Kalbininkai ir visuomene
PR. SKARDŽIUS
L. Dambriūnas savo straips ninkais ir, reikšdamas tuo nepa- -iškas būdvardžių (pvz. karinis,
nio Visuomenės kova su kalbi sitenkinimą, visuomenės vardu mokslinis ir kariškas, mokslišninkais (Draugas, 1972, Nr.
stoja į kovą su tais nenaudėliais.fca.s), galį būti iš jų vienodai su
130) pradžioje patebi. kad vi
daromi prieveiksmiai kariniai,
1. Būdvardiniai prieveiksmiai
suomenės ir kalbininkų kova
moksliniai šalia kariškai, moks
su -iniai
vykstanti dviem kryptim: visuo
liškai. Toliau jis dar įrodinėja,
II PLJ kongresas praėjo. Gra- nei prasideda, nei baigiasi jauni- menė kartais atmetanti tai, ką
L. Dambriūnas rašo, kad ka- kad pirmosios rūšies prieveiksžiai prasidėjo, gražiai pasibaigė, mu, kaip ne vienam jaunuoliui, kalbininkai siūlo, ir ji kartais daise J. Jablonskis pasakęs, jog miai (dvasiniai, ekonominiai,
gražūs baigiamieji komentarai, neskaitančiam lietuviškos spau- vartojanti, ką kalbininkai drau negalima darytis prieveiksmių I gramatiniai...) galį reikšti “ar
vertinga tautinei išeivijos istori- dos ir nežinančiam išeivijos me- džia vartoti. Net toks milžinas, šu -iniai (pvz. dvasiniai, fiziniai į ba ypatybės pobūdį, arba atžviljai medžiaga. Toks yra fasadas, no raidos, galėjo atrodyti. Nors kaip J. Jablonskis, kuris labai ir kt.) iš būdvardžių su -inis, ir gį, kuriuo ypatybė vertinama”,
Iš naujo judinti nurimusių van- jaunųjų kūryba visiems suteikė daug padaręs lietuvių bendrinės jaunesnieji kalbininkai net šian
o antrosios rūšies (gramatiškai,
denų niekas nebenori, nors visi džiaugsmo, tačiau nė vieno ne kalbos kultūrai, gal apie 80-90%
dien guldą galvą už tą kaimo logiškai, šuniškai...) — rodą
žinome, kad foto aparatas dau- nustebino.
jo mokslo išlikę ir tebegalioją skerdžiaus (puikus ironizavi būdvardžių reiškiamos ypatybės
giau pastebi, negu žmogaus akis...
Beje, buvo keturi vaidinimai.
iki šios dienos, — nebuvęs abso mas!) “principą”. Kad ir pripa pobūdį ar intensyvumo laipsnį
Tačiau mes atsisakytume pa- Jiems paskirta net du ilgi vakarai,
liutus ir neklaidingas autorite žindamd kaimiečius vartojant ir atžvilgį, kuriuo daikto ypaty
žangos, jeigu įvykių kritiškai ne- Jei tikėti St. Meringio, S. Šimotas: visa eilė jo neteiktųjų ar tokius prieveiksmius, kaip bega bė apsprendžiama. Pagaliau, jo
vertintume. Čia gi keliamos kritiš- liūno, T. Guopio (o jais netikėti
kos pastabos taikomos daugiau II nėra pagrindo) ir kitų korespon- tiesiog draustųjų žodžių bei po liniai, vidutiniai, viršutiniai, jie nuomone, čia reikią nuosekliai,
PLJK planuotojams, ne vykdyto- dentų plačiomis vaidinimų recen- sakių ilgainiui įsigalėję bendri vis dėlto šiokius darinius laiką logiškai elgtis; pvz. šalia galu
jams. Kas buvo sumanyta ir su- zijomis įvairiuose laikraščiuose, nėje kalboje, pvz.: dvasiškis, Že “nebūdingais”, ir todėl vartoto tinis, gramatinis, paviršutinis,
planuota, buvo ir įvykdyta. Ži- susidarė nuomonė, kad bent dalis maitija, mokytojauti, protėvis ir jai, jų nuomone, neturį teisės vidutinis, visuotinis turį būti sa
noma, nemalonu, kad J. kongre- tų vaidinimų buvo mūsų teatro kt. Tai buvę dėl to, kad jis per daugiau tokių prieveiksmių iš koma galutiniai, gramatiniai,
so rengėjai pakartojo panašias misreprezentacija. Trumpai — daug bijojęs nutolti nuo “gyvo analogijos darytis. Pr. Skardžius paviršutiniai, vidutiniai, visuo
klaidas, kokias papildė ir I PLKJ kultūriniai parengimai savo tiks- sios žmonių kalbos” ir per siau savo paskutinėj knygelėj tam tiniai, o šalia galutinas, laiki
planuotojai. Nepasimokyta
iš lo nepasiekė, nors “salės buvo rai supratęs kalbos taisyklingu dalykui paskyręs net visą nas, visuotinas — galutinai, lai
praeities, neprisiminta pokongre- perpildytos”. Susidarė klaidinga mą. Vėliau jaunesnieji kalbinin straipsnį, kur jis turėjęs pakan kinai, visuotinai ir tt.
sinėmis savaitėmis pasirodžiusi iliuzija, nes daug kas pasisekimą kai nemaža ką atitaisę, pvz. grą kamai vietos ir moksliškai įro
Dėl visa to aš šiaip galvoju.
plati I PLJK'kritika, neatkreiptas matuoja atsilankiusiųjų gausu- žinę moksleiviją, Žemaitiją, mo dyti, kodėl tokie prieveiksmiai Dabartinėj mūsų bendrinėj kal
reikiamas dėmesys į visuomenės mu.
kytojauti ir kt., bet per siaurai negeri, bet, deja, ten tokių įro boj skirtinos būdvardinės prie
nurodymus ar pageidavimus ir t.
suprasdami analogiją, ir jie to dymų nesą, kartojamas senas sagos -inis ir -iškas, pvz.: moks
t (Žiūrėk Draugo Kultūrinis
liau tebeginą prieveiksmius su “argumentas”, kad iš būdvar linis ir moksliškas, stilistinis ir
priedas 1966-VII-16 ir VIII-7).
Ar būtų buvusi “nuodėmė su -iniai, Viešpaties maldos vieti džių su -inis nelinkstama suda stilistiškai ir kt. Prieveikmių su
Siame Jaunimo kongrese, lygiai pažindinti jaunimą su mūsų vy ninką žemėje, posakį tikėti ką, rinėti prieveiksmių, o iš tikrųjų -iniai ir -iškai reikšmes L. Damb'
kaip ir aname, buvo nuskriaus resniaisiais kultūrininkais ir jų ne tikėti į ką, ir pagaliau dvasi- tokių darinių dabar esą masiš riūnas mėgina skirti visai dirb
tas mūsų kultūrinio
gyvenimo kūryba, ypač turint galvoj fak- ninką, kurio vietoje tegalįs būti
kai (kodėl ne m a s i n i a i ?) tinai, plačiau nepagrįsdamas jo
sektorius. Pirmenybė šiame, kaip tą, kad vyresniųjų finansine pa- vartojamas vien dvasiškis.
vartojama net ir Lietuvoje. To kiais autentiškais mūsų kalbos
ir aname, atiduota politinei, vi rama J. kongresas įvyko? Vienas
,
liau
jis dar pastebi, kad Pr. duomenimis. Prieveiksmių su
suomeninei, organizacinei, sporti vakaras ar bent vakaro dalis (po- . Visa, kaip J. Jablonskis dirbo
Skardžius,
“jausdamas to argu -iniai ligšioliniuose geresniuose
nei, mokslinei-akademinei, pra ra valandų) turėjo būti skirtas
kalbos kultūros darbą, mento ne per didelį svarumą”, kalbos paminkluose ir tarmėse
moginei ir pan. sritims. Tie da jaunimo susipažinimui su išeivi- kaip šis jo darbas nuolat evoliulykai reikalingi, bet gaila, kad jos rašytojais, tapytojais, muzi- cionavo, kiek jis ką gerai padarė kalbinių ir loginių argumentų buvo vartojama gana ribotai,
mažiausiai buvo kalbėtas ir ana- kais, skulptoriais, aktoriais, archi- ir ko kaip reikiant nepadarė ar vietoj griebęsis autoritetinių pvz. begaliniai, paviršutiniai, vi
dutiniai, bet ir tų vietoje gana
lizuotas išeivijos kūrybinis geni- tekta
redaktor’iais> žurn’alistais nesuspėjo padaryti, aš esu apra- retorinių priemonių.
dažnai pasakoma be galo, pavir
jus, o kas parodyta ar paliesta — ir kitais menininkais bei kultūri šęs savo straipsnyje J. Jablons
Kadangi mano nuomonė apie
šutiniškai, vidutiniškai. Dabar
prabėgomis.
ninkais.’ Daugelis iš jaunimo ne kis ir dabartinė lietuvių bendri prieveiksmius su -iniai čia tėra
daugiausia spaudos ir kai kurių
skaito liet. laikraščių, knygų, ne nė kalba (Archivum Philologi- paliesta gana apgraibomis ir, be
raštų kalboje prieveiksmiai su
lanko susirinkimų, neseka mūsų ciim, 1937, VI, 12-35), todėl čia to, nevisai teisingai, aš pakar
Pvz. Talentų vakaras Conrad kultūrinių laimėjimų, todėl ir ne to dabar nebekartosiu; kiek ga tosiu savo pagrindines mintis. -iniai vartojami visai nesiskai
Hilton viešbutyje. Nepasisakau žino tų asmenų, kurie Lietuvos lėdamas glausčiau paliesiu tik L. Dambriūnas mano, kad tam tant su ligšioline vartosena, net
prieš jį. Klausiu tik: 1. ką juo no kultūros žibintą neša iš dabar tuos dalykus, dėl kurių L. Damb tikrais atvejais reikšmėmis ne- ten, kur iš tikrųjų daug geriau
rėta pasiekti, 2. ar tie talentai yra ties į ateitį. Juos pristatyti, juos riūnas nesutinka su kitais kalbi- beskiriant priesagos -inis ir
(Nukelta į 2 psl.)
lietuviškos kultūros atstovai? paminėti, leisti jaunimui su jais
Programos dalyviai, išaugę
jų susipažinti bent rankų paspaudi
gyvenamų kraštų kultūrinėje į- mu ar trumpu žvilgsniu tikrai
takoje, nerodė Lietuvos kultūros būtų išėję į naudą visiems. O kad
iš esmės, ir 3. ar tinka jaunam to reikėjo, rodo įdomus įvykis:
žmogui tokia proga žiūrėti į save trys poetai, nors programoje ir
ir grožėtis netikru įvaizdžiu?
nebuvo numatyta, patys susirėnŠioje vietoje vėl tenka klausimą gė poezijos vakarą meno galerikelti: koks buvo kongreso rengė- joje ir kelias valandas bendravo
jų tikslas? Ar pasisvečiuoti, susi- su jaunaisiais poezijos mylėtojais,
pažinti ir pasižmonėti, ar pasimoSutinkame, kad jaunimui yra
kyti, dvasinių vertybių paieško- prasminga žiūrėti į aukštį, į žalias
ti? Kas jaunimą sutraukė į Chica- medžių viršūnes, bet ar prasmngą iš viso pasaulio: fizinis ar kul- ga nematyti to, kas žalias me
trinis alkis? Ar jaunimas šuva- džių viršūnes padaro žaliomis?
žiavo savo jaunų plunksnų paro- Jeį manote priešingai, tai — skai
dyti ir jomis pasigrožėti, ar lietu- tykit pavadinimą antrą kartą,
vių kultūriniais laimėjimais pa
sidžiaugti, pasigėrėti ir ateities
Anatolijus Kairys
gyvenimui stiprybės
pasisemti?
-----------------------------------Ar iš tikro jaunimui tereikia jau• pasauiio lietuvių istoriją
nių kūrybos? Kas atsakys į šiuos ruošia spaudai V. Liulevičius.
klausimus?
Veikalo bus du tomai, o trečias
★
— dokumentų. Darbas artėja
Ir dailės paroda ėjo tuo pačiu Pr*e pusės.
principu. Ir čia jaunimas matė
. Arkiv. j Matulaičio užra
uk savo veidą ve.drodyje arba šai jšversti j vokiečių ka]bą ir ne_
drobėje . Jonukas išgirdo Da- trukus> numatoma, bus i§ieistL
nutę skambinant ir dainuojant,
Aušrelė pamatė Vytuką šokant,
• Prof. J. Eretas renka meAlgis stebėjo Nijolės brėžinius, o džiagą prel. Pr. Juro biografijai; A. a. prof. dr. Antanas Salys, vienas pirmaujančių mūsų kalbininkų, užvakar palaidotas Springfielde. Pa. Dėl jo
Jūratė gėrėjosi Vytenio tapyba ir jis taip pat yra kalbinamas pa- mirties liūdi visa lietuvių tauta. Čia viena iš paskutinių brangaus velionio nuotraukų, š. m. liepos 11 d. padaryta
kun. A Kezio. S.J. Tą dieną Lietuvių foto archyvas profesorių nufilmavo, įamžindamas jo gyvą vaizdą ir bal
t. t Niekas neabejoja mūsų jau- rašyti biografiją arkiv. J. Matulai- są ateities kartoms
nimo kūrybingumu (tam jis ir čio.
jaunimasl), tačiau mūsų dailė
4.

IR TOLIAU TAIP DARYKIT...

• Didysis jo nuotykis. Tokiu
pavadinimu knyga apie prof. JEreto tarnybą Lietuvai jau bai
giama spausdinti. Knygoje apta
riama prof. J. Ereto veikla tarp
dviejų pasaulių ir tarp dviejų tė
vynių. Šia randame skyrius: Di
dysis gyvenimo nuotykis, Audito
rijoje ir už jos, Lietuvio ieškoji
mas vakaruose, Nekapituliuojanti
plunksna, Jaunimo avangarde,
Idėjų dinamikoje, Atžalos. Kny
goje panaudojami straipsniai: St.
Šalkauskio, A. Skrupskelienės, A.
šešplaukio, J. Brazaičio, O. La
banauskaitės, A. Liuimos,
St.
Ylos bei eiles kitų bendradarbių
suteikta medžiaga. Veikalą spau
dai paruošė J. Brazaitis. Techni
kinis tvarkymas P. Jurkaus. Lei
džia prof. J. Ereto bičiuliai. Kny
gos administratorius kun. V. Dabušis. Spausdinama 1,000 egz.,
Pranciškonų spaustuvėje.
• Dail. A. Varnas, nors jau
turi 93 metus, bet vis dar kuria.
Paskutiniu metu nutapė keletą
portretų jaunuomenės, nupiešė
rašytojos J. Vaičiūnienės portre
tą. Dabar tapo ciklą “Žmogaus
būties tragedija”. Ciklas susidės
iš trijų paveikslų, šiuo metu dir
ba prie paveikslo, vaizduojančio
genocidą: “Mirties triumfas XX
amžiuje”.

kos tautinėje šventovėje, 10 vai.
šventovės apžiūrėjimas, 11 vai.
priėmimas pas lietuvių architek
tų firmą — Zubkus and Assoc.,
1 v. p. p. Washingtono miesto
apžiūrėjimas, 4 v. p. p. — moks
linė paskaita — Naujausi Marso
tyrinėjimai, atlikti su Mariner 9
— dr. A. Kliorė, 4 v. 40 min.
simpoziumas PLIAS organizaci
jos esmė, kryptis ir jos vaidmuo
organizuoto lietuvio profesionolo gyvenime. Organizatorius ir
pravedėjas inž. D. Šatas, 6 v. v.
rezoliucijos ir uždarymas, 7 v. v.
Lietuvos Atstovybės priėmimas.
Pirmadienis — spalio 9 d. 9
vai. darbo posėdis išeinančios ir
naujosios centro valdybos,
10
vai. posėdis 1973 m Mokslo ir
kūrybos simpoziumo reikalu PL
IAS, LB-CV ir kitų mokslinių,
kultūrinių, bei akademinių orga
nizacijų atstovų• Istorikas V. Liulevičius sure
dagavo monografiją “Jurgis Krasnickas”. Šiemet, gegužės 7 d.,
suėjo 70 m nuo J- Krasnicko gi
mimo, o spalio 25 d. sueina 50
m. kai tas daug žadantis lietuvis
buvo nužudytas. Knyga turės apie 200 pusi. su 33 iliustracijo
mis. Rankraštis jau atiduotas Pr.
Markūno spaustuvei.

• Anatolijus Kairys paskuti
niu metu parašė keletą naujų
dramų: Žmogus ir tiltas (iš 1941
m. sukilimo, iš partizanų gyveni
mo), Rūtelė (iš laisvės kovų lai
kotarpio), parašė dramą apie Si
mą Kudirką, daugiau koncent
ruojantis į jo teismo momentą.
Baigia spaudai paruošti trijų da
lių istorinę dramą “Karūna” iš
Mindaugo laikų.

