 
jos paskutinysis redaktorius J. Mik
sas, įsipainiojęs i skolas, turėjo iš 
varžytinių parduoti savo spaustu
ve. Be to, atsirado trinties ir save 
tarpe. Jau ''Aušros'" pirmajame nu- j 
meryje J. Miksas be J. Basana
vičiaus žinios išspausdino A. Viš
teliauske verstos j . I. Kraševskio ! 
"Vitolio raudos" recenzija. Toje re- • 
cenzijoje J. Miksas davė toki paly- j 
ginimą: "Kas Grikonams Odisseja ; 
su Ilijada, Rimijonams Enejida. Ži-
dams senasis testamentas, kriksz-
czkmims naujasis testamentas — 
tai mums, kaip Lietuwiams, szita ! 
giesme Witolorauda, pirmoji dalis į 
anos didžiosios epopėjos v/ardu A- ! 
nąpieias" ("Ausra?\ 1883, Nr. 1, p. 
18). Tasai J. Mifc-šo straipsnis, kaip 

rašo Basanavičius savo autobio-
^afifcįr' "(p. 45), "sukirkino kuni
gus" ir kun. Antaną-; Baranauskas 
užprotesta\ ęs lenkų laikraštyje 
"PifTeglftd Katolicki"'. kuri tuo metu 
skaitę visi Lietuvos kunigai. "Ir tie 
kunie^i. ką "Aaszros" nė akyse ne

šk u tymo ir skleidime". Vėliau kn-| 
buvo matę. pradėio i mūsų darbą : 
šnairiai žiūrėt ir atsisakė nuo jos 
nigams nepatiko J. Šliūpo atsiradi
mas "AušroJe". nes jis, dar bėgy-, 
vendamas Kauste, ginčiįesis su jais 
religiniais klausimais. Taigi, k: 
gai, kaii: - - J. Basanavičias! 
gavo autobiografijoje (p. 6>.. : 
dėię "Aušros" dar labiau nekęsti. į 
"Nor^ -\\ .-voie" per visa jos trum 

valstybės kūrėjus bei vactus. 

O šiandien prasminga yra ir tai, 
jog šiuo metu okupuotos Lietuvos 
pogrindyje leidžiamas laikraštis yra 
taipgi pavadinąs "Aušra". Išeiviją 
jau yra pasiekęs ketvirtasis jos nu
meris. Įdomu ypač, jog dabar po
grindyje leidžiama "'Aušra" aiškiai 
save sieja su Basanavičiaus 
ra", bibliografinėj metrikoj tęsda
ma jos numeraciją. 

Užsklandos vietoje 

Kol bus gyva lietuvių tsuts, 
reikš J. Basanavičiui pagarbą. 
Reikš pagarbą tam didžiajam tau
tos vyrui, jos žadintojui, tam pa
grindiniam mūsų tautinio atgimi
mo stulpui - milžinui, kurio pėdo
mis toliau sekė niekad neužmiršta
mas dr. Vincas Kudirka ir daugelis Į tas. 

kitų mūsų tėvynės sūnų. J. Ba
sanavičius buvo mūsų ynpfįnių 
tradicijų pvJbstlėiojas, vratfjf iš 
pačių didžiųjų mūsų atsttįįįtan-
čios valstybės kūrėjų. Jis savtf au
toritetingumu vedė visus ; naują 
valstybinio gyvenimo kelią. O to 
kelio gairės dar nebuvo aiškiai nu-

7". ! smaigstytos. Gražiai charakterizuo
ja tą laikotarpį J. Tumas-Vaižgan
tas; "Cmai pajaunėjusi senutė mū
sų taeta, žengdama pirmueSriis sa
vo žingsnius pažangos ketreLbuve 
silpnutė ir nedrąsi. Tiesiog Sar ne
mokėjo, kaip reikiant eitf'-'Juoba 
nežinojo, kur link veda jos'•''Keliai. 
Tesireiškė gaivalinė, maririta'į bet 
nenumarinta tautos gyvybė" -^Vaiž
ganto Raštai, t. IV. Kaunas-Vilnius, 
1922, p. 106). 

Bet tas kelias greitai buvo sttras-
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TeL PB 8-3229 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ* AUSŲ, NOSIES IR 

GėRKUSS LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DIL K. G,, BALUKAŠ 
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologine Chirurgija 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 

TeL ofise ir buto: OLyrapte 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURjSAS 

1443 So. 50th A ve.. Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki * va i popiet. 

Dr. Jonas Basanavičius paskutiniaisiais savo gyvenimo (1927) metais 

pą gyvenim-o laik teizmo ir su ži-, Kad ir "Aušra'* trumpai ėjo. bet 
buriu vidurdieny:e atrast negalė- lietuviai nebegalėjo apsieiti be savo 
rum ir tik vietomis, Šliupui reda- laikraščio. Juk ir bendradarbių bu-
guojant, jauti metiką socializmo vo susitelkęs gražus būrys - net 
kvapą..." Tačiau J šliupas, T. Basa- per 79! Todėl nenuostabu, kad, sus- Va i-: pirmad., antrad. ir ketvirtad. 

.,\ ' Z . , . „ . v .„ - j * 6 iki 7:30 vai. vakaro, 
naviciaus manys*;. tuomi buvo tojus Aušrai , atsirado nemažas 

skaičius laikraščiu: 1887 m. "Švie-

m RJfciiaece 5-1811 
DR. WALTER L KIRSTUK 

(lietuvis gydytojas) 
3935 West 59th Street 

Medical BuUding). TeL LU 5-6446 Val.: piirmad., antrad., ketvirtad. ir 
Priima ligonius pagal sTisitartraą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marguette Medical Cemer 
6132 So. Kedzie Avenue 

Dr. Jono Basanavičiaus antkapinis paminklas Rasų kapinėse, Vilniuje. 

naudingas, jog kunigija iš snaudu- skaičius laikraščių: i»o< m. 
lio pabudinta, pasirūpino veik įsis- sa", 1889 m. "Žemaičių ir Lietuvos 
teigti savo tyrai katalikiškus laik- Apžvalga". 1889 m. "'Varpas", 1896 
raščius: "Šviesą", "Apžvalgą" ir kt. m. "Tėvynės Sargas" ir kiti. Ir visi 
...tai buvo dalinai šliupo nuopelnas tie laikraščiai, pradedant "Aušra" 
ir jam lietuviai k ta likai tirėtų ne ir baigiant "Viltimi" bei "Vairu", 
viena ačiū ištart . rasi, ilgainiui i subrandino lietuviu tautos laisvės 
koki pastatyti pan.nklą...*' ' kovotojus ir atstatytos Lietuvos 

Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 
Pagal susitarimą,. 

Ofiso telef. WA 5-2&70 
Rezid. f i WAlbrook 5-3048 

• 

1701 metų Naujojo Testamento 
vertimas lietuvių kalbon 

{spūdžiai iš lietuviška knygų parodos 
Madisofio universitete 

Š. m. sausio mėn. 26 d, Un-H Testamentas išleistas Karaliau-
versity of WteerjTi<in bibliotekos; č:uie 1701 m. ir skaitomas tik>-
retu knygų sekcijoje, Madisone.' ra\ reta Knyga. Nors jį dovano-
atidaryta lietuviškų knygų paro- j jusi moteriške — "lietuvė naš
ia. Jos parinktos is prof.. Alfredo j W — teigia, kad vertimas dary

tas jos vyro, protestantu ktuu-
go Ramsty (Tomasz Ramsaeus), 
pasak Gatės jo didžioji dalis bus 
atlikta Samuel Bythner sekant 
Chylinski Biblta litewska. apie 
kurią yra rašęs Stanisiav,- Kot. 

to rinkimo "katalogą bei p ra šęs j Likusi straipsnio dalis 

1 U > Y t ars of Litiiuanian Booki* 

Seno \9T!4 m. -Štairi universite
tui padovanotos' visos" jo lituanis
tines bibliotekos;- Prie parodos 
paruoširfio daug •prrsktt-jo prof. 
Senn'o sūnus, čia dėstantis isto
riją, kuris wa SVH pat sudaręs 

iuoaa 
?Vadą skoningaf-Rfeist-i} parodos i daugiau duomenų apie Ramsay 
fe^ošiūrai. Kstatytūfų knygų tar- — kalvinistą studentą iš Lielu
pe pa minėtinos "graždanka" 
spausdintas Senas Aukso Altorios 
(1866), Lietuvias Tiikos Sutartis 
«i Rusija (19201, Strvikovvski 
Kronika polska. fite«ska. zmodz-
ka (Keonigsberį. 1582), antroji 
— 1619 m. Jewie (Vilnius) ••= 
laida Grammatiki slavenskiia 
pravilnoe sintagma, Jakob W u -
Įek Postilla rrmiejsza (1580: 
Daukšos JsHersta lletuv-ių kalbon 
1509), Rygiškių Jono Lietuvių 
kalbos sintaksė (1911) ir t.t. 

Atida-ryman atsilankęs šį se-
mestfą Institute for Research in 
the Hramanities iš Cambrkige 

vos Edinbuigh universitete -
jo raitus. Ten pat nurodomas 
Kot straipsnis Nauki Polskiej, 
XX. 49-140. kur skelbiama dau
giau žinių apie auto-ių ir išvar
dinami jo po Įvairias bibliotekas 
išbarstyti laiškai. Oates šį sąra-
š-a papildo dar vienu. Iš laiškų 
lietuviams Įdomiau ;i gal būtų III 
(1677-8) arkivyskupui SaUCitift, 
kur kalbama apie BažayJSas o^r-
sekiojimą Lietuvoje, ir XII (po 
1685). kur Rarrsev išre;škia sa-. 
vo ryžtą grįžti Lietuvon. Straips
nio pabaigoje prikergiama ži
nutė, kad pastangos išversti \ku;-

I ia pačios Čekoslovakijos kultūri-
! niam g\-\ enimui. Apie šį lietu
vių rašytojų draugijos rastą yra 
painformuota ir nelietuvių spau-

\ da bei kultūrinės organizacijos. 

MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMO REIKALU 

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., ketv. 1 iki 6 v. pwt>let. 
A.ntrad., penktad. 1-5, treč. ir šeštad. 
tik susitarus. 

iri 

atvykęs ispanma^ sekančią diena 
iMUfmil pristatė dar vieną kur-1 m Testamentą į lietuviu kalR| 
fmąl J.C.T. Oates 1961 m. ra- | buvo Anglijoje remiamos per iš-
dens (VoL10.no.3) The Fiookitisą 25 metų laikotarpi. Atidžiau 
Coflector tilpusi straipsnį "An, pasikni<us fiaofS laiškuose bei 
ofd fioot at Cambrioge" (p .291- ! raštuose, gal išryškėtų tiaugiau 
-?00). kurtame aprašomas Cam-įduomenų apie protestantizmą Lie-
ornige* universiteto bibliotekai j tuvoje. 
T?07 m. padrrvanofas Naujojo i n ., . , . v ,- IJA . 
_ K ' ' > Paroda tęsis i^i birželio 30 d. 

Testsmento vertimas lietu. 5u ka i - . _ ,. , , ,v. nn on 
ĮRycium <u ja balandžio 29-

Lietuviškųjų knygų parodos Madisono universiteto katalogo viršelis su Vy
tauto Igno medžio raižinio detalėmis. 

Kultūrine kronika 

.•crtimas !ietu\ iu kal-
borW palydimas "lietuviško aulo 
\f bato". Oate-. suriMęs knygą, 
n^no^rsmino. kol neatrado ir 
aiiTfnf bat^. \*uĄ smulkiai api
brėžia, pridedamas io pilna rtuo-
trm** b*H eksperto i5 Vfctoria 
and Albert Mus^Vfln du<5t4 jo 

NAUJA LIETUVIU RAŠYTOJU 
DRAUGIJOS VALDYBA IR JOS 

RAŠTAS (";LK( SLOVAKIJOS 
PREZIDENTUI 

Lietuvių Rašytojų draugijos 
valdyba šitaip pa>iskirstė parei
gomis: pirmininkas — Leonar-

m-' j " A.KJ-\-ku<. vicepirmininkas — 
T . . . . _ . Paulius Jureus, sekretorius — Le-

poziumas. Lietuviu literatūrai a - «.-.. •-• * T; • I „ 
^ • roinardas ZitKevreius, izdinmkaM — 
stovaur! numatyti L. Kelertienė, j n r ; r i , j a n ; u , . vakhbos nariai — 
R. Šilbajoris ir vienas dramatur- Antanas Vaičiulaitis. Algirdas 
ga:»; garbės svecias-kalbėtojas bus Laliasroetgls. 

f . c Va.sario 10 A. Lietuvių rašv-
• u draugijos varlrfvb* fyiisni tecky8fta>>- aį^nSSlihną,, Nauja* r = - - -^- -- -BvCiplijauskaitė1 su pastaruoju rašytojų ir inte

lektualu per.ekiojimu Čekoslova
kijoje pasiuntė lietuvių rašytojų 
vardu protesto raštą Čekoslovaki
jos prez. Ciusta.-'ui Husak'ui. 
Rašte sakoma, kad Lietuvių ra
šytojų draugija jungiasi į pašau-
linės ap'im:;,. rūpestį dėl kultū
rinio g y ; - : : no varžymo Čeko
slovakijoje, r^imenama lietuvių 
ir čekų bei slovakų tautų para
lelė ir bendr >ji bizė: žmogaus 
teisės ir laisvė save išreikšti. Raš
te pabaigoje reikalaujama liau
tis persekiot rašytojus iryntelek-

.tuaJus, rws tuo yra la-užomi He l 
sinkio TiiTitiiiimi ir daroma ža-

Trečiasis lietuvių Mokslo 
kūrybos simpoziumas įvyks 1977 . 
metų lapkričio 24 — 27 dieno- Į 
mis Chiesgoje. Simpoziumo pro- į 
gramoįe numatomi paskaitų' 
ikiai trijose pagrindinėse srityse: 

griežtuosiuose moksluos, medici
noj ir humanitariniuos moksluos. 

Kviečiame lietuvius mokslinin
kus prisidėti prie simpoziumo pro
gramos sudarymo, pasiūlant pa-
- aitas iš savo specialybės. Pas
kaitos gali liesti vėliausius moks-
!;sk*j tyrinėjimų rezultatus, ar
ba gali perduoti iki šiol sukaup
ia mokslišką patyrimą. Pageidau
jame, kad paskaitų turinys ke
kių nors būdu atitiktų pagrindi
nei sekančio simpoziumo idėjai: 
universali Lietuvos sąvoka tiek 
humanitarinių, tiek ir griežtųjų 
mokslų bei kūrybos' šviesoj. 

Siūlomos paskaitos turėtų su
tilpti 20 — 25 minučių rėmuose. 
Siūlomų paskaitų santraukas 
(vienas puslapis) prašome at
siųsti atitinkamų sričių vado
vams ne vėliau, kaip 1977 m. ba
landžio 1 d. 

Sriči'i vadovai yra — 
Griežtieji mokslai: 

Dr. Vytautas Klemas, 
3S4 Briar Lane, 
Nevvark. Delavvare 19711 

Medicina: 
Dr. Mindaugas Vygantas, 
1720 Central Avenue, 
"VVilmette, Illinois 60091 

Humanitariniai: 
Dr. Janina Rėklaitienė, 
766 Wiilia>ms Drive 

" Crovvn Point, Indiana 46307 

Sričių vadovai atrTnks paskai
tas, įvertinę paskaitų santraukas. 
Galutinė paskaitų santrauka trus 
padaryta bendrame posėdyje, 
dalyvaujant visos mokslinės pro
gramos vadovui: 

Rimvydas Šilbajoris 
Trečiojo lietuvių mokslo 

ir kūrybos gintpoatftrio 
mokslinės programos vadovas 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą peremS 

DR. EOMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL — GB 6-2400 

Vai.: pacal susitarimą: pirmad. Ir 
Ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4: šeštad. 18-3 vai. 

Ofs. te l 735-4477; Rez. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
speciaiybg — Servų Ir 

Emoctines Ilgos 
CRAWFORD MEDICAL. BCTLDtJJG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos papai susitarimą. 

pe&ktad. auo 12-4 va., popiet b" 6-f 
vaJL va.̂ . Treč. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
Kf-DIKJC IR TAIKC LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BtnLDflfa 

T156 South VTestern Avenue. 
Valandos: Kasdien nuo 10 va., ryto 

Iki 1 vai. popiet. 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezM. 2S9-«»lt 
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligoa 
2454 West 71st Street -

(71-os ir Campbell A ve. kampae) 
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. b 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

O P T I C A L S I U I I I O 
VIOLETA KAROSATTC 

7651 So. Washte*ftw. Tei. 79S&6766 
Pritaiomi akiniai pasa4 gydytojų 

receptus. 
Didelis akhiių rSmu pastrinifisfe*. 
Vai.; pirm., antr., penkt. i£U5:10 

Ketv. 1-S v. vak. šešt. 18-4 *.s"p. p 
Trečiadieniais uždaryttfcr^c 

RezidL tel — OI 8-6873 
DR. W. M. EiSIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave. WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti: MI 2-0001. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JACEVIČIUS 

J O K S A 
V A I K Ų L - G O S 

3656 West 63. d Street 
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 v-al. ir nuo 5 lkl J vai 
vak. M M nuo 1 iki 4 va' 

Ofs. PO 7-6000, Rez. CA 8-727? 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. 1UCAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
5214 No. Western Avenue 
1002 No. Western Aveaue 
Tel. atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-4605 

įstaigos ir buto teL 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 S. 49th Court, Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Uskyrus tre& ir isftt 

Tetef. ~ 282-442S r" 
DR. ROMAS PETKOS 

AKLTJ LIGOS — CHIRT-ROMA 
Offeal: /:*: 

t u NO. WABASH &vm:ų 
-4200 3fO. CENTRAL &įįįfa 
Valacdoa paigal susKartnaa.. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

2618 W. 71st S t — TeL 73t4l49 
Tikrina akis. Pritaiko akiniu* ir 

"Contad lenses'* 
Vai. pa^al stfsitarimį. Uždary& trec 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS LR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd StrM* 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakar*. 

Ofiso teL 776-2889, rez. 448-5541 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. RE 5-4410 

RezldeocUoa t«Jef. GR 6-0411 
pirmad., antrad. ketvirtad. Ii 

popiet 
Vai.: 

penktad. nuo Iki 3 vai. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas Ir rez. 3652 W. S»th 9L 

TeL PRospee* .H-12SS 
Ofteo vai.: pirm., antr., treč. fc 

penkt. nuo 2-4 vai. Ir 6-8 v. vak 
ie*t 2-4 p. p. b- kitu laHta 

OHso teL HK 4-2123, namu GI S-S1M 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
VaL: pirm., antrad., ketv. ir penktad 

2-S tr «-? - - fį anksto suartam*. 

TeL ttfisa PR A-6446 q 
DR. F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAI IR CHIRUr«StS 
8467 Wfist 71st Strset 

VaJandOB: 1-6 vai. po*t«*.-
Treft ir Sf#tad. pa*ra! «u«Tt&rBn*. 

Ofiso trf. 586-Slb6; namų 68*4850 

DR. PETRAS tlim 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8234 8. Narragamett A«ft 
VaL pirm,, antr., ketv. Ir penkt 2-7 

ftsitadieniais pagal cuMtartBįa 

Perskaitę "Draugą", duokite jj kiliems. 
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Dr. Jonui Griniui 75 metai 
JUOZAS PRUNSKIS 

Nepriklausomybės pabaigos 
laikotarpyje tarp labiausiai 
išryikėjusių Lietuvos jaunesnės 
kartos kultūrininkų, šalia Am
brazevičiaus, Keliuočio, Ivinskio, 
Dįelininkaičio, Ylos, Maceinos. 
Skrupskelio ir kitų įsirikiavo ir 
dr. Jonas Grinius, šiemet vasa
rį?" 21 d. jau 75 m, amžiaus su
kaktuvininkas. Tai kruopštus va
karų kultūros auklėtinis, taurus 
estetas, įžvalgus kritikas, pras
mingas dramaturgas, švytintis 
savo humaniškumu ir ryškus sa
vo principSkumu bei nepalau
žiamu idealizmu. Vakarietiškai 
pažangus, jis šviesesnę savo tau
tos ateitį mato krikščioniškoje 
kultūroje. Religija ir tėvynė jam 
•brangi kaip Maironiui, jis tvirtos 
pasaulėžiūros kaip Jakštas, bet 
drauge ir plačių kultūrinių polė 
Irių kaip Vaižgantas. Jis vienas iš 
pirmaujančių estetų, tačiau jo pa
saulėžiūrinis tvirtumas teologinei 
ir etinei tiesai, tur būt, atiduo
tų pirmenybę prieš estetinę tie
są. Jis vakarietiškas kultūriniu 
pažangumu, bet solovjoviškas sa
vo ideologiniu skaidrumu. 

Jo gimtoji Lietuvos šiaurės ry
tų Šiaulių apylinkė suteikė }*m 
ryžtingą charakterį, o mokslas 
Prancūzijos Grenoblio ir Pary
žiaus universitetuose atskleidė 
j am naujus vakarų Europos kul
tūros akiračius. Prancūzų litera
tūros studijos jam atvėrė tos sa
v u laiku kultūros pasauly pirrna-
VtiSios tautos dvasinius lobius, o 
klausytosios estetikos ir meno is
torijos paskaitos įvedė jį į naujus 
grožio pasaulio horizontus. Savo 
disertacijai jis pasirinko Vakarų 
atmosferoje išaugusį lietuvį kū
rėją O. V. Milašių ir, vainikuo
tas doktoratu, jau nuo 1929 m. 
pradėjo mūsų studentijai Kauno 
universiteto Teologijos filosofi
jos fakultete atskleisti Vakarų kū
rybos akiračius. Ir tėvynėje giliai 
šaknis įleidęs, nenustojo ryšių su 
prancūzų kultūrininkais, ben
draudamas su tos tautos mokslo 
i r kūrybos žmonėmis, kaip atvy
kusiais dėstyti mūsų universitete, 
ta ip ir susibūrusiais į Prancūzų-
-lietuvių bendradarbiavimo drau
g e -

Išblokštas į tremtį, jis buvo ir 
lietuvių tremtinių komiteto pir
mininku, ir Schwaebish Gmuend 
gimnazijos direktorium. Jis veik
lus ateitininkuos, Katalikų moks
lo akademijoj, Lietuvių rašytojų 
draugijoje, reikale nesilenkdamas 
nei politinės srities: kaip sociali
nės krikščionybės atstovas daly
vaudamas Darbo federacijoje, 
kaip jos narys įeidamas į Vliką. 

Tačiau jo didžioji jėga — 
plunksna. Jis buvo įtrauktas į re
dagavimą Ateities, Pavasario, Ži
dinio, XX Amžiaus, Aidų, o jo 
straipsniai mirgėjo visuose pa
grindiniuose jo įsitikinimams ar
timuose lietuvių žurnaluose ir 
laikraščiuose. Jo plačius kūrybi
nius užmojus liudija straipsniai 
Lietuvių enciklopedijoje, dramos: 
Sąžinė, Gulbės giesmė (Liet. ra
šytojų dr-jos premija), Žiurkių 
kamera. 

Jo plati meninė ir literatūrinė 
Žinija išsiliejo Visuotinėj literatū
roj, Grožy ir mene, Vilniaus me
no paminkluose, studijoje apie 
lietuvių kryžius, premijuotame 
kritikos raštų rinkinyje Veidai ir 
problomos lietuvių literatūroje. 

Jo studija apie Mykolaitį Puti
ną išleista net ir vokiečių kalba. 
Savo straipsniais jis yra dalyva-

.ves enciklopediniuose prancūzų 
Ir vokiečių veikaluose, o Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos met
raščiuose ir Suvažiavimų darbuo
se jo įnašas taip 'pat buvo "vi
sada stiprus. 

Turtingas idėjomis žmogus, 
bud imas estetas, bet nepaskęsda-
mas estetizme, jis net ir savo 
draminiuose veikaluose išryški
na principus, kuriais gyvena. 

Pvz. apie savo Žiurkių kamerą 
jis yra pasisakęs: "Schematiškai Į 
kalbant, norėjau pavaizduoti 
krikščioniško ir materialistinio 
ateistinio pasaulių konfliktą, ku
riame ypač išryškėja jų priešin 
gos žmogaus ir dorovės sampra 
tos... Mano dramos vardas reiš 
kia ne tiek bolševikinio kankini 
mo priemonę, kiek zoologinį klai
kumą sovietinės santvarkos, pa
grįstos materialistine koncepcija. I 
kur žmogus suprantamas kaip 
biologinis mechanizmas, lyg ko-1 
kia žiurkė su kaklaraiščiu..." 

Kūrybinis impulsas jame toks 
gyvas, kad įstengia nugalėti ir 
labai išblaškančias aplinkybes. 
Pasikalbėjime apie Žiurkių ka- Į 
meros kūrimą, jis yra pareiškęs: Į 
"Gyvendamas mėnesį Ludvvigs-! 
burgo emigracinėje stovykloje ir j 
laukdamas sveikatos tikrinimo 
duomenų, turėjau nemažai laiko, Į 
bet neturėjau stalo ir ramybės! 
kambaryje, nes jame gyvenome 
penki vyrai. Norėdamas rašyti, I 
tada eidavau į kokią mažą vo-
kiečių kavinę. Nusipirkęs kavos 
puoduką, sėsdavau į kampą ir Į 
stengdavausi nieko nematyti, ne
girdėti. Šitokiose aplinkybėse bu
vo baigtas juodrašty pirmasis 
Žiurkių kameros veiksmas ir žy
mi dalis antrojo". 

Savo archyve turiu pluoštą d r 
Jono Griniaus laiškų, kuriuose 
atsispindi sunkios pirmosios die
nos išeivijoj. Dar 1947.VII.15 iš 
Schwaebish Gmuend stovyklos 
jiš rašė: "Matyt, mūsų globėjams 
pasirodė, kad mes perdaug gerai 
gyvename Nuertingene ir jo ap
skrity, nes du žmonės turėjome 
maždaug \rieną kambarį- Todėl 
apardydami mūsų mokyklas 
(ypač Technikos mokyklą), iš
raudami iš aplinkos, kurioj bu
vome pradėję įleisti šaknis ir su
sidaryti pažinčių, jie nubloškė į 
masines kareivines, kur kai kam 
tenka gyventi po 8 ir daugiau 
žmonių viename kambaryje. į 
Man, ačiū Dievui, kaip nevisai Į 
sveikam,, paskyrė su žmona at
skirą kambarėlį, kur ateina pa
valgyti dr. Maceina ir dr. Zeno
nas (Ivinskis), kai savaitgaliui 
atvažiuoja ir atlieka pamokas 
gimnazijoje. Taigi, šitokioj aplin
koj dar galima laišką ir vieną 
kitą straipsnį parašyti nekliudo
mam, nors šiaip už lango vaikų 
triukšmas nutyla tik naktį". 

Laiške 1948.IX.26 sumini: "Vo
kiečių gyvenimas gerėja, o mūsų 
prastėja, nes esame likę visai be 
pinigų". Bet kituose laiškuose jis 
sielojasi ne tiek savo gyvenimo 
sunkumais, kiek žurnalo "Aidų" 
likimu. 

Dauguma lietuvių patrauki į 
Ameriką. Jam susidarė kliūčių. 
apie kurias I950.III. 16 rašė: "Esu 
užkliuvęs dėl sveikatos. Po pra
eitos vasaros ir rudens įtempto 
darbo to buvo galima tikėtis. Dėl 
to įkliuvimo, kuris gali man baig-

i tis nepalankiai, labai nesijaudi
nu. Gal taip Apvaizda kreipia 
mano kelius, kad į Ameriką ne
nuvažiuočiau, o likčiau karų nu
niokotoj ir sužeistoj Europoj. Ki
ta vertus ir aš pats nežinau, ką 
Amerikoj su savo silpna sveikata 
turėčiau daryti..." 

Gaila, kad tas trapios sveika-
į tos, kūrybingas žmogus buvo kai 

kurį laiką nublokštas į taip sun
kias sąlygas, kurias jis savo tame 
laike taip aptaria: "Gyvenu di
džiulėj pastogėj, kuri užima vie
ną kareivinių bloko f lygei į. Tos 
pastogės langeliai tokie mažu
čiai, kad šviesiausią dieną šiek 
tiek tolėliau nuo lango nebeįma
noma ne tik rašyti, bet ir skai
tyti. Vakare apšvietimas taip pat 
negeresnis. Jei šviesos ir būtų pa
kankamai, rimčiau dirbti (pvz. 
rašyti) nebūtų galima dėl nuo
latinių šnekų. Ir šneka žmonės 
ne iš piktos valios, bet eina
maisiais reikalais Bet, kai pašto-

Eilėraščiai iš okupuotos Lietuvos 
KELEIVIS 

Rasotos obelys pabals ant žemės skruosto, 
ir saulė pasislėps už obelies šakos, 
o vieškeliu, kur supas, linksta gluosniai, 

keliaus žmogus, ieškodamas kažko. 

Keliaus. Ieškos. Svajonės sidabrinės 
susuks jam galvą vyliais, pažadais. 
Paskui lyg kūdikis paklaus nurimęs: 
— Kodėl aš čia f Kur saulė ir žiedai f 

— Kodėl f — skardens upelis, smėlį plaudams. 
— Kodėl f — kartos vėjelis prietemoj. 
Vaideytsis jam — kažkas paklydęs rauda 
ir ieško kelio, vedančio namo. 

LIŪDNI PAVASARIAI 

Liūdni pavasariai skubės, 
aguonom raus dangus, 
nejaugi niekad čia 

tavęs jau nebebus f 

O, rodos, neseniai 
skraidei laukais kovoj 
kaip karžygys drąsus 
ir laisvę Lietuvoj 

į svyrančios šaka.'i 
berželiu pakelės 
sakei įpinsiąs tu — 
ji kloniais nuaidės... 

Bet žvilganti kulka — 
kvatojosi šiaurys... 

Štai kapas be žiedų, 
jis niekad nebegrįs'... 

Štai kapas be žiedų, 
ir žodžiai kruvini; 
— Taip myli, myli ją, 
bet keltis negali-

Taip myli, myli ją, 
ji kloniais nuaidės, — 
klajoja sutemoj 
čiobreliai pamiškės. 

SNINGANT 

Leidžias krinta mažos snaigės, 
vasarėlės nebėra. 
Dingi, dingu žingsniai aidi. 
Baltaskarė dykuma: 

baltas laukas, takas baltas, 
kur bežvelgsiu, kur einu. 

Myliu žemę snaigėm šaltą, 
išdabintą sidabru. 

Tolumoj varpeliai žvanga, 
neria žirgas per pusnis. 
Sniegas kyla, šoka, leidžias, 
rogių niekas nepavys. 

O veidai lyg ugnys dega, 
neški, žirge, kiek gali, 
kad žalia jaunystė mano 
nepavargtų pakely. 

Dr. Jonas Grinius, kuriam S. m. vasario mėn. 21 d. sueina 75 metai 

gėj gyvena apie 100 žmonių, apie I 
tylą nėra ko svajoti. Lovos su- į 
statytos viena greta kitos trimis 
eilėmis. Jas skiria du neplatus 
takai. Žmonės daugiausia sėdi 
ant lovų, nes nėra nei kėdžių, nei 
taburečių. Nėra nė atskirų stalų. 
Visoj šitoj pastogėj su 100 žmo
nių tėra tik penki stalai ir prie 
jų gal kokie 8 suolai. Prie šių 
stalų, prie menko apšvietimo ir j 
nuolatinio ūžesio ką nors rim
tesnio dirbti neįmanoma... Ten
ka stovėti ir prie pusryčių, pie
tų ir vakarienės..." 

Bet tai buvo laikinai. Vėliau 
dr. Grinius buvo ir Vasario 16 
g":mn. direktorius, tęsdamas savo 
pamėgtą pedagoginį darbą ir su
silaukdamas žmoniškesnių sąly
gų-

Dr. Grinius daugelio talentų 
žmogus, bet drauge jis ir kuk
lus. Kai kartą jį paprašiau pa
rašyti dr. Maceinos "Jobo dra
mos" recenziją, 1951.IV. 19 jis at
sakė: "Jūsų prašymą parašyti dr. j 
Maceinos "J°lx> dramos* recenzi
ją norėčiau patenkinti, tik visa 
bėda. kad nebūdamas filosofas 

j 'specialistas'; bijau, kad tos ori-
I ginalios knygos galiu nepajėgti 
i pilnai įvertinti". 

Pirmenybę teikdamas tiesai, 
gėriui ir grožiui, dr. Grinius ven
gia ką nors išimtinai išskirti, 
nors tas jam būtų ir arti šir
dies. Pvz. besiruošiant ateitinin
kuos jubiliejui, -stengiausi iškelti 
ateitininkijos įnašą į įvairias kul
tūros sritis. Dr. Grinių buvau pa- i 
prašęs parašyti straipsnį apie j 
ateitininkus poetus. Į tai jis laiš- j 
ku 1970.III.I7atsakė: "Ar išsky
rimas iš visų lietuvių rašytojų ir į 
jų specialus vertinimas (arba 
bent charakterizavimas) neat-1 
rodys panašus pasigyrimas kaip 
ano fariziejaus prieš muitinin-1 
ką? Ar užuot patarnavę krikščio-i 
niškos minties penetracijai ir iš- į 
raiškai literatūrinėje kūryboje! 
neprisidėsime prie jos uždarymo, 
į išrinktųjų getto?... Ar ateitinin- j 
kų išskyrimas neužgaus tų tikin
čiųjų rašytojų ir poetų, kurie atei
tininkams nepriklauso." 

Kitame laiške (1970.V.5) dar 
ta pačia tema rašė: "Straipsny
je stengčiausi išlikti toks, koks 
buvau lig šiol, t.y. kiek galima 
teisingas. Tai labai nemalonus 
uždavinys, kai reikia neigiamai 
paliesti asmenis, kuriems tenorė
tum pasakyti tik gerus žodžius. 
O aš už savo norą išlikti tei
siu esu tiek daug įsigijęs prie
šu,.." 

Jam nemaža, džiaugsmą*, suda
rė išleidimas j> studijos apie Lie
tuvių kryžius ir koplytėles, kas 
tegalėjo būti išspausdinta tik pra
ėjus 10 m. nuo parašymo. Jis 
laiške 1971.V.1 iš Miuncheno ra
šė: 'Vis nebmo galima rasti lei
dėjo, kuris išspausdintų gražiai. 
Norėjau studiją šitaip išleisti, 
kad žmonės ne tik šį tą supras
tų apie kryžius, bet ir jais pasi
gėrėtų, nors tą mūsų tautinės kul
tūros šaką ir sunaikino okupan
tai". Džiaugėsi, kad toje 182 psl. 
studijoje galėjo tilpti net 72 kry
žių ir kitokių meno paminklų fo
tografinės reprodukcijos. 

Dr. Grinius, nors ir pamėgęs 
Europos kultūrinį gyvenimą, ne-
užsikasė ten darbuose, kaip dr. 
Maceina, bet kartą buvo atvažia
vęs į Ameriką, pabendravo su sa
vo bičiuliais, dalyvavo kultūri
niuose renginiuose, bet Ameri
kos prabanga jo nesuviliojo. Grį
žo vėl prie Europos kūrybinių 
versmių. Jis nebijojo' pasilikti 
nuošaliai nuo daugumos. Anot 
jo: "Naši yra ne kovos nežinan
ti vienuma, o tik ta vienišumą, 
kuri išauga iš skaudžios patir
ties, kad ir intymiausioje sielos 
su siela komunikacijoje lieka ne
užgniaužiama bedugnė". 

Naują savo asmeniško gyve
nimo įprasminimą jis rado, ves
damas Aliną Miliušytę, kuri už 

Požiūris į darbą — gerovinės visuomenes problema 
Nūdienė Švedija kaip pažan

gus gerovės kraštas dažnai nuro
doma pavyzdžiu, ypač kiek tai 
liečia aukšto pragyvenimo lygio 
ir socialinio saugumo užtikrini
mą visiems krašto gyventojams. 
Tokią nuomonę patvirtina ir 
darnesni dirbančiųjų — darbda
vių bei darbininkų santykiai: 
mažiau streikų, konfliktų, įtam
pos, negu kituose kraštuose. Bet 
ar tai jau reiškia, kad švedų dar
bo santykiuose nebelikę jokių 
problemų? Anaiptol. Švedų pa
vyzdys kaip tik rodo, kad ir ge
rovės pasiekusioje visuomenėje 
netrūksta problemų, tik jos yra 
kitokio pobūdžio. Gana opi 
problema, su kuria susiduriama 

i gerovės sąlygomis, yra būdingas 
į absenteizmo reiškinys: didėjanti 

savo aktyvumą lietuviškoje veik-
I loje yra apdovanota visuomeni-
: ninkės premija. Jos rūpestingoje 
' priežiūroje dr. J. Grinius, nors ir 
I įpusėjęs aštuntą dešimtį, tebepa-
! silieka kūrybingas laikraščių. 
| žurnalų ir knygų pasaulyje. Gal 

ir teisingas buvo Vaižgantas, kai 
sakydavo, kad intensyvus inte
lektualinis gyvenimas gausiau 
kraujo atplukdo į smeginis, ir jos 
žmogaus kūrybiniame gyvenime 
ilgiau tarnauja. 

tendencija neateiti į darbą dėl 
ligos. 

Pastaruoju laiku švedų spauda 
plačiai svarstė klausimą, kodėl 
visose darbovietėse daugėja skai-
I-ius užsirašančiųjų sergančiais, 
didėja dėl ligos praleidžiamas 
darbo laikas. Sunku patikėti, kad 

I pagerintos visuomeninio gyveni
mo ir darbo sąlygos iššauktų 
bendrą sveikatingumo būklė-
pablogėjimą. Visuotinio sveika
tos draudimo statistikose kylan
ti susirgimų kreivė veikiausiai 
rodo ką kita. Švedų darbininkas 
ar tarnautojas gali dėl ligos pasi
šalinti iš darbo visą savaitę be 
gydytojo liudijimo. Pakanka pa
sirašyti ligos lapelį, vien tik gar
bės žodžiu užtikrinant, kad pa
sirašęs jaučiasi nesveikas. Už 

i praleistą dėl ligos darbo laiką 
j nedaromi jokie išskaitymai iš 
į algos. Ar tokia tvarka nepaska-
| tina piktnaudžiauti ligos atosto-
I gomis, kai visiškai sveiki žmonė" 
j nesąžiningai užsirašo ligoniais 
i Ir ar visas valtybės ūkis nenu-
| kenčia nuo vis labiau įsigalin
čio papročio neateiti darban ne
va dėl ligos? 

j Netrūksta manačių, kad taip 
yra. Visų pirma, švedų darbda
vių organizacijos linksta abu 
šiuos klausimus teigiamai atsa
kyti. Jų atstovai tiesiog kaltina 
valstybinio draudimo įstaigas, 
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kad jos per daug pro pirštus žiū
rinčios į visą tą reikalą ir nesi-
imančios jokių griežtesnių prie
monių pravaikštoms darbe su
stabdyti. Tyrimai parodė, jog ir 
naujose patogiai įrengtose dar
bovietėse neateinančių į dar
bą dėl ligos skaičius nė kiek ne
sumažėjo, atseit, šio reiJkinio 
negalima aiškinti vien tik dar
binės ar darbo sąlygų nepatogu
mu. 

Valstybinio draudimo statisti
kos rodo, kad šiuo metu Švedijo
je vidutiniškai kiekvienam žmo
gui per metus tenka dau
giau kaip 21 diena, praleidžiama 
darbe dėl ligos. Dar prieš de
šimtmetį kas antras žmogus ne
būdavo dėl ligos praleidęs nė 
vienos darbo dienos. Dabar tokių 
"nesergančių" skaičius nebesiė-

I kia 43 proc. Darbdavius ypač 
; jaudina toji aplinkybė, kad dau-
I giau kaip 2.3 darbovietėse užre-
Į gistruotų susirgimų yra trumpa-
| laikiai (nuo vienos iki šešių die

nų), kuriems pateisinti nereikia 
gydytojo pažymėjimo. Kaip tai
syklė, daugiausia ligonių būna 
pirmadieniais. Kitomis savaites 
dienomis jų skaičius mažėja, o 
sekmadieniais vėl pakyla. 

Švedų statistikos taip pat rodo, 
kad jaunesniojo amžiaus žmo
nės serga žymiai dažniau, bet 
trumpiau, kai senesnieji atvirkj-
čiai: jų susirgimai retesni, bet il
gesni. Visoms amžiaus grupėms 
būdinga, jog dažniausiai dėl li-

: gos darban nea'eina vidutinių 
{atlyginimų kategorijoms pri-
; klausantys darbininkai ir tar-
j nautojai. Be to, didesnį atlygini
mą gaunantys trumpiau serga, 

į o menkai atlyginami — ilgiau. 

Šiuos reiškinius darbo psicho-
j logai kiek kitaip aiškina, negu 
i darbdavių organizacijos. Dir
bantieji užsirašinėja ligoniais ne 
šiaip sau pravaikštoms prideng
ti. Tikrų simuliantų esą labai ne
daug. Daugeliui kasdieninis gy
venimas atrodo per sunkus. Jie 
jaučiasi per daug suvaržyti dar
bo ir jo vengia, norėdami bent 
kiek atsigauti ir patenkinti kitus 

I teisėtus savo poreikius, kurių ne
patenkina darbas. Psichologai ir 
gydytojai ypač pabrėžia kokybi
nio gyvenimo sąvoką. Kokybinis 
gyvenimas reiškia ne tik darbo 
džiaugsmą. T a m reikia laiko sau 
ir kitiems žmonėms, bet jo ne
užtenka, nors darbo laikas ir yra 
sutrumpėjęs. 

http://1948.IX.26
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Antkapis Stutthofo kaliniams Lenkijoje 
Du mūsų tautiečiai žuvo iš- j Naujas galutinis projektas bu-

laisvinti iš nacių — kun. Alfon-į vo paruoštas 1973 metais vasarą. 
sas Lipniūnas 1945 kovo 28 ir 
inž. Antanas Šapalas tų metų 
balandžio 18. Abu palaidoti nau
jose Pucko kapinėse, Lenkijoje, 
šalia vienas antro. Kiti buvę 
Stutthofo kaliniai, inž. P. Naru
čio iniciatyva, prieš apleisdami 
Lenkiją, padarė jiems iš betono 

Paminklui šventinti buvo , nu
m a u t a 1973 rugpiūčio 19 d. Pa
kviesta lietuviai iš įvairių Lenki
jos vietų ir jų suvažiavo apie 
70. Pucko bažnyčioj, kur Lipniū
nas, po dvejų metų kaceto at
laikė pirmąsias mišias, buvo leis-

dų pašventino paminklą kapinė- j 
se. Susirinko į šventinimą ne tik 
tautiečiai, bet ir daug vietinių. I 
Ne vienas iš jų dar prisiminė tų 
dviejų mūsiškių laidotuves. Tarp; 
jų buvo ir senoji ponia Jankows-
ka, pas kurią Lipniūnas buvo . 
priglaustas ir ten kambarėlyje i 
laikė mišias; ji buvo su dviem sa- i 
vo dukrom, kurios visą laiką • 
puošdavo Lipniūno ir Šapalo ka
pus. Buvo ir Maria Valeria, ku-; 
rios tėvą ligonį Lipniūnas lanky
davo ir dvasiškai guodė. Ši mote-

(Y.) 

ta nūnai atlaikyti lietuviams mi-
paprastus antkapius. Su laiku šie Išias jų kalba. Tai buvo 12-tos 
pradėjo trupėti, ir buvo pradėta i valandos mišios, kuriose dalyva-
rupintis jų vietoj pastatyi nau-jvo ir apie 700 vietinių tikinčių-
jus. Tuo reikalu Lenkijoj likę! jų. Lietuviai giedojo savo gies-
stuthofiškia; susirašinėjo su Ame- į mes. Kunigas, lietuvis, atvvkęs: ris taip pat rūpinosi mūsiškių 
rikoj esančiais. Pirmuosius pro- j g Amerikos, paaiškino jų kai- • kapais. Iš Amerikos, be kun. Sta-
jektus, pasitarus su paprastu meis- \ ba. kokia proga Čia susirinko lie- sio Yios. dalyvavo ir du studen
tui, buvo atsiuntęs Jonas Kati- j tuviai ir kas tie, kurių atmini- tai —Linas Sidrys ir Saulius Kup-
nauskas. Toliau iniciatyvą per- • mas čia pagerbiamas. Pasakė pa- rys, abu iš Chicagos. 
ėmė Vladas Butkus ir Ant. Sura- ! mokslą ir lietuviams, o po pamal-
vičius. kurie kreipėsi į Ant. Glu- į 
šauską Wracla\ve ir šis padarė • 
porą įspūdingesnių projektų. į 
Galutinis projektas išėjo kiek ki
toks. 

Apsispręsta už vieną pamink
lą abiem, tik su skirtingomis ant
kapinėmis plokštėmis. Ant bend
rojo — iškeltojo du užrašai:Pro 
Deo et Patria ir žemiau: Martur'es 
Lituani de KZ Stutthof. Ant vie
nos plokštės įrašas: A.1A. Sac. Al
fonsas Lipniūnas 1905 - 1945 
Tau. Tėvyne... ir ant antros: A. 
A. Ing. Antanas Šapalas 1911 — 
1945 Sapnuosiu giniaro'kraštą. 

Kodėl įrašai parinkti lotyniš
ki? Buvo žinių,. kad valdžia lei
džianti įrašus tik vietine kalba. 
Vienas lietuvis iš Italijos, prava
žiuodamas, rado abiejų ankstes
nius lietuviškus antkapius nu
verstus. Dirbusi kapuose moteris 
paaiškino, kad kažkam užkliuvę 
ne lenkiški įrašai. Dėl to, ar ne, 
organizatoriai apsisprendė pasi-

" ^ f , ! " ? ^ ^ k ą - kuri n iekam K a n k i n i ų kutu Alfonso Lipniūno ir inž. Antano Šapalo antkapinio paminklo' 
neuzKUUtų, t ik ^ a z u s smui - šventinimo dieną Pucke, Lenkijoje. Nuotraukoje prie kankinių kapo matome 
kius įrašėlius, lyg Šūkius, apačioj kun. Stasį \lą (su kamža), Lenkijoje gyvenantį lietuvį kun. Joną Pranį, Lenki-
įrašė lietuviškai. J°s lieetuvių būrį, vietines apylinkės gyventojus. 

• AIDAI,, 1977 m. sausio 
mėn. Nr. L Mėnesinis kukūro' 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas '• 
Girnius, 27 Juliette St., Boston, j 
Mas.. 02122. Literatūros apžval-į 
gų ir techninis redaktorius Leo-į 
nardąs Andriekus, O.F.M., Ken- į 
nebunkpon, Maine, O4046. Ad-. 
ministruoja Berrvenu-tas Rama- ' 
nauskas, O.F.M.. 361 Highland 
Blvd., Brooklyn. N. Y. 11207. 
Žurnalo metinė prenumerata 15 
dol. 

Naujieji metai pradectami. ma- į 
tyt, pačios redakcijos parengta j 
1976 metų apžvalga. Šį kartą \ 
duodama kultūrinio ir visuome- į 
nirrio darbo apžvalga, politinės 
veiklos sritį pasiliekant vasario 
numeriui. Tai su dideliu akylu
mu ir su dideliu įžvalgumu su
registruota visa, kas buvo reikš
mingesnio praėjusiais metais nu
veikta, nevengiant ir kritiškų pa-1 
stabų bei atkreipiant dėmesį į tai, 
kas svarbu, o aplenkiama. Ypač 
apžvalgoj įsidėmėtinos mintys, 
liečiančios mūsų jaunimo lietu
viškumą. 

Naują dalyką iškelia istorikas 
Paulius Jatulis, rašydamas apie 
atrastą slaptą vysk. M. Valan
čiaus laišką. Ryšium su žinomo 
pedagogo ir visuomenininko Sta
sio Barzduko 70 metų sukakti
mi, jis pats paberia daug visa
pusiškai įdomios medžiagos apie 
savo nueitąjį kelią, o tuo pačiu 
ir apie visą šio laikotarpio įvse-
rovę. P. Vytenis tęsia ir baigia 
partizano Juozo Lukšos didv% -
riško gyvenimo aprašą, iškelda
mas daug lig šiol nežinotų deta
lių. J. Pušis atsiminimų forma 
aprašo ateizmo savaitę Lietuvos 
mokykloje. 

Poezijos puslapiuos spausdina
ma Kazio Bradūno eilėraštis, skir
tas atsisveiki nimui su a.a. kom
pozitorium Vladu Jakubėnu, ir 
Jolantos Malerytės, gyvenančios 
Izraelyje, naujų eilėraščių pluoš
tas. 

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
duodamas platus Lietuvių kata
likų mo&šld akaderTHJts dešimto-j 

Nauii leidiniai 
; i 

jo suvažiavimo"aęrašas (Alf. Na
kas), žvelgiama į Kajetono Sklė-
riaus vietą mūsų dailėje (K. Žo-
romskis), ir labai profesionalia 
aptariami trys koncertai Cbica-
goje (Algis Šimkus). Sakysim, 
aprašant "Ateities"' žurnalo 65 
metų sukaktuvinį koncertą ir il
giau stabtelėjant prie Dariaus 
Lapinsko "Vargdienių mišių" 
premjeros, ne tik palankiai ver
tinama Lapinsko viela lietuvių 
muzikoje, bet ir aplama; aparia
ma šiandieninė naujosios muzi
kos kryptis. 

Naujų knygų skyriuje re
cenzuojamos atsiminimų knygos 
irrž. Petro Lėlio "Lietuvos ke
liu'" ir A. Ryliškio "Fragmentai 
iš praeities" (Alaušius). o taipgi 
plačiau paminimas ir Vlado Vi-
jeikio "Saigūnas" (M.G.). 

Žurnalą puošia K. SklČT 
akvarelių, LKMA suvažiavimo ir 
kt. nuotraukos. 

'bu (prūsų, lietuvių ir la tv ių) , 
problemas. Medžiaga teikiama Į 

i lietuvių, latvių, rusų; vokiečių; 
langių ir kt. kalbomis. Bėn'dra-
I darbiauja įvairių tautų moksli-
' ninkai baltistai. Sakysim, .|iarrie 
numeryje yra atspausdinta net 
trys dalykai lietuvių kalba gi
liai besidominčio ir ją bėtyrinė-

j jančio Chicagos universiteto pro-
| fesoriaus Eric'o P. Harhp'o. 

Požiūris j darbe — 
gerovtmes ^isuomeričs 

problema 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

Gana įdomiai šis klausimas 
ou\6 svarstomas švedų gydytojų 
žurnale "Laekartidningen". Čia 
tiesiog keliama abejonė, ar iš vi-

[af9{T3 afouziicT. 2of 'oireui velciAg 
• ATEITIS, 1976 m. Nr. įf>[Jįj -SFSojsoje SOSĮĮ poąride si* 

Atei t ininkų Federacijos leidžia- j .yU3is joį&spik ESuifs^r; tuną os 
m a s katal ikiškos — lietuviškos pati žmonių darbinė veikla "turė-
orientacijos mėnesinis žurnalas . 
Vyr . redaktor ius — kun. dr. K. 
Tr imakas , 850 Des Plaines Ave., 
Apt . 409, Fores t Park , UI. 

tų būti labiau pritaikinta prie 
kokybinio gyvenimo reikalavimų 
pagal statistiškai pastebėtą nusi
šalinimo tendenciją, pripažįstant 

60130. Administruoja Juozas j ja i reikšmingo simptomo vertę. 
Polikait is , 7235 S. Sacramento Į visų pirma, šio simptomo prie-
Ave., Chieago, Dl. 60629. Prenū- i žastys esančios daugialypės ir 
m e r a t a J A V ir Kanadoje 7 dol. i nelengvai išaiškinamos. Padidė-
me tams , k i t u r — 5 dol., sušipa-j jusi oje individo galimybėje pasi-
žinimui — 5 dol., garbės prenu- i 
m e r a t a 15 dol. 

Š iame numeryje rašoma apie 
a ts inauj inimo sąjūdį, recenzuo 
j a m o s naujos knygos, minima 
šv. Pranc iškaus mir t ies 750 me
tų sukakt i s , nepagailimą poezi
jos, įvairių jaunimo svars tymų 
ir k t . 

ITktf be problemų namie, pasiša
linant iš darbo, negalima ne
matyti teigiamų paskatų sparčiau 

' i vvstyti valstybės ūkio ir visuomė-
nės sąlygas, tobulinant gyve
nimo kokybę. Todė "Laekartid-
nihgen" libai rimtai įspėja poli
tikos vairuotojus: jeigu nebuvi
mo darbe priežasčių tyrimas ves 
prie darbo sąlygų tolesnio page-

Kankinių kun. Alfonso Lipniūno ir inž. 
Puclce, Lekijoje. 

Antano šapalo antkapinis paminklas 

kas Valstybių nepriklausomybės 
200 metų ir lietinių įsikūrimo 

dūrinio mokslo ministerija. Re
dakcijos adresas: Vilnius, Vil-

~ . T r , rinimo, tai gerai, tačiau būtinai 
• Profesorius Augustvnas Vol- ^ s u s i l a i k v t i n u o mėginimo 

bet kokia kaina sulaikyti kylan
čią absenteizmo kreivę. Kitaip 

demaras, RAŠTAI. 90 metų su 
kakčia i paminėti . Redagavo 
Morkus Šimkus. Išl. "Laisvosios 
Lietuvos*' knygų leidykla, Nr . 
5, Chieago 1976. Tiražas 1500 
egž. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė Chicagojė. Knyga didesnio 
formato, 672 psl., kietais virše
liais, kaina 15 dol., gaunama ir 
"Drauge" . 

Jungtinėse Amerikos Valstybėse į niaus universiteto Baltų filologi-
100 metų sukaktims paminėti. jos katedra. Ats. redaktorius — 

Knyga yra nepaprasto įdomu-; V. Mažiulis. Redakcinė kolegija: 
mo kelionė po visą Pennsylvani-: V. Grinaveckis, J. Kabelka, J. Pa
jos anglių regiono lietuviškąją lionis, J. Pikčilingis, A. Sabaliaus-
praeitį ir dabartį. Šmaikšti ir; kas, V. Urbutis, H. Zabulis ir Z. j ima ne vien politines, bet ir fijj-
įžvalgi Vlado Rfitėno plunksna I Zinkevičius. 

Šion knygos strritrktieji prof. 
August ino Voldemaro raš ta i ap

tariant, priežastinis visuomeni
nės ligos gydymas verčia pakitu
sioje pažiūroje J darbą įžvelgti 
tobulesnio gyvenimo galimybes 
ir jas vystyti. Dr . J. Labutis 

gyvai a<prašo kiek'v -no čionykš
čio lietuviško kampelio, kiekvie
nos parapijos, kapinių, daug} bes 
draugijų ir buitinio gyvenimo 
visumą ir detalei Raštan vis 
įterpta retų tetorinijį nuotrau
kų. O šiandieninė dabartis užfik
suota išskirtinai meniškose kun. 
Algimanto Keži;. S. J. nuotrau
kose. Žmonių 
panoramos ir 
viškų bažnyčių 
architektūrinis ; 

• PENNSYLVANIJOS AN
GLIAKASIŲ LIETUVA. Vladas 
Būtėnas. Nuotraukos Algimanto 
K'ezio, S. T. Portfolio: Elena Bra-
dūnaitė. Jurg. Bradūnas. Lithua-
nian Library Press, Inc., Chieago, 
IL, 1977. Tiražas 1000 egz. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė Chica
gojė. Išleido Amerikos Lietuvių 
Biblioteka, Inc. (Lithuanian l i b 
rary Press, Inc.). 5620 South Cla-
remont Ave., Chieago, IL 60636. 
Leidinys didelio formato, 344 psl., 
kaina 20 dol.. gaunamas ir 
' 'Drauge". 

Tai plataus užmojo — Ame
rikos lietuvių e tninėj foto enci
klopedijos — antroji knyga. 
Pirmoji buvo — Chicagos Lietu
vių šv. Kazimiero kapinės C'Pa-

tėviskės namus"). 
"Pennsylvanijos angliakasių 

Lietu. .'". kurios išieidiino pa
grindinis rėmėjas yra prel. Juozas 

sirta Jungtinių Amėri-

veidai, peizažų 
detalės, lietu-

ir jų detalių 
"ožis labai pla-

problemas ir grožinės literatū
ros sritis. Visa tai padeda pa
žinti neramų ir spalvingą prof. 
Augustino Voldemaro veiklos 
kelią, taipgi teikia nemažai me-

Žurnale spausdinama moksli
nė medžiaga, liečianti baltų kal-

a^fe8fa*«a£fc# 

tū r ines lietuvių t au tos sri t is , ne j džiagos jo gyventojo laikotar-
vien t ik dienos japraiškų aktua-1 pio istorikųį net grožinės l i te-
l i jas, bet i r praeities istorines į ratūroš tyrinėtojui. 

ningai jungiasi Į tvirtai sukompo
nuotą Pennsyl variuos angliaka
sių Lietuvos rūstaus ir kieto gy-
enimo simfonl'a. Elenos Bradū-
naitės tautosakinėje ekspedicijo
je pokalbiai su žmonėmis ir dai
nininkais, jos atrinktos ištraukos 
iš senosios tenykštės lietuvių 
spaudos ir Jurgio Bradūno belet
ristinė apybraiža labai organiš
kai įsiterpia kmgos.visumon, ją 
dar labiau paįvairindami. Knyga 
yra tikras, net ;r_ laiko dantimis 
nesugraužiama- paminklas Pen-
nsylvanijos angliakasių Lietu
vai, kiekvienos asmeniškos bib
liotekos puošmena ir prasmin-

Į ga, puošni do\ ana kiekviena 
' proga-

• TECHNIKOS ŽODIS. 1976 
m. spalio — gruodžio mėn., Nr.4. ' 
Leidžia Amerikos Lietuvių in- j 
žinierių ir architektų sąjungos' 
Chicagos skyriaus Technikinės; 
spaudos sekcija. Žurnalas išeina i 
kas trys mėnesiai. Vyr. redakto-, 
rias _ y. Jautokasi 5859 S. Wh;p- j 
ple St., Chieago. 111. 60629. Ad-! 

iministruoja Antanas Brazdžiu-1 

! h a į 7980 W. 127 S t , Palos Park, 
Ui. 60464. Metinė prenumerata 
6 dol., studentams 2 dol. 

Apie energiją ' ir susisiekimą, 
; žengiant į dvidešimt pirmą šimt-
I rnetį, rašo inž. Stasys Backis. Ato-
' mų susiliejimo tyrinėjimus lie
čia V. Petraitis. Su ūkinių studi
jų centru supažindina P. A. Ma
žeika. Modernų tiltą stebi Saulė 
Jautokaitė. Įdomūs terminologijos 

I klausimų ir technikinės apžval-
i gos puslapiai, parengti R. P- Vai-
ičio ir V. Petraičio. Įvairi ir gra-
'žiai iliustruota inžinierių ir ar
chitektų veiklos kronika. 

Chieago Savings Offers You A Chotce Of These Bsautlfui 

COLORTVSETS 
VVH/LE YOU EARN 6 Yz % to VA % 2* . 

. - " -^ Į f t ©Ūft SPSCSM. ACCOUNT 

17" Diagonai COLOR 

wth $ i , 500 
Vou can have thi» 17" RCA XL-1» 
COLOR T V . . .and your mon«y grows to 
•1^97 in 72 month*. 

OrWhh $ 2 , 0 0 0 
And your monsy growt to 12,283M In 4 
yoars. 

$5,000 
And your monoy grow* te 16JBEMM kt 
2% yoars. 

OrWW, $ 1 0 , 0 0 0 
And your monay grows to $10.01411 I i 
1 % yoars. 

OrWhh $ 2 0 , 0 0 0 

^ i ^ į i Wkm3L 

. . į ^ g i ^ 

19" Diagonai COLOR 
Bernote-Control 

«** $1,500 
Vou can havo thi« IT* RCA XL-100 
COLOR TV. . .*with Ramota Control. . 
.and your money grovvs to $1,696.54 in 73 

OrWHh $ 2 , 0 0 0 
And yoor monay grows to «2.11223 in 4 

OrWhh $ 5 , 0 0 0 
And your monay grovvs to *S,406 J6 ta 
2% yoars. 

And your monay grovvs te 
k$2i .024.81 m l y o a r . 

0 

OrVVhh $ 1 0 , 0 0 0 
ur monay grovvs to »1I 
reors. 

OrVVrth $ 2 0 , 0 0 0 

8tf 

And your monay grovvs to »10.S5V99,, 
fn Vh yoars. 

And your mon«f grovvs to 
S20.890.22 in 1 year. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
Enjoy Your TV NOW PLŪS 

NiNTEREST 
| *̂ =F W|fT*, tWt thoTlW>Waf yOU M l 08̂ R1 • * « n H i i w i « ( W « i l n i K l » * » « « « c c o u n ? ! o f t ^ T n e f c « r J f i e a f « t^męou,dna^omd^eir^tosto*i 

Rm-goš aplanko nuotrauka kuo. Algimanto Kezio. S. J. 

* B.\LTTSTDCA, XII ( I ) , ; 
1976. Žurnalas, skirtas baltų 
kalbų tyrinėjimui Leidžia Lie
tuvos Aukštoj D ir specialiojo vi-

http://S20.890.22


wmmmmmmm mmmmmmmmmm 

\ 

3e§ta<Menis, 1977 m. vasario H> Ą. DRAUGAS — MOKBBL&& MENAS, fff. *2 (7) — p s f S 
—— 

I nup jo gimimo. Dailininkas bu-
i vo artimas M. K. Čiurlionio bi-
f čiulis. palikęs Lietuvos dailei di-

OSKARO MILAŠIAUS KŪRYBA j įe% ^ b m įnašą Tradicinėje 

Kultūrine kronika -*••.- r i 

Oskaras Vladislovas Milašius 
šių, mettt Vasario 16-tos proga 
Kukūros židinyje surengtoje pa-

(1877 — 1939). prancūziškai ra-j rodoje Dobužinskio išstatytiems 
šęs lietuvių -poetas, filosofas, j darbams ir >o portretui buvo ski-
Lieimos diplomatas. Jo kūrybos1 riama pagarbi vieta. M. Dobu-
išs.<irtmumą rodo ir tai, kad jisižinskis akcentuojamas ir išleista
is šiandien tebėra gyvas prancū- j me parodos kataloge. Parodoje j 
zų rašto žmonių tarpe. Pranoū- j savo darbus išstatė 33 dailinin-i 
zijoje veikia jo gerbėjų klubai, į kai. Visas būrys parodoje dalyva- į 
leidžią naujas jo raštų laidas, \ vusiu dailininkų buvo apdova-
Savo ruožtu keli jaunesnės kar- j noti premijomis, medaliais ir gar-
tos lietuviai mokslininkai yra pa- j bes pažymėjimai*. Pagrindines 
rašė api? O. Milašių. \io kūrybą Į keturios premijos paskirtos: mo-
studijas doktoratų tezes. Į darnaus meno premija (100 dol.) : r w" *m&Sr *mm*; 

O . V . Mi laš iaus Š imto jo g im- j V i d a i Krištolaitytei t rad ic in io Nukryžiuotojo Jėzaus seselės džiaugiasi naujuoju leidiniu "Praise The Lord, 
tadienio proga. Chbagoje Lietu- meno premija (100 dol.) Onai j a" >"' ' : " ' 
vių Tautiniuose namuose (6422 j Paškevieienei, tautinės temati- ' 

A U T O R E P Ą ! R 
Motor tune-4tp( motoro, stabdžių, vairo 

ir automatiniu transmisijų remontas. 
St&rteruMiK k altNiatoriams duodame ilgalaikes 

ĮMMilijiA. "ĘEKACO gazoliną*. 
IGNAS DUBAUSKAS ir PETRAS PIŠNYS 

5759 South Kastam Avtnut — Tetef. 737-3988 

] Alfreds Straumanis, Southern 
Illinois University. Wavelan4 
Press , Inc., Prospect Heights ' 
Illinois. Library of Congress Ca-
ta log Card Number 79-46897; 
ISBN 0 — 917974 — 2 — 6 . 

T a i imponuojančio projekto 
pirmoji knyga. Jo je yra anglų 
kalbon išversti dviejų lietuvių, 
dviejų latvių ir dviejų estų dra
maturgų scenos veikalai, liečian-', — •— 
tys dabarties žmogaus konfron.a- ^iiiiiiiiiiiUHItlIHflIlIltlUIIIIUCMMUUniMIIHIIttMIimilllllllllllfitlNIllIlIllIllIlIllll** 
ciją su tiranija. Lietuvių čia yra I 
Algirdo Landsbergio "Penki s 
stulpai turgaus aikštėje ( F i v e J ^ C X ^ SS4S W. SkUb Street - TeL RE 7-1941 r 
P o s t s in a Market Place) ir i 1 ^ ^ į ^ ^ Par4a*iim«, Ir taisymas 
Antano Škėmos "Pabud imas ' į LADOODtlAi IK BRANGENYBE* 
(The Awakening). Prie abiejų ~iiittiumuiiHiNiiuiiiiHHiiiiiiMNiiniMNmiiiiiNmiiiimHiiiHiMiiiiMHiMiHuiiMn« 
d ramų įvadai parašyti Rimvydo 

A. T V E R A S 

S. Kedzie Ave.), 1977 m. vasario kos premija (100 dol.) Jonui Ru-
27 d. rengiama sekmadienio po
pietė, skirta jo kūrybai. Popietėje 
dalyvauti kviečiami visi. 

Birutė Pūkeievičiūtė. rašytoja 
ir aktorė, supažindins popietės 
dalyvius su O. V. Milašium, re-
čituodama jo poeziją lietuvių 
kalba (A. Vaičiulaičio ir kt. ver
t imai) . Popietę rengia: Lietuvių 
moterų federacija Chicagos klu
bas ir Lietuvių tautiniai namai. 

PARODOJE PAGERBTAS 
DAILININKAS PROF. 

M. DOBU2INSKIS 

Aštuntoje lietuvių dailinin
kų parodoje Nevv Yorke šiemet 
išskirtinai buvo pagerbtas prieš 
20 metų šiame mieste miręs dai
lininkas M. Dobužinskis. 1975 

: m. kaip tik buvo suėję 100 metų' tūros 1977 m. sausio m. 22 d. Nr. 

į teniui ir jaunojo dailininko pre
mija (100 dol.) Dainai Jurkutei. 
Paroda uždaryta vasario 13 d. 
Parodos proga vasario 12 d. bu
vo surengtas koncertas — litera
tūros vakaras, kuriame progra
mą atliko solistė Ona PUuško-
nienė, pianistė Anelė Kaullnyrė" 
rašytojas Aloyzas Baronas ir ak
torius Henrikas Kačinskas. Paro
dą ir koncertą surengė LB Nevv 
-Yorko apygardos valdyba. 

DĖL KNYGOS 'LIETUVOS 
STEIGIAMASIS SEIMAS" 

RECENZIJOS 

V. Daugirdaitės — Sruogienės 
knygos: Lietuvos Steigiamasis 
Seimas" recenzijoje. tilpusioje 
'Drauge" mokslo, meno ir litera 

tuvių tautos praeitimi ir dabartimi, o laip.ni su lietuvių išeivių įnašu šiam 
kraštui, ypat jo religiniam gyvenimui (2iūr. Naujuosius leidimus). 

Filmų 
įvairumai 

STASĖ SEMĖNIENĖ 

18 (3) priede, per neapdairumą per daug. J u o labiau gerai pa
buvo parašyta, kad iškeltoje dėl rengtų ir skoningai išleistų, 
spekuliacijos buv. užsienio reikalų Mat. pasi ta iko ir tokių, kurių 
ministrui dr. J. Purickrui byloje: informacinė ir reprezentacinė 
"Nepasakyta, kad Vyr. Tribūno- ver tė labai abejotina. Todėl ypač 
las dr. (. Purickj toje byloje ištei- malonu imti į r ankas tokį lei

dinį, kaip č ia minimą 'Praise 
the Lord all you nat ions" . kur 
neblogai a t r inkta informacija ir 
puiki knygos išvaizda akį vien 
džiugina. 

Knygoje gyvai peržvelgti ryš-
į kieji lietuvių t au tos istoriniai 
• įvykiai bei pagarbos vertos as-
i menybės labai natūraliai rišami 
ir su Nukryžiuotoju Jėzaus sese
lių kongregacijos veikla šiame 
k raš te . 

Knygą išleidusios seselės mus 
informuoja, kad y r a gavusios 
laišką iš vysk. V. Brizgio. ku
riame jis, be kita ko. rašo: 

si no . 
Tuo tarpu knvgos 207 psl. 

pažymėta: "1925. 11. 10. J. Pu
rickis Vyr. Tribunolo sprendi
mu išteisintas".. LTž neapdairu
mą autorės atsiprašau. 

B. Žukauską; 

Nauji leidiniai 

:iiiMiiitiiHtfiuMiiiiiiiHiiiwii»mmiiifimiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiii!ii!iiitiii!MittttiiM(mii'j: 

f EKSKURSIJOS ] LIETUVĄ f 
5 Vienos savaites 15 BOSTONO. NEW YORKO. MONTREALIO = 

BALANDŽIO 6 $721.00' 
BALANDŽIO 27 735.00 
GEGUŽĖS 2 829.00 

G E G U Ž Ė S i &29.00 
GEGUŽĖS 12 829.00 
RUGSĖJO 21 .....* 815.00 

Dviejų savaičių iš BOSTONO, CHICAGOS. NEW YORKO, 
MONTREALIO 
GEGUŽĖS 18 (su Vakarų Europa) 
GEGUŽĖS 25 $999.00 
BIRŽELIO 15 1119.00 

RUGSĖJO 7 
GRUODŽIO 21 

BIRŽELIO 29. L'EP. 13, LIEP. 27, 
RUG^.10—iš CHICAGOS $1257.00 

iš NEW YORKO 1136.00 
.. $999.00 
.. 983.00 

VttHl 

THE LAŠT TYCOON yra 
sunkokas filmas, bet perduoda 
amerikiečių rašytojo F. Scott 
Fitzgeraldo romano sielą, visą jo 
didingumą. 

Po'Truffaut "Small Change" 
(tai žavi mozaika, ką reiškia bū
ti vaiku —vienas gražiausių ir 
Optimistiškiausių filmų), The 

Lašt Tyccon, Elia Kazano sure
žisuotas, būtų vienas vertingiau
sių pamatyti. 

Fitžgeraldas mirė, nebaigęs 
"Tycoon'r. Jis buvo susižavėjęs 
MGM 'Vunderkindu" — vyriau
siu filmų gamintoju Irvingu 
Thalbergu, mirusiu 1936 m., vos 
37 m. amžiaus. 

Robert De Niro, pagrindinio 
veikėjo Monroe Stahr'o rolėje, 
yra svarbiausias charakteris, su
kirptas pagal Thalbergą ir net 
patį" Fitzgeraldą, kuris gyvena 
vien saviems idealams —didin
gų filmų pastatymams ir gražiai, 
jaunai moteriai (Ingrid Boul-
ting), kuri pirmena jam jo mi
rusią filmų žvaigždę žmoną. 

Savo paskutiniuoju, nors ir ne
baigtu "Tycoon" (1941 m. iš
spausdintu), Fitžgeraldas įrodė, 
jog yra geras filminių tekstų ra
šytojas. Tačiau filmui tekstą pa
ruošė britų Haroldas Pinteris ir, 
jei tik kur jis nuklysta nuo Fitz-
gerald'o knygos, ten jis ir pa
slysta. Atrodo, kad pervesdamas 
Fitzgeraldą į ekraną, Pinteris pa
metė Fitzgeraldo aprašomąjį sti
lių, o be paskutiniojo, ir" rašy
tojo romantizmą. 

De Niro vaidyba irgi dvilypė. 
Kai ji» vaidina filmų studijos 
magnatą — jis didingas — tik
ras studijos "godfather", kaip da
bar įprasta apibūdinti galiūną 
po mafijos "godfather^ iškėlimo. 
Jis žengia, skleisdamas aplink sa
ve baimę, neapykantą, meilę. 

%ai jis vaidina 'Stahrą, lieka 
blankus, anemiškas. 

Filmo fone rnatomė HoHy-
woodą savo "auksiniame amžiu
je^ — 1930 m. įsibėgėjime, kai 
Stadijos paleisdavo į rinką 30-40 
fifhiiĮ per vienetus metofs. 

Ingrida Boulting, kuri vaidina, 
Stahro paslaptingą meilę, yra i 

graži, bet nerangi pačioje vaidy
boje. 

Filmas, nors ir atliepia aidus 
iš Fitzgeraldo knygos, bet ne
perduoda jo sveiko humo
ro bei didžiadvasiškumo. Atrodo, 
užuot iškėlus Fitzgeraldo origi
nalumą ir paskleidus jį gyveni
me, filmas tyčia visa tai užbal-
zaffluoja. 

De Niro, su kai kuriais kitais 
aktoriais ir jų padedamas, vaiz-

-duoja knygos herojų puikiai ir i p 
išmaningai. Jis yra protingas, bet "•"» 
ir nepatenkintas, pasitikįs savi
mi, o tačiau didžiai romantiškas, 
genijus, be jokio pirmykščio for
malaus mokslo. 

Filme daug garsių žvaigždžių. 
Beveik visados aptingęs Robert 

vlcmtms 

• Sister Virginia Marie Vyteli, 
CJC, PRAISE THE LORD ALL 
YOU NATIONS. Lithuania 's 
istorical and cultural develop-
ment from a background for 

Šilbajorio. Iš latvių dramaturgų 
pas i r inkta Martins Ziverts 

Mad Chistopher, Mad" i r Gu-
n a r s Priede 'The Blue One". 
E s t u s reprezentuoja raul -Er ik 
Rummo •'Cinderellagame" ir 
E n n Vetemaa 'Illuminations". 

Baltų dramaturgijos projek-
"Sveikinu Ju s kad tok, d a > - ^ r e n g i a m a s 

ką parašė te angm kalba I r Jus ^ ^ g ^ ^ ^ ^ 
žinote, kiek daug y ra lietuvių ^ ^ 
ki lmės žmonių, Kurie nemoka dramaturgi-
tiek lietuvru kalbos, kad galėtų ^ ^ ^ fr ^ 

^ ^ J ^ ^ T J ^ ^ S M didėjančius su tautcaka. o pazmti savo kilmes praeiti ir ^ ^ k u r k > ^ ^ s i e l a 

j ie nori . Dr. K. Ju rge la ir keli ^ M . Straumanis. laužia 
ki t i y ra parašę anglų kalba s, tą * ammaturgi jai kelią į pa-
iš Lietuvių tautos istorijos, is ™*£ ^ ^ _ 
Amerikos lietuvių gyvenimo. ^ ^ . ^ bmt 

Jūsų darbas turi s avo charakte- ^ ^ H leidinio įsigijimu. 
Ė] i r bus naudingas savo būdu . ^ ^ ^ ^ m e į s ^ ^ ^ 

• CONFRONTATIONS WITH ruoto pastatymų nuotraukomis 
TYRANNY. Sbc Baltic plays leidinio kaina 15 dol.; gaun? 
vntroduct&ry essays. Edited by I m a s ir "Drauge". 

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papildomu c 
mokesčiu. : 
REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO — VIETŲ SKAIB1US RIBOTAS \ 

TRANS-ATLANTIC TRAYEL SERVICE \ 
393 West Broaduay, p.o. Box 116 \ 

South Boston, Ma. 02127, Tel. (617) 268-8761 \ 
Savininke: Aldona Adomoniene ~ 

Prices baaed cm double occupancy and are subject to changea : 
and/or Government approval ; 

~llilllllllllllllllllltllllllllllimiltllllHIIIHIIilllllllilllllllllllMIMIIilllllllilllillttltllUili: 
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the life storv of Rev. Alphonsus 
Mitchum. si kartą įkūnija be ^T„^,•0 r*v> . . .-.-». „ j e 

. . . j - - J - J - - - Maria, CP, missionary and foun-pTiheipų vieno studijos didžiūno 
gudrumą. 

Jeanne Moreau, narcizinė ir 
tuščia savo nuosavame filme 
"Lumiere", įnirtusiai vaizduoja 
senstančios filmų karalienės pui
kybe. 

Jack Nicholson, Tony Curtis. 
Dana Andrews, Teresa Russell 
bei kiti žymūs filmų aktoriai pro 

der of the Poor Sister of Jesus 
Crucified and of the $orrowfui* 
Mother 1976. Printed by Lithu-
anian Encyclopedia Press. Inc. 

Knyga 352 psl., kietais virše
liais, iliustruota, kaina 8 dol., 
užsisakyti ir pinigus siusti šiuo 
adresu: Sister Virginia Marie. 
CJC, St. Mary's Villa Convent, 

fesionaliai perduoda F i t z g e r a l d o | H m h u r s t - P a ' 1 8 4 1 6 -
tragiškai atvaizduotą didingumą.! Jau šiek tiek turime leidinių 

O vis dėlto keista, kad ir PG anglų kalba, liečiančių Lietuvos 
(vaikams su tėvų patarimu) kla- istoriją ir lietuvių įnašą Ameri-
sįfikaeiįos filme neapsieita be sli- kos gyvenimam Tačiau tokios 
džių scenų. į rūšies leidinių niekada nebus 

" ^ 
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C R A N E S A V I N G S 
A l S L0 A N A S S O C I A T I 0 N 

B. B. PHTKIEWICZ, Pr«t. 

2555 We*t 47th Street Tel. LA 3-1083 
I*LESTt OP PREE PARKING PL^CE 

T*AI-ANDOS 
PtRMAD. tr KETVTRTAD. — 9 y r. Iki % v. v 
ANTRAt). Ir PENKTAD. — 9 v ryto Iki r> v vak 
SESTAD. » ». r lkl 12 v <» - TreCiad įdaryta 

7%% 
Mokamas nl 6 m. 

oertifTkattM. 
Mlnhmnn SliVM) 

6l/2% • 
Mokama oi 1 m. 

tertifBcatBA. 
Mlnimnm S1.0OO 

51/4 % 
mokama** a } 
Investavimo 
sa-skaitas. 

PtNIGAJ p r t !Sn IKI 15 D. PELNO NTJOSIMCTUS NVO 1 D 
Dividendai mokami ka* 3 mėnesiai 

GALAXY TOURS and TRAYEL, INC. 
(41 Unden Street, Wellesiy, Mass. 02181 

Tel. (617) 237-5502 
•• * ' • 

VIENOS SAVAITES KELIONES Į LIETUV* 

DVIEJC SAVAIČIŲ KELIONES I; 
LIETUVA — AUSTRIJA — 

BAVARIJA VOKIETIJA — RUSIJA 

VILNIUS 
* 

Vienos savaitfs keliones \ Lietuvą — <> nakt>s Vilniuje, 1 diena Kaune 
Balandžio 14 — Balandžio 21 $799 Rugsėjo 16 — Rugsėjo 23 $829 
Gegužes 5 — Gegužės 12 $829 Rugsėjo 27 — Spalio 4 ....... $829 
Gegužės 12 — Gegužės 19 $829 ' Spalio 6 — Spalio 13 $829 

Dviejų savaičių kelionės j Lietuvą, Austriją ir Bavariją, Vokietija 
— 6 naktys Vilniuje. 3 naktys Vienoje, 4 naktys Munich 

Gegužės 20 — 8ifže4io#3 $1079 Liepos 7 — Liepos 21 $1199 
Birželio 16 — Birželio 30 $1199. Liepos 14 — Liepos 28 $1199 

! Rugpiūčio H — Rugpiūčio 25 $1199 

Dėl daugiaa informacijų apie š i a s keliones i Lietuvą prašome 
kreiptis te lefonu — 

SKAMBINTI COLLECT" 

ELEONORA GREGAITIS Detroh, Mich. 313—485-3714 

EUROPA TOURS Cleveland, Ohio 216-692-1709 

%fRS. L TAMOŠAITIS _ 1 West Coast, 213-662-0791 

ANK PACLIKAS CfHcago. ffl., 312-381-00*9 

" ^ 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Inc. 
Oficialiai praneša jų skaitlingiems klientams, kad 
siuntimas 

APMOKĖTU MUITU DOVANŲ SIUNTINIU 
GIMINĖMS 1 USSR 

tęsiamas ir toliau, kaip ir anksčiau per pereitus 45 
metus. Kiekvienas siuntinys yra apdraustas. 

GAVĖJAS NIEKO NEPRIMOKA 
Sfasdanri dovaną stontinf savo giminėras šventėms, 

geriausiai «wWk<»ite jiems džiaugsmo. 
Siuntiniai prifrnaroi sekančiuose ofisuose ir skyriuose: 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
723 WalwH Stoet, PrJafdaphia, Pa. 19106 

Tel. (21R) - 925-3455 

NEW YORK CENTRAL OFHCE 
212 Fifth A?enue, Room 709 

NewYork, M. Y, ISSIO 
Tel*: (212)—685-4537 

OFFICE HOITSS: fteily «:0O A.M. — 5:00 P.M. 
Satnrdays: lO.rtO A..M. — 2:00 P.M. 

BALTTMORE. MD. 21224 
3206 Eastera Avesue 
f301) — EM 24274 

CHICAGO, HL. maa 
2242 W. Chicago Arenue 
f312)-235-7788 
CHICAGO, ILL. 4M32 
4065 Archer Avenue 
(312VYA 7-SM0 
CLEVELAND, OHIO 441» 
3491 West 25 St 
(21«>741-a«2 

DETROIT, MICH. 48210 
6720 Micht*m Avmnum 
(MMtMM 
ELIZABFTH, N. i , 07291 
956A Hlzabeth Avenue 
(20D-354-76M 
HAMTRAMCK. MICH. 48212 
11413 Jos. Campau Avenae 
{313V365-6330 

LOS ANGELES, CAUF. 90626 
2841 Sww<>tlhr<L 
(213M12-0177 
MIAML FLOROM 2S1M 
7612 N. E, 2-adl A«0ntM 
(30SV7S7-4704 

MINNEAKHJS, MMM. S54IS 
2422 Centrai Avtuue N. E. 
(«12)-788-2S4S 

!OWB«rrAlN, CONN. 04062 
97 Shuttle Meadow Avmfle 
O0D-244-0C* 

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 
(2I2>OR 4-3930 
CLEVELAND, OHK) 44134 
5432 State Rd. 
(216>749-3033 

PHTLADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Str. 
<213>925-8878 

ROCHESTER, V Y. 14621 
681-663 Hudsou Avenue 
(7I«)-544-215I 
SA& FRANCISCO. CALIF. 94122 
1234 N'inth Avenue 
(415>564-7981 

SEATTLE. WASH 98125 
11551 6th Place N. E. 
(206>EM 3-5556 

SOITTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Avenue 
(20D-257-2I13 

V1NELAND, N. J. 08360 
Parish HaO, West Landis Ave. 
(60§V696-9796 

WORCESTER, MASS. 01604 
8 Harrison St. 

1 «S17>7»8-3347 

BROOKLYN, S. Y. 11222 
72 Nassau Avenue 
(2l2>389-6747 

t ^̂  
WHEAT RIDGE. COLO. 80033 
4330 Quay Str. 
f303V422-4.T30 

SYRACUSE. N. Y. 13204 
318 S. rViRmr Avenue 
<21S>476-6S58 

/ 
v REIXALAL*KWte NAUJO 
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BED. EMILIJA PAKŠTAIT 

HELSINKIO I 
• 

Stud. L'no Kcjel 

'"•' " • . k i 

' • - . " . Kanados 
m 

P • .go? ty'os S I i . tuvos 9 
. ^m visos eilės n?.uj: 

kurie atgaivino ?oli: 
veiklą lŠ2iv:joje, f vz. Kalantos 
sideginimas, Kazlausko ir kt. r. 
tys, Lietuvos Katalikų Baž 
čios Kronikos ir Aušros spaus 
nimas, demonstracijos, protes 
parašų rinkimas, Kud.'rkos įvy 
Australijoje įvyko Lietuvos ] 
pažinimas rusams ir vėliau 
pripažinimo atšaukimas. Paž 
rėjus į visus šiuos įvykius, rrn 
ine, kad lietuv:a : daug'au ar r 
žiau laikėsi vienos linijos. Su; 
to reikalą ir gal ne visi vier 
gai dirbo, bet viena linkme, 
įvykiai buvo aiškūs — nereil 
interpretacijos, kad žmonės 
prastų, kuria, kryptimi mes tu 
veiklą sukti. 

Ta ip mes galėtumėm lenj 
susigaudyti visuos šiuos įvykii 
išskyrus vieną — tai Europos s 
gumo ir bendradarbiavimo k 
ferencijos nutarimus Helsink 
Vargu ar galėtumėm nuro< 
kitą reiškinį, kuris taip suski 
išeivijos ir ypač Amerikos I'"' 
vių visuomenę. Laikraščiai p> 
vienas kito redakcijas, organ 
cijos pešėsi. Tai įvyko dėl į 
rių priežasčių. Pagrindinė r 
žastis tai, kad pats dokumer 
patys nutarimai nėra ais 
Juos turim interpretuoti, o m 
pretuoti galima visaio. Mane 
ma yra Europos saugum 
bendradarbiavimo konferent 
nutar imų reikšmė lietuviams. 
nagrinėsiu savo interpreta 
Tačiau diskutuodamas šiuos 
tarimus, paminėsiu ir' kitų i 
rnpnes. 

Helsinkio nutarimai liečia 
tuvius tiek išeivijoje, tiek Li 
voje dviem būdais, kuriuos aš 
vadinsiu mažąja ir didžiąja 
litika. Mažoji politika tai 1 
paprasta, kasdieninių probL 
pragmatinė politika, pvz. An 
kos Lietuv'ų Bendruomenė A 
-a, VLIK-a-:. -i- "ur :am ti 
strategijas atlikti "am tikrus 
bus — jie organizuoja demc 
racijas, la:š':ų rašymus, susi 
mus su Amerikos politikais, 
yra mažoji politika. Didžioji 
litika yra mūrų kova už Li 
vą. Čia yra mūsų filosofija, 
ologija, principai — mes tik 
kad žmonės turėtų būti h 
Mes tikim, kad yra svarbiau 
voti už žmogaus laisvę negi 
bet ką kitą. Cia yra didžiosios 
litLkos principai, kurie valdo 
sų veikimą. Aišku, tie print 
ir ta pragmatinė pusė laba 
Šasi. Didžiausi ginčai lietuvi 
eivijoje Helsinkio nutarimų 
kalu lietė mažąją poli'iką. 

Helsinkio nutarimus ga 
suskaldyti į keturias pagrinc 
dalis — ''Baskets", arba "1 
sius". Pirmasis liečia Eui 
*aueumą — tai ribų nustai 
tarp tautų ir tauty suveicu 

m^i 
:, 2801 W. 38TH ST.. CHlCAtiO. 

IUTARIM 
o ps; kata JA V ir Kznad 
tarajame ravažiavime De 

Kanados ir JAV Lietuvių jauname 
?]0 

su-
im 
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tu-
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tu-
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za-
ai-
•e-
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t]OS 

Aš 
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Antrasis sprendė ekonominius. 
mokslinius ir technologinius bei 
gamtos priežiūros klausimus. 
Trečiasis "krepšys" nagrinėja 
klausimus, liečiančius humanita 
rinius reikalus: žmonių teisių pri
žiūrėjimą, informacijos skleidi
mą, mokslinius bei kultūriniu: 
pasikeitimus. Ketvirtasis ir pas
kutinysis "krepšys" — konferen
cijos sutarčių peržiūrėjimas i' 
Belgrado konferencijos suruoši
mas. Išeivijos ir Lietuvos lie
tuviams visi šie "krepšiai" yn 
svarbūs, tačiau visų negalim čh 
'šsamiai nagrinėti. Pagrindine 
in'erpretacijų problemas ir gali 

te_! mybes galima rasti, diskutuojan 
j r i pirmąjį ir trečiąjį "krepšį". Ta 

nutarimai, liečiantys Europo 
saugumo reikalus ir humanita 
rinius klausimus. 

Prieš pradedant pirmoji 
"krepšio" nagrinėjimą, pažiūrė 
kime į saugumo konferencijos is 

lie-; toriją. Antrajam pasauliniam ka 
tu- ; rui pasibaigus, niekad nebuv 
pa- sušaukta galutinė taikos su'ar 
po-! ties konferencija. Tokios sutartie 
ūtų į labai norėjo Sovietų Sąjunga, ne 
mų | teritoriškai Sovietų Sąjunga yr, 
eri- vienintelis kraštas, kurs laimė; 

TI pasaulinį ka:-ą. Vi a inicia y 
.a sušaukti tokiq konfercnc:j 
buvo Maskvos. 1954 metais, ka 

.T-
:ras 
lar-
įst-'. rusai pirmą kartą pasiūlė tok: 
iki- j konferenciją, kuriai vadovauti 
Čia keturios didžiosios valstybė 
po- (JAV, Sovietų Sąjunga, Prancū 
:tu- zija ir Didžioji Britanija)* Vaka 
de- rų Europa statė vieną reikalavi 
me, mą: kad tokioj konferencijoj bū 
svi. tų diskutuojama rytų ir vakar 
ko- Vokietijos susivienijimas. Sovie 
už tai niekad nebūtų leidę tokiž 

po- diskusijai kilti Europos saugum 
nū- konferencijoje, nes vieninga, stip 
ipai ri Vokietija galėtų būti balansą 

ri- tarp Europos ir Rusijos. Pastc 
iŠ- beina, kad Helsinkio konferer 

rei- cija įvyko po to, kai rytų ir vs 
karų Vok:etijos valdžios vienc 

ime kitą pripažino ir abi įstojo 
ines Jungtines Tautas. 
rep- Nuo tada rusai turėjo tris p£ 
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aišku, suprato Sovietų poziciją 
ir atsisakė dalyvauti konferenci
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iki tokio laiko, kada j*au at- ' 
tų, jog ir patys galėtų ką; 
laimėti. 
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ii Vakarai nutarė dalyvauti 
, vadinamoj Helsinkio, kon-
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:us quo", kurio nė vienas va-
Į kraštas nebuvo 'pasiryžęs pa-
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Ferencijos kiltų tam tikras 
holog nis impulsas ir institu- I 

struktūra tolimesnėm kai-i 
i, kuriose Vakarai galėtų su- j 
Tnti Vakarų ir Rytų plyšį,l 

sujungti visos Europos kraš- i 
į tam tikrą federaciją. Tačiau. Į 
idoksiškai, norėdama pasiek- Į 
), Vakarų Europa turėjo pri-
nti "status quo" — padalini-
Jei jie nepripažįsta tpadalini-
Europoje, ye logiškai nega-

>vo'i už susivienijimą, 
iūrėdami į pirmą "krepšį", 
ome, kad ir viena ir ki 'a pu-
urėjo būti patenkinta. Sovie-
s prižadėta, kad niekas da
inių jų sienų nepuls. Pirmo 
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r froniers can be chang?d :r 

>rdance vvith mternati 
— by peaceful means and 
agreement". Be šio sakinto, j 
;u ar Vakarai būtų atvykę j 
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ai kovoj ^ Vakarų Vokietijos 
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'l.<OS 
Talvo 
rtata 

lai -
fit 

• -

'\ va. r 
a.uid 
.•:ens 
*ais i 
"cpe£ 
u n£ 
-la i 

yra : 
visų 
daly, 
Alba 
itaig< 
kiek 

Jei 
yra i 
ruotž 
nopr 
okup 

r'WWHfg$K&F» , ......SS ..: *.'& ^ 
rmininkė, sveikina Detroito visuo-
a^iavirno metu. 

1 

<s 

4 
\HK?W 

uud j»UįK .... v i c iū tž . 

CIJO.! 

mu 
žįstč 
rope 
rius 
dali 
k i et 
Liet 
kari 
mas 
les 
įkyi 
^au 

2 r i p 

Sov 
dali 
par. 
sę s 
tai 
stat 
of 
self 
* e 
self 
neo 
ind 
vfi 

terr 
'us. 
ce 

•ORA 

lliili m 
*n> 

os laisvės kovų didvyrio maršaio G. Mani 
J. Mannerheimas vadovavo Sjorntjos kariu 
• atnvjsš ru^j raudonosios armijos puolm 
•10 metais. 

Valstybes departamentą: their 
a. Na?-'nedarni š a; d\ 

matysime, kad būsim 
nepaprastai didelį ir s> 
ikran:; | kąsjaį. 

••;'e matome i 
"• :-ig states'. 

i / ':: ti kodėl Se žodž <ri 
jarni ir .-.ą jie raiškia. Ki,>k 
i skyrius yra prad^damr 
aižiais, o ne '"all the Eu-
i stat.s' ' , kas sovietams bū 
idingiau. Tur būt, aiškiau-
riežastis, kodėl šie žodžiai 
audojami, yra, kad viena, 
ripažinta Europos tauta A°-
ivo konferencijoje, būtent 
ija. Tačiau šie žodžiai gali 
ti nutarimų interpretacija. 
ai liečia Lietuvą, 
mes sakom, kad Lietuvr, 
epripažin'a kaip inkorpo-
Sovietų Sąjungos dalis, b 

dausomas, bet kariškai 
įotas kraštas, tai ar šie vi-
tarimai galioja Lietuvai, jei 
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įgą, ir kitas tų, kurie ne 
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n:i;riKiausom?. 
okupuota, mūsų argu-
eičiasi. Mes turim krit :-
5ią okupac ;ią, o ne ko-
teisę atsiskirti. Tuomet 
tuojam, kad Lietuva tu-
sprendimo teisę tik iki 
bet tuo metu rusų oku-

jsikalto nepriverstinumo 
. Skirtumas nėra labai 
jet labai svarbus, ypač 
ratuojama tokiam kraš-
; pripažįsta Lietuvos in-
imą. 
os okupacijos nepripa-
darsimas ir žodžiai uvi-
•^aujanČios tautos" Hecia 

.̂as oerteig 
opai yra c'a 

>rasta skriauda, bet r 
ūp'nasi šių sąlygų p 

A:: o-Ik'eč'ai nebūti? ne 
t', jeigu pasaulyje pas ; 

bartinis "status quo". Jei 
nominiai neblogai stovin 
nenorime rūpintis kitų 
momis, arba aplamai t 
mis problemomis. Antr 
žiūrint į Helsinkio n 
matome, kad tautų nej 
mybės reikalai nėra ri 
kutuojami arba įvertina 
deklarac :io ;e yra pami: 
tų teisė aps;spręsri, niel 
giai nėra pa1'"estas ar 

. . naujų valstybių įsikūrir 
saugumo konferencijos ^ ^ n e a t s t o v a u n i t a . 

| reiKsmę ir trečiojo ^ „ ą j l l s i v r y s t y t i . M 
ko" nutarimus. Nutari-
ra parašyta taip: " T h e 
ting statės favorably 
the basis of humanita-

nsideration reąuests for 
sntry, permits for per-
o have decided to marry 
i from another partici-
tate". Tokia pat proble-
i. kai nagrinėjam kelio-
įsimą: " T h e participating 
itend to facilitate wider 
y their cittzens for per-
professional reasons and 

end they intend in par-
o gradually simplify and 
nister flexibly procedures 

and entry, to ease re-
s..." Šie klausimai ypač 
jei Amerikos ar kito kraš-
ia formaliai apsiimtų So-
usikaltimus kelti Belgra-
ferencijos metu. Esminis 
as būtų toks: ar sovietai 
ta konferencijos nutari-
todėl, kad jie užgniaužia 
teises savo krašte* ar so-

lusikalto dėl to, kad jie 
žė žmonių teises, oku-
i Lietuvą. Pagal Ameri-
džios veiksmus ir pasisa-
nebėra a ;šku, ar jie pri-
L:etuvos inkorporavimą. 

nymu. pasakoma tik, 
valstybės, kurios dabar 
ja, turi teisę egzistuoti. 
sižvelgiama, kad tose 
yra tautos, kurios irgi 
zistuoti valstybine fornu 

Dokumen'e daug ka 
aišku. Galim vienaip a 
:į interpretuoti. Dr. Bo 
laiške "Draugui" sa 
mes turim interpretuoti 
mentą taip kaip sovie 
pretuoja. Kodėl mes ne 
terpretuoti kaip mūsų v 
•erpretuoja. Kai kurii 
Amerikos laikraščiai 
tuoja kitaip. Dabar 
kyla, kuri interpretacij 
tvermingesnė. Aš kart 
kad sovietai yra lab 'at 
niai solidaresni ir jų in 
ja gali išsilaikyti ilgiai 
neturi tos politinės 
ypač kai jiems nėra 
reikalo. 

Mes negalim sakyti, 
galim interpretuoti, kai 
rime. Mums svarbu, k 
nustatytas žemėlapis, 
kad yra galimybes ( 
interpretuoti. Mes turi 
ka ;p Helsinkyie da 
valstybės reaguoja de 1 

kokias argumentais j ? n r e f ry.ų E u r o p i . ys 

i bazuotųsi, 
Jausimus. 
prieinam prie didžios'os 
s. Pirmoj vietoj ma'ome 
Vakaru pasyvumą rytų 
problemų klausimais. 

nagrme;antj Helsinkio susitarimų 
Sovietų Sąjungoje. Bet 
g'ka prieš tai bus j 
yra pagrindinis klausi 
kurį ir mes turėtumėn 
ti. 
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