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KAIP SU TAIS MOŠŲ VARDAIS?

NĖRA NIEKO BLOGO PASKAITYTI

įdomu pasklaidyti kurio nors 
didmiesčio telefonu knygą. Taip 
ryškiai iš jos pamatome, kokia 
jvairiatautė yra Amerika. Tai ne 
tik Jungtinės Valstybės, bet ir 
tikros Jungtinės Tautos. Tiesa, 
daugelis įvairiataučių pavardžių 
yra jau daugiau ar mažiau su- 
anglintos ir ne visada lengvai 
beatpažįstamos (pvz. kad ir šios 
lietuviškos pavardės: Yuskavage 
- Juškevičius, Yuravage - Jurevi
čius, O'Britis - Abraitis, Unitas - 
Jonaitis), bet nemaža dalis tebėra 
nepakeistų. Randame jų tarpe ir 
apsčiai lietuviškų pavardžių. Net
gi žymiai daugiau, kaip būtume 
galėję spręsti iš to, kiek lietuvių 
matome lietuviškame to miesto 
gyvenime (jau nekalbame, lietu
viškoje veikloje) ar net kiek jų 
yra lietuviškų (ar jau tik tariamai 
lietuviškų) parapijų sąrašuose. Ir 
nusmelkia kažkokia nejauki nuo
taika, lyg lankytumeisi Chicagos 
Sv. Kazimiero ar Tautinėse kapi
nėse, kur tiek daug gražių lietu
viškų pavardžių... antkapiuose.

Apie pavardes betgi gal kurį 
kitą kartą, o dabar norėtųsi pa
teikti kelias mintis apie vardus, 
arba, kaip dabar ir patys lietuviai 
jan ne kartą pasako, apie pirmuo
sius vardus, {vairių tautybių var
dai dar dažniau suanglinti, kaip 
pavardės. Vis dėlto, daugelis te
bevartoja tautines savo vardo 
formas. Štai telefonų knygoje, ku
rią turiu po ranka, randu šiuos 
italų vardus - Alfonso, Antonio, 
Alessandro, Domenico, Emilio, 
Gaetano, Vincenzo...; lenkų — 
Andrzej, Bronislaw, Jerzy, Kazi- 
mierz, Kazimiera, Stanislavv, Ta- 
deusz...; ukrainiečių — Dmytro, 
Fedir, Mychajlo, Mykolą, Petro, 
Wplodymyr...; graikų — Dimit- 
rios, Christodoulos, Evangelos, 
Konstantinos, Kostas, Kyrikos, 
Georgios...; vengrų — Gyula, 
Sandor, Zoltan...

Atsakymas dr. G. Valančiui

VYT. BAGDANAVICIUS, MIC

Popiežiaus neklaidingumo 
klausimas

Žinoma,' nėra nieko blogo pa
skaityti vieną kitą protestantiš
ką knygą. Jų yra gerų. Tačiau 
ne visais klausimais jos yra ly
gto rekomenduotinos. Viena iš 
tokių sričių, kurioje protestan
tai autoriai neparodo platesnio 
susiorientavimo, yra popiežiaus 
neklaidingumo klausimas, šio
je problemoje jie iš seno laikosi 
neigiamo nusistatymo, kuris 
kliudo jiems pasiekti gilesnės 
įžvalgos.

Tiesa, šis klausimas šiandien 
yra pasidaręs labai gyvas ir pas 
katalikus autorius. Tačiau jis 
kyla ne tiek principinėje plot
mėje, kiek pritaikymo plotmėje. 
Šiandieninėse teologinėse disku
sijose, kurios taip gyvai kilo po 
II Vatikano susirinkimo, vienas 
dalykas yra labai teigiamas, pa
lyginus su 16 šimtmečio disku
sijomis, kad visi geriau supran
ta Bažnyčios vienybės reikalą. Kai 
protestantizmo atsiradimo laikais 
visi ėjo į periferijas, norėdami 
skirtis, tai šiandien, priešingai, 
visi nori vienytis. Net kraštūti- 
niški autoriai nekovoja prieš 
Bažnyčios vienybę, bet nori ją 
padaryti visiems labiau prieina
mą.

Dėl to ir popiežiaus neklaidin
gumo klausimas šiandien stori 
geresnėje pozicijoje, negu, pa
viršutiniškai žiūrint, atrodo. Ne 
šiandien, nei anksčiau niekas 
nemanė, kad popiežius negal' 
nusikalsti, ar kad kiekvienas jo 
sprendimas ar jo įstaigų pa 
tvarkymas yra neklaidingas 
Popiežiaus neklaidingumas yra 
labai ribota tiesa, tačiau ji jo
kiu būdu nėra nei silpna, nei 
neapginama pozicija, kaip ma
no dr. G. Valančius.

Į popiežiaus neklaidingumo 
tiesą patartina eiti iš Bažnyčios 
neklaidingumo pusės. Visi, neiš
skiriant protestantų, sutinka, 
kad Bažnyčia yra neklaidinga 
savo pagrindine žmogaus išga

Panašus nevienodumas mato
mas ir lietuvių varduose. Vieni 
vartoja angliškas vardų formas: 
John, Joseph, Anthony, Peter, 
George...; kiti'(beveik tik iš poka
rinių ateivių tarpo) pasirašinėja 
Jonais, Juozais, Antanais, Petrais, 
Jurgiais... Kadangi krikščioniškie
ji vardai yra bendri didelei pa
saulio daliai, tai jie lengvai išver
čiami į gyvenamoje valstybėje vy
raujančią kalbą. Taip ir Lietuvo
je Ivanus, Johannus (ar Hansus) 
ir Janus vadindavome (ir rašy
davome) Jonais. Josifus, Jozefus 
ir Juzefus — Juozais, ir t.t. Ir čia 
Amerikoje lietuviai, mokykloje 
draugų ir įmoriėje bendradarbių 
vadinami Joe, Tony ar John, prie 
tų vardų pripranta ir juos vartoja 
patys, lietuviškus vardus palikda
mi tik savo lietuviškai aplinkai. 
Vis dėlto, kadangi amerikietiškoji 
visuomenė savo pagrinde yra į- 
vairiatautė, daugelis lietuvių jau
čia esant prasminga oficialiai var
toti lietuviškas savo vardų for
mas; ypač dabar, kai Amerikoje 
vis labiau pabrėžiama etninių 
tradicijų išlaikymo reikšmė, ir, 
smerkiant visokeriopą diskrimi
naciją, drauge nuvertinama seno
ji “melting pot” teorija.

Salia paprasto vardų vertimo 
anglų kalbon ne kartą pasitaiko 
(ypač tai buvo senesniojoje išei
vijoje) vardų pakeitimas popu
liaresniais amerikietiškoje visuo
menėje vardais. Ir taip Kazimie
ras ar Kazys tapo Charles (faktiš
kai tai juk mūsų Karolis), Vin
centas ar Vincas —• William, 
Česlovas ar Cėsys — Chester, 
Vladislovas ar Vladas — Walter, 
Bronius — Bruno. Sekdami lenkų 
emigrantų pavyzdžiu, lietuvių 
Stasiai savo vardą dažnai pakeitė 
į Stanley, nors tas germaniškas 
vardas nieko bendro, išskyrus pa
našiai skambantį pirmąjį skie-

(Nukelta į 2 psl.) iš pelenų pakilusi šiandieninė Chicaga, miestas su erdviais parkais, modernia architektūra, muziejais ir jach tų prieplaukomis prie mėlynojo Michigano ežero kranto.

Edvardas Valaitis Paminklinis Chicagos Vandens bokštas (Water Tower), vienintelis pastatas miesto centre, išlikęs po 1871m. gaisro
Šiemet spalio mėn. 8 d. sukanka 100 metų nuo didžiojo Chicagos miesto gaisro, kada sudegė visas Chicagos miesto centras. Miestas nelai
mės šimtmetinę sukakti mini Įvairiomis parodomis, koncertais ir kitokiais parengimais bei susibūrimais.

nymo linija. Jei to nebūtų, nie
kam nebūtų prasmės tikėtis it 
Bažnyčios išganymo, t. y. pilnu 
tinio žmogaus įprasminimo. Po 
piežiaus neklaidingumas yra šie 
Bažnyčios neklaidingumo atsto 
vas ir nešėjas, šis neklaidingu 
mas yra labai apribotas. Jis nė 
ra kaip kokia ABM mašina, ku
ri, paspaudus atitinkamą myg
tuką, visada duotų neklaidingą 
atsakymą. Tačiau lygiai netei
singa manyti, kad neklaidingu 
mo Bažnyčioje visiškai nėra 
Paneigus, tačiau, neklaidingume 
dovaną popiežiui, faktiška 
reikštų beveik, kaip jo sunaiki 
nimą Bažnyčioje. Visuotinis 

Bažnyčios susirinkimas, kuris 
yra kitas to neklaidingumo ne
šėjas, nėra įmanomas turėti 
kiekvienu laiku.

Paprastai popiežiaus neklai
dingumas yra puolamas, re 
miantis kai kuriais netiksliais 
ar nepilnais ar negerai supras
tais jo patvarkymais. Tačiau ši
tokiu keliu sukritikuotas ne
klaidingumas sukritikuotų ir 
pačią Bažnyčią. Ir joje yra įvai
rių klaidų. Negana to, šitokiu 
keliu būtų galima sukritikuoti 
ir Kristų, nes ir jis savo gyve 
nime turėjo nepasisekimų, ne 
supratimų ir ne viskas vyko pa 
gal jo norą.

Papiežiaus neklaidingumas yra 
nemaža paslaptis ir net proble
ma žmonijos gyvenime. Tačiau, 
norint ją suprasti, reikia į ją 
gilintis, o ne paprastai ją neigti. 
Net Niebuhr, kurį mėgsta dr. 
Valančius cituoti, kalbėdamasis 
su kat. kun. P. Granfield savo 
gyvenimo pabaigoje yra šitaip 
išsireiškęs apie Bažnyčios vie
nybę. “Bažnyčia pasielgtų kvai
lai, panaikindama šį vienybės! 
įrankį’’. Ir apie savo ankstesnes 
katalikybės kritikas jis pasakė 
“Aš apgailestauju savo polemi 
kos pobūdį su katalikybe’’.
Ro.jaus koncepcijos klausimas

Dr. G. Valančius savo straips 

nyje “Žaltys, obuolys ir Judas“ 
iškelia visą eilę drąsių ir vertų 
dėmesio minčių. Jis skaito reli
gines knygas ir mąsto apie tai, 
ką skaito. Tačiau ne visos jo 
mintys yrą be kritikos priimti
nos. Taip pvz. jis, skaitydamas 
R. Niebuhro raštus, randa min
tį, kad krikščionys teologai per 
19 šimtmečių neįstengė susikur
ti prarasto rojaus priimtinos 
koncepcijos; kad ligi šiol nėra 
sistemiškos nuodėmės teologi
jos.

Stebėtina, kad Niebuhr galė
jo šitaip rašyti ir dar Valančių 
klaidinti. Juk praktiškai nėra 

i Nukeltu į ? nsl >

t



Nr. 231 (40) — usl. 2 DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1971 m, spalio mėn. 2 d.

(Atkelta iš 1 psl.) 
teologo nei moralisto, kuris sa
vo teologinių ar dorinių svars
tymų nebūtų pradėjęs nuo pir
mųjų šv. Rašto perskyrimų 
analizavimo.

Įvdiriaid metodais ir įvairiais 
atžvilgiais šios studijos buvo 
atliekamos, šv. Rašto tyrinėto
jai paskutiniame šimtmetyje 
yra atlikę labai modernias ir 
labai kruopščias kalbines šių 
perskyrimų studijas. Atrodo, 
kad jų darbas yra baigtas, ir šiuo 
metodu vargiai ar ko naujo 
bus pasakyta. Panašiu rūpestin
gumu yra atliktos ir šių per
skyrimų literatūrinės formos 
studijos (nustatant, kokio žan
ro šie pasakojimai yra). O teo
loginės išvados, plaukiančios iš šių 
pasakojimų, yra visų teologinių 
studijų pagrinde. Taip pat do
rovės studijos, besirūpinančios 
išaiškinti žmogaus kaltės tragi
kų, čia pradeda savo darbą.

Dėl to nežinia, ko Niebuhr ir 
dr. Valančius dar nori. Jei jie
du nori kokios meninės rojaus 
rekonstrukcijos, tai būtų ne teo
logų, bet menininkų uždavinys, 
ir religinės reikšmės jam netek
tų skirti.

Greičiausiai jie nori rojaus 
epizodo labiau antropologinės ir 
etnologinės analizės. Jos uždavi
nys būtų nustatyti, kokiam 
žmonijos kultūros istorijos 
tarpsniui šie pasakojimai pri
klauso savo kultūriniais duome
nimis. Tai būtų teisėtas užda
vinys, kurs, gal būt, galės būti 
padarytas, pritaikant kritiškus 
etnologijos metodus. Jie galės 
taip pat prisidėti prie šv. Raš
to studijų, kaip prie jų prisidė
jo kalbiniai ir literatūriniai me
todai. Tačiau iš anksto tenka 
pasakyti, kad šitokiu metodu 
pagilintos studijos bus įdomios 
kultūros ir religijos istorijos po
žiūriu, bet vargiai ar jos ką 
labai naujo duos teologiniu ar 
doriniu požiūriu. Nes šiais at
žvilgiais šie perskyrimai yra iš
samiai apdoroti.
Ar moteris rojuje pažeminta?

Kad dr-ui Valančiui labiau 
rūpi kultūros istorijos momen
tai, kai jis studijuoja pirmuo
sius šv. Rašto perskyrimus, ma
tyti iš to, kad jis rojaus pasa
kojimą laiko nepalankiai nusi
teikusiu moters atžvilgiu. Į mo
ters išvedimą iš vyro dr. Va
lančius žiūri kaip jį įrodymą, 
kad ji yra subordinuota vyrui.

Būtų dar suprantama, jeigu 
šio pasakojimo autoriaus antife- 
minizmą dr. Valančius grįBtų
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meni, neturi su slaviškuoju Sta
nislovu. (“Stanley is also used, by 
Poles who have been naturalized 
in England and America, for Sta- 
nislaus or Stanislas, a particularly 
Polish name” — The Book of 
Boy’s Narnės. By Linvvood Sleigh 
and Charles Johnson. New York, 
1962, p. 248).

Lietuvių tautiniai vardai, aiš
ku, neturi angliškų atitikmenų, 
tad ir negali būti angliškai iš
versti, o tik pakeisti kitais, dau
giau ar mažiau panašiai skam
bančiais vardais. Ir taip Vytautas 
ar Vytas dažnam virto Victor, 
Rimantas ar Rimas —Raymond, 
Saulius sutrumpėjo į bibliškąjj 
Saul, Birutė į Ruth ir t.t.

Atsisakant amerikietiškoje var
tosenoje tautinio vardo, jo vie
ton ne kartą paimamas antrasis 
(krikščioniškas) turimas vardas. 
Ir taip atsiranda eilė, pasakytu
me, dvilypi^ žmonių: lietuviško
je visuomenėja jie lieka Algiman

NĖRA NIEKO BLOGO PASKAITYTI
tuo, kad moteris čia yra prista
toma kaip pirminė nuodėmės 
istorijoje, tačiau vargiai ar ga
lima moters pažeminimą įžiūrė
ti jos sukūrime iš vyro. Iš viso 
šių perskyrimų studijose mes 
neturime būti perdaug daiktiš
ki. Pagrindinė mintis, kurią teo
logai išskaito iš šio pasakojimo 
yra ne moters žemumas, bet jos 
nepaprastai tamprus ryšys su 
vyru. Dr. Valančius, kuris labai 
giliai supranta lytiškai orien
tuotą moters prigimtį, turėtų 
pirmasis suprasti, kad šiuo epi
zodu yra liudijama tiesiog fi
zinis moters artimumas vyrui, 
o ne jos pažeminimas. Vyras ir i 
moteris, einant šio pasakojimo 

Žymus amerikiečių protestantų 
teologas Reinhold Niebuhr, miręs š. 
m. birželio 1 d. Jo teologines m.nt.s 
liečia ir mūsų laikraščio puskapiuose 
diskusijas veda kun. Vyt. Bagda- 
navičius. MIC, ir dr. G. Valančius.

mintimi, giliai kūniškai priklau
so vienas kitam.

Yra žinoma Graikų legenda 
iš klasikinių laikų, kurią žinojo 
Platonas, kad vyro ir žmonos 
sukūrimas įvyko jų padalinimo 
būdu. Žmogus, einant ta legen
da, pradžioje buvo vienas as
muo abiejų lyčių. Tik kai jis 
pradėjo maištauti prieš Dievą, 
jis buvo padalytas; tokiu būdu 
buvo panaikintas jo pavojingu
mas Dievui.

Čia yra panašus vyro ir mo
ters kilmės glaudumas; tik tuo 
jis skiriasi nuo rojaus pasakoji

mo, kad rojaus pasakojime ly
čių priežastį nesudaro / jokia 
nuodėmė. Ir krikščioniškoji teo
logija rūpestingai vengia su
plakti lyčių atsiradimą su nuo
dėme. Tačiau jis iš graikiškos 
ir manichejiškos galvosenos čia 
kartais neteisėtai įsibrauna.

Didingas ir nuodėmingas 
žmogus

Labai vertingos yra dr. Va
lančiaus įžvalgos, kai jis kalba 
apie pirminio žmogaus vertingu
mą ir apie jo nusikaltimo po
būdį.

Į pirminį žmogų dr. Valan
čius žiūri kaip į žmogų - angelą. 
Tokiu būdu jis labai skiriasi 
nuo šiandien populiarių pažiūrų, 

I kurios į žmonijos pradžią nori 
žiūrėti kaip į kažką labai men
ko ir nevertingo, iš ko tik ilgai
niui išsivystė tobulesnis žmogus.

Pirminio žmogaus tragikos 
klausimu dr. Valančius atsiski
ria nuo Niebuhro, kuris nesuge
ba rasti rojuje nuodėmės. Dr. 
Valančiui aišku, kad, vienaip 
ar kitaip, žmogus išėjo į atvi
rą kovą su Dievu. Ir šiame klau
sime tenka pa'aikyti dr. Valan
čių ir nemanyti, kad didis žmo
gus, jau tuo pačiu negali turėti 
jokios atsakomybės ir dėl to 
nuodėmės. Jeigu žmogus nėra 
Dievas ir jeigu šalia jo yra Die
vas, tai jis jau pačiu savo bu
vimu žmogų riboja. Uždraudi
mas vaisiaus nuo vieno ar kito 
medžio rojuje yra tik simbolinė 
išraiška gilios metafizinės tie
sos, kad Dievas yra. Nėra ne
suprantama, kad didis žmogus 
panorėjo būti dar didesnis ir ap
sieiti be Dievo. Daug prasmės 
turi gundymo žodžiai, užrašyti 
Šv. Rašte, kad žmogus, nepa
klausęs Dievo, pats pasidarys 
kaip Dievas. Dr. Valančius ši
tokiu būdu įžvelgia nusikalsian
čio žmogaus velniškumą.

Turint tai prieš akis, darosi 
suprantama, kad į žmogaus gy
vuliškas nuodėmes dr. Valan
čius žiūri kaip į tokį žmogaus 
nupuolimą, kurs jį, tiesa, paže
mina, be kuris tiesiogiai jį vel
nišku nepadaro, nors netiesio
giai palengvina ir šį paskutinį 
puolimą.

Tik be reikalo dr. Valančius 
mano, kad jis šiomis savo pa
žiūromis skiriasi nuo krikščio
niškos tradicijos. Autentiška 
krikščioniška nuodėmės teologi
ja tokia ir yra.

Dr. Valančius padaro plačią 
Judo ir Kaino nuodėmių įžval
gą, iškeldamas jų nusikaltimo

tais ar Algiais, Gediminais, Ar
vydais, Kęstučiais, Rimais, Vytau
tais, Vytęniais ir t.t., bet ameri
kiečiams jie jau tik John, Joseph, 
yra patogiau, betgi bent kai ku
riais atvejais negalime nenujaus
ti ir tam tikrų menkavertišku
mo komplekso apraiškų: lietuviš
ki vardai kai kam pasirodo lyg 
menkesni svetimoje visuomenėje, 
tad ir vengtini.

Tad tuo maloniau, kad, antra 
vertus, daugelis pasilaiko lietu
viškus tautinius vardus ir nema
to reikalo juos pakeisti “patoges
niais” angliškais. Ypač jei tie as
menys yra daugiau eksponuoti 
mokslo, politikos ar kitose Ame
rikos viešojo gyvenimo srityse ir 
jiems dėl neįprasto amerikiečiams 
vardo gali būti sunkiau ir keb
liau apsispręsti, kaip tam, kurio 
vardą žino tik keli tos pačios gat
vės kaimynai, keli bendradarbiai 
įmonėje ar įstaigoje ir dar laiška
nešys.

Niveliuojanti amerikietiškos 
visuomenės įtaką ir tautinės pa*

reigos jausmas lietuviškai bend
ruomenei išeivio sąmonėje ne 
kartą net. ir aštrokai susikerta. 
Kaip nelengvai, kartais net ir 
skaudžiai, tokią apsisprendimo 
problemą išgyvena jaunas aka
demikas, vaizdžiai išryškino dr. 
R. Šilbajoris, Ohio valstybinio u- 
niversiteto profesorius, Lituanis
tikos Instituto suvažiavimo me
tu skaitytoje paskaitoje, puikiai 
literatūriškai sustilizuotoje, įtai
gia emocija nuspalvintoje ir taik
liu humoru paaštrintoje (jos 
santrauka išsp. “Draugo” kultū
riniam priede, 1971.VI.26). Džiu
gu, kad- pats dr. Šilbajoris ne tik 
surado tinkamą lietuvišką kelią, 
bet ir pasilaikė savo gražų lietu
višką Rimvydo vardą.

Neperseniai “Drauge” (1971. 
VIII.26) teko skaityti straipsnį 
apie Meksikon paskirtąjį JAV 
konsulą dr. V. Dambravą. Malo
nu buvo patirti apie gabaus ir 
energingo lietuvio pasisekimus, 
betgi ypač buvo malonu matyti 
ten išspausdintą jo nuotrauką, 
kurioje ant konsulo stalo buvo 
lentelė su nepakeistu jo lietuviš
ku vardu: Vytautas A. Dambra- 
va. Tasai lietuviškas jo vardas 
kreips į save ne vieno dėmesį ir 
oficialiuose valdžios sąrašuose ir

Ei Greco Mergelės Marijos dangun paėmimas
Paveikslas Chicagos Meno institute
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visuomeninį pobūdį. Visai tei- 
sing'ai jis pastebi, kad šios nuo
dėmės jau nėra vien gyvuliškos 
žmogaus nuodėmės, bet pasižy
mi ir savo velniškumu. Nusi- 
kreipdamos prieš žmogaus 
teisę, jos tuo pačiu nusikals
ta ir Dievui. Nuo paprasto 
gingumo per suktą kitų žmonių 
pavergimą eina kelias į praktiš
ką bedievybę. Tik nereiktų saky
ti, kad šitaip nupuolusiam žmo
gui jau nėra išsigelbėjimo. Joks 
žmogus nėra galutinai velniškas, 
kol jis gyvena laike. Šitokio žmo
gaus išgelbėjimo stebuklas yra 
galimas.

Skirtingos lyčių moralės 
klausimas

Dr. Valančius nori įrodyti, kad 
tiek Senojo Testamento tradici
joje, tiek krikščionijoje moteris 
yra diskriminuojama. Jis mini vi
są eilę neteisėtų Šen. Testamen
to moterysčių, kuriose vyras yra 
laikomas garbingu, o moteris mi

daugybėje konsulo pasirašytų do
kumentų.

Dar reikia suminėti prof. J. 
Baltrušaičio, mūsų žinomojo po
eto sūnaus, pavyzdį. Išėjęs moks
lus Prancūzijoje, čia ilgus metus 
profesoriavęs (Vyt. Did. univer
sitete Kaune jis dėstė tik keletą 
metų ligi karo pradžios), iškilęs 
į žymiuosius viduramžių meno 
specialistus, kurio veikalų pasiro
dymas yra reikšmingas kultūri
nis įvykis Prancūzijoje (bent vie
nas jo veikalas yra premijuotas), 
Baltrušaitis ne tik aktyviai daly
vauja lietuviškoje veikloje, bet 
ir pasirašo grynai lietuviškai: J. 
Baltrušaitis (netgi vartodamas 
prancūzų spaudos neturimą raš- 
menį —š). Skaitytojas (o Bal
trušaičio veikalai plačiai pasauly
je žinomi ir vertinami), kuriam 
be abejo kris akin neįprastas Jur
gio vardas, pasidomėjęs patirs, 
kad tas žymusis meno istorikas 
yra lietuvių tautybės.

Sako patarlė: “Kaip vadinsi — 
nepagadinsi”. Ir tikrai, gali kas 
nors vadintis gražiausiu lietuviš
ku vardu, o būti jau visai miręs 
lietuviškam reikalui. Betgi ant
ra vertus, ar nebūtų gražu, kad 
bent daugumas lietuvių, plačiau 
besireiškiančių viešajame gyve

nima be respekto.
Reiktų plačių visų aplinkybių 

studijų, kad būtų galima į čia iš
keltą klausimą patenkinamai at
sakyti. Tiesa, kad žydų kultūra 
yra būdinga yyrįška kultūra, ku
ria remiasi jų monoteizmas. Bet 
taipgi yra žinoma, kad politeisti- 
nės tendencijos, kurios niekada 
nesiliovė brautis į Palestiną, ėjo 
su būdinga moteriška kultūra. 
Jeigu yra atkreipiamas dėmesys į 
šią aplinkybę, daugelis panašių 
klausimų paiškėia. Reikia taip 
pat nepraleisti iš akių, kad tais 
laikais moteriškos kultūros ne- 
beatstovavo vieno vyro ir vienos 
moters moterystėms. Dėl to žydų 
karalių daugpatystė yra tamp
riai siejama su jų neištikimybe 
monoteizmui.

Tai yra tik viena kita prošvais
tė aiškinti tiems atvejams, 
kuriuos dr. Valančius iškelia. Jis 
pats teisingai pastebi, kad, ne
paisant šių iškrypimų žydų tau
toje, vis tiek tie žmonės nenuėjo,

nime, jai ir pačiu savo lietuvišku 
vardu galėtų būti lengvai inden- 
tifikuojami su tauta, kurios gero
vei jie darbuojasi ir kurios reika
lus gina kitatautėje visuomenėje.

• Juozas Vaitekūnas.

OR. ANNA BALIUNAS
AKUT. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta. Ligoniai priimami susltaru’ 

Ofiso telefonas: I’R 8-3229 
Re®, telef. WAlbrook 5-5078

Rezlil. Telef. 239-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Craivford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čtos ir California 

Valandos pagal susitarimą: 
Pirmad., antrad., ketvirtad. nuo 

6 lkl 7:80 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 2 iki 2:80 vai.

Trečiad. Ir penktad. uždaryta.
Ofiso telef. 476-4042

Rezid. tei. VVAIbrook 5-3048

r-:. kaip jis sako, “į žmogaus velnio 
būseną”.

Vargiai ar yra pagrindo dr. 
Valančiui sakyti, kad čia moteris 
buvo diskriminuojama. Jeigu ne
teisėta žmona buvo, pasak dr. 
Valančiaus, negerbiama, tai reiš
kia, kad ir moteriai buvo stato
mi labai aukšti doriniai reikala
vimai.

Nors žydų kultūra yra vyriš
kos krypties, tačiau čia netrūks
ta ir moterų, vaidinusių reikš
mingą vaidmenį. Per mažai, pvz. 
yra žinoma pranašė Debora, ku- 
ti suorganizavo žydus kovai su 
kananiečiais, davė jiems vadą ir 
jo pergalę apgiedojo savo giesmė
je (pal. Teisėjų kn. 5 persk.).

DR. C. K. BOBELIS
DR. B. B. SEITON

INKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA
Tel. 695-0533

UON VAIjLEY medicai. centfr 
860 Snmniit Street 

Route 58 — Elgin Illinois

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv., 1 iki 7 popiet; 
intr., penkt., 1-5, treč. Ir šešt. tik 
nusitarus.
Or. Ant. Rudoko kabinetą perčmš

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą,: pirmad ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477 Res. PR 8-6960

DR. E. DEGKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE — NERVŲ IR

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez.zld I'el. GI 8-0878

OR. W. M. EISIN • EISIMAS
1KUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOfc 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 

Valandoj pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso Tel. PR 8-2220 
Namą — rezid. — PRospect 8-9081
OR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K S A
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 68rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir penki 

nuo 12 iki 8 vai. tr nuo 5 Iki 8 
vai vak. šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. tr 6 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

OR. F, V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. ir 
šeštad. tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 South Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą 

Skambinti — 585-2525 
Telef. veikla 24 vai.

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 (Vest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ii 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p, 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. ii 
•rečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue
Pirmad., antrad., ketvirt ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir n. o 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p. p„ šeštad. 

11 vai. ryto lkl 3 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168

Itez. tel. 239-2919

Tel. ofiso ir buto OLympic 3-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avė., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popietPerskaitę "Draugą", duokite ji kitiems pasiskaityti 

Tik paskutiniu metu žydai susi
domėjo šia asmenybe ir sėmėsi iš 
jos įkvėpimo net operai.

Jeigu Senasis Testamentas yra 
kartais atlaidus svetimoteriau
jantiems vyrams, tai jis būna at
laidus ir šios rūšies moterims. 
Jo pavyzdį galima rasti vad. Je
richo ištvirkėlėje, Raaboje, kuri 
ne tik padėjo žydams užimti Je
richą, bet reiškėsi ir kaip Vieš
paties pranašė (pal. Jos 2 persk.). 
Mes neturime praleisti iš akių 
fakto, kas visuose Art. Rytuose 
prostitucija patriarchų laikais ir 
vėliau buvo vieša, net religinė 
institucija. Dėl to žydams kova 
su ja buvo labai sunki. Tačiau

(Nukelta į 5 pusi.)

DR. MA.RIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEnilock 6-3545 
(Ofiso ir rezidencijos)

Valandos pagral susitarimą

Ofiso HE 4-1818 Rez. I’R 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 VVest 71st Street 

(7 lst ir Campbell Avė. kampas)
Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt 

nuo 3 vai. popiet Iki 7 vai. vak.
Ketvlrtad. Ir šeštad. nuo 9 v. rito 

iki 11 vai. ryto — tik susitarus.

DR. FRANK PLF.ČKAS
- OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“eontact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGO8 
5159 South Damen Avenue 

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namą 925-7697 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstą, Pūslės ir Prostata 

CHIRURGIJA 
2656 VVest 63rd Street

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

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

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV: 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. GRovebill 6-0617
Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p p ir nuo 7 Iki 8 v vak 
antr. Ir penkt nuo 12 lkl 2 vai p p 
'r vakarais pagal susitarimą

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 12750 VV. 71st Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—18 
ryto, 2 lkl 8 vai. vak. šeštad. 1 lkl 
4 vai. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta. 
______ Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez., 2652 W. 59th St. 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
talku pagal Busitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-31M

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Valandos: 1—6 vai. popiet

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South I’ulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4350 
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—K Ir 8—8, 
Denki 2—S. š<At. pagal sualtarlm*
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Apie literatūrą, kritiką ir istoriją
Prieš kiek laiko Pr. Visvydas 

“Drauge” recenzavo tris parti
zanine tema parašytus roma
nus, tarp jų ir mano “Vėjas le
kia lyguma”. Recenzentui tenka 
padėkoti už taip jau nelengvą, 
darbą, tačiau turėčiau ir keletą 
pastabų. Niekada nesu į jokią 
recenziją atsakęs, tačiau Pr. 
Visvydo recenzija daugiau lie
čia kitą autorių, t. y. Dauman
tą, Juozą Lukšą, kurio užrašų 
knyga “Partizanais” naudojau
si ir paėmiau ne vieną tikrą fak
tą. Kadngi recenzentas suabe
jojo bent keletą vietų, tai ten
ka jas ir ginti, nes aš tikiu tuo, 
ką Daumantas savo knygoje 
pats užrašė.

Be abejo, žmogui, neskaičiu
siam Šv. Rašto, gali keistai ir 
neįtikimi atrodyti romanai iš 
Kristaus laikų, taip pat žmo
nėms, neskaičiusiems Daumanto 
“Partizanų" arba VI. Ramojaus 
dokumentinių knygų “Kritusie
ji už laisvę”, gali atrodyti ma
no romane “Vėjas lekia lygu
ma” kai kas labai neįtikėtina. 
Man asmeniškai Daumantas yra 
patikimas ir jo “Partizanai” yra 
lietuviškų kovų šventas raštas, 
nes jis viską pats užrašė ir, ga
lėdamas pasilikti Vakaruose, ne
pasiliko, bet grįžo atgal ir savo 
rašto teisingumą paliudijo gy
vybe. šįmet rugsėjo mėnesį su
kanka dvidešimt metų nuo jo 
tragiškos mirties. Taigi jau po 
tokio trumpo laiko mes prade
dame abejoti jo pateiktais fak
tais, kuriais ir remiasi “Vėjas 
lekia lyguma". Be abejo, litera
tūriškai galėjo būti neįtikima, 
tačiau recenzentas labiausia 
abejoja ne išgalvotais, bet tik
rais faktais, ir todėl tenka kai 
lias paaiškinti.

Jis recenzijoj teigia/‘šiandien 
prozoje vyrauja, kietas dėsnis: 
kovoti ir mirti gali tik žmonės, 
o ne simboliai ir pusdieviai”. To
liau rašo; “Pavyzdžiui molinia
me tvarte besigindami septyni 
kovotojai išgu'do 67 emgebistus, 
pelkėje sunaikina ištisą galybę. 
Rusai lenda į spąstus kaip mo
kykliniai vaikai”.

Tikrovėje taip buvo, ir čia ro
mano autorius nieko neišgalvo
jo. Gal nelabai įtikinamai tai vi
sa pristatyta, tačiau kai abejo
jama skaičiais ir faktais, tai 
tenka paaiškinti. Taigi ir nau
dojamės įvairiais liudininkais, 
nušviesdami tuos faktus, į ku
riuos atremti tie įvykiai.

Ką sako Daumantas
Apie įvairias kovas Dauman-

tas rašo:
“Nelaukę, kol visai sutems, 

išsilaužėm iš miško į laukus, 
nes vėl tikėjomės apsupsiant, 
juo labiau, kad kautynėse su 
Skirmantu jie prarado trylika

Laiškas recenzentui

Partizanai pradėjo juos supti 
ir visus sunaikino. Per dešimt 
minučių paplentėj gulėjo 21 bol
ševikų lavonas. Partizanų krito 
tik du kovotojai”. Psl. 280.

“Po pusvalandžio, pragariško 

Juozas Lukša-Daumantas (stovi kai- 
ėl grįžo ir žuvo 1951 m. rudenį.

Legendarinis lietuviu partizanų vadas 
rėje)), pakeliui į Vakarus, iš kurių ’ 

amg'abistų, neužmušdami nė vie
no partizano”. “Partizanai”, 212 
psl.

“Per ankstyvas šoferio nu
kirtimas apsunkino susidoroti 
su priešu, nes jie čia pat turėjo 
uždangas. Vis tiek Tauro vado
vybė gražiai pasirodė — iš tris
dešimties enkavedistų tik dviem 
tepavyko pasprukti gyviems. Iš 
mūsų net nesužeidė nė vieno”. 
Taliau prideda: “Aštuoniolika 
vyrų sutašėm trisdešimt. Tik du 
palikom veislei”. Psl. 213.

“Likę gyvi bolševikai, susime
tė į griovius ir nuo karo išraus
tas bombų duobes paplentėje.

triukšmo priešo ugnis pradėjo 
silpnėti. Didesnė jo dalis — apie 
trisdešimt septyni vyrai — gu
lėjo prieš mūsų apkasus be jo
kių gyvybės ženklų. Likusieji, 
gyvi ir sužeisti, pradėjo paniko
je trauktis”. Psl. 362.

“Vėjas lekia lyguma” knygoj 
yra epizodas Molinė pilis. Įvy
kis paimtas iš partizanų kovų 
Raišupiuose. Apie tą įvykį “Par
tizanuose” rašoma: “Tačiau so
dybą pasiekė kita bolševikų 
grupė. Vėl susigrupavę po kelis, 
granatomis puolė tvartą, ranko
se laikydami paruoštas grana
tas. Kurį partizanai nukaudavo,

tas virsdavo, paleisdamas gra
natų plunksnas, kurios net ir 
draugus užmušdavo. Kautynės 
nutilo, kai įsiveržus rusams į 
tvartą, sužeistasis paskutinis 
dar gyvas partizanas Jovaras iš 
pistoleto nušovė jį benuduriantį 
rusą. Su šiuo Jovaro šūviu buvo 
nukautas 67-tas bolševikas. Jų 
tarpe keli karininkai su Prienų 
apskrities MGB viršininku. To
kia kaina bolševikams atsiėjo
partizanų Pastilijos paėmimas”.

“Liepos 20-tos dienos vakare 
Liūto, Jovaro, Lakūno, Klevo, 
Robinzono ir Turklio kraujas 
buvo taškomas Sasnavos mies
telyje”. Psl. 365.

Tai yra tikra istorija, gi re
cenzentas mano, kad taip nega
lėjo būti. Tokių vietų “Vėjas le
kia lyguma” tėra gal tik kele
tas, o Daumanto “Partizanuo
se” daugybė, ir mes galėtume 
paskubomis jų pacituoti dešim
tis.

Ką sako Burlitskis
Recenzentas teigia; “Gana 

miglotas pulkininko Burlitskio 
asmuo”. Gal būt, Burlitskis ir 
neišėjo toks, koks turėtų, bet 
jis yra reali asmenybė, 1953 m. 
atbėgusi į Vakarus. Jei “Vėjas 
lekia lyguma” autoriui ir nete
ko su juo kalbėtis, bet kai kam 
teko. Gi tiems, kuriems neteko, 
patariame pasiskaityti Burlits
kio liudijimus, duotus Kersteno 
komisijai Muenchene 1954 m. 
birželio 28 d. Ten Burlitskis pa
reiškė:

“Ilgainiui kariuomenė (rusų) 
vis labiau ir labiau išvargo, ko
vos tęsėsi, o vietinės sovietų 
valdžios ir partijos aparatas visi 
nebuvo įtvirtinąs visu plotu. 
Vadinamieji banditai labai kliu
dė. Jų nebuvo įmanoma sučiup
ti. Labai gerai pažindami terito
riją, kurioje jie veikė ir vietos 
gyventojų remiami, jie gerai ži
nojo, ką mes planavome; kai 
mes sodinome savo vyrus į sunk
vežimius operacijom prieš tuos 
banditus, jie jau turėjo infor
macijas ir palikdavo vietas, ku
riose buvo, pasitraukdami į 
miškus, stodami į kautynes su 
mumis tik tada, kai buvo būti
nas reikalas”. “Communist Ag- 
gresion Investigation Fourth In- 
terim Report”, Washington, 
1954, p. 1368-1375.

Apie partizanų gaudymą Bur
litskis rašė: “Buvo daug atsiti
kimų, kada kareiviai, seržantai 
ir net karininkai, vykdydami 
šiuos baisius uždavinius, ku
riuos buvo skyrusi vyriausybė, 

dezertyravo protesto ženklui”.
T. p. '

“Lietuvos partizanai, apsupti, 
net tada, kai yra atidengti, nie
kada nepasiduodavo gyvi, bet 
visados nusižudydavo”. T. p.

Tai šitaip kalba apie Lietuvos 
partizanus jų naikinime akty
viai dalyvavęs pulk. Burlitskis. 
Jis nėra fikcija, ir partizanų did
vyriškumas nėra pasaka.

Ką sako “Tiesa”

Be abejo, gali kai kas nebeti
kėti ir pulk. BUrlitskiu, nors jis 
dalyvavo Lietuvos partizanų 
gaudynėse. Tiems galim paci
tuoti vietų iš komunistinės 
spaudos, šie labai nenoromis 
prisipažįsta prie komunistų pra
laimėjimų. štai ką rašo “Tiesa”: 

“Vykdyti užduoties mūsų ope
ratyvinės grupės išeidavo, daž
nai net nespėjusios tinkamai 
pasiruošti, todėl ir būdavo au
kų. Prisimenu vieną liaudies gy
nėjų būrį, iš kurio teliko vienin
telis sužeistas karys, o dvylika 
jo draugų, kartu su jaunučiu 
vyresniuoju leitenantu, visiems 
laikams liko gulėti prie Baikelių 
kaimelio”. “Tiesa” 1971 m. lie» 
pos 29 d.

Tai tokie šįmetinės “Tiesos" 
žodžiai, o tokių galima pririnkti 
ir daugiau. Komunistų išleistoje 
knygoje “Ramonis pakėlė gink
lą” šitaip kalbama apie pasalas 
Bigailių stotyje, kurios mini
mos ir mano knygoje. “Devynis 
mūsiškius teks palaidot. Ant pa
salų užšokom. Aš pats vos svei
ką kailį išnešiau. Tai Vilko dar
beliai. Žinai, paskambinau Bu- 
gailių geležinkelio stoties virši
ninkui, kad sustabdytų traukinį, 
kad mes galėtume išlipti. O to 
žalčio ryšininko būta. Pranešė, 
o tie ir patykojo”. Psl. 80.

Tai šitokia buvo tikrovė, pa
reikalavusi trisdešimties tūks
tančių gyvybių, o priešų kur 
kas daugiau. Tokia partizaninio 
karo realybė matyti ir iš Viet
namo karo, o ypač iš dabar išė
jusios knygos “Tet”.

Represuotas kulto metais
Recenzentas paliečia ir kny

goje incidentą su dviem rašyto
jais. Didelė nelaimė yra fiziška 
rašytojo mirtis, bet didelė ne
laimė ir jo dvasinė mirtis, ypač 
kada jis padeda savo raštais 
engti laisvės trokštančius. Nė
ra mano romanas nežinia kieno 
parašyti Chruščiovo užrašai ar 
Igor Guzenko “Titano žuvimas”, 
kur rašoma, kaip nunuodytas 
Maksimas Gorkis. Tačiau šiaip 
ar +aip daug asmenų žuvo bol
ševikmečio metais ir apie juos 
jų pačių enciklopedija sako “re
presuotas kulto metais". Daug 
mirė žmonių neaiškia mirtimi. 
Jeigu jau recenzentas užsimena 

(Nukelta į 4 pusi.)

IŠ „MITINĖS PASAKOS"

GIORGIOS SEFERIS

Giorgios Seteris, graikų poetas, 
1963 m. Nobelio literatūrinės premi
jos laureatas, mirė š. m. rugsėjo 
mėn. 20 d. Atėnuose, sulaukęs 71 m. 
amžiaus. Giorgios Seteris buvo mo
dernus šių laCkų poetas, tačiau neat
šokęs nuo savo tautos klasikinės tra
dicijos. Visa jo poezija, nors ir per
sunkta šių dienų minties turiniu, sa
vo poetiniais įvaizdžiais ir kitomis 
nuorodomis remiasi graikiškosios 
kultūros pamatais.

IU

ATSIMINK PIRTĮ, KUR BUVAI NUŽUDYTAS
Pabudau su šia marmuro galva rankose...
Ji išsekina mano alkūnes. Kur aš galiu ją padėti?
Ji krito į sapną, kai kėliaus iš sapno
Ir taip mūsų gyvenimas sutapo, kad dabar sunku išsiskirti.
Žvelgiu į akis: nei atvertos, nei užmerktos,
Kalbu j burną, kuri vis bando prabilti,
Laikau žandus, kurie išaugę anapus odos...
Kitko nebegaliu.
Mano rankos pranyksta ir vėl man grįžta sužalotos.

XX
ANDROMEDA

Mano krūtinėj žaizda vėl atsiveria,
Kai žvaigždės leidžiasi ir susijungia su mano kūnu,
Kai tyla iškrenta po žmonių žingsniais.

Šie akmenys, kurie skęsta metuose, kaip toli jie mane nutemps? 
Jūra, jūra, kas tave gali išsemti?
Matau rankas, kas aušra mojuojančias vanagui ir pesliui, 
Aš pririštas ant akmens, kurį kančia padarė savu, »
Aš matau medžius, kurie alsuoja juoda mirties ramybe, . 
Ir paskui tylias statulų šypsenas.

XXI

Mes, kurie iškeliavom, šioje kelionėje
Žiūrėjom į suskilusias statulas.
Mes pamiršom save ir tarėm,
Kad gyvenimas ne taip lengvai sunaikinamas;
Kad mirtis neturi žemėlapio
Bet savitą teisėtumą;

Kad kol mirštam stačiom ant kojų,
Suvienyti akmens brolijoj,
Surišti kietume ir silpnume,
Senovės mirusieji išbėgo iš šio ratilo
Ir vėl prisikėlė, šypsodamiesi keistoj tylumoj.

XXIV

Čia baigiasi jūros darbai, meilės darbai.
Tie, kurie kada nors čia gyvens, kur mes baigiamės — 
Jei kraujas kada nors tamsėtų jų atminty ir persipiltų — 
Tegu jie mūsų nepamiršta, bejėgių sielų tarp asfodelų.
Tegu jie atkreipia aukų galvas link Erebo.
Mes, kurie nieko neturėjom, jiems duosim ramybę.

Iš graikų kalbos vertė 
Povilas Vaišvila

Ketvirtoj eilutėj
(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

Vaikas remiasi alkūnėmis ir tiesia kaklą į 
langą. Kodėl vaikų skyrius antrame aukšte? 
Gatvės nematyt, kur atvažiuoja mama. Kori
doriuje ima aidėti balsai ir žingsniai. Jau! Jau 
lankymo laikas! Henrikas atsisėda ir išsitem
pęs laukia. Koridorius pilnas žingsnių. 
Jau kažkas artinasi prie jo palatos. Ne... Pra
ėjo. Berniukas atsidūsta ir vėl laukia. Dabar! 
Žingsniai čia pat!

— Mama! — džiugiai šūkteli Henrikas, 
bet tarpdury stovi — Roza. Stora, žila Roza 
su dėže saldainių.

Henrikas nieko negirdi, ką jam Roza sako. 
Jis tik šaukia:

— Kur mama? Kada ateis mama?
Roza padeda jam ant lovos saldainius, pri

sitraukia kėdę ir pukšėdama atsisėda.
— Ar nė labas man nepasakysi, Heniuk? 

Neparagausi saldainių?
—Kur mama?

— Žinai, aš tavęs pasiilgau. Kai tavęs nė
ra, tuščia virtuvė. Niekas netranko šaldytu
vo durų, niekas manęs nepykdo...

NIJOLE JANKUTE

Roza kalba ir kalba ir vis apkamšo Hen
riko kojas. Bet jis nieko negirdi tik kartoja:

— Kur mama? Kur mama?
— Matai, Henrikai, mama šiandien ne

besuspėjo... Žinai, kaip ji užimta, — galų gale 
sako Roza, — ji būtinai turėjo sutikti poną 
Meyerį. Tėtė ją išsivežė. Rytoj jie abu ateis 
tave aplankyti. Rytoj tikrai...

Bet Henrikas nebesiklauso. Jis staiga nu
spiria antklodę su visais Rozos saldainiais. Dė
žė atsidaro. Byra iš jos apvalūs šokoladukai. 
O Henrikas rėkia, mušdamas aptvarstytas 
rankas į lovos kraštą:

— Mama! Mama! Maaaamaaal
Išsigandusi Roza viena ranka bando jį pa

guldyti, kita spaudžia slaugės skambutį. Bet 
vaikas rėkia užsigargaliuodamas. Jis rėkia 
ir rėkia, kol atbėga Maryjo ir suleidžia adatą į 
šlaunį.

Iš raportų krūvos Linda pasiima kitą. 
Jonas Redvvood. Adresas, amžius. Penkiolikos. 
Kas jam? Prisirijo barbitūratų? Paaug
liai dažnai padaro tokių “pokštų”. Linda nie
kada nebenorėtų būti penkiolikos. Biaurūs 
metai! Nei vaikas, nei suaugęs. Nori, nenori 
turi klausyti tėvų, nes pas juos gyveni. Nori, 
nenori, turi daryti, ką daro draugai, nes būsi 
išmestas iš būrio. Tėvai ir draugai — nesu
taikomos priešingybės! O gyventi reikia tarp 
jų...

Linda prisimena, kaip Genė, Julė ir ji ban
dė rūkyt marijuaną. Po mokyklos šokių ber
niokai išsivežė jas į parką ir davė cigaretes. 
Jos, žinoma, nenorėjo pasirodyt bailės — jos 
rūkė. Bet Lindai tuoj apsvaigo galva, ji ėmė 
kosėti ir springti, tačiau numesti gelsvos ciga
retės nedrįso. Aną tolimą, tamsią naktį parke 
Linda baisiai bijojo Petro, kuris dalino “žolę”. 
Jai rodėsi, kad Petras galėtų pasmaugt bet ku
rią, jo neklausančią mergaitę. Iš tikrųjų, Lin
da ne tiek bijojo to smaugimo, kiek nenorėjo, 
kad Petras prie jos prisiliestų. Kai jis, ant kelių 
parsimetęs, pradėjo bučiuoti Julę, Lindai pasi

darė bloga. Jie turėjo ją parvežt namo. Lin
da apie tai nepasakojo mamai, bet nustojo 
draugauti su Jule ir Gene.

Lindos pirštai laksto raidynu. Jonas Red- 
wood. Penkiolikos. Diagnozė: A.N. (atvežtas 
negyvas) Uždusimas. Vargšelis Jonas. Uždu
simo priežastis: medžiagos skutai kvėpuojamoj 
gerklėj.

— Kaip galėjo tai atsitikti? —^stebisi Lin
da ir žvilgteri į laikroduką. Už penkių minu
čių pertrauka. “Kuolo” nėra. Iškiūtino kažkur. 
Prie vandens fontanėlio senmergė Ona geria 
iš plastikinio puodelio. Tur būt, savo rami
nančius vaistus. Onai dreba kairė ranka. Ner
vai. Jos sesuo alkoholikė. Sako, pragerianti 
Onos algą...

Draudimų skyriaus mašininkės pertraukas 
praleisdavo ligoninės kafeterijoj. Kafeterija 
buvo nauja ir didelė, su dailiais mėlynais sta
liukais ir milžinišku įvairių užkandžių bufetu. 
Tik įžengus pro stiklines duris, užliedavo bal
sų banga ir uniformų spalvos. Slaugės, lyg 
kokia pusnis, visada baltuodavo netoli langų. 
Kur ne kur toje pusnyje žaliuodavo chirurgų 
chalatai. Prie bufeto, oranžinės ir apskritos 
lyg apelsinai, sėdėdavo ligoninės valytojos. 
Prie durų — ružavai dryžos sanitarės. Jos bu
vo jaunutės ir nuolat kikeno. Vienuolės jas 
vadino “saldainiukais”.

— Pipirai, ne saldainiukai! — sakydavo 

senmergė Ona, —neišmano, kaip ligoniui lo
vą pakloti, o akis varto prieš internus.

Lindai patiko kafeterija — marga tarnau
tojų minia, balsų ir indų triukšmas, kavos ir 
cigarečių kvapas. Su kavos puoduku ant pa
dėklo ji pasuko prie pirmos pagalbos slaugių 
stalo. Čia galėjai išgirsti visas dienos naujie
nas. Pirmos pagalbos slaugės mėgdavo plepėti. 
Nors jų kasdienės istorijos susidėdavo iš į- 
piautų pirštų, sulaužytų kojų ir savižudžių, 
kurie grąžinami gyveniman, išpumpavus skil
vį, bet pasitaikydavo ir įdomesnių žinių — 
tų mažų skandaliukų tarp daktarų ir slaugių.. 
Žinoma, jie visada būdavo numarinami ne
pasiekę ligoninės administratorės, rūsčios se
sers Teofilės, ausies.

Dabar, kavą pūsčiodama, plepėjo storulė 
Ema. Sparnuota slaugės kepurytė tupėjo ant 
jos surizgusių plaukų lyg nusigandęs paukštis.

— Žinot, ką pasakojo šįryt Virginija? Ta 
iš naktinės pamainos? Taigi. Vidurnakty tė
vas atvežęs dukterį. Keturiolikos. Rėkia, blaš
kosi. Apendicito priepuolis, sako. Dr. Berentui 
dar apžiūrėt nepradėjus — kraujoplūdis.

Ema nutilo. Siurbtelėjo kavos ir pasilenkė 
virš stalo:

— Trečiam mėnesy! Dievaži, šįryt pati 
perskaičiau raportą.

— Nustok! Sugadinai man visą dieną, —• 
(Nukelta į 4 pusi.)
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KETVIRTOJ EILUTĖJ-DIAGNOZE
(Atkelta iš 3 pusi.)

pasakė Linda, — ar nežinai nieko linksmes
nio?
. — Guzas kaktoj ir rakštis po nagu pas 

mus linksmiausi dalykai — suprunkštė Ema. 
Ant galvos jai plasnojo kepurytė.

Bet Linda nesijuokė.
— Man jos gaila. Tos mergaitės...
— O, Linda! Kokių čia žmonių nepraeinal

— numojo ranka Ema, — jei visus apraudo
tum, per dieną iš galvos išsikraustytum!

— Bet gaila kartais ir gana, —atsiduso 
Renata. — Atsimenat šįryt tą berniuką Tą 
A.N.?

Ema ir Marija linktelėjo
— Dr. Kovvalskis bandė atgaivinti.
— Bergždžios pastangos. Seniai buvo mi

ręs. Ar matei, kokį skudurą daktaras ištraukė 
jam iš gerklės? — paklausė Marija.

Linda pakėlė galvą.
— Ar kalbat apie Joną Redvvood? Kątik 

perskaičiau pirmos pagalbos raportą ir užpil
džiau draudimo formą. Kaip ten atsitiko?

— Užduso, . skudurų geiiklę prisikimšęs. 
Buvo, matai, nepilnaprotis. Žinai, iš tų, kur 
užauga, o protelis — kūdikio.

— Ema, ar tu pastebėjai jo motiną? — 
paklausė Marija. —Atvažiavo kartu, ambu- 
lanse. Nei šiokia, nei tokia. Lyg verkė, lyg 
juokėsi...

— Ir tu būtum nei šiokia, nei tokia, jei 
turėtum vaiką idiotą. Penkiolika metų valgy- 
dint iš buteliuko... — subarė Mariją Ema.

— Geriau paklausykit linksmesnių naujie
nų, — staiga paslaptingai šnibžtelėjo Rena
ta, — tarp Stelos ir dr Peruzzi — baigta!

Visos įbedė į ją akis.
—Iš kur tu žinai?

— Durys turi ausis, — išsišiepė Renata.
— Turi, kur neturės! Ypač, kai tu prie du

rų, —sukikeno Ema.
Sakyk! —nekantravo Linda.
— Sakau — baigta! Stela parduoda visas 

Verdi plokšteles. Skelbimas ant lentos — ga
lit pažiūrėti!

— Tai bent naujiena! — nusijuokė visos. 
Jos nesigailėjo Stelos, gražios išdidžias Stelos, 
kuri asistavo dr. Peruzzi operuojant ir klau
sėsi tik Verdi operų, nes daktaras buvo didelis 
Verdi gerbėjas.

— Kodėl? Kaip? Kada? — draugės toliau 
kamantinėjo Renatą.

— Slaugė Renata Millert Slaugė Renata 
Miller! J pirmą pagalbą! — prabilo lubose 
garsiakalbis.

Renata pašoko nuo kėdės. .
— Iki, merginos! Pasakysiu kitą kartą! — 

mostelėjo ji ir išbėgo pro duris.
— Vėl koks su infarktu — ramiai pasakė 

Marija. '
— Arba automobilio pervažiuotas, — pri

dėjo Ema.
Linda patūmė tuščią puodelį. Reikėjo eiti 

ir jai. Pertrauka buvo baigta. Kad kelias į 
draudimų skyrių būtų ilgesnis, Linda neėmė 
lifto. Lipdama laiptais, ji prisimė, kaip čia bu
vo sutikusi dr. Peruzzi.

Buvo šv. Juozapas. Visa ligoninė tą dieną 
pasipuošdavo raudona šventojo spalva. Bliz
gėjo raudoni auskarai, švietė po kaklais rau
donos skarelės, o ant baltų slaugių uniformų
— raudoni gvazdikai. Per šv. Patriką — ligo
ninė žaliuodavo. Airiškos kilmės personalas 
niekam neleisdavo pamiršt savo šventojo, to
dėl ir itališkasis užsileist negalėjo. Kovo 19-tą 
Santo Buono Giuseppe karaliaudavo li
goninėj be konkurencijos.

Tą dieną dr. Peruzzi čia lipo žemyn. Po 
kaklu jam tabalavo nuo burnos nusmaukta 
operacinė kaukė Žali chirurgo marškiniai pa
žastyse margavo drėgnomis dėmėmis. Jis atro
dė labai nuvargęs.

— Heilo, daktare! Jūs neturite raudonos 
gėlės! — išdrįso jį pakalbint Linda, — šian
dien Santo Buono Giuseppe!

Daktaras sustojo ir šyptelėjo.
— Iš tikrųjų! O aš pamiršau... — jis skėsr 

telėjo rankomis.
— Imkit mano! — sujudo Linda, — aš ir 

taip dėviu raudoną megztinį. — Ji plėšte nu
plėšė sau nuo bliuzelės gvazdiką ir drebančiais 
pirštais prisegė prie žalių jo marškinių.

— Jūs italė? — Daktaras šypsojo. Nuo ža
liųjų marškinių dvelkė ksilokainu ir prakaitu. 
O, kodėl ji nebuvo italė!

— Ne... aš... Linda Draudimų skyrius...
— Ačių, Linda! Dabar šv. Juozapas ne

galės ant manęs pykti. Arivederčil

Šypsodama Linda atidarė savo skyriaus du

ris.
— Ei, Lindai — pusbalsiu šnibžtelėjo jai 

bendradarbė Julija už pirmojo stalo, — tu vėl 
palikai mašinėlę neišjungtą. “Kuolas” zvim
bė lyg širšė...

Linda krūptelėjo, tartum nubudusi.
— Ką? O, mašinėlę... Rodos, išjungiau.... 
Slinkdama prie savo stalo Linda mintyse 

grasino vienuolei:
— Ištekėsiu ir išeisiu! Žinokis!

•

Marta Redwood sėdi parke. Virš galvos 
klevas, kaip auksiniai skliautai. Marta atsilo
šia. Akys klaidžioja peršviečiamų lapų kraš
teliais, o kūnas sunkus, kaip akmuo smelkia
si gilyn į suolą. Seniai ji taip besijautė. Ir 
geltoną klevą seniai bematė. Kada ji taip sė
dėjo po geltonais lapais — apsunkusi, nuri
musi? Seniai, seniai... Kai Jonuko laukė.

Marta krūpteli. Vėjas pasiautė ir pabėrė jai 
ant kelių lapus. Moteris susiėmė galvą. Smil
kiniuose vėl ėmė tvinksėti. Virš galvos pakibo 
nebe auksiniai skliautai, bet milžiniškas kra
nas, pilnas geležies laužo. Tas siaubingas krū
vis švytavo, ir tuo pačiu ritmu tvinkčiojo 
smilkiniai. Marta užsimerkė ir sukando dan
tis. Pirmyn — atgal, pirmyn — atgal suposi 
kranas. Ne, tai tik skausmas galvoje nuo pat 
ryto, kai ji atrado Jonuką... O, kokios buvo 
jo akys! Pimą kartą tokios. Kaip langas, už 
kurio šaukia žmogus... O ji neatsiliepė...

Reikia pamiršt tas akis. Jos užmerktos, 
ir Marta laisva. Ji gali išeit ir nebegrįžti. Ji 
gali čia po tuo klevu sėdėti per dieną ir per 
naktį. Nebereikia skubėti namo ir drebėt, atra
kinant duris. Ji laisva! Tik kad nustotų girgž
dėti tas kranas ir nebetvinkčiotų tie smilki
niai... . ,

Argi ji kaltą, kad taip atsitiko? Kodėl ji 
turi būt kalta ir nelaiminga? Lyg kada nors 
būtų turėjusi laimę. Nebent, kai Jonuko lau* 
kė. Prieš 15-ka metų. O paskui — vien aša
ros... ■ ' /•

Marta nebenori niėko galvoti, bet mintys 
verčiasi viena per kitą, lyg ištaršyti siūlų ka
muoliai. Kodėl negalfma ištriiit minčių, kaip 
pieštuko vingių? Kodėl negali pasilikt galva 
tuščia, kaip neprirašytas lapas, ar išpilta stik
linė? Kažin, kokios mintys atklysdavo Jonuko 
galvon? Jei iš viso atklysdavo... Daktarai sakė, 
kad jo protas, kaip pusantrų metų vaiko. Ką 
jis galėjo galvoti vargšelis? Apie valgį ir mie
gą? Kaip jis mėgdavo tą savo buteliuką!

— Mama, dar! Dar pilki — lalėdavo pasi
griebęs. Taigi. Mokėjo gert iš buteliuko. Pen
kiolika metų — iš buteliuko. Penkiolika metų 
— mama dar! mama, šalta! mama, ai - ai! 
Kūdikio kalba, o vyro kūnas...

Prakeiktos mintys! Marta nusipurto. Negal
vot... negalvot. Ji laisva. Po penkiolikos metų 
gali eit, kur nori. Arba išvažiuot. Taip, išva
žiuot iš čia visai, kur nors į Kaliforniją... 
Jau viskas praėjo... Tik nepraeina galvos 
skausmas. Veržia, tartum lankas per smilki
nius. Kažin, ar Jonukui skaudėjo? Kas gi skau
da, kai dūsti? Viešpatie, kokios buvo jo akys! 
Pirmąkart nebe idioto, bet žmogaus. Gal stai
ga prieš mirtį nušvito tas jo mažas protelis, 
ir Jonukas suprato, kas yra gyventi? O ji nie
ko nedarė. Nieko! Tik stovėjo nuleidusi ran
kas, kol jis apvirto ant nugaros ir pradėjo mėl
ti, spardydamas grindis.

Todėl dabar jai virš galvos tas kranas. 
Siūbuoja jis pilnas geležies laužo ir girgžda — 
numarinai Jonuką idiotą, numarinai savo sū
nų! Ne! Tik numečiau penkiolikos metų kry
žių. Kas neneša savo kryžiaus... Aš nebegalė
jau viena! Kodėl jis to kryžiaus nenešė, tik 
lagaminą? Išėjo ir išsinešė odinį lagaminą 
tą dieną, kai sužinojo, kad' Jonukas nepagy
domas. Argi šitaip turėjo pasitvirtint moti
nos žodžiai? Atkalbinėdama Martą netekėti, ji 
sakydavo, “išsirinkai vėją — perpūs jis tau 
širdį!” Ir perpūtė. Tame vėjuje sudžiūvo Mar- 
tos širdis į kietą grumstą. Tokį kietą, kad vis
ką pakeltų, viską perneštų ir jau nieko nieka
da nebemylėtų. Ir Jonuko? Gal ir Jonuko... 
Kitaip, negi būtų galėjusi išlaikyt į tas akis 
žiūrėdama? O gal leido numirt, kad mylėjo?

Virš galvos Martai klevas, kaip auksiniai 
skliautai. Parkas ramus ir tuščias. Dažnai ji 
ilgėdavosi taip pasėdėti be rūpesčio, be širdgė
los. Štai ir sėdi dabar — be rūpesčio. Tačiau 
širdgėla paliko... ir tuščios rankos. Ant Mar- 
tos rankų Jonukas padėdavo galvą prieš už
migdamas, o ji niūniuodavo:

— Liūlia mano Jonukas, liūlia mano kvai
liukas, kaip žaislelis sulūžęs, kaip Humpty— 
Dumpty sudužęs...

Sudužo Jonukas, tarum Humpty-Dumpty.
— Ir joks karalius jo nesutaisys, — skam

bėjo Martai ausyse pasakos dainelė.
— O aš leidau sudužti...

Šimtąjį kartą pro Martos akis prabėga šis 
rytas, kai ji grįžo iš kaimynės, pasiskolinusi 
cukraus, ir rado Jonuką ant grindų... Paklodė 
suplėšyta į skutelius. Seilėti jos gabalai karojo 
Jonukui iš burnos. O ji nieko nedarė. Nepuolė, 
neištraukė, tik pašaukė pirmą pagalbą, kai 
nustojo trūkčioti jo kojos...

Marta Redwood sėdi parke. Ji gali čia sėdė
ti per dieną ir per naktį. Jai niekur nebereikia 
skubėti, niekuo rūpintis. Tik kad nebetvink
čiotų tie smilkiniai... ir tas kranas nebegirgž- 
dėtų virš galvos...

Staiga siūbtelia vėjas, ir pabyra geltoni la
pai moteriai ant kelių. Ne, ne lapai — šu
kės. Humpty-Dumpty... sudužo...

•

Moterų kambaryje Linda rado Oną. Ji 
stovėjo prieš veidrodį ir verkė. Veidas buvo 
papurtęs, vokai raudoni. Lindai, įėjus, mergi
na krūptelėjo, pasilenkė virš kriauklės, ir ėmė 
praustis. Linda norėjo apsisukt ir išeit, bet kaž
kas tose ašarose buvo baisiai liūdno, ir Lin

APIE LITERATŪRA, KRITIKA IR ISTORIJA
(Atkelta iš 3 pusi.)

Cvirką, tai truputį ir apie jį.
“Čionykštė lietuvaitė susituo

kė su rusų kariu. Iš pradžių vis
kas ėjo sklandžiai, bet Petras, 
matyt, per daug pasigalando lie
žuvį, nes jaunosios vyras jam 
staiga kibo už krūtų. Karinin
kas nesuprato humoro, o be to, 
ir stiklelis veikė, konfliktas stip
rėjo, darėsi politinis”. “Atsimi
nimai apie Petrą Cvirką”, K. 
Mikelkevičius, 305 psl.

“Paskutinį kartą su Petru 
Cvirka važiavau į Kauną 1947 
m. balandžio 23 d. Kelios dienos 
prieš jo mirtį. Gerai prisimenu, 
atrodė lyg pavargęs, kažko susi
sielojęs. Laužiau galvą, kas čia 
galėtų būti". T. p. Bronius Jau
niškis, 307 psl.

Ko buvo toks nusiminęs Cvir
ka, niekas nepaaiškina. Reikia 
manyti ne dėl ligos, nes daktarų 
ir Vilniuje yra. Ar kartais ne
buvo pakviestas pasiaiškinti pas 
Burlitįkį?

Pagaliau toje pačioje knygoje 
štai ką salto Zimanas:

“Visiems rūpėjo mirties prie
žastis, nes niekam neatėjo į 
galvą, kad rašytojas būtų miręs 
nuo ligos". G. Zimanas, “Atsi
minimai apie P. Cvirką", psl. 
277.

Taigi, jei šitaip abejoja Pir- 
čiupo sunaikinimo provokato
rius Genrikas Zimanas, tai ma
nau, kad Vakaruose ir mes tu
rim teisę suabejoti. Daug lietu
vių rašytojų mirė palyginti jau
ni, ir niekas nežino, ar kada ne
bus paskelbta, “represuotas kul
to metais”.

Žiaurumai ir keiksmai
Jeigu jau įsileidome kalbėti 

faktais apie knygą, tai tenka 
dar truputį pakalbėti ir apie 
ką kitą. Recenzentas skundžia
si; “Savo ruožtu neskoningai 
skamba mongolų tautybės lip
dymas ant kokio nors kareivio 
padaryto žiaurumo”. Gal tai ir 
neskoninga, bet faktai rodo, kad 
buvo keikta. Jeigu vienas žuvęs 
partizanas turėjo bent pusšimtį 
pažįstamų, tai jie keikė rusą, 
nežiūrėdami mandagumo, ir to
kių jau yra pusantro milijono. 
•Keikė išsijuosę, nežiūrėdami 
skonio ir šimtai tūkstančių de- 
portuotojų. O kad šis keiksma
žodis yra gyvas, liudija ne mū
sų, bet pavergtos Lietuvos li
teratūra. štai, Alfonso Bieliaus
ko 1959 m. išleistame romane 
“Rožės žydi raudonai” yra toks 
sakinys:

“Lietuvi! Tavo likimas kryž
kelėje. Kruvinas mongolas atei
na į tavo žemę, nešdamas mirtį 
tau ir tavo vaikams”. Psl. 13.

Drožiniai ir dainos

“Vėjas lekia lyguma" knygo

dai pasidarė Onos gaila. Ji priėjo prie kitos 
kriauklės ir nesugalvodama, ką pasakyti, 
ėmė plautis rankas. Ona prausėsi ir kūkčiojo. 
Jos siauri prakaulūs pečiai drebėjo. Kai ji pa
galiau pakėlė šlapią veidą, Linda atkišo popie
rinį rankšluostį.

— Štai paskutinis. Čia turėtų būti bent 
trys rankšluostinės. Ta viena visad tuščia...

— Ačiū, Linda. — Onos balsas buvo už
kimęs ir daug švelnesnis. — Ta mano... sesuo...

—pridėjo ji lyg pasiteisindama ir ėmė šluos
tyti veidą.

— Aš žinau... — sumurmėjo Linda, — 
mes visos žinom, kad tau... sunku su ja...

— Linda, kaip Dievas mato, nebegaliu! — 
vėl sukūkčiojo Ona. — Vakar grįžau iš darbo

— salonas tuščias! Įsivaizduoji —ji... ji par
davė baldus. Visus... ir kilimą...

Linda išsižiojo.

— Negali būti!

— Vaike, tu nepažįsti alkoholiko! Mano 
sesutė ir mane parduotų už kvortą džino... — 
Ona mėgino nusijuokt, bet užspringo ir vėl ė- 
mė trint akis.

Lietuviai partizanai ilsisi Romintos girioje (šiandieninės Lenkijos terito
rijoje) savo žygyje į Vakarus 1947 m. gruodžio 21 d.

je yra ir toks liaudies drožėjas 
Mikalojus. Gali kai kas suabe
joti tokiu drožėju, tačiau nie
kas nesuabejos partizanų me
tais buvusiu lietuvių kūrybingu

mu ir eiliuota žodžio kova prieš 
okupantą. Tai liudija J. Aisčio 
redaguota knyga “Laisvės kovų 
dainos”, kur yra 207 dainos. 
Taip pat tai liudija ir knyga

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVĄ 

IR VISAS USSR DALIS, 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 
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pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
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CHICAGO, IUL. 60029 
BROOKUYN, N. Y. 11218
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NEIVARK. N. J.
SOUTH RIVER. N. J. 
UTICA, N Y.
F ARMINGO AIiE, N. J. 
PHIFADFJPHIA 23, PA. 
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I<OS ANGEIiES 4, CAL. 
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HARTFORD «, CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
CUEVEUAND 13, OHIO 
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MOŠŲ SKYRIAI:
2008 W. 09111 STREET
485 McDONALD AVENUE
18 8EOOND AVENUE ,

378 MARKEI STREET
46 WHITEHEAD AVENUE
MI Rl.EECKEH STREET 
IT1FFAVOOD ACRES 
631 W. GIRARD AVENUE
126 TTUGHMAN STREET
150 80. VERMONT AVENUE 
1241 NO. ASHIAND AVENUE 
t900 FLEET STREFT
701 FTLLMORE AVENUF. 
11601 JOS CAMPAU AVENUE 
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1028 KENITAVORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE 
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1152 DEUTZ AVENUE
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J draudimų skyrių jos sugrįžo kartu. Ona 
buvo išsipasakojusi ir nebeverkė. Lindai rodė
si, kad ji Oną pamatė pirmą kartą. Ne tą O- 
ną, kietą, nesimpatingą senmergę, bet kitą, 
nuvargintą beviltiškos kovos su nesibaigiančia 
liga ir nelaimingą.

Linda permetė akimis naują pirmos pa
galbos raportų stirtą. Juos perskaityti ir užpil
dyti draudimų formas jai dabar nebeatrodė 
taip įkyru. “Kito nelaimė išmatuoja tavo lai
mės dydį”, atsiminė Linda tėvo posakį. Per 
stalus ir mašinėles Linda šyptelėjo Onai ir 
įsuko naują lapą į savo Smith-Coroną.

Vardas, pavardė. Petras Shalna. Kažkur 
girdėtas. Antra eilutė — adresas, amžius; 
trečia —draudimo numeris. Ar tik nebus ši
tas žmogus tėvo pažįstamas? Iš tų laikų, kai tė
vas dirbo prie statybų? Ketvirta eilutė — 
diagnozė: Grand mal; galvos sužeidimai. 
Pirmą pagalbą suteikė dr. Peruzzi.

— Vargšas ligonis, — pagalvojo Linda. 
Nuo tada, kai eidama koridorium, ji pama
tė sanitarių vežamą epileptiką, konvulsijų 
perkreipta burna, iš kurios bėgo rausvos seilės, 
žodžiai grand mal skambėjo lyg mirties spren
dimas.

(Bus daugiau)

“Ruda ir rauda", žodžiu, lietu
vis, kaip sugebėjo, menu išreiš
kė savo neapykantą priešui. Ir 
tai yra faktai.

Tokie faktiniai rėmai yra ma
no romano. Ir jeigu tarp jų trū
ko literatūrinio kraujo, tai jau 
tenka prisipažinti kaltu, tačiau 
nenorėčiau, kad dėl to nukentė
tų faktai, ypač pateikti hero
jaus, nebijojusio mirti ir nuo
stabius žygius atlikusio J. Luk
šos - Daumanto. Juo labiau, kad 
šįmet minim nuo jo mirties dvi
dešimtmetį. Ta knyga ir norė
jau jaunimui jį ir jo kovas pri
minti.

Dėkodamas recenzentui Pr. 
Visvydui už parašymą, dėkoju 
ir už progą, suteiktą tuo parašy
mu pasisakyti, nes panašios abe
jonės galėjo kilti ir kitiems. 
Nors ir ne istorinę knygą ver
tinant, reikia žinoti ir istoriją, 
antraip daug kas bus neįtikėti
na, kaip daugeliui šiandieną jau 
nebeįtikėtina, kad mažytė Suo
mija galėjo atsilaikyti prieš mil
žinišką Sov. Rusiją.

Aloyzas Baronas
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IN 7-6465 
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MI 2-2452 
CU 7-6820 
RE 2-7476 

863-0494 
PO 9-4507 
HF, 5-1654 
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HU 6-2818
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TX 5-0700 
865-6780 
249-6216 

HE 5-0308 
475-0746 

PR 1-0606 
865-6740 

AN 8-1120 
EX 2-0806 

881-8007
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NĖRA NIEKO BLOGO PASKAITYTI
(Atkelta iš 2 pusi.) 

jų įstatyme prostitucija yra for
maliai uždrausta. Tai yra pažy
mėta Pakartoto įst. kn. 23,18 ir 
Kunigų kn. 4,14.

Šie paaiškįnimai, manau, turė
tų prisidėti prie pilnesnio vaizdo1 
susidarymo kiekvienam, kas nori 
gilintis į šeiminės dorovės klau- > 
simus Šen. Testamente.

Moters diskriminacija 
krikščionijoje

Dar mažiau pagrindo turi dr. 
Valančius kalbėti apie moters 
diskriminacijų krikščionijoje. Jis 
čia randa keletą veiksnių, kurie 
yra nusikreipę prieš moterį: Šv. 
Augustinas, Ap. Povilas, domi
ninkonai, Šv. Tomas Akvinietis 
ir kiti. Tiesa, kad Augustinas a- 
tėjo į Krikščioniją iš tokios filo
sofijos, kurioje medžiaga buvo 
laikoma viso blogio šaltiniu, bū
tent iš manicheizmo. Tačiau jo 
atėjimas krikščionijon kaip tik 
reiškė išsilaisvinimą iš ' šios gal
vosenos. O jei kiėk tos galvosenos 
jo raštuose pasiliko, tai pagrindi
nį apvalymo darbą atliko Tomas 
Akvinietis. Jį kaltinti nusikreipi- 
mu prieš prigimtį ir nevertinimu 
lytinio gyvenimo yra didžiausias 
nesusipratimas. Net anekdotas 
apie jį yra sudarytas iš jo kovos 
prieš manicheizmą, kai jis kara
liaus rūmuose mušė kumščiu į 
stalą, sušukdamas, jog rado at
sakymą manicheizmui. Nega
lima sakyti, kad jis nesuprato ar 
nevertino lyčių reikšmės žmo
gaus prigimtyje. Šiuo atžvilgiu jis 
net pralenkia dr. Valančių. Yra 
žinomas jo pasakymas, kad, jei
gu lytinė žmogaus prigimtis bū
tų atsiradusi tik po gimtosios 
nuodėmės ir dėl tos nuodėmės, 
tai reikėtų sakyti, kad' ta nuodė
mė yra labai reikalinga.

Per griežtas yra apkaltinimas 
antifeminizmu ir apaštalo Povi
lo. Iš to; kad jis' neleidžia mote
rims bažnyčioje kalbėti ar pata
ria joms užsidengti galvas, negali
ma išvesti, kad jis yra prieš mo
teris. Priešingai, ne kartą savo 
raštuose jis yra tvirtinęs, kad, 
tiek vyras, tiek moteris santy--. 
kiuose su Kristumi stovi lygiai. 
Taip pat jo apaštalavimų isto
rijoje sutinkame keletą moterų, 
kurios yra suvaidinusios labai 
reikšmingą vaidmenį, pvz. Lidi
ja, purpuro audėja Philypuose, 
faktiškai pirmoji europietė — 
krikščionė.

Negalima antifeminizmu kal
tinti nei krikščioniškos asketinės 
ir mistinės raštijos. Kiekvienas, 
susipažinęs su šia raštija, sutiks, ; 
kad joje tiek vyrams, tiek mote-1 
rims yra statomi tie patys griež- I 
ti reikalavimai lytinės dorovės 
•srityje. Tą pat liudija ir vyrų bei , 
moterų vienuolijų regulos.

Jeigu Šia proga dar kartą 
grįžtume į pirmuosius S. Tęst.' 
perskyrimus, tai ir ten galėtume 
rasti vieną labai reikšmingą mo
ters įvertinimą, kuris turi pa
sekmių ir krikščionybėje. Čia aš 
turiu galvoje Dievo sprendimą 
tai būtybei, kuri yra simbolizuo
jama žalčiu, kad jis bus sunai
kintas moters ainijos. “Aš pa
darysiu nesantaiką tarp tavęs 
ir moters, tarp tavo ainijos ir 
jos ainijos ir ji sutrins tau gal
vą”. (Pr. 3,15).

Netenka abejoti, kad vyriš
kos teisės visuomenėje žmonijos 
išgelbėjimas per moterį skambė
jo mažiau suprantamai, negu 
jis skamba mums. Jis priminė 
jiems moteriškas religines vi
suomenes. Tačiau jie šio pasa
kymo neišleido. Tuo būdu jie 
paliudija, kad pirmųjų trijų S. 
T. perskyrimų religija neturi 
diskriminacijos moteriai. O 
krikščionija ant šio pasakymo 
grindžia visą Marijos Nekalto 
prasidėjimo teologiją.

Vedybinio gyvenimo 
diskriminacija

Šia pačia proga mes prieiname 
tačiau prie dar vieno dr. Valan
čiaus priekaišto krikščionijai,

būtent prie jos per didelio griež
tumo lytinės dorovės srityje. Jis 
mano, kad yra skylių tame moks
le, kuris apie lytines nuodėmes 
yra perteikiamas būsimiems ku
nigams kunigų seminarijose. Kad 
čia esą mokoma, jog “matrimo- 
nium consumatum niekada nėra 
be nuodėmės”. Bažnyčia, girdi, į 
animalinę meilę žiūrinti kaip į 
priešą šventumui. Dėl to šven
tųjų sąrašuose tnes neturime ve
dusių šventųjų. Jų čia pradeda 
atsirasti tik paskutiniais laikais. 
Bažnyčia yra praleidusi iš savo 
akių meilės primatą krikščioniš
kos dorovės sampratoje, nes trys 
pirmieji Bažnyčios visuotiniai 
susirinkimai apie tai nekalba.

Ką apie visa tai manyti? Ka
talikus moralistus yra labai ne
sunku išteisinti. Netiesa, kad se
minarijose jie yra išmokomi per
dėtų pažiūrų į; lytinę dorovę. Ne 
tik Alfonso Liguori, bet ir jėzui
tų moralinės dorovės mokslo 
kryptis, kuri dabar yra,,vadovau
janti, yra stipriai 'realistinė, net 
pozityviai teisinė ir jokių per
temptų pažiūrų būsimiems, išpa
žinčių klausytpjąms • neperteikia. 
Jeigu kam galioja dr. Valančiaus 
priekaištas, tai tik asketinei ir 
mistinei katalikiškai literatūrai. 
Ji ne kartą nueina per toli su sa
vo reikalavimais. 17 šimtmetyje 
atgijęs krikščioniškoje galvose
noje jansenizmas ir nugalėjęs 
sveikas Tomo Akvineičio pažiū
ras yra už tai atsakingas. Žino
ma, ne visa šios rūšies literatūra 
to priekaišto yra verta. Joje labai 
reikšmingą išimtį sudaro šv, 
Pranciškaus Salezo raštai. Juos 
verta atrasti, pvz. jo Filotėją. .

Bažnyčia į vedybas, kąip į 
priešą šventumui, nežiūri. Ta
kiau jansenistiškarne dvasingų-: 
me, kuris yra linkęs į prigimtį 
žiūrėti, kaip į blogybę, toks-jspū- 
diš susidaro. Vedusių šventųjų 
karalių mes turimė'rtš Viduram
žio laikų, kadį jansertižnio dar 
nebuvo.

Trys pirmieji visuotiniai Baž-

EI Greco Prisikėlimas
(Prado muziejus Madride)

Lietuviškas kryžius prie ElizabethP lietuvių bažnyčios
Nuotr. V. Maželio

Man, betvarkant mišių tekstus“agapętus”— meilikautojus. I™™,
Reiktų sutikti su dr. Valnčium,1 lietuviškam mišiolui, irgi iškilo 

kad, būtų pageidautina, jog šei-' šis klausimas. Tačiau aš neap- 
mininės dorovės klausimais dau- sisprendžiau už jo pakeitimą gy- 
giau gilintųsi ir rimtai kalbėtų vate. Nors tokia pagunda buvo, 
paties vedusieji žmonės. Kai ne- Net lietuviškas žodis: gyvatė sa- 
vedusieji šiuos klausimus svarsto, Vo šaknyje turi gyvybės prasmę 
jie, tiesa, sugeba pastatyti teisin- ir dėl to gerai atitiktų tą religi- 
gus principus, 1 
jų pritaikymo plonybėse jie gali, 
būti nekompetentingi. Žinoma, 
ii* iš vedusiųjų diskusijų šiais 
klausima.is reikia skaitymosi su 
principiniais dorovės reikalaVi- 
hiSis.

Žalčio reabilitacijos klausimu

Dr. Valančius mano, kad žal
čio simbolis neatitinka tos min-, kultūroms, senieji religiniai sim- 
:tie^.| kurią atstovauja pirmųjų baliai paprastai išvirsta anti — 

j žmonių gundytojas. i dievais, arba velniais,
fe*

tačiau praktiško jos proistorijcs' Faikotarpį, kada 
dievybė moteriškose kultūrose 
buvo suvokiama kaip gyvybės 
versmė. ‘

Tačiau lietuvi^įpjp tradicijoje 
žaltys turi taip pat labai gyVą 
religinę prasrpę. Kad jam rojaus 
epizode tenka suvaidinti neigia
mą vaidmenį, netenka stebėtis. 
Nes ateinant naujoms religinėms

AR RAŠYTOJO DOSTOJEVSKIO 
LIETUVIŠKA KILME NESIDOMĖTA!

nyčios susirinkimai nerado rei
kalo skatinti meilės primato 
krikščioniškoje dorovėje dėl to, 
kad jis ir be to buvo* gyvai). Ta
čiau nėra dorybės, kurios negali
ma būtų iškreipti ir pagadinti. : 
Taip pirmaisiais Bažnyčios am
žiais, buvo atsitikę su meilės do
rybe. Buvo tada visuose luomose 
privisę visokių meilikautojų, ku
rie, meilės dorybės vardu, faktiš
kai platino nedorybę. Dėl to ano 
meto šventieji buvo priversti iš
eiti prieš tuos papročius. Prieš 
juos savo satyriniais eilėraščiais 
kovojo šv. Gregorijus Nazianzie- 
tis ir savo pamokslais Sv. Jonas 
Auksaburnis. Visuotiniai Bažny
čios susirinkimai irgi buvo pri
versti pasisakyti prieš vadinamus

“Draugo” kultūriniame priede 
(š.m. rugpiūčio 7 d,.) p. P. Gau
dys parašė ilgą įdomų straipsnį 
vardu “Ar rašytojas Dostojevskis 
buvo lietuvis?” Medžiagą šiam 
straipsniui rašytojas yra paėmęs 
iš Liubovės Dostojevskytės, Pa
ryžiuje 1926.m. išleistos, knygos, 
kurioje garsiojo rusų rašytojo 
duktė pasakoja apie savo tėvo 
gyvenimą, plačiai kalbėdama a- 
pie jo kHmę.

Baigdamas savo straipsnį, p.P. 
Gaučys rašo: “Knygos pasirody
mas tuo metu, kai Lietuva dar 
tebesigrūmė su viduje ir užsieny
je sutinkamais sunkumais, liko 
nepastebėtas net mūsų intelektu
alų, kurie jau ir anuomet gerai 
mokėjo prancūzų kalbą”. Kadan
gi šiais žodžiais p. P. Gaučys, pla
čios erudicijos rašytojas, šiek tiek 
pasiduoda tendencijai lietuviams 
priskirti esamus ir nesamus trūku
mus, norėčiau čia šiek tiek jį pa
tikslinti ir pridėti vieną smulk
meną..

Pirmiausia telktų pasakyti, 
kad L. Dostojevskytės knyga “La 
Vie de Dostoiewsky par sa fille” 
nebuvo likusi nepastebėta lietu
vių šviesuolių. Šita knyga aiškiai 
buvo susidomėjęs dr. K. Pakštas. 
Ji, matyt, jam buvo tiek patikusi, 
kad jis tą knygą buvo pradėjęs 
versti į lietuvių kalbą ir spausdin
ti, regis, dienraščio “Ryto” atkar
poje. Tačiau po kelių numerių

goję vertino labai teigiamai, nors 
ji, atrodo, tebuvo skaičiusi tik 
vieną Vydūno veikalą apie Lie
tuvos praeitį. Gal aš prie tos 
minties susipažinti su L. Dosto- 
jevskyte ir būčiau priėjęs, jei ne 
mano, plaučiuose pasireiškusi li
ga (tuberkuliozė), dėl kurios tu
rėjau paskubomis palikti Paryžių 
ir apsigyventi kalnuose. Tada 
man pirmiausia rūpėjo atgauti 
sveikatą, o Dostojevskio kilmę 
buvau užmiršęs visai. Ar tada 
kas nors iš Lietuvos pasiuntiny
bės Paryžiuje mėgino susisiekti 
su Dostojevskyte, gal tai galėtų 
pasakyti dr. St. Bačkis, kuris tada 
tebebuvo Paryžiaus universiteto 
studentas, o vėliau tapo Lietuvos 
pasiuntinybės nariu. Apie tai gal 
ką žino ir dr. Zmuidzinas, kuris 
anais metais taip pat studijavo 
Paryžiuje.

Kad Dostojevskio šeimoje ga
lėjo būti kalbama apie jo protė
vių kilmę iš Lietuvos, dėl to di
delių abejonių negalėtų būti. 
Tikėti tam šiokį tokį pagrindą 
duoda pats rašytojas F. Dosto
jevskis sąvo romane “Nusikalti
me ir bausmėje”. Ten šalia Ros- 
kolnikovo, vaizduodamas eilę ki
tų nusikaltėlių, Dostojevkis stip
riai išryškina vieną dvarininką 
(buvusį karininką) Svidrigailo- 
vo pavarde. Iš kur gi ši pavardė, 
jeigu ne iš Švitrigailos, žinomo 
Jogailos brolio? Ir to Svidrigailo- 
vo audringas temparamentas — 

' tikras kontrastas Roskolnikovui 
lyg panašus yra į Jogailos brolį, 

i Vytauto didžiojo įpėdinį, Švitri- 
| gailą. Panašiai yra atvaizdavęs 
tą kunigaikštį ir B. Sruoga “Mil
žino paunksmėje”.

Lietuviškai skambančios Svid- 
rigailovo pavardės paminėjimas 
Dostojevskio “Nusikaltime ir 
bausmėje”, žinoma, daug ko ne
įrodo. Reikėtų dar peržiūrėti 
Dostojevskio publicistinius raš
tus. Jeigu ten būtų kokių nors ra
šytojo užuominų apie Lietuvą, 
jos praeitį ir jos žmones, tada gal 
ir būtų galima tikėti, kad Dosto.- 
jevskiaį buvo kilę iš istorinės Lie
tuvos, iš Gudijos, kur yra gyve
nę rašytojo O.V. Milašiaus tė
vai ir seneliai. Kitaip, būtų gali
ma manyti, kad L. Dostojevsky- 
tė buvo norėjusi savo tėvo kilmę 
“pagražinti”, padaryti ją norma- 

Į niškai lietuvišką, panašią j kai

tas vertimas nutrūko ir vėliau he- 
bebtivo spausdinamas.

Kadangi toji atkarpa iš Dosto
jevskytės knygos apie jos tėvo lie
tuvišką kilmę buvo mane labai 
suintrigavusi, aš tą knygą Pary
žiuje nusipirkau, kad galėčiau ją 
visą perskaityti originale, nors ta
da (1926 m.) mano .prancūzų 
kalbos mokėjimas dar šlubavo. 
Tačiau tolimesnis Dostojevskytės 
knygos tekstas, kurio nebuvo K. 
Pakšto'vertime, mane gerokai ap
vylė, nes ten rašytojo duktė pa
sakojo nemažai fantastinių, arba 
bent istorijos nepatikrintų, daly
kų — Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių kilmę iš normanų, pu
siau normanišką lietuvių pavel
dėjimą, kuriam ji skyrė didelę 
teigiamą reikšmę, savo protėvių 
klajones nuo. Lietuvos iki Rusi
jos, ir visa tai ji dėstė nesiremda- 
ma jokiais dokumentais (jų ne- 
nurodydama). ....

Galiu tik apgailestauti, kad ta
da (1926—27m.) man nebuvo 
atėjusi mintis paieškoti L. Dos
tojevskytės Prancūzijoj, nes tik
riausia ji tada gyveno Paryžiuje, 
arba netoli jo, jei savo tėvo bio
grafiją buvo išspausdinusi Pary
žiuje. Ta pažintis lietuviams ir 
Dostojevskytei būtų galėjusi būti 
naudinga. Ypač ji būtų galėjusi 
patarnauti Dostojevskytei gauti 
daugiau žinių apie Lietuvą ir lie
tuvius, kuriuos ji savo kny-

kurių kitų rusų rašytojų, nes A. 
S. Puškino gyslose tekėjo afrikie- 
tiško kraujo, o M.J. Lermontovo 
senelis buvo skotas, per Lietuvą 
patekęs į Rusiją.

Dr. ]. Grinius

Miunchenas, 1971.IX. 14

Pa tarimas

Viena įkyri dama kartą Ber. 
nardą Shaww paklausė, kaip rei
kia rašyti, norint pasidaryti įžy
miu rašytoju.

— Iš kairės į dešinę, — atsa
kė Shaw.

Dovanos Artimiesiems
Pigiau, geriau,.......... greičiau;
Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat visur kyla, mūsų 
kainos iki galo metų pasilieka tos pačios.
Išnaudokite progą pasiųsdami jau dabar, dovanų siuntinu
ką savo artimiesiems į Lietuvą.

Siuntinys 1971 (3)
3% jardo puikios vilnonės angliškos kostiuminės medžia
gos, 3 jardai vilnonės angliškos apsiaustui medžiagos, 
jardo crimplene medžiagos suknelei, 1 vyriškas arba mote
riškas megstukas, nailono kojinės, vyriškos arba moteriš
kos, vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 20 geriau
sių angliškų cigarečių, 1 dėžė šokolado.
Siuntinio kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiunti
mo išlaidomis kanuoja ......... .$100.00

Siuntinys 1971 (4)
Itališkas nailoninis lietpaltis, gali būti vyriškas arba mote
riškas, vilnonė angliška eilutei medžiaga, vilnonė medžiaga 
suknelei, medžiaga sijonui, 1 vyriški nailono išeiginiai 
marškiniai, 1 bliuskutė, šilkinė gėlėta skarelė, 1 kaklaraiš
tis, 1 dėžė šokolado.
Siuntinio kaina su visomis išlaidomis $90.00
Taip pat, galime dadėti prie šių arba kitų siuntinių be jo
kių papildomų persiuntimo išlaidų, daiktus kuriuos klijan- 
tas pageidauja.
šie yra labai vertingi ir reikalingi dalykai.
Nailoninio kailio virus apsiaustui $30.00, vilnonės gėlėtos 
skarelės, $5.00, vyriški arba moteriški nertiniai už $12.00 
arba $18.00, nailono marškiniai $9.00, bliuskutės $7.00, 
nailono lietpalčiai $11.00, crimplene medžiaga suknelei 
$9.00, šilkinės arba nailoninės skarelės $3.00, ilgi vilno
niai šaliai, $1Q,OO, komplektas moteriškų nailono apatinių 
$7.00, komplektas vyriškų šiltų apatinių $12.50. ir kita.

BALTIC STORES, LTD
JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
TELEF. — 01 - 739 * 8734

PER ANNUM PER ANNUM PER ANNUM

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS J

6245 SO. WESTERN AVĖ

ON CERTIFICATES 
OFS 1000.00

One Year Maturity

AR JŪSŲ NAMAS YRA PER MAŽAS JŪSŲ ŠEIMAI?

AR JŪSŲ KROSNIS PASENO?
AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORETUMET KVĖPUOTI

0N ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

GRYNU ŠALTU ORU?
CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE duoda pasko- 
prieinamoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 ir daugiau, bet kokiems 

O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams? 
namą, jei iki šiol jo neturite ir jums

las 
namų pagerinimams. 
Arba gal norite įsigyti nuosavą 
nusibodo mokėti aukštas nuomas?

0N CERTIFICATES 
0F $5000.00 0R MORE

2 Year Maturity

Chicagos Taupymo Bendrovė turi įvairiausfų modemiškai {rengtų taupymo skyrių, lengvas pri
važiavimas, greitas patarnavimas, net du kiemai automobiliams pastatyti, saugumo dėžutės ir kitokie 
parąnkumai. Chicagos Taupymo Bendrovė yra ne tik lietuvių sostinės, bet ir visų Amerikos lietuvių 
ir jų organizacijų centras. “The Presidential Room” pulki vieta organizacijų susirinkimams bei 
mažiems banketams teikiama veltui.

Chicago Savings and Loan Assn
PHILOMENA D. PAKEL, Pres.
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6821 South Maplewood Avė., 
Chicago, III. 60629. 10 numerių 
metinė prnumerata 6 dol. Leidi
nys šalia politinių bei visuome
ninių temų nemažai vietos ski
ria ir kultūriniam sektoriui, 
ypač literatūrai, kartais net tą 
ar kitą akcentą savotiškai per
tempdamas. štai, sakysim, šia
me numeryje visai vertai džiau
giamasi. kad anapus geležinės 
Uždangos Donelaičio “Metai” iš
versti j vengrų kalbą, bet kartu 
lyg linkstama džiaugtis viskuo, 
kas tik tenai išverčiama į sveti
mas kalbas, čia pat įvairiais at
žvilgiais nuvertinant išeivijoje 
atliktų vertimų prasmingumą. 
Kalbant apie šiandieninės lite
ratūros vertimus į svetimas kal-

šium su 90 metų nuo jo mirties 
sukaktimi. Feliksas Jucevičius 
rašo apie Ei Greco meną, kurio 
paveikslų nuotraukomis papuoš
tas šis žurnalo numeris. Kęstu
tis Trimakas, SJ, pateikia jo su
organizuotos anketos duomenis, 
liečiančius mūsų vyresniąją ir 
jaunesniąją kartą išeivijoje. 
Naujų knygų puslapiuos apta
riama: literatūros metraštis

i Administratorius A. Orentas, 
i 6840 So. Campbell Avė., Chica
go, 111. 60629. Laikraščio meti
nė prenumerata 5 dol. Leidinys 
daugiausia skiriamas organiza
cinei ir praktiškajai skautų; 
veiklai.

• Vincentas Liulevičius, LIE
TUVIŲ EMIGRACIJOS PRIE
ŽASTYS. Pedagoginis lituanisti- 

“Septintoji "pradalgė”," Alfonso ko8 i^titutas. Chicago, 1971. 
Grauslio knyga “Ieškau Tavo Rankraščio teisėmis. Leidinys 
-................. ... . ...................... 1 didelio formato nsl iliust-

JAV tapybos istorijaStudentų įtampos studija
Wisconsin valstybiniame uni

versitete dekano pavaduotoja Co 
ra Forbush pravedė tyrimus, ko
kios įtakos j studentus turi įtam
pa, kylanti dėl nepasisekimo 
moksle, dėl nesėkmės bendravi
me su kitos lyties asmeninims, 
dėl Vietnamo ir dėl rungtynių, 
siekiant valdžios studentų tarpe. 
Taigi — buvo tiriama asmeninė, 
akademinė, psichologinė ir socia
linė įtampa. Kai bus suvesti ap
klausinėjimų duomenys, bus ima 
masi priemonių universitete ati- 

i tinkamais patvarkymais sumažin 
i ti studentų įtampą.

Garsi Praeger leidykla išleido 
naują veikalą: “A History of A- 
merican Painting”. Spaudai pa
ruošė Mattheto Baigell. Knyga iš 
leista vadinamoj Praeger meno 
pasaulio serijoj. Kaina 9 dol. 95 
et. (popieriaus viršeliais 4 dol. 
95 et.)

didelio formato, 34 psl., iliust
ruotas, kaina 1.50 dol., gauna
mas ir “Drauge”. Turinys su
skirstytas į šiuos skyrius; Emi
gracija ankstyvaisiais amžiais;

• MOTERIS, 1971 m. rugsė- Emigracija didžiųjų nelaimių 
jo - spalio mėn. Nr. 5. Lietuvių metu; Emigracija rusų valdymo 
moterų žurnalas. Leidžia Kana- metu; Emigracija Lietuvos ne

priklausomybės metu; Emigra
cija II-jo pasaulinio karo metu; 
Repatriacija.

Veido” ir Lietuvoje išleisti Čiur
lionio sesers atsiminimai apie 
šį didįjį mūsų tapytoją ir muzi
ką.• Maironis, MIŠKAS IR LIE

TUVIS. Išleido Pedagoginis li
tuanistikos institutas 1971 m. 
Chicagoje. Mokomajam reikalui 
perspausdinta iš Maironio “Pa
vasario balsų” XVII laidos (Ro
ma, 1952), iš jo “Raštų” I ir II 
t. (Kaimas, 1926-1927) ir “Pa
vasario balsų” (Vilnius, 1970). 
Redagavo Dobiąs Velička. Mece
natas Amerikos Lietuvių tauti
nės sąjungos East Chicagos 
skyrius. Leidinys 48 psl., kaina 
1.50 dol., gaunamas “Drauge”.

Pedagoginio lituanistikos in
stituto sumanymą leisti žymiųjų 
mūsų rašytojų trumpas ir pa
rankias kūrybos rinktines rei
kia sveikinti ir linkėti leidėjariis 
ištvermės. Jau susidarė geras 
p’uoštas knygelių, kurias paė
męs, ga’i parankiai vienoje vie
toje išvysti pačią išskirtingiau- ______ . _  ________ _____ _ _ _____
šią ir būdingiausią to ar kito kruopščiai paruostas yra dabar sau het jr kitiems, neužsimerk- ratūroje rašo A. Tyraolis. Prof. 
mūsų rašytojo kūrybą, žinoma, čia minimas. Vertėjui vietomis dami prieš faktą, kad ir po Sa- į Juozas Eretas baigia per kelis 

! lomėjos Nėries ten į svetimas numerius ėjusią Iždagų Uogin- 
kalbas ypač “prasiveržia” tokie 
rašytojai kaip Guzevičius, Ant. 
Venclova, Tilvytis ir kt., į ku
riuos laisvos literatūros sąlygo
se niekas didesnio dėmesio nė 
nekreiptų.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1971 m. rugsėjo mėn. Nr. 8. 
Lietuvių jėzuitų leidžiamas re
liginės ir tautinės kultūros mė
nesinis žurnalas. Redaguoja 
Juozas Vaišnys, S J. Metinė pre
numerata 5 dol. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 2345 
W. 56th St., Chicago, 111. 60636.

Pats įdomiausias šio numerio 
straipsnis yra Arvydo Kliorės, 
kuriame svarstoma gyvybės ga
limybes už žemės ribų. Patrauk
lios ir J. Venckaus, SJ, pabiros 
apie rašytoją Dostojevskį ry-

lyno. Viršelyje V. Kašubienės 
“Šv. Kazimieras” (keramikinė 
tapyba). Leidinys 32 psl., kaina

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9616

1 dol., gaunamas ii Drauge . bolševikinėje santvarkoje. 
Šis himnas Marijai, kaip pats I visada atsargumo dėlei būtų pra 

vertėjas sako, yra vienas iš gra
žiausių marianinės poezijos per
lų. 1604 m. jo tekstą radus šv. 
Kazimiero karste, himno auto
riumi ilgą laiką buvo laikomas 
šv. Kazimieras. Bet, po nuodug
nių tyrinėjimų, dabar linkstama 
manyti, kad himnas sukurtas rybinių tautų kalbas šimtatūks- 
Bernardo Morlasiečio, iš Cluny tantiniais tiražais. O kas ir kur) 
vienuolyno, gyvenusio apie 12 tą poemą šiandien prisimena ir 
amž. vidurį. Pasirodo, kad him-1 ko ji verta, sveriant tikraisiais, 

” ’ “ ” “ ’ literatūriniais svarsčiais...
Tad ir džiaugiantis ne vienu į 

“Akiračių” suminėtu vertimu ir] 
lietuviškos literatūros prasiver-' portretu ir motinos portretu mi-

dos Lietuvių katalikių moterų 
vartų prisiminti Salomėjos Nė- rifa-iigija. Redakcinė kolegija: 

— ■ . ~. .. N. Ku’pavičienė (redaktorė), Z.
.., pavyzdį. Pirmojo bolševik- Daugvaimenė (kalbos taisyto- 
mečio mėnesiais ši poema Lietu- Tidžbalienė^ (korektorė),
voje buvo apšaukta kone pačia 
aukščiausia lietuvių literatūros 
viršūne, tuoj pat išversta į ta-

ries poemos “Daina apie Stali
ną” i • Vincentas Liulevičius, AME

RIKOS LIETUVIŲ KULTURI-

1 <
j nas, prasidedantis eilute “Omni
■ die dic Mariae”, jau labai anksti
buvo verstas ir į lietuvių kalbą,

I nes jį jau randame S'avočinskio
1 giesmyne 1646 m. Vėliau laiko ymu užsienin, nemenkinkim ir nima 400 metų dail. Albrechto 
bėgyje susilaukėme ir kitų ver-; išeivijos tos pač’os krypties pa- j Duererio gimimo sukaktis. Apie 
timų. Pats naujausias ir labai stangų. Kritiški būkim ne tik lietuvę moterį pasaulinėje lite-

Skyrius veda: A. Yčienė, I. Kai
rienė, E. Krikščiūnienė, L. Mu- NIAI LAIMĖJIMAI. Pedagogi

nis lietuanistikos institutas. Chi
caga, 1971. Autoriui sutikus, 
mokomajam reikalui persispaus
dinta iš 1963 m. “Aidų” Nr. 2 ir 
3. Leidinys didelio formato, 18

rauskienė. Administratorė — 
Br. Pabedinskienė. Metinė pre
numerata 5 dol., garbės prenu
merata 10 dol. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: 1011 Ct>l- 
lege St., Toronto 4, Ont. Cana- PsL- kaina 1 do1-. gaunamas ir

JAV beletristika
Iš spaudos išėjo veikalas “City 

of Words: American Fiction 19- 
50 - 1970”. Parašė Tonny Tan- 
ner. Išleido Harper and Row, 
New Yorke. 463 psl., kaina 7 dol. 
95 et. Kritikai apie veikalą palan
kiai atsiliepia: autorius įstengė ge 
rai apžvelgti maždaug 25 rašy
tojų kūrybą, nagrinėdamas jų ro
manus ir noveles.

MARŲUETTE PROTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

i

mūsų rašytojo kūrybą, žinoma, čia minimas. Vertėjui vietomis 
šie leidinėliai pirmoje eilėje tei- j- pasisekė laimėti tikrai neblogą j 
kiami jaunimui, belankančiam griežto eiliavimo ir skaidraus 
lituanistines mokyklas. Bet juos poetinio vaizdingumo sintezę, 
ne pro šalį turėti ir kiekvienam I kaip pvz. ir šiuose dviejuose 
vyresniajam, kaip bibliotekėlę I posmuose; 
viso to, kas mūsų literatūroje 
yra geriausio, štai ir šioje “Miš
kas ir lietuvis” rinktinėje turi
me 33 Maironio eilėraščius, at
stovaujančius viso amžiaus jo 
kūrybai ir visiems jo lyrikos 
motyvams.

• ATEITIS, 1971 m. Nr. 6. 
Lietuvių katalikiško jaunimo 
žurnalas. Redakcijos kolekty
vas: Jūratė Jasaitytė, Saulius 
Kuprys, Vytautas Narutis ir Al-' 
gis Norvilas. Redakcijos adre- į 
sas: 7121 South Francis'co Avė., 
Chicago. III. 60629. Administ-: 
rucja Juozas Polikaitis, 7235 
B. Sacramento Avė., Chicago,! 
Ilk 60629. Metinė prenumeratai 
JAV ir Kanadoje 7 dol., susipa-, 
žinimui prenumerata 5 dol., vi
sur kitur laisvajame pasaulyje I 
5 dol.

Naujasis “Ateities” numeris | 
tiek turinio, tiek estetinės iš
vaizdos prasme puikiai sureda
guotas. Gražus balansas tarp 
rimtesnių ir lengvesnių dalykų. 
O svarbiausia, kad žurnalas pri
rašomas ir pripiešiamas dau
giausia paties jaunimo, kuriam 
netrūksta kūrybinės iniciatyvos.

• ŠV. KAZIMIERO HIMNAS 
MARIJAI. Vertė A. Tyraolis. 
Lietuvių pranciškonų leidinys 
1971 m. Išleidimo išlaidas pa
dengė Jonas Galiūnas iš Brook-

0, gražioji, 
Garbingoji

Tu tarp moterų visų;
O, rinktine 
Toj žydrynėj,

Kurioj amžinai šviesu.
¥

O, skaisčioji, 
Rodančioji,

Jūrų žvaigžde, kelią mums; 
Joks šviesumas 
žvaigždžių rūmuos

Tavo spindesio nedrums.

• Vincentas Liulevičius, IŠEI
VIJA LIETUVOS ATKŪRIMO 
DARBE. Pedagoginis lituanisti
kos institutas. Chicaga, 1971. 
Rankraščio teisėmis. Leidinys 
didelio formato, 65 psl., iliust
ruotas nuotraukomis, kaina 3 
dol., gaunamas “Drauge”. Įžan
ginėse pastabose leidinio turi
nys trumpai nusakomas taip: 
“Čia ir ryžtamasi konstatuoti 
va'stybės atstatymo idėjos ru- 
tuliojimosi didžiuosius taškus ir 
pažiūrėti, kokį vaidmenį suvai
dino lietuviai, gyveną įvairiuose 
pasaulio kraštuose”.

• AKIRAČIAI, 1971 m. bir
želio mėn. Nr. 6. Atviro žodžio 
mėnraštis, šio numerio redakci
ja: D. Bielskus, K. Dranga, G. 
Procuta, L. Morkūnas, dr. T. 
Remeikis ir Z. Rekašius. Redak
cijos ir administracijos adresas:

“Drauge”.

• ŠALTINIS, 1971 m. rugpjū
čio mėn. Nr. 4. Tikybinės ir tau
tinės minties žurnalas. Išeina 
kas antras mėnuo. Redaguoja 
S. Matulis, MIC. Prenumerata 
metams 3 dol. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas; 16 Hound 
Rd., VVest Bridgford, Notting- 

tų šeimos apybraižą. Žentą Te- į kam NG2 6AH, England. 
nisenaitė pateikia visą puslapį, • EGLUTE, 1971 m. rugsėjo
XX amžiaus flamų poezijos, iš- mėn. Lietuvių vaikų laikraštėlis, 
verstos į lietuvių kalbą. Apie Leidžia ir redaguoja putnamie- 
pasirinkimą meilėje, pasiremda- į seselės. Metinė prenumera- 
mas ispanų fi'osofo J. Ortega y ta 5 dol. Redakcijos ir administ- 
Gasset mintmis, rašo P. Gau- racijos adresas; Eglutė, Imma- 
čys. Friedricho Hoelderlino poe-, cuiate Conception Convent, Put- 
zijos puslapį pateikia vertėjas, na)m> Conn 06260 Laikraštėlis 

spausdinamas keliom spalvom, 
daug eilėraštukų, piešinių, pa
sakų apysakaičių, nuotykių ir 
kt.

da.

Pirmame pus'apyje su auto-

*?ETE^^TufcT*REPAnt**
Taisau MOTORUS, STABDŽIUS. 

Transmisijas Starterius, Alternato- 
rluB, Motor Tune-up. Ir kitus pa
taisymus. PETRAS PIŠNYS, sav., 
0211-15 South Damen Avenue — 
TEL. 737 - 31188. ‘

WAGNER & SONS
Typewrlters — Adding Machines — 

Checkwrlters 
Nuomoja —■ Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
VlrA 60 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111 I

sutaupysite pirkdamiDaug 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad vakarais iki 9 vai.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef PRospeet 6-8998

j

čia 
bei 
pa-

Nuo 
1914 Mėty

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėkoja
me Jums už mums paro
dytą pasitikėjimą. Mes 
norėtume būti Jums nau
dingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000.00

rtank Zogal, President

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

«4$ ARCHER AVENUC
CHICAGO, ILLINOIS NO2 

PHONE: 254-4479

*

5%
Ali accounts com- 
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ųuarterly.

6%
2 Years Savings 

Certificates

(Minimum $5,000)

zijos puslapį pateikia vertėjas 
A. Tyraolis. Apie vaiko auklė
jimą šeim^įę įkalba D. Petruty-i 
tė. Įvairi ir visa kita apžvalginė 
ir atskirų skyrių žurnalo dalis. 
Leidinys gausiai iliustruotas 
nuotraukomis ir meno darbų pa
vyzdžiais.

• SKAUTŲ AIDAS, 1971 m. 
rugsėjo mėli. Nr. 7. Leidžia LSS 
Tarybos Pirmija. Vyr. redakto
rius J. Toliušis, 7418 So. C'are- 
mont Avė., Chicago, Iii. 60636.1

AL1CES RRSTAT RANT 
Litliuanian & American Style 

Served Daily
Meat or Ham Dumpllngs w/bacon 
w/bacon sauce. Cheeee Dumplings 
& Sour Cream Kugelis & Sour Cream. 

FEATURTNG NOW
Our Famous Cold Beet Soup 

CT.OSED SUNDAYS
3200 S. HALSTED, 842-881S

Greičiausias, taupingiausias ir paprasčiausias 
kelias siųsti

D O V A N A S 
savo giminėms j Lietuvę ir USSR 

yra nupirkti jiems 
PREFERENTIAL SPECIAL RUBLE CERTIFICATES

- SPECIALIU Rl BLIf PAŽYMĖJIMUS — 
kuriuos galima pakeisti į pirmos rūšies prekes 

specialiose Vneshposyltorg’o užsienių valiutos krautuvėse.
KOKYBE YRA AUKŠTA — KAINOS ŽEMOS

AUTHORIZED DEAI.ERS W W CHRYSLER 
MOTORS CORPORATlON

siaus
•$1915. Manulacturer's suggested retall prlco for a Crlcket 

avallabls at selected Plymouth dealers’. Price excludes stata 
and local taxes, destlnatlon charges, and dealer new-car 
preparatlon charges.

VI 7-1515

Chrysler 
Plymouth 
Prices 

start at

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės į bet kurią 
mūsų prisijungusių firmų:

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broiuhvay, New York, N. Y. 10019 

TEL. — (212) 281-7729

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

TEL. — (215) 925-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th Street, New York, N. Y. 10036 

TEL. — (212) 245-7905
AR TIESIOGINIAI Į:

PODAROGIFTS, INC.
D E M E S I 0 į NAUJAS ADiRESAS:

240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001
TEL: (212) 685 -4537

H!!!!!!!!lllll!!lllllll

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEM1CZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — KURY — VALIANT — SATELITE — STATION IVAGONS 

ROADRUNNER — BARRACUDA — BUSTER
Pirkite dabar, kai kainos yra žymiai sumažintos 1971 metų visiems 

automobiliams prieš pasirodant naujiems 1972 modeliams.

4030 Archer Avenue Tel.

Mokamas už dviejų Me- Naujas aukštas dlvl-
tu Certilicatu sąskaitas (lendąs mokamas už

Minimum $5,000.00 investavimo sąskaitas.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami Bausto ir liepos mėn. 31 d.
PIRMAD. ir KETVIRTAD...........9 V. r. iki » T. ▼.

VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD................9 v. r. iki 5 v. y.
ŠEŠTAD. 9 ▼. r. iki 11 d- — Trečlad. uždaryta.



DRAUGAS - MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRAšeštadienis, 1971 m. spalio m&n. 2 d.

Filmų įvairumai
Lietuvaitė "Vedybose"

ST. SEMĖNIENĖ

Škėmos ir Ostrausko 
premjeros Chicagoje

Antano Škėmos vienaveiksmis 
“Ataraxia” ir Kosto Ostrausko 
vienaveiksmis “Lozorius” spalio 
1 d. (vakar) teatro menu užsi
degusio Chicagos jaunimo buvo 
suvaidinti Marųuette Parko lie
tuviškoje “Menėje”, tokiam ka
meriniam reikalui labai patogio
je patalpoje. Antaną Škėmą re
žisavo Dalia Juknevičiūtė, o 
Kostą Ostrauską — Marija 
Smilgaitė.

fotografas Algirdas Grigaitis 
specialiame amerikiečių 

žurnale

buvo apskritai pradėtas filmą- p____
vimas, kad aktoriai nebuvo dar filmas, 
“įkaitę”. Scenoje daugiau dėme- prastai 
šio kreipiama į formą, negu į “The 
mintį; vietoj dvasinio polėkio! kaip, 
pakišama _ nuogo kūno faktu- j 
ra tik subanalina akordą, kuris

The Marriarie of a Young 
Stgckbrocker” būtu visai juo
kingas filmas, jei nebūtu taip 
rimtai viskas “imama”. Atrodo, 
lyg kiekvienas juokas filme yra 
pasirašytas, užantspauduotas ir 
perteiktas gan pretenzingai. Tai 

kuris nori sekti nepa- 
pavykusia komedija 

Graduate”, bet nežino

Filmo gal svarbiausia proble- 
filmTturėjb būtC šviesiausias ir ma nieko nežadantis turinys
labiausiai jaudinantis. Apskritai su visai nepatraukliais charak- 
šiuose, kaip ir ištęstuose Geišės tcr'a*s- Richard Benjamin vaidi- 
mirties kadruose, ryškiai išlen- :na vYr4< kurio pagrindinis ma
da Lietuvos kino studijos blogo-į l°numas yra iš pasalų stebėti 
sros tradicijos' 
kadro didžiareikšmingumas ir
“privalomas” vyriško kūno de- savo mėgiamu 
monstravimas. Pastarasis bruo-j^ol j° žmona (Joanna Shimkus) 
žas tapo ypač įkyriu ir nesko- 
ning’u kelių paskutiniųjų filmų 
štampu.”

labiausiai jaudinantis. Apskritai

Į
i

na vyrą, kurio pagrindinis ma-

į» __ tariamas m°teris savo nuobodžiai pralei
džiamame gyvenime. Jis vadina 

užsiėmimu,

admi- 
“FAA 

inžinie-

“Tas prakeiktas nuolanku
mas” — Vyt. Žilinskaitės, kaip 
Ecenaristės, o A. Dausos, kaip 
savarankiško meninio filmo sta
tytojo — debiutas. Nors ir ne-

i na pavirsta i iškreiptą šaipytną- 
si. Nežiūrint kai kurių linksmų

1 momentų, filmas vra nerangiai 
susuktas. Ypaš tai nedovanotina 
režisieriui, kuris sykį dirbo kar
tu prie vieno filmo su talentin
guoju Mike Nichols, iš kurio jiš 
galėjo pasimokyti ne vienos 
gudrybės.

Filmas pastatytas pagal
■ Charles Webb romana. Jis irgi 
parašė “The Graduate”. Todėl ir 
jauti, lyg tą filmą jau esi sykį

■ matęs.
Šaltai analizuoiant filmą ir 

sekant panašiai besikartojan
čias scenas, atrodo, kad Tur-! 
man, gal ir visai nesąmoningai, 
mėgino pakartoti savo anksty
vesnį nepaprastą pasisekimą.

Visi aktoriai yra žavūs, talen
tingi asmenys (įskaitant ir gra
žuolę Elizabeth Ashley — fil
me Joannos Shimkus seserį). O 
Benjamin turi natūralų palinki
mą komedijai. Tačiau jis žudo 
save su dvasiniai atsilikusio vy
ro rolėmis.

• Vilniaus dramos teatro se
zoną pradėjus, š. m. rugsėjo 
18 d., pirmąją savaitę buvo pa
kartoti didžiausią pasisekimą 
praėj. sezone turėję du spek
takliai : Just. Marcinkevičiaus 
istorinės dramos “Mindaugas” 
ir “Katedra”. (E.)

Ar Van Goghas buvo 
beapankąs?

Didysis tapytojas Vincentas 
Van Gogh nutraukęs savo gyve
nimo siūlą ne dėl chroniškos psi
chinės depresijos, bet todėl, kad 
jis buvo beapankąs. Taip skelbia 
“Juornal of the American Medi
cal Association”. Straipsnio au
torius dr. F.W. Maire mano, kad 
dailininkas Van Gogh turėjo 

chronišką glaukomą. Tai ne
skausminga liga, bet negydant 
veda į neišvengiamą aklumą. 
Glaukoma būna priežastimi, kad 
dėl jos kenčiąs ima matyti spal
votus ratilus aplink šviesą, kol 
palaipsniui praranda regėjimą.

Vėlesniuose Van Gogho kūriniuo 
se kaip tik matomi tokie ratilai 
aplink šviesas, pvz. jo paveiksle 
“Naktis Kavinėje”. Gal jis todėl ir 
kėlėsi į saulėtą pietų Prancūziją, 
kad geriau matytų. Kitas įrody
mas randamas jo autoportretuo

se, kur jis vieną savo akių lė
liukę priešė kiek didesnę už kitą. 
Išplėsta lėliukė taip pat yra glau
komos ženklas. Iš kitos pusės, au
torius konstatuoja, kad į savo gy
venimo pabaigą Van Goghas bu
vo gan laisvas nuo depresijos.

BRIGHTON
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION

HOME 

LOANS

INSURED

SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 
o 7 years with perlonai attėntion

4071 Archer Avė. (Wes1 <>l California Avė.)

Chicago. Illinois 60832 1*1 l>A 8 8248

Federalinės aviacijos 
riistracijos žurnalas 
World” buvo angažavęs 
rių - fotografą Algirdą Grigaitį 
fotografuoti FAA akademiją 
Oklahomoje. šios nuotraukos
iliustruos bei sudarys viršelį žengęs ryškaus žingsnio Lietu- 
žurnalo spalio mėnesio laidai, vos kino mene, jis brangintinas 
Ryšium su šia laida, spalio mė-| autorių pozicija, jų meile Vaiž- 
nėšio laikotarpyje dalis tų nuo- q ateikia
traukų bus išstatytos parodos 
formoje FAA rūmuose, 800 In- autentiškų etnografnuų praei- 
dependence Avė., SW. Washing-Į ties vaizdų, sušildytų Severijos, 
tone. Parodoje bUB galima ma- Mykoliuko, Geišės ir kitų Rytų 
tyti realių nuotraukų ir taip' 
pat apipavidalintų A. Grigaičiui 
būdingomis fotografinėmis prie
monėmis.

aukštaičių dvasiniu pasauliu, vi
tališku optimizmu ir ištverme.”

nutaria, kad jai užteko jo kvai
lysčių.

Mūsiškė Šimkutė yra nepa
prastai gražios išvaizdos mote
ris. Ji taipgi yra čia sveikų pa
žiūrų šaltinis šiame skaudžiai 
sugalvotame pasakojime. O tąs 
pasakojimas daug didesnio nėr-, 
vinio pobūdžio modernių vedy-, Ir nežiūrint visų trūkumų, fil- 
bų, negu jis pretenduoja būti, mas semiasi rieškučiomis pini- 
Tačiau vienu momentu ir gra- gus. Vyrams patinka daugel 
žioji bei išmintingoji mūsų tau-! jiems pabertų įdomių pikantiš- 
tietė supurto mūsų simpatiją kų scenų, moteris sudomina šei- 
jai, kai ji ištaria pigaus dialo- j myniniai smulkūs ginčai, muzi- 
ern Ine lnnnmifs noreli melst m a sa- ką mėgstantiems Linda Roil- 

stadt gražiai perduoda dainelę. 
Šiandieną daugelis filmų pralen- 
da su žymiai mažesniu “loby
nu”. Tik vyresniems kaip 17 m. 
žiūrovams.

go jos lūpomis perduodamą sa
kinį savo vyrui.

Režisierius Lawrence Tur- 
man, kuris pastatė ‘‘The Gra
duate”, mėgina režisuoti su šyp
sena, bet beveik kiekviena sce-

Margis nuomonės apie 
Vaižgantą filme

Lietuvoje jau pradėtas rody
ti filmas, susuktas Lietuvos ki
no studijos, kuriam yra panau
dotas garsiosios Vaižganto apy-1 
sakos “Dėdės ir dėdienės” mo-' 
tyvas. Filmas tačiau pavadintas 
"Tas prakeiktas nuolankumas”. 
Filmas, kaip iš spaudos matyti, 
Lietuvoje šiuo metu yra plačiai 
komentuojamas, gyvai diskutuo
jami jo pliusai ir minusai. Ver
tinimai ir kalbos vis dėlto suda
ro įspūdį, kad iš to daug kieno 
laukto Vaižganto sufilminimo 
buvo tikėtasi kur kas daugiau, 
negu daibar sulaukta.

Štai dienraščio “TiesoB” rug
sėjo 25 d. laidoje Domas Šiliu
kas, filmą aptardamas, be vieno 
kito pagyrimo, reiškia ir kritiš
kas savo ir kitų nuomones:

"Filmo kūrėjai vienu kitu at
veju kaltinami apskritai anti- 
valžgantiškumu: jei apysakoje 
(būtis, tai čia esą tik buitis, jei
gu ten (turime galvoje Myko- 
liuko savęs atsižadėjimo pasi
aukojimo faktą) išreiškiama 
šimtmečiais susiklosčiusi lietu
vių tautos dvasia, tai čia ta dva
sia iškreipta pseudoscenomis, 
jeigu ten centre yra Mykoliu
kas, tai čia Geišė ir t.t. ir t. t.” 

“Žinoma, kas suvokia filmo ga
mybos technologiją ir žino, kad 
iš Ukrainos atgabenti jaučiai 
“neįsijautė" j lietuvišką kolori
tą, kad aktoriui nepasisekė jų 
suvaldyti, tas statytojams at
leis. Tačiau žiūrovui priežastys 
nesvarbu...”

“Taigi polemikos parakas liko 
neišnaudotas, ir JMykoliuko 
smuiko sudeginimas pateikia gu- 
na vienapusišką paaiškinimą.

Ne visai pasisekė atskleisti ir 
Mykolo bei Severijos dvasinių 
santykių raidą. Jeigu jų bend
rumas iki Geišės įsibrovimo pa
rodytas ir su skoniu, ir su sai
ku, tai atsisveikinimo scena, ku
ria Vaižgantas sugroja himną 
sielų grožiui ir tyrumui, išėjo 
blanki. Čia irgi žiūrovui nepa
aiškinsi, kad nuo šios scdhds

MAI5HCTBBBB S
SUBPLBS

GABALAIVILNOS MEDŽIAGOS 
kiekvienas gabalas yra 
1-3 yds ilgio ir 60 „platumo

NESIŲSKITE PINIGŲ
SIUSKITE BETKOKIO DYDŽIO UŽSAKYMUS :
t

Saulius Levickas
Box 5878
Balto., Md. 21208

GAUSITE MEDŽIAGOS GABALUS C. O. D. JEI PATIKS

UŽMOKĖSITE PASTININKUI. JEI NE, GALITE GRIZINTI,

MES UŽMOKĖSIME UZ PERSIUNTIMĄ.

prašome duoti 10 dien^medžiagai jus pasiekti

SPECIALŪS 
SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ
Pilnai apmokėta 

Gavėjas nieko nemoka.

Skubiausiai pristatoma
GERIAUSIA IR VERTIN
GIAUSIA DOVANA ICSU 
GIMINĖMS. JIE JUS VISUO
MET PRISIMINS.
DIRBTINIO KAILIO 
PALTAS,
Užsakykite šiuos liuksusinius 
ir šiltus paltus. Fantastiška 
vertybė. Pasirinkite minko 
spalvos (paprasto ar dry
žuoto). Persiškų avelių — 
“broadtail” arba Mouton.
Pilna kaina tik $99.00

10 skarelių

5 vilnonės skarelės su dide
lėm ar mažom gėlėm arba 
turkiškais raštais ir 5 šilki
nės skarelės, visų spalvų.
Oro paštu .... $58.00

Kombinuota Specialiai 
Didelė Verty bė, $149.00 
3 jardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 100% vil
nonė, 3 jardai medžiagos žie
miniam paltui, 100% vilnonė, 
3>/į jardo medžiagos vyriš
kam kostiumui, 100% vilno
nė, 3 jardai medžiagos mote
riškai žieminei suknelei, 
100% vilnonė, 2 paklodės 
(dvigubo dydžio), 2 užvalka
lai, 6 turkiški rankšluosčiai.

SPECIAL 1 . . . $56.00 
10 sv. grynų kiaulinių taukų. 
10 sv. kvietinių miltų, 10 sv. 
ryžių, 10 sv. cukraus.
DAUGELIS KITŲ 
SPECIALIŲ DAIKTŲ

REIKALAUKITE MŪSŲ 
NEMOKAMO NAUJO 

Paveiksluoto KATALOGO. 
UŽSAKYKITE DABAR 

Užsakykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 Kast 23rd Street
Nfew York, N. Y. 10010 

TEL. — 982-1530
REIKALAUKITE MOSU 

NEMOKAMO NAUJO 
KATALOGO su Paveikslais.

$49.50

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

.r Kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėllnyčia 
4443 W. «8rd Street, Chicago, minom 

TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufaeturers

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

Tel. Virginia 7-7258 • 59

OLYMPIA
ROYAL 

GRUNDIG
ZENITH

RAŠOMOS VISOMIS KALBOMIS; IR 
ELEKTRINĖS. RADIO, TV IR BIZNIO 
MAŠINĖLĖS, PIGIAI IR GREITAI.

SPARTA
J. L.Giedraitis
10 Barry Drive
E. Nortnport, N.Y. 11731 
Tel. (516) 757 0055
Chicago 476 7399 vakare

E U D E I K I S~l
OOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. DAIMID 

Laidotuvių Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios 

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

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

MARŲUETTE FUNERAL HOME 
— TĖVAS IR SŪNUS—

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6872
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAIayette 3-8572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

JURGIS F, RUDMIN »
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL OLympio 2-1003

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
649 East 162nd Street, South Holland 

10821 South Michigan Avenue, Chicago 
TEL - CO 4-2228
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ATSISVEIKINIMO VIETOJ
Mums beveik gaila, kad pasi

traukė iš šio pasaulio gana 
linksmas žmogus, spalvingas Ni
kita Chruščiovas. Be abejo, jis 
keliem milijonam ukrainiečių 
vis taip kūjeliu per galvelę už
dėjo ir Budapešte tūkstančiams 
vengrų piautuvu per pakaklę 
traukė, bet šiaip jau Nikita bu
vo beveik spyglininkas. Svar
biausia, jis nusimanė visose gy
venimo srityse. Jis augino ku
kurūzus, kad net Lietuvos kol- 
chozininkai sudygusius miežius 
išardavo to kukurūzo garbei. 
Nikita dalyvavo ir modernaus 
meno parodoje ir nedviprasmiš
kai pasakė, kad jis šlapinasi ant 
tokių paveikslų, ir paroda buvo 
uždaryta per valandą. Tikrai 
žmogus buvo pilnas linksmumo, 
kad net gaila, jog mirtį kokią i ®»pran*ama, kur yra komuniz-

_______________ . . mos t/*ri žmrKHia nnlnhni turi

do), kad Stalinas buvo ne kas 
kitas, o banditas. Na, nuo tos' 
tiesos viešo atidengimo kilo bai-' 
sus sumišimas. “Vilnis” ir j 
“Laisvė” ir šiandien dar tuo ne-| 
nori tikėti. Bet nuo to atidengi-Į 
mo vienas kitas galėjo tėvynėn 
greičiau pasukti, o kiti net lai- 
dotis ten sugalvojo. Žinoma, tik 
laidotis. Apsigyventi tai mažai, 
kas tenori, laukia, kol Brežnevą 
kas nors Stalino pėdomis pasiųs. 
Visi vis grįžta, kad ir tylėdami, 
į tą kapitalistinę vergiją vargo 
toliau vargti. Net ir Andriulis 
'oks sakėsi, kol gyvas nepasi
duos iš čia išvežamas.

Dar mus visus spyglišikiau nu- [ 
teikė Nikita, kai jis Jungtinėse 

i Tautose pademonstravo batą.

“Pravda” tik pora žodžių temi- 
nėjo.

Svarbiausia, mums labai bu
vo malonu jo vardą linksniuoti, 
kai jis dar buvo valdžioje. Niki
ta gerai ei’iavosi su Mikita ir ki
tais žodžiais ir ypač, kai Nikita 
nutarė Ameriką palaidoti, visus 
apėmė didelis linksmumas. Juk 
šiaip ar taip, tokio didelio kraš
to iaidotuvės nėra paprastas 
įvykis. Gal ir būtų palaidojęs, 
bet pritrūko technikos. Reikėjo 
jam pasiskolinti šv. Kazimiero 
lietuvių kapinių kraną, tai tie 
dalykai Nikitai būtų palankiau 
išsisprendę.

Iš antros pusės, labai pra
džiugino ir tie kukurūzai, kurie 
dabar taip užderėjo, kad nebėra 
kur dėti, ir šį mėnesį Maskva 
jiems suėsti Amerikoj nupirko 
100,000 galvijų. Ką tu pasaky
si, kokie laimėjimai, žioma, la
bai mus Nikita (nors iš džiaugs
mo šok mikitą, kaip jo laikais

Lietuvis poetas neturi 
duonos

Jonas Mekas lankėsi paverg
toj Lietuvoj ir Vienoj, kur, kaip 
Vilniaus “Tiesa” rugsėjo 16 d. 
rašo, Mekas pareiškė:

“Ten, gimtinėje, ir gatvės, ir 
oras švaresni, ir duona sotesnė. 
Ten žmonių veidai linksmi ir 
nuoširdūs. O Niujorke žmonėms 
jauti užuojautą”.

Jeigu Mekui Amerikoje trūks
ta sočiai pavalgyti duonos, gal 
galėtų ten pat New Yorke esąs 
Balfas jį sušelpti, negi gulima 
šiaip be niekur nieko leisti žmo
gui badu mirti.

BALYS PAVABALYS

šeštadienis, 1971 m. spalio Mėn, 2 a

Čia ne klounas, o modernių laikų 
lietuviškų knygų platintojas. Pieši
nys dail. J. Paukštienės.

NUO GRAIKŲ IKI MOŠŲ LAIKŲ
Prologas
Aš norėjau prikelti mūzą bent vieną
Iš visą devynią.
Bet pakilo jos visos ir laužias per sieną. 
Apsiginti nuo ją neturiu šovinių. 
Neturiu gal ir noro nei valios: 
Negi pyksiu, kad jos liberalios..

Mūzą muzika

Euterpė iš lyrikos išmeta lyrą 
Ir akrrtnį širdžiai sutriuškinti rita. 
Iš tą Šukiu visą, kur istorijon byra, 
Klija suklijuoja istoriją kitą; 
Ir mane, kaip tą šukę, ji laiko 
Priklijuotą prie laiko.
Erata (nekalta, 
Tartum pieno puta) 
I erotiką seksą įmaišo, 
j Uraniją veltui žiūriu: 
Nematau danguje žiburių, 
Nes išlįsti nemoku iš maišo, 
{maišytas komedijon Talijos pokštą, 
Nuo tą bokštą aš tragiška trokštu.

Melpomenė kardu, kaip andai, nebemoja, 
Tik prispaudžia mene savo koja: 
— Jsisąrr.ljnink žemės rutiną 
Ir daugiau nežiūrėk į Sietyną. 
Būk pirkliu, o nebūk poetui — 
lr prispaudžia batu.

, Iš to maišo vogčiom išsirangęs,
Bijau net pažvelgt į padanges. 
Bet matau, kad ir žemėje rojus, 
Bolševikui plačiai išsižiojus, _
Kukurūzą prisėta visur ligi -Saliai. .
Visur balalaikos, visur festivaliai.
Apolonas ant kelmo rūko taboką, 
O kelmynėj kazoką Terpsichore šoka.

Polihimnija himną prakilnų užgieda 
(Net ir man, užkietėjėl.ui, ašaros rieda). 
Skelbia ta.ką ir laiką jėgų sujungtų — 
Net man darosi dūšioj skaistu, 
Ir Jungtinių Tautą jubiliejų 
Aš rusiška vodka apLeju.

Tuojau Kalijopė įkimba į temą: 
Ji politiką garbei kuria poemą 
Apie garsą bei narsą šio metų vandalų 
Ir jų tikslą didžiai idealų, 
Kuriam aš lenkiuos, nes bijausi, 
Kad nesmogtų koks tipas į ausį.

Epilogas
' ■ ", '? .

Aš norėjau prikelti mūzą bent vieną
Iš visą devynių.
Bet pakilo jos visos ir laužias per sieną.
Negi siųsiu visas po velnią!
Tik sakau: Tegu traukia jus plynios! <
Eikit gulti, visos devynios!

ATVĖRĖ AKIS

Jonas Vaičiūnas, rašydamas 
“Naujienose” apie LB, rugBėjo 
18 d. numeryje sako:

“Linkiu suvažiavimui kelti 
lietuvybės išlikimo mintis, pa
laidojant ne vietoj bet kokius 
išsišokimus, užmirštant pažintis, 
draugystes, giminystes, partiš
kumus; tik tiesus kelias Bend
ruomenę papuoš, anot Aisčio, 
“Kaip tikrą savo seserį”.

Malonu, kad J. Vaičiūnas at
vėrė visiems akis, o šiaip juk 
visi trisdešimt metų galvojom, 
kad tos eilutės ne Aisčio, o Miš
kinio.

jinė buvo su broku, taigi galėjo 
liudyti proletarų nepažangumą 
kojinių gamyboj.

Bato trenksmas buvo didelis. 
Gal dar didesnis, negu Lunos 15 
ir 18 atsimušimas į mėnulį.yTie-' 
siog žavinga buvo, kaip links
muolis Chruščiovas liudijo visą 
Maskvos didybę Jungtinėse Tau-1 
tose.

Neseniai “Chicago Today” 
dienraštis paskelbė, kad tuo ba
tu Nikita dabar beldžias į dan
gų, bet mes manome ne, nes yra 
akivaizdi nuotrauka, kad tas 
batas liko Jungtinėse Tautose, 
kaip viso komunistinio pasaulio 
stiprumo ir kultūrinių pasiekimų 
liudytojas.

, Ameriką pradžiugino ir Niki- 
Į tos atsiminimai, kurie, sako, ne 
i jo rašyti. Mes manome, kad jo, 
nes nieko juose nėra, kaip jis 
galveles kapojo žmonėms. Gal 
viskas paaiškės tik amžinybėje,' 
bet mes, šiaip ar taip, norime, 
ir č‘a žemėj Nikitą kiek pagerb-

I ti. Tai todėl, kad jis tiek daug 
davė Spygliams medžiagos, kaip 
jcks kitas šaunus bizūnų val
dytojas. Tad:
Tegu tau sekas gerai, Nikita, 
Tegu ten duoda tau batą kitą.

P. ž.

mas, ten žmogus nelabai turi 
kuo apsiauti, todėl ten batas la-' 
bai gerbiamas. Teko skaityti 
“Tiesoje”, kad dėl bato žmogus 
nebijo eilutėj dienelę kitą pasto
vėti. Girdi, vieną kartą krautu-

Kai mados suklaidina romantiškai 
nusiteikusi jaunuolį.

SMULKMENOS IR DIDIEJI 
VYRAI

Paslaptis

— Yra viena paslaptis, kurią 
vyras sunkiausiai išsaugo, — 
paasakė kartą Markas Tvenas. 
— Tai jo nuomonė apie save.

Problema
Sekdamas mados vėjus, Ana- 

tole France nusprendė nusisam
dyti stenografistę.

— Aš tikiuosi, — pasakė jis 
rekomenduojamai merginai, — 
kad jūs puikiai žinote savo pro
fesiją.

— O taip! Aš rašau 120 žo
džių per miutę.'

— 120 žodžių?! — nusigando 
rašytojas. — Dieve, iš kur aš 
tiek paimsiu!..

UŽRAŠAS PRIE SALONO

“Neužkabinėk poniučių, išei
nančių iš mūsų salono, nes tai 
gali būti tavo bobutė”.

SVARBUS AMŽIUS
“Moters gyvenime tesanti tik 

viena laiminga diena, tai tada, 
kai ji švenčia, čionykščiai ta
riant, savo “sweet sixteen”. Čia 
tai jau reikia, vyručiai, su jos 
teigimu sutikti, nes tai juk am
žius, kada gražioji lytis jau bū
na dailiai išsivysčiusi; atseit, 
pati turi kuo pasirodyti, o ir ki
tiems, (na, sakykim, kad ir 
mrjms vyrams) yra jau kur ir 
į ką žvilgterti.” . I

“Iš Ateitininkų Gyvenimo”
<

vėj kažkas pasakęs, kad batas 
Spygliuose dainavo Jonis Aluo-J8U broku, tai pardavėjas atrė- 
na) pradžiugino, pažadėdamas ^ęs, kad komunistinėj santvar- 
pralenkti Ameriką. Na, ką čia k°j su broku batų nėra, o yra 
sakyti, ėmė ir pralenkė, užtat ^°Ja su broku. Tas batas 
baisiai nemėgsta Balfo, kam paties Chruščiovo buvo pade- 
siuntinius ten siunčia ir taip monstruotas Jungtinėse Tauto- 
Maskvos, seniai Ameriką pra- [se- Nikita būtų nusiavęs 
lenkusios, garbę mažina. pralen- ; ir kitą batą, bet kitos kojos ko- 
kė jau visur, mėnulyje ir žemė-Į 
je. Tas lenktynes linksmasis! 
Chruščiovas buvo užplanavęs, o j 
Brežnevas neatplanavo ir, taip 
sakant, viską įvykdė 127%, 
maždaug kaip balsavimuose.

Nikita pradžiugino mus ir at
skleisdamas seną tiesą (net

VAIKAI IR SUAUGĘ

— Tėte, kada tu užaugsi? — 
prie parduotuvės klausia Algiu
kas.

— Aš jau užaugęs.
— Tai kodėl geri iš butelio? 

Juk sakei, kad tik maži vaikai 
iš butelio geria.

ŽURNALISTO 
PAGEIDAVIMAS

Nesirenku regėti Dangaus 
karalystės, bet nemanau, kad ir 
pragarui esu reikalingas. Dan
guje man būtų per linksma, o 
pragare per liūdna.

Vyt. Kasniūnas

Įrodymas
"Akivaizdoje kažkokio vokie

čių pareigūno simpatiškas ame
rikiečių senukas komendantas 
mane švelniai pamokė, kad ne
legaliai popieriaus nepirkčiau ir 
laikraščio neleisčiau. Aš nepri- 
sipažinau, kad laikraštį leidžiu. 
Tuo ir pasibaigė ši nemaloni is-, 
torija. Skundikas nieko nelai
mėjo. Norėdamas amerikiečių 
komendantui įrodyti, kad ne aš 
leidžiu “Laisvąją Lietuvą”, po 
kelių dienų išleidau naują “L!L” 
numerį”,

Stepas Vykintas

BAISUS JAUNIMAS

LINKSMOS MINTYS IŠ MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITES 
OFICIOZO "TRUPINGRAUŽIO"

GRAŽI PARDUOTUVE
Eisiškių rajone yra Jašiūnų 

tarybinis ūkis. Ūkis kaip ūkis. 
Gražiame parke įsikūrusi admi
nistracija, . vaikų darželis. Tik, 
va, parduotuvės niekur nema- vivaa u * x

Sniečkus su Venclova išsigian- Į ty*1*
I — Dėde, ar parduotuvės nė
ra? — paklausėme pro šalį ei
nantį žmogelį.

— Yra. Ir visai netoli.
— Kur tas netoli?
— Eė... — sukikeno dėdė į 

ūsus, — dabar, sako, labai ma
doje orientacinis sportas. Taigi, 
kai rasite mūsų parduotuvę, ga-

Garsusis Chruščiovo batas Jungti
nėse Tautose,

Eišiškių parduotuvėj 

lentgaliais užlopyto namiūkščio, 
kurio durys buvo atviros. Pa
sidairę iškabos ir neradę, nuta
rėme vis dėlto užeiti. Ir ką jūs!

“Aš neturiu jokios vilties mū
sų krašto ateičiai, jei šiandieni
nis jaunimas paimtų rytoj va
dovavimą, nes šis jaunimas yra 
nepakenčiamas, tiesiog baisus”. 

Poetas Hesiodas, 
gyvenęs 720 m. pr. Kr.

kam tas tėvas?

— Kas yra talka? — Drauge 
dirbdavo, pašokdavo, išgerda
vo. — A. Klimas.

— Dabar Lietuvoje toli nuei
ta nuo tokios poezijos:

Stalinas tėvelis, 
geras jo ūselis.

R. Šilbajoris.
— Jaunam mokytojui kartais 

tenka daugiau drebėti prieš mo
kinių tėvus, negu prieš pačius 
mokinius. — R. Černius.

— A. Rinkūnas St. Barzduikui 
per jaunimo simpoziumą: “Ieš
kai trubelio.”

— Keptas karvelis į bumą 
neįskris — reikia ką nors da
ryti. — A. Salys.

— Kai kas Amerikoje myli

*1“

lite drąsiai gauti sportinį atsky- pasaky8ite! pataikėme kaip tik

Sūnus klausinėja mamos:
— Kas mums duonos duoda?
— Žemė, vaikeli, žemė.
— O mes, mažiukai, iš kur at

siradome ?
— Gandras, sūneli, atneša.
— O dovanas per Naujus me

tus kas mums a‘neša?
— Kalėdų senelis.
— Tai kokiems galams mes 

tada tą tėtę troboje laikome?

Scena iš šeimos idilės ar būsimo 
teatro festivalio?

sukūrė moterį. Ta pažiūrėjo ir 
pasakė: “Įdomus.” Iš to atsira
do vardas Adomas. Adomui pa
tiko moteriškė ir pasakė: “Ei- 
va.” Iš to kilo vardas Ieva. Bet 
kadangi jie blogai kirčiavo, Die
vas juos išvarė iš rojaus.

(Iš kun. J. Vaišnio 
pamokslo)

— Beskyrėje mokykloje kny
gas mokinys gali skaityti sėdė
damas, ant pilvo gulėdamas lr 
t. t. — A. Rinkūnas.

— Kurčias vyras ir akla žmo
na — idealiausia pora, — Kun. 
J. Vaišnys, SJ.

— Jei pasakytumėte kunigui, 
kad esamojo laiko 3 asmenyje 
parašėte galūnę e, kunigas iš
rišimo neduotų. — St. Barzdų - 
kas.

— Juk tuos terminus galėjo 
iš “Gimtosios kalbos” persi
spausdinti “Draugas” ir “Ūki
ninko patarėjas”. — Dr. A. Kli
mas.

— Jei mes dėl Bendruomenei 
daromų priekaištų jaudintumės, 
seniai būtume negyvi. — St. 
Barzdukas.

Mintys prakalbų 
pagerinimui

— Jeigu kas sakys, kad jūs 
esat tobulas idiotas, netikėkite. 
Nieko nėra tobulo.

*
— Archeologas yra žmogus, 

gulįs griuvėsiuose.
*

— Jeigu lapė nei iš šio, nei 
iš to ima peikti ežio šukuoseną, 
tai dar nereiškia, kad pasikei
tė jos skonis.

¥
— Pasitaiko, kad ir po skry

bėle kepurės neverta galva sle
piasi.

*
— Jeigu kitas pavilioja tavo 

žmoną, nesigailėk jo — taip jam, 
bestijai, ir reikia!

j *

— Kai kurios šeimos žino, ką 
veikė jų proseneliai prieš 300 
metų, bet nežino, kur buvo vai
kas praėjusią naktį.

¥
— "Vadovauk pats savo emo

cijoms, kaip valdytum arklį, ei
nantį siauru ir pavojingu keliu”.

Dr. Z. Danilevičius
¥

— Aš prašau reabilituoti žaltį.

1 j parduotuvę.
Iš pradžių, 

sunku buvo 
prekiaujama, 
tynose ir ant palangės, apsiklo
ję musių patalais. Gal, pagalvo
jome, rajono sanitarijos ir epi
demiologijos stoties ir rajkoop- 
sąjungos darbuotojai tos par-

H-
Dėdulė nušlamšėjo, o mes li

kome bestovį. Nutarėme ieškoti.
Per di’gėlynus prasibrovėme 

sėkmingai. Išvengėme ir “kvap
naus” liūno, kuriam, sako, ne
trukus žada grąžinti pirmykštį 
grožį ir vėl pavadinti tvenkiniu. 
Kiek kebliau buvo su organinių 
trąšų krūvom.., Įveikę ir tą kliu-1 duotuvės nebegali rasti, 
tį atsidūrėm, prie susmegusį' “Valstiečiu Laikraštis”

tiesą pasakius, 
įžiūrėti, kuo čia 
nes visa, kas len- I

I 
I

KARO PASEKMES

Kilus Kinijos ir Sovietų Ru
sijos karui, pirmą karo dieną 
rusai paėmė 5 mil. kinų nelais
vėn. Antrą dieną jie paėmė 10 
milijonų kinų, trečią dieną 20 
milijonų. Po to Maotsetungas 
paskambino Maskvai;

— Ei, ar jau jums užtenka, 
ar dar norite daugiau?

ne tik savo moteris, bet ir la
šinius. — A. Salys.

— Dainavoje raštelis prie su
gedusio telefono: “Telefonas 
išėjęs iš orderio”.

— Mes į logiką žiūrėjome 
prisimerkę. — A. Salys.

— Kol užsirašiau sakinius,, 
praregėjau. — Milmantienė.

— Saugok, Dieve, nedaryki-! 
me diskriminacijos didžiųjų rai
džių rašyme: arba — arba. Į 
— Kun. J. Vaišnys.

— Čia pasisuko korektūros 
velniukas. — A. Salys.

— Dievas sukūrė vyrą. Jam 
vienam buvo nuobodu. Dievas

VAIKAI PALAIMA
— Kaimyne, tavo žmona anks 

čiau dainuodavo ir skambindavo, 
o dabar jau kuris laikas nieko 
nebegirdėti.

— Matote, ji susilaukė kūdi
kio.

— Ačiū dievui, tie vaikai tik
ra Dievo palaima.

VIŠTOS AMŽIUS

— Kaip nustatyti, ar ivšta se
na ar ne? — mokytojas klausia 
Juozuką.

— Iš dantų, ponas mokytojau.
— Bet višta neturi jokių dan

tų?
— Bet mes turime.

Dr. G- Valančius

Mama aiškina savo sūneliui:
— Liūtas yra neprilygstamos drą 

sos ir jėgos žvėris. Ar gali pasaky
ti ko bijo liūtas?

— Liūtės, mamyte, — atsako sū
nus.


	1971-10-02-PRIEDAS-DRAUGAS 00000315
	1971-10-02-PRIEDAS-DRAUGAS 00000316
	1971-10-02-PRIEDAS-DRAUGAS 00000317
	1971-10-02-PRIEDAS-DRAUGAS 00000318
	1971-10-02-PRIEDAS-DRAUGAS 00000319
	1971-10-02-PRIEDAS-DRAUGAS 00000320
	1971-10-02-PRIEDAS-DRAUGAS 00000321
	1971-10-02-PRIEDAS-DRAUGAS 00000322