• Kazys Škirpa, gen. štabo
pulkininkas ir diplomatas, pa
ruošė spaudai atsiminimų ir do
kumentų knygą, apimančią lai
kotarpį prieš II Pasaulini karą
ir karo metą, pastangas išlaisvin
ti Sovietų okupuotą Lietuvą bei
priešinimąsi nacių kolonialiniams
siekimams. Rankraščio' susidarė
740 pusi. Veikalo kalbą peržiūrė
jo V. Kulbokas ir L. Dambriūnas. • Jaunimo skaitinių rašymo
Knygoje atskleidžiama daug int organizavimu rūpinasi speciali
riguojančių faktų. Dabar telkia Liet. Bendruomenės Švietimo ta
rybos sudarytoji Jaunimo skaiti
mos lėšos šiam veikalui išleisti.
nių komisija, kurios pirmininkas
• PLIAS - ALIAS 1972 m. su yra J. Vaišnys, S.J. Nariai, D.
važiavimo darbotvarkė. Suvažia Bindokienė, mok. Černius, L. Ger
vimas įvyks Washingtone, D.C. manienė.
Twin Bridges Marriot Motei, US
• Dail. Aleksandros Kašubie1 and 1-95, šeštadienį, spalio 7
nės
kūrybą plačiai ir šiltai įver
d. (dienos pirmininkas dr. S. Ma
tino milijoninį tiražą turintis
tas). 9 vai. registracija, 9:30 PLIAS-ALIAS paruošiamasis posė “The Philadelphia Sunday Buldis, U vai. atidaromasis posėdis, letin”, iškeldamas jos išradin
gumą. Laikraštis aptaria jos kū
techninių darbų parodos atidary
rinių
parodą Contemporary
mas, 1 v. p. p. pietų pertrauka —
Crafts muziejuje New Yorke ir
dail. A. Galdiko meno parodos
jos darbus Temple universitete,
atidarymas, 2 v. p. p. mokslinės
kur jos sudarytųjų meniškai pa
paskaitos —vadovas dr.
K.
naudotų spalvų aplinkoje, sten
Campė: L Kiekybiniai ir koky
giamasi jungti ir garsų bei kva
biniai informacijos matai — dr.
pų pojūtį. Laikraštis iškelia jos
P. Zunde, 2. Lietuvis architektas
sugebėjimą kontroliuoti medžia
išeivijoje —arch. E. Arbas, 3.
gą, surasti naujas formas ir pa
3. Lietuvis inžinierius tarptauti
naudoti naujas medžiagas, pvz,
nėje tarnyboje — inž. V. Šliūpas
jungiant vadinamą “plexiglasS”
ir A. Lukas, 4 vai. p. p. bendras su chemikalais, su nuotrauko
darbo posėdis, skyrių praneši
mis.
mai, T. Ž. ir U.S.C. pranešimai,
pasiūlymai ir sumanymi, cv rin • Už religinio turinio veikalą
kimai, 7 v. 30 min. v. banketas, Lietuvių katalikų mokslo akade
mija šių metų pabaigoje skirs
koncertas, premijų įteikimas, šo
500 dolerių premiją. Ir ši premi
kiai.
ja, kaip ir premija lietuviui laik
Sekmadienis — spalio 8 d. raštininkui, bus duodama kas
(dienos pirmininkė Ž.
Brin- met. Premijos iniciatorius ir me
kienė),. 9 vai. pamaldos Ameri cenatas kun. J. Prunskis.
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kurių paviršiuje, dažnai ribota
kio daryba gali būti kaip rei nigas” (II, 942).
3. Dvasininkas ir dvasiškis
me, kas yra ar dedasi, pvz.:
kiant pateisinta, ir abudu laiky
4. Tikėti Dievą ir tikėti į Dievą
gandras ant stogo buvo
L. Dambriūnas rašo: “Jab tini lygios vertės. Nėra jokio
L. Dambriūnas abu šiuos po
lėsiu apie tai pagrindžiau para koma kaip danguje, taip ir ant lizdą susikrovęs; ant kalno lonskis sudarė dvasininką pagal reikalo dvasininkui duoti tik
sakius
laiko vienodos vertės, tik
karklai
siūbavo
;
ant
tetų
“
spiritisto
”
reikšmę,
kaip
kad
kitus
tos
rūšies
daiktavardžius,
šyti.
žemės. Toks pasakymas visiškai
tarp jų eąs skirtumas, kad tikė
šio
kapo
purienos
žydėjo
savo
laiku
darė
Drūskius
(A.
kaip
ūkininkas,
bitininkas,
mė

derinasi su logika, su mąstyse
2. Kaip danguje, taip ir žemėje nos psichologija ir lietuviu kal ant lentynos buvo kny sininkas (L. Dambriūno pa Jakštaš-Dambrauskas) ir dabar1 ti į ką rodąs naujesnį kalbos rai
j gos sūd 'tos: vjš ' a trini a n
braukta. P. S.), kurie reiškia norėtų L. Dambriūnas. J. Jab dos tarpsnį, šis pastarasis posa
šis Viešpaties maldos vieti bos dėsniais” (Aidai. tV, 197) (kiaušinių ir tt. Kartais šios žmogaus verslą, nuolatinį užsi lonskio nuomone, spiritistas lie kis dar esąs tuo pranašesnis,
Tai yra tipiškas L. Dambriū i prielinksninėš grupės yra tos ėmimą tam tikroje srityje. Tuo tuviškai tegalįs būti “spiritis kad “su prielinksniu padaromas
ninkas jau nuo seniai svartomas
ir diskutuojamas. Pastaruoju no galvojimas: jei stale reiškia pačios reikšmės, kaip ir vieti tarpu kunigas nėra verslininkas tas”, o dvasininkas — “žmogus, daiktavardinės grupės, kurių ne
laiku plačiau už žemėje pasisakė “stalo viduje” ir ant stalo “sta ninkai, pvz.: dirvoj ir ant įprastine to žodžio prasme, ir dėl kuriam (žmogaus) dvasia, dva galima padaryti be prielinknio”;
A. Salys savo straipsnyje Vis lo viršuje”, tai visai tolygiai tu tos dirvos rugius sėja; sto to jo netenka vadinti žodžiu, ku sios reikalai rūpi arba turėtų pvz. sakome jo tikėjimas į Die
dėlto: kaip danguje, taip ir že ri reikšti ir žemėje bei ant že vi g a t v ė j ir a n t tos gat ris reiškia verslą. Kunigui es rūpėti” (Rinktiniai raštai, II, vą yra visiems žinomas, bet esą
mėje (Laiškai Lietuviams. 1971, mės. Bet ar taio iš tikrųjų turi vės; paliko ratus kieme ir minga ne tai, ką jis dirba, kuo 119). Didžiajame Liet. kalbos negalima pasakyti jo tikėjimas
Nr. 6) ir kiek siauriau aš (Drau būti pagal lietuviu kalbos dės ant kiemo; dirba lauke verčiasi, o koks žmogus jis yra. žodyne
dvasininkui
pirmoji Dievą yra visiems žinomas arba
gas, 1971, Nr. 255). Į tai L. nius, yra jau kitas dalykas: kal ir ant lauko; pririšo arklį Jis būtent yra dvasiškas žmogus, reikšmė duota “kas rūpinasi ti jo Dievo tikėjimas yra visiems
Dambriūnas iš dalies šiame ba dažnai sali su formaline lo pievoj ir ant pievos ir tokiu pasidaręs; gaudamas ku kinčiųjų dvasios reikalais, ku
(Nukelta į 4 pusi.)
straipsnyje ir kiek išsamiau at gika ir nesutikti. Dabartinėje ir kt.; bet bendrinėje kalboje nigo šventimus. Dėl to žmonės
sako Aiduose (1972, IV, 195- kalboje vietininkas, žemė V imli šiokiais atvejais vis daugiau teisingai ir vadina jį ‘dvasišku
199). Iš vienos pusės jis mano, reikšti ne tik “žemės viduje”, vartojami vietininkai, ne prie- tėveliu’. O toks žmogus vienu Tel ofiso HE 4-MM8 rez 888-228*
DR. NINA KRAOCEL kad abi senovinėj lietuvių raštų bet ir žemės paviršiuje” (kur linksninės grupės.
žodžiu ir tegali būti vadinamas
DR. PETER T. BRAZIS
KRIAUČELIONAITE
kalboj Vartotos formos, žemėje mes gyvename, judame), žemės
dvasiškiu, kaip vyriškas žmogus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKUŠERIJA m MOTERŲ LIGOB
ir ant žemės, esančios savos, o plotmėje, jos aplinkoje; (toliau)
6182 s. Kedzie Avė.
Panašiai ir senovinėj (M. (žmogus turįs esminių vyro ypa
2434 West lįst Street
Tol WA 5-2670, neatsiliepiu akam
jų pasirinkimą verčiant nulė sausumoje; šalyje, krašte, pa Mažvydo, M. Daukšos, K. Sirvy tybių) tegali būti vadinamas vy
Vai: pirm.
ketv l Iki 7 popiet blnt 471-0225 Valandos pagal susi
musi kalba, iš kurios buvę ver saulyje ir kt.”, pvz.: jie jau pa do ir kt.) raštų kalboje šalia riškiu”.
antr. penkt 1-B treč Ir I
m tarime
n,®
čiama. Ant žemės tiek galį būti sistatė trobas savo žemėje; kain danguje, taip ir žemėje
DR. MARIJA LINAS
Aš savo straipsnyje Kunigas Or. Ant. Rudoko kabinete pertai?
versta iš lenk. na ziemi, kiek visi ramiai gyvenome savo ž e- (lot. sicut in coelo, et in terra)
AKUŠERIJA
IR MOTERŲ LIGOJ
ant stalo iš na stole. Taigi į tai mė j e; jie mėgsta kartais pasi vartojama kairi danguje, taip ir ir dvasininkas (dvasiškis) (Ai
DR. EDMUND E. OIARA
2817 West 71st Street
reikią žiūrėti ne istoriškai, bet ganyti ir svetimoje žemėje; ant žemės; kaip ant dangaus, dai, 1953, V, 215-223) esu įrodi
OPTOMETRISTAS
2706 Weet 61st Street
Telef. HEmlock 6-3548
struktūriškai, t. y. dabartinės, arklius pririšo kaimyno ž e m ė- taip ir ant žemės (lenk. jako na nėjęs, kad dvasininkas “dvasinio
Tai GB 6-2400
(Ofiso Ir reddenuUoe)
ne istorinės vartosenos atžvil j e; pats aukštielninkas išsitiesė niebie, tok i na ziemi) ir kt. čia luomo narys, dvasios ganytojas
Vai. pagal susitarime: plrmad. Ir
Valandos pagal susitarime
ar
mokytojas,
šventikas,
ang.
giu. “Daikto buvimas viduje žemėje; negulėk žemėje; tiek ant dangaus, tiek ant žemės
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. Ir pentad
Ofiso HE 4-1818
Rez. PR 8-M01
reiškiamas vietos vietininku, — juodoj žemėj balta duona au poterių kalboje gali būti versti clergymam prc. ecclėsiastiųue, 10—4: ležtad 10—t vai
rašo jis, — o buvimas jo pavir ga ; gimtojoj žemėj smagiau nės formos visai panašiai, kaip vok. Geistlicher” iš tikrųjų yra
DR.
J.
MEŠKAUSKAS
Ofs. tel. 735-4477 Rez, FR 8 6960
šiuje prielinksniu ant su kilmi gyventi; visoj žemėj tebe ant svieto (lenk. na šmecie) ša ne kiekvienas, kas rūpinasi tik
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. E.DEGKYS
ninku, pvz.: dėžėje — ant dėžės, vyksta karai ir tt. Plg. dar kitus lia ant pasaulio (vietoj pasau dvasiniais reikalais arba dirba
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
spintoje — ant spintos, kalne — tolygius pavyzdžius: byrant lyje) ir kt.; panašiai galvoja ir dvasinį darbą, bet tik tas, kas,be
2454 West 71st Street
SPECIALYBE — NERVŲ IR
(71st Ir Campbell Avė. kampas)
EMOCINES LIGOS
ant kalno, vandenyje — ant van dirvoj, birs ir jaujoj; buvo E. Fraenkelis, Syntax der lit. to, dar1 turi ir tam tikrą pašau CRAVVKORD
MEDICAL BUILDING Plrmad.., antrad.., ketvlrtad. Ir penkt
nuo S vai. popiet Iki 7 vai. vak.
6440 So, Pulaski Road
dens ir tt. Kalbėdami poteriuose daug žmonių gatvėj susirin Postpositionen und Praepositio- kimą ir tam tikromis apeigomis
Ketvlrtad. Ir SeStad. nuo 9 v. tytr
Valandos pagal susitarime
apie dangų ir žemę (visą plane kusių; kiaulė lauke dvokia, įien, 1929, 63. Visai aiškūs, at (šventimu ar įžadais) yra įves
Iki 11 vai. ryto — tik susltarua
Rezld. Tel. — GI 8-0873
tą), tuos dalykus gretindami, stale kvepia; lauke paliko rodo, yra vertiniai ant stoties dintas į dvasinį luomą, ir tiek
DR. FRANK PLEŠKĄS
psichologiškai dangų vaizduoja arklą; dabar visi laukuose (seniau ant vagzalo), ant šven savo daryba, tiek suspecialinta DR. W. M. EISIN - EISIMA$
OPTOMETRISTAS
mės kaip vietą, kurios viduje ga dirba; viskas buvo viename toriaus, ant turgaus ir kt. Bet reikšme gali būti lyginamas su AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE CHIRŲRGLIA
Kalba lietuviškai
lima būti, ir tai priešpastatoma puslapyje surašyta; varnas tokiuose posakiuose, kaip žmo karininku, menininku ir kt. Tos
žemei (planetai), kurioj negali susikrovė lizdą saloje; vie nės kalne ir ant kalno pat reikšmės, kaip dvasininkas 6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 2618 W. 71st St — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
pagal snrttarlme Jei ne
ma būti viduje, o tik paviršiuje. toj gulėdamas ir akmuo apže- gyvena, suole ir antsuolo (dėl darybos plg. latviu garidz- Valandos
“contact Ienses”
atsiliepia, skambinti: MI 8-0001
Vai. pagal auBltarlmų. Uždaryta treč.
Pagal bendrą dėsnį, kad buvi lia ir tt.
sėdi, pančiai kably ir ant nieks “dvasininkas, Geistlicher”
Tel. — RE 3-5893
mas viduj reiškiamas vietinin Dabartinės žmonių kalbos kablio kaba ir kt., prielinks šalia garigs “dvasinis, dvasiš
DR. A. PUSTELNIKAS
ku, o buvimas paviršiuj prie prielinksnis ant su kilmininku nis ant su kilmininku gali būti kas” ir rus. duchovnik “dvasios
DR. A. B. GLEVEGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
tėvas,
dvasininkas,
šventikas
”
linksniu ant su linksniu, ir sa paprastai žymi daiktą ar vietą, jau savaime lietuvių kalboje at
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS
šalia duchovnyj “dvasinis, dva
Specialybė Akių Ligos
siradęs.
5159 South Damen Avenue
siškas”) yra ir dvasiškis, kuris
Tel. Ofiso PR 6-7800 Namų 025-7087
8907 Weot lOSrd Street
Valandos tik pagal susitarime.
Mano bendra išvada tokia: taip pat sudarytas šalia dvasiš
Valandos pagal susitarimą
Trečiadieniais uždaryta
normine lytimi poterių kalboje kas, kaip vyriškis'šalia, vyriš
Ofiso tel- PR 8-2220
vis dėlto vartotina kaip danguje, kas, -a (vyriškas, -o dar yra ir
DR. LEONAS SEIBUTIS
Namų — rezld. — PRospect 8-0081
taip ir žemėje, visai panašiai, “vyriškis, vyras”, latvių virisks
Inkstų, Pūslės i; Prostato
kaip dirvoje, kieme, lauke, pie “t. p.”), karališkis, -ė “kara DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
CHIRURGIJA
J O B S A
2656 West 63rd Street
voje, vietoje, ne ant dirvos, ant liaus, karalinis” (pvz. karaVAIKŲ LIGOS
Vai. antrad nuo 1-4 popiet
kiemo, ant pievos, ant vietos. 1 i š k ė lazda)* ir karališkis, -io
2656 West 68rd Street
ir ketvirtad. nuo 5-7 vakare
Viena, ši vietininko vartosena, "karaliaus žmogus, dvariškis; Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt
Ofiso tek 776-2880; rez. 443-5545
0 12vak.
,k* SeStad
8 val- nuo nuo
8 lkl 8
kaip matėme, lengvai gali būti karaliui priklausąs žmogus, ne “'uvai.
1 Iki 4 vai.
pateisinama gausiais dabartinės baudžiauninkas” šalia karališ
DR. J. J. SIMONAITIS
kalbos pavyzdžiais; antra, seno kas ir kt. Savo daryba dvasinin Ofs. PO 7-6000 Rez. OA 8-7278
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vinėje poterių kalboje ant žemės, kas taip santykiauja su dvasiš
Adresas: 4255 W. 6Srd Street
OR. A. JENKINS
kaip ir ant dangaus, gali būti kiu, kaip pvz. baudžiauninkas su
Ofiso tel. REllanoe 5-4410
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rez. GRovehlll 8-0817
verstinė forma; trečia, ant že baudžiaviškiu, kainininkas “kal
3844 West 68rd Street
pirm. Ir ket. nuo 12 vai
mės ne būtinai turi būti kon nėnas” su kalniškiu, popiežinin VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir t Valandos:
Iki 2 vai. p. p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak.
Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p. p.
trastinė formai danguje, nes že kas su popiežiškiu ir kt. Paga Iki 8 vai. Trečlad tr SeStad. uždaryta antr.
Ir vakarais pagal susitarime.
mėje gali reikšti ir tą pat, kaip liau dvasininkas, arba dvasiškis, Ofiso Ir buto tel. OLymplo 1-1381
ant žemės; ketvirta, vietininkai savo reikšme dar skirtinas nuo
DR. P. STRIMAITIS
DR. F. V. KAUNAS
kaip danguje, taip ir žemėje taip kunigo: pirmasis yra bendrinė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika Ir chirurgija
tarpusavy dera, kaip pvz. (gies sąvoka, o antrasis tam tikr&s
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 2750 W. 71M Street
jo
porūšis;
žr.
Liet.
Enciklope

mėje) Garbė Dievui aukšty
1407 So. 49th Oourt, Cicero
TEL. — 025-8206
’
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. ta Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12
bėse, o žemėje ramybė ge dija, V, 285.
SeStad. tik susltarua
ryto, 2—8 vai vak. SeStad. 1 iki
ros valios žmonėms arba (psal
4 v. vak. Treč. Ir eekmad. uždaryta
Tiek dvasininko, tiek dvasišRezld. tel. WA 5-8000
me) Darysiu ženklų aukštai
DR. ALG. KAVALIŪNAS
dan g u j e ir žemai žemėje;
VIDAUS LIGŲ H) KRAUJO
DR. VYT. TAURAS
penkta, L. Dambriūno išvada
DR. ANNA BALIUNAS
SPECIALYBE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
“Formą žemėje palaikys senu
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
5540 South Pulaski Road
Bendra praktika ir moterų ligot
GERKLES LIGOS
mo (tradicijos) mėgėjai, o ant
Valandos pagal susitarime
Ofisas Ir rea, 2662 W. 50th M.
Pritaiko akinius
žemės — naujumo (faktinės pa
Skambiau — 585-2526
Tel. PRospect 8-1228
2858 West 6Srd Street . , ,
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ta
dėties) šalininkai” nedaug ką Val.: kasdien 10?--12 vai. Ir T—9 »
šeStadleniale 10—1 vai Trečlad Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159 penkt. nuo 2 lkkl 4 vai. Ir nuo 6 Iki 1
tereiškia, nes šis vietininkas rak.
v. v. žefttad. 2-4 vai. popiet tr kitu
iždaryta I.lc-onlal nrllmaml susitarus
laiku pagal susitarime.
DR. P. KISIELIUS
(žemėje) yra gūdnas šių dienų
Ofiso telefonas PR 8-3228
Rez. teleef. U'Albrook .1-5076
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
faktas; šešta, dar nėra aiškiai
Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6105
1443 So, 50th Avenue, Cicero
įrodyta, kad kalbamasis vieti
REZ1D. TEL. 230-4683
DR. V. TUMASONIS
Kasdien 1-2 vai. Ir 6-8 vai. vak.
ninkas būtų verstas iš lotynų
DR. K. G. BALUKAS
lžakyrus trečiadienius.
CHIRURGAS
Šeštadieniais 12 Iki 4 vai. popiet
Akušerija Ir moterų Ilgos
kalbos, nes pvz. M. Daukša, no
2454 Weet 71st Street
Glnekologlnč Chirurgija
rėdamas būti ištikimas origina 6449 S. Pulaski Road (Crawfor«l
Tel REliance 5-1811
Vai.: pirm., antmd., kotv. Ir penktad
lui, daugiausia yra vertęs pažo Medical Building) Tel. LC 5-6446
DR. WALTER J. KIRSTUK 2-4 Ir 6-8. Treč. Ir SeStad. uždaryta
džiui, tiesiog vergiškai, bet at Priima ligonius pagal susitarime,
(Lietuvis gydytojas)
TEL, PRospect 6-0400
skirais atvejais kai kuriuos žo- *•* neatsiliepta, skambinti S74-8019
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
džius ar posakius yra išvertęs
DR.
ONA VAŠKEVIČIUS
3925 VVest 59th Street
DR. VL BLAŽYS
(TARKAS)
laisvai; ir pagaliau, septinta, J.
Vai:
plrmad.,
antrad.,
ketvlrtad.
I
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
penktad.
nuo
12-4
vai.
p.
p.
Jablonskio patartas, šį vietinin
2801 Wes« 63rd Street
vai, vak. Sežtad. 12—2 vai p. p. Ir
6648 South Albany Avenue
Kampas 68-člOs Ir Callfornls
trečlad. uždaryta.
ką jau vartojo vysk. Pr. Karevi
Vai.: pirm., antrd., ketv. 4—8 vėl
Valandos pagal susitarime:
vak,, penktad. Ir SeStad. 2—4 popiet
etrmad.. antrad. ketvlrtad. nuo
čius, vėliau arkiv. J. Skvireckas
Ir kitu laiku pagal bur1 barimą.
« Iki 7:10 vai. vakaro.
DR.
IRENA
KURAS
(kiek žinau, jis buvo kietas žmo
Sežtad. nuo 2 iki 1:20 vai.
Trečlad. Ir penktad uždaryta
Tel. ofiso PR 8-044A
GYDYTOJA IR CHIRURGE
gus, ir lengvai kalbininko pata
Ofiso telef. 476-4042
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
DR. F. C. WINSKUNAS
rimams nepasiduodavo), dabar
Rezld. tel U'Albrook 5-3048
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
vartoja Lietuvoj išleistas ApeiGYDYTOJAS TR CHIRURGAS
7156 South Western Avenne
DR. C. K. BOBELIS
8107 Weet 71st Street
gynas bei Liturginis maldynas
Plrmad., antrad., ketvlrt ta penkt
Valandos: 1—N vai. popiet
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo
(ruoštas ištiso kolektyvo ir tar
OR. B. B. SEITON
Treč.
Ir Aeštad. pagal
tapimu
6—8 vai.
vakare.
Trečlad.
nuo
INKŠTI; IR SLAPUMO TAKŲ
tasi su kalbininkais), taip pat
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p. Sežtad.
CHTRTTRGIJA
11 vai. ryto Iki 2 vai. p. p.
DR, PETRAS ZLIOBA
šiame krašte pasirodęs Romos
Tel. _ 695-0533
Ofiso telef. RE 7-1168
katalikų mišiolas, kun. St. Ylos 02 VALLEV MEDICAL CENTET
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Rezld. tel. 230-2010
860 Summlt Street
Tikiu Dievą ir kt., todėl ar be
6449 South Pulaski Road
Rnute 5h — Elgln. Tlllnuls
Perskaitę “Draugą"’ dun Ofiso tel 767-2141 Namų 636-4886
vertą užsispyrus ir toliau vis
Vai.: pirm., antr., ketv 2—4 lt
piršti ant žemės visai pateisina
Vite lritipme na ris kaifvti
oenkt J—KB ReSt Daga) aualtartmt
Nuotrauka V. Maželio mo vietininko vietoje?
Platinkite “Draugą”.

KALBININKAI IR VISUOMENE
(Atkelta iš 1 psl.)
tinka kitos rūšies prieveiksmiai,
pvz. su -iškai: šis kūrinys gerai
stilistiškai (t.y. pagal sti
listikos reikalavimus) parašy
tas; viską reikia teoriš
kai (t. y. kaip teorija rodo ar
reikalauja) įrodyti,.ir tt.; visais
šiais atvejais vartojant -iniai,
pati vartosena nereikalingai ni
veliuojama, menkinama, šalia
atsitiktinis, paviršutinis, visuo
tinis ir kt. vien dėl dirbtinės
analogijos nėra jokio reikalo lai
kyti netaisyklingais dariniais
atsitiktinai, paviršutinai (ar pa
viršutiniškai), visuotinai'- šios
lytys yra jau plačiai įsigalėju
sios. Tokie būdvardžiai, kaip
konstruktyvinis, moralinis šalia
konstruktyvus, moralus, yra rū
šiniai, panašios darybos, kaip
rūgštinis, saldinis žalia rūgštus,
saldus, greta kurių lig, šiol, ro
dos, dar niekas nemėgino varto
ti prieveiksmių rūgštiniai, saldi
niai. Vien stilistiniais sumeti
mais daug geriau vietoj psichi
niai vartoti psichiškai!, pvz. psi
chiškai nesveikas žmogus
arba tiesiog n e ekV e i k o proto
Žmogus. Ir tt. Ki
Rašydamas apie,, prieveiks
mius su -iniai, aš turėjau galvoj
tik kalbos duomenį^ (pačią bend
rinės kalbos vartflBąųą, jos tiks
lą, ne kieno nors įtutųritetą; čia
viena liaudies kalba, aišku, ne
galima tenkintis nei vadovautis,
bet neįmanoma žmonių ir bend
rinės kalbos dalyki} aiškinti
dirbtinai, nesiskaitant su pačiais
kalbos duomenimis. -Apie visa
tai Bavo minėtoj knygelėj rašiau
tiek, kiek reikėjo abejojamiems
L. Dambriūno samprotavimams
išsklaidyti; jei kada reikės, ga

Kryžiaus stotis. Dail V, Kašuba
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

VLADAS ŠLAITAS

Kelios mintys perskaičius „Lithuania
in Crisis"
Leonas Sabaliūnas. LITHUANIA IN CRISIS:
Nationalisni
to Communism, 1939-40. Bloom
ington: University of Indiana
Press, 1972. Pp. 293.
Pagal Simą Sužiedėlį (žr. “Ai
dai,” bal., p. 121), velionis Ze
nonas Ivinskis išskyrė dvi Lietu
vos istorijos rašymo mokyklas,
herojinę ir realistinę. Perskaičius
Leono Sabaliūno knygą, šias Ivinskio mintis reikia papildyti
priedu, kad jau turime ir trečiąja
pažiūrą, jei dar ir ne mokyklą,
būtent, “revizionististinę” arba
“kritiškąją.”

VYTAUTAS VARDYS

jo vaikystės dalis, kuris apie ra
šomąjį laikotarpį, 1930-40, skai
tė laikraščiuose ir žurnaluose, ku
ris vartė statistines knygas, kuris
kalbėjo su buvusiais veikėjais.
Knygoje autorius mini laiškus iš
septynių politikų, pasikalbėjimus
su kitais septyniais, o taip pat
kai kurių nespausdintus rankraš
čius. Tautos prisikėlimo ir pa
čios valstybės funkcionavimo
faktas Sabaliūnui nedaro dides
nio įspūdžio; jis domisi valsty
Naują žvilgsnį pagimdo nau
bės funkcionavimo tobulumu pa
jas gyvenimas. Nėra klausimo,
lyginamojoje plotmėje. Jo lygini
kad profesoriaus Ivinskio dažnai
mo standartas: demokratinė ir
cituojamas vokiečių
istorikas
I liberalinė visuomenė ir valsty
Ranke buvo teisus, sakydamas,
bė, administratyviai efektinga ir
kad kiekviena karta turi sau pa
ekonomiškai progresyvi.
Auto
sirašyti savos tautos istoriją. Tai
riaus žvilgis todėl yra ir schema
galioja ir Lietuvos nepriklauso
tiškas ir, dar labiau, jo priėjimas
mybės laikotarpiui, nuo kurio
yra kritiškas. Tą kritišką nusi
mus skiria jau daugiau kaip ge
statymą paaštrina autoriaus dar
neracija. “Realistinės” mokyklos
bo sąranga. Sabaliūno studija —
istorikai, pvz. Zenonas Ivinskis
buvusi jo disertacija Kolumbijos
ar Adolfas Šapoka, apie nepri
universitete — yra istorinės kri
klausomą Lietuvą rašė palyginti
zės, kaip ją Sabaliūnas supranta,
nedaug ir mums nedavė gilesnių
analizė. Jam rūpėjo krizė, todėl
ar išbaigtų monografinių am tam
jisai koncentravosi į tuos faktus,
laikotarpiui skirtų darbų. Nekant
kurie krizę įrodo. To rezultate
riai todėl tenka laukti profeso
kritiškumas sutirštinamas. Taip
riaus Prano Čepėno redaguoja
profesorius Antanas Maceina
mos istorijos. “Realistai” istori
tampa “totalitaristinės” valstybi
kai, svarbu pastebėti, istoriją stu
nės filosofijos skelbėju, taip len
dijavo, o kartu buvo ir jos liudi
kiškosios Vilnijos dvaro pavyz
ninkai. Jiems rūpėjo
realybė
džiu iliustruojamas Lietuvos kai
“kaip ji iš tikrųjų egzistavo.” Jie
mo darbininko tipiškas gyveni
tačiau kartu išgyveno ir tautos
mas, taip autorius randa, kad tik
bei valstybės augimo bei brendi
Lietuvos komunistų partija rodė
mo procesą, jo pasisekimus ir
tikrą tegu ir savo tikslais keliamą
sunkumus, saulėtas ir audringas
susirūpinimą Lietuvos socialinė
dienas. Iš to istorinio vyksmo
mis problemomis (29, 91, 78
jiems labiausiai krito akin tau
pp.).
tos atsikūrimas moderniojoje is
torijoje, pajėgumas formuluoti ir
Reikia pasakyti, kad nepriklau
apginti savus interesus, sugebėji somos Lietuvos gyvenime Saba
mas iš labai tamsios caristinės liūnas neranda ne tik nei vieno
praeities ir nedidelių materiali “herojaus,” bet net nei vieno po
nių išteklių sukurti gyvas, žmo zityvaus veikėjo. Jam, tiesa, sa
gaus ir tautos gerovei tarnaujan vo ryžtingumu daro įspūdį “Vai
čias institucijas, ugdant lietuviš ro” krypties jaunieji tautininkai,
kąjį valstybingumą, nors kartais bet jie netinka dėl to, kad re
ir tokiais būdais, kuriems patys prezentuoja kietesnę už Smeto
nos anti-demokr'atinę
politiką.
istorikai ir nepritarė.
Sabaliūno knyga rašyta auto Šiltą žodį '(vienintelį bene viso
riaus, kuris jau nebuvo įvykių je knygoje) Sabaliūnas skiria tik
liudininkas, kuriam Lietuva tik tam “XX Amžiaus55 redaktoriui,
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kuris prieš komunistams dienraš
tį uždarant drįso parašyti, kad lie
tuvių tauta nežus. Didžiausias is
torinis kaltininkas Sabaliūnui yra Antanas Smetona. Jisai repre
zentuoja tą antiliberalinę ir dar
gi apsūndusią nacionalistinę dva
sią, kuri apnuodijusi visą tautos
gyvenimą, jįs atsakingas už eko
nominę ir kultūrinę stagnaciją
1930 metų dešimtmetyje. Opozi
cija negeresnė, kadangi neatsa
kinga, susirūpinusi tik partine jė
ga. Ekonominė krašto gerovė bu
vusi menka, geresnė tik dideliem
žemvaldžiam, aukštiem biurokra
tam bei karininkijaų kai papras
tas laiškanešys, mokytojas ar dar
bininkas uždirbęs mažiau nei mi
nimumą, reikalinga pragyveni
mui.
Politinius ir kt .veikėjus Saba
liūnas traktuoja gana bešališkai;
teisingiau, jis ‘lygiai visiems kri
tiškas. Autoriaus simpatijos šiek
tiek pasirodo gal tik svarbiųjų
veikėjų pristatyme knygos gale.
Vincas Rastenis ir kiti tautinin Parodoje
kų pareigūnai pristatyti pagal
formaliai užimamą vietą, K. Bie
linis, L. Šmulkštys kaip savo par padaro.
tijų vadai (leaders), M. Krupa
Jo sprendimų ir tezių yra ne
vičius subendrinamas į “katali viena, kadangi, nors knyga for
kų valstybininką (statesman)”,'
maliai liečia tik 1939-40 metus,
gi J. Brazaičiui bepalikta “katali-, ji iš tiesų užgriebia visą nepri
kų politikieriaus (politician)” klausomos Lietuvos perspektyvą
designacija.
ir atsiekimus. Dauguma jų, išsky
Autorius yra surinkęs nemaža rus dramatišką ir gyvą Sovietų
statistinės ir kitokios
faktinės Sąjungos agresijos ir 1940 metų
medžiagos, išbarstytos po mažai įvykių nusakymą, gerokai ski
naudotus šaltinius, ir toji medžia riasi nuo bendrai priimtų ir įsi
ga sudaro vertingą knygos dalį, senėjusių pažiūrų, o taip pat ir
Jinai gali kam ir nepatikti, kaip kai kurių studijinių išvadų. Kaip
žmogui pamačiusiam savo dėmė pavyzdį galima nurodyti Sabaliū
tą veidą veidrody, bet romanti no išvadą, kad tautininkų sukur
kos neužliūliuotas požiūris yra tasis autoritarizmas turėjo “fašiz
būtinas. Lietuvių tarpe kartais mui panašią psichologinę bazę” ir
apie nepriklausomą Lietuvą kal principuose fašizmui giminystę
ba tarsi joje nebūtų buvę jokių (p. 9). Smetona, pagal autorių
problemų ir trūkumų vien dėl (pp. 30-32) iš dalies buvo priė
to, kad ji buvo nepriklausoma. męs itališkąjį fašizmą. Romual
Sabaliūnas pasitarnavo ir moks dui Misiūnui tačiau ilgokame
lui, ir tikrovės supratimui, daly straipsny, kuris pasirodė “Slavokiškai, kad ir aštriai, išdėstydam- nic and East European Review”
mas to laikotarpio probelmas. žurnale Anglijoje, atrodė, kad re
Skaitytojui tačiau svarbu ne tik žimas buvo pasisavinęs tik kai
tai, bet taip pat tų faktų ir prob kurias išviršines fašizmo formas.
lemų taTpusavė sąranga, jų per Misiūnas tikro fašizmo rado tik
davimo pilnumas, o taip pat ir ekstremistinėse grupėse, kaip Ge
išvados, kurias autorius iš viso to ležiniame Vilke ar voldermari-

Kumrano ritiniai
PROF. KUN. ANT. RUBSYS
(Tęsinys iš praeito šeštadienio)
ir rašomosios medžiagos ypatumų žinovų, —.
Pirmieji Qumrano ritinių atpažinimo keramikos indekso specialistų ir radioaktyvižingsniai buvo padaryti dviejų, mokslininkų nio skaitiklio, — C 14, — apskaičiavimų.
beveik tuo pačiu metu ir nepriklausomai vie
Neaiški politinė padėtis tuometinėje Pa
nas nuo kito. Profesorius Sukenik’as jau 1947 lestinoje paskatino metropolitą išvežti ritinius
metų gruodžio 1 d. užrašė savo dienraštyje:
į Jungtines Amerikos Valstybes. Trys iš jų ne
“Aš bijau duoti valią vaizduotei, bet šis, gali
trukus buvo atspausdini, gi ketvirtasis liko lai
mas daiktas, yra didžiausias atradimas Pales
kinai
neišvyniotas, baiminantis jį labiau su
tinoje, atradimas, visiškai netikėtas mokslo pa
žaloti.
Šie keturi ritiniai buvo nupirkti 1954
sauliui”. Sušauktoje spaudos konferencijoj jis
metais
Izraelio vyriausybės, ir šiandien yra
pranešė apie netikėtą radinį — niekam iki
rodomi
gausiems lankytojams “Knygos šven
šiol nežinomą rankraštį, jo paties pavadintą
tovėje
”
,
Jeruzalėje.
“Šviesos sūnų karas prieš Tamsos vaikus”.
Tuo pat metu, syrų metropolitas dėjo pastan
Metropolitas pardavė jo rankose buvusius
gas jo rankose esančius ritinius įvertinti ir ritinius už 250.000 dolerių! Tokios vertės pa
parduoti. Archeologas John Trever’is, dirbęs
skatinti, beduinai ėmėsi uoliai tyrinėti urvus
amerikiečių įsteigtame Rytų tyrinėjimo insti
Negyvosios
jūros pakrantėse. Nauji ritinių
tute Jeruzalėje, įkalbėjo metropolitą padaryti
fragmentai
ėmė
pasirodyti Jeruzalės senienų
fotokopijas. Dalis jų buvo pasiųsta vienam
krautuvėse.
Todėl
Jordanijos Archeologijos
žymiausių Artimųjų Rytų bei Palestinos ar
departamentas
suorganizavo
sistemingą Qumcheologų William F. Albright. Sis netrukus
atsiuntė Trever’iui telegramą, kurioje sakė: ran’o bei apylinkės urvų tyrinėjimą. Tyrinėji
“Be abejo, didžiausias atradimas. Nėra jokių mą atliko tėvų domininkonų Ecole Bibliąue
abejonių dėl dokumentų tikrumo ir jų reikš ir Amerikos Institutas Rytų tyrinėjimui. Ty
rinėtojai —archeologai atrado tūkstančius
mės”.
Sukenik’o ir Albright’o sprendimas netru fragmentų. Iš šimtų urvų tik vienuolikoje ras
kus buvo vispusiškai patvirtintas paleografi- ti rankraščiai. Pirmajame urve, kaip jau sakė
kos, — tai yra rašymo būdo, raidžių formų me, rasti septyni ritiniai:

Tauta,
kuri rašo Dievą mažąja raide,
yra nelaiminga tauta,
nes jinai yra nusiskriauduai,
nes jinai sau pati
pasistatė ties savo širdim barikadas,
pro kurias nepraeitą Diėvas.
Tai yra mūsą nelaimė.
Tai yra virvė,
kurią patys sau neriam aut kaklo aavo nelaimei.
Dieve,
būk mums malonus.
AKMENS PRISIMINIMAI

Augo jinai labai seno akmens pašonėje,
ir tas senas akmuo pamėgo vasaros žolę. Ir žiemą
jis dažnai prisimindavo švelnią vasaros žolę,
ypač kai šonkauliai ėmė laibau trupėti. Kaip gera
ir kaip miela gyventi šiltą vasaros dieną,
kai žolė ima tyliai dainuoti tavo pašonėje.

Nuotrauka V. Maželio

ninkuose, ne tautininkų sukurto
je santvarkojeŠiame trumpame straipsnyje vi
sų Sabaliūno tezių bei išvadų ne
įmanoma išdiskutuoti. Noris,
kad ir greitomis perbėgti bent jų
vieną. “Lithuania in Crisis” au
torius siekia įrodyti, kad Katali
kų Bažnyčia aktyviai
palaikė
Smetonos diktatūrą (33, 37 pp.
ir toliau), kad katalikų intelek
tualai, net ir “labai respektuoja
mas” Stasys Šalkauskis filosofiš
kai, o vėliau net poltiškai rėmė
Smetoną, kad tarp “katalikų” ir
“tautininkų” egzistavo “nuošir
dūs santykiai” švietimo srityje.
Šioje knygoje išvis
jaučiamas
tam tikras kalbėjimas
“klišė
mis”, gana seniai kursuojančiom
anglosaksiškam liberalų ir socia
listų pasauly apie Rytų Europos
šalis. Viena iš tų “klišių” yra,
kad K. Bažnyčia, politinė dikta
tūra ir šovinistinis nacionalizmas-fašizmas Rytų Europos vals
tybėse sudarė simbiozą, tai yra,
integralines dalis to paties orga
nizmo, palaikančias viena kitą.
Sabaliūnas lengva ranka praei-

L Izaijo knygos rankraštis pilna Izaijo kny
gą;
2. Antras Izaijo knygos rankraštis, nepil
na Izaijo knyga;
3. Komentaras apie pranašo Habakkuk’o
knygos 1-2 perskyrimus;
4. “Bendruomenės Regula”, arba “Draus
mės vadovas”, knyga apie Qumrano sektos
vienuolyno tvarką, kandidatų priėmimą, el
gesį, bausmes ir kultinius potvarkius;

na Bažnyčios-valstybės konfliktą
Lietuvoje. Okupuotos iLetuvos is
torikė Aldona Gąigąlaitė 1970 m.
Lietuvoje išleistoje knygoje tam
konfliktui paskyrė labai
daug
puslapių ir pažėrė daug medžia
gos; Sabaliūnas tačiau randa ideologinį
katalikų - tautininkų
kolaboravimą ir tik politinį kon
fliktą, diktuojamą katalikų poli
tikų valdžios siekimo (tarytum
politikui būtų nuodėmė siekti
valdžios). Iš teisybės, “nuoširdūs
santykiai” švietimo srity nuo 1930 m. buvo simbolizuojami fak
to, kad Smetona buvo uždaręs
Moksleivių ateitininkų sąjungą.
Sabaliūnas mini ateitininkus,
bet nutyli, kad jų didžioji jauni
mo dalis turėjo veikti pogrindy.
Gal būt autoriui atrdodo, kaip
atrodė kai kuriems tautininkų
veikėjams anuomet, kad tas drau
dimas buvo fiktyvinis ir būti tik
ru draudimu turėjo būti daug
efektingesnis. Realybė tačiau ne
buvo fiktyvi nei tiems tūkstan
čiams jaunų žmonių, kurie poli
cijos buvo išvaikomi iš susirin
kimų, nei tiems tuzinams at-kų,
kurie buvo išmetami iš gimnazi
jų, tuom sudarant daug kliūčių
siekti mosklo. Moksleivių ateiti
ninkų traktavimas buvo nevienintelė konflikto švietimo sri
ty apraiška, bet galima sakyti
fokalinė-centrinė, kurią laikraštininiam straipsny teįmanoma
tik atžymėti kaip buvusią. Saba

5. Padėkos psalmių rinkinys;
6. Knyga apie “Šviesos sūnų karą prieš
tamsos vaikus”, talpinanti elgesio taisykles
apokaliptiniam karui tarp sektos ir žydų prie
šų.
7. Pradžios knygos apokrifas su vaizdingu
kai kurių Pradžios knygos perskyrimų
(Gen. 5, 28-29. 12, 10-15) atpasakojimu.
Kaip matome, ritiniai yra dvejopos rūšies:
1. Senojo Testamento tekstų kopijos, pil
nų knygų arba fragmentų formoje. Čia už
tiktos visos Senojo Testamento hebrajų knygos
išskyrus Estheros knygą.

2. Pačios sektos raštai bei komentarai. Be
to, rasta Tobijo ir Siracho (Ekklesiastiko)
knygų likučiai. Taip pat fragmentai apokrifi
nių knygų, kaip antai: Jubiliejų knyga, Enocho knyga, Dvylikos patriarchų testamentų
knyga ir taip toliau. Rankraščių tyrinėjimas
šiuo metu tebetęsiamas. Vėliausia sensacija:
Morkaus evangelijos fragmentai.
Kam ritiniai priklausė?

į Dangų Žengimo koplyčia Jeruzalėje

Netoli nuo ritinių urvų yra seni, seni griu
vėsiai. Jie buvo žinomi nuo senų laikų. Arche
ologai manė juos esant Romos legijono sto
vyklaviete. Šalia griuvėsių yra didžiulis kapi
nynas iŠ prieš musulmonų laikų. Ritinius at
radus, griuvėsiai ir kapinynas buvo atkasti Jor
danijos Archeologijos departamento direkto
riaus G. Lankester Harding ir Ecole Bibliąue
direktoriaus, tėvo Roland De Vaux.
Penki
kasinėjimų sezonai atskleidė eilę pastatų, ku
rie liudijo kažkokią tikinčiųjų bendruomenę
ar sektą, kurios šventos knygos kažkodėl bu

liūnas taip pat teigia, kad katali
kai intelektualai palaikė Smeto
nos nacionalistines pažiūras, o
taip pat buvo ambivalentiški de
mokratijai (pp- 32 ff). “Labai
gerbiamas” profesorius Saikaus
kis, pavyzdžiui, buvo linkęs tik
“ant organininės tautininkų ku
riamos valstybės užstatyti hierar
chinę katalikų hegemoniją” (pp.
41-42). Kas žino Šalkauskio pa
žiūras į valstybę, tas žino kad tai
buvo intelektualas, viešai kriti
kavęs 1926 metų perversmą, jam
įvykus, ir teorijoj, nors ne revo
liucionierius bei liberalas, betgi
aristoteliškai balansuotas demok
ratijos atstovas, kritikavęs na
cionalistinį ekskliuzyvizmą, ku
riuo taurininkai grindė savo pa
žiūras, tam pačiam straipsny 1939 metais, kuriame Sabaliūnas
randa Šalkauskio “hegemonijos”
siekimus. Tam strp. (ne tik au
toriaus išnašose parodytuose pus
lapiuose aukščiau cituotai pažiū
rai paremti) tokio hegemonijos
pasiūlymo nei aliuzijos iš viso
nėra. Šias eilutes rašančiam at
rodo, kad kai kur Sabaliūnas per
daug “liberaliai” elgėsi su šalti
niais, liečiančiais šioje vietoje
diskutuojamus dalykus.
Prabėgomis reikia taip pat pa
sakyti, kad smetoniškai (ir tautininkiškai) suprastas tautiškumas
nebuvo šalkauskiškas. Salkaus(Nukelta į 5 pusL)

vo paslėptos aplinkiniuose urvuose. Khirbet
Qumran turėjo kadaise būti šios bendruome
nės — sektos centru — židiniu. Tai liudijo
pastatai su didžiule virtuve, indauja, su tūks
tančiu molinių lėkščių, raštine, dirbtuvėmis ir
gausiais apsiplovimo baseinais. Tačiau šis at
sakymas kėlė naują klausimą, būtent, kokiam
laikotarpiui priklauso šie griuvėsiai? Klausimą
atsakyti padėjo monetos. Daug jų buvo rasta
kasinėjant ir jos daug ką papasakojo archeolo
gams. Pačios seniausios monetos buvo iš hasmoniejų laikų, tai yna iŠ Jahannes Hiroanus
valdymo meto (135 - 104 metai prieš Kristų).
Tai reiktų laikyti apytikre Qumrano bendruo
menės atsiradimo data. Po to sekė Hirkaito
įpėdinių monetos iki Herodo Didžiojo laikų
(37 - 4 metai prieš Kristų).
Iš Herodo laikų Qumrane monetų beveik nė
ra. Archeologai spėja kad vietovė tuo metu
buvo palikta. Josephus Falvius rašo, kad 3Dais
metais prieš Kristų Judėjoje įvyko nepaprastai
stiprus žemės drebėjimas. Iš tikrųjų, Qumrano
pastatai, akveduktas ir apsiplovimo baseinai
rodo ryškius šio drebėjimo pėdsakus. Kitos mo
netos jau priklauso Herodo Archelaus (4
metai — 8 metai po Kristaus) laikams. To
dėl galima teigti, kad Qumrano centras buvo
tuo metu atsatytas. Monetos liudija, kad at
statytas centras buvo naudojamas iki 68-jų
metų po Kristaus. Reikia manyti, kad pasta
tai buvo sunaikinti žydų sukilimo prieš ro
mėnus metu. Taip pat galima prileisti, kad
Qumrano gyventojai, bėgdami nuo romėnų,
paslėpė savo šventuosius raštus apylinkės kal
nuose-

(Rus daugiau)
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Bruno Markalcio muzika
Topangoje
Gal ir egzotiškai skamba žodis sudaryto iš New Yorko Filhar-!
Topanga, točiau Pietų Califor- • nonijos norių, diriguojant kom
nijos lietuviams jis ar imai mie pozitoriui; Fortepijono koncerto
las: Topangos prieglobstyje gyve-1 Nr. 1 finalą ir pabaigai — išt-1
na įžymi archeologė profesorė rauką iš kantatos “Vilniaus var
Marija Gimbutienė, Jos erdvi gy pai”.
Įspū lis te giamas. įsitikinta B.
venvietė yra tikra lietuvybės pi
lis, drąsiai įsirėmusi į Santa Mo Markaičio repertuaro universalu
nikos kalnyno šoną, žvelgianti į mu ir brandumu. Jo muzika švie
majestotišką kanjoną ir apmas-j si, racionali, paženklinta moder
tanti praeities ir dabarties
pa niais tenaemiais bruožais, tačiau
nėšokiruo'anti, teikianti estetinį j
slaptis.
Liepos 23 d. pas M. Gimbutie pasitenkinimą, o ne dramatinių;
nę susirinkę Los Angeles Dailių problemų vaizdavimą. Melodingi
jų menų klubo nariai ir kiti sve nostalgiški motyvai nežymiai įčiai susipažino su komp. Bruno pinti į garsinį audinį.
Komp. G. Gudauskienė pasi
Markaičio muzika ir asmeniškai
su juo pasikalbėjo. Ta pačia pro džiaugė jo muzika ir teiravosi, ar
ga susikaupimu prisimintas klubo į tokio pobūdžio klasikinę kūrybą
narys — prieš metus tragiškai nevertėtų įmontuoti liaudies dai
nų motyvus ir tuo suteikti lietuŽuvęs rašyt. Juozas Tininis.
Nežiūrint
palankių įvertini viškesnį charakterį. B. Markaitis
mų, pasirodžiusių mūsų spaudo pažymėjo, kad nebūtinai liaudies
je, Bruno Markaičio muzikinė dainų melodijomis laimimas
kūryba lietuvių tarpe yra
ap kompozicijų lietuviškumas. Pa
gaubta paslaptimi. Tai savotiš vyzdys Fr. Šopenas, kuris savo
kas paradoksas, nes mūsuose, iš lenkiškąja dvasia persunktuose
liaudies
eivijoje, kompozitoriai skaičiuoja kūriniuose nenaudojo
mi tik vienos rankos pirštais. Kai dainų motyvų.
Komp. Br. Budriūnas pagyrė
kam tas žmogus yra tik kilnus
dvasiškis, mokąs pasakyti taiklų Markaičio gražią polifoniją, inst
rumentuotę. Jam itin patikusios
pamokslą.
M. Gimbutienė, pristatydama kalėdinės giesmės ir smuiko so
garbingą svečią, faktais nurodė nata. Suabejojo fortepijono kon
B. Markaičio ypatingą pasiseki certo finalo solo partijos pakan
mą amerikiečių muzikiniuose kamu išryškinimu. Nuoširdžius
sluoksniuose. O dėl palyginti ma teigiamus komentarus tarė ir so
žesnės įtakos lietuviuose iškėlė listė St. Pautienienė.
Po vaišių, antroje programos
vieną iš stambesnių priežasčių:
“finansiškai
lietuviškąjį muzi dalyje pasirodė iš Bostono atvykę
kos gyvenimą varžo daugiau ne Aleksandra ir Antanas Gustai
gu amerikietiškąjį.
Kompozito čiai. Aleksandra su aktorės iner
rius Markaitis gi reiškiasi įvairio cija paskaitė linksmą C. Grincese muzikinėse formose ir rašo vičiaus novelę. Ant. Gustaitisj vis
su
įvairiems muzikiniams ansamb nepaleidžiamas klausytojų
liams: nuo fortepijono iki smui “dar, dar, dar” prašymais, atpy
ko, nuo styginio kvarteto iki ka lė virtinę naujausių dinamitinių
merinio orkestro, ųuo pučiamųjų eilėraščių. Jo humoras nieko ne
nesu
ansamblio iki pilno simfoninio nušauna, jokio pastato
orkestro, nuo individualaus so sprogdina, o vis dėlto avangarlisto iki mišraus choro, net iki diškai kai ką apverčia aukštyn
dvigubo mišraus choro,
kaip kojomis — kyla dėmesys ir juo
kas. Jei Aleksandrai trumpesnis
Vilniaus varpų finale”.
Magnetofono įrašo
pagalba skaitymas atneštų didesnę sėkmę,
buvo pademonstruota B. Markai tai Antanui varžytis nereikėtų.
čio kūrinių įvairovė (jis jų yra
M. Gimbutienės pastogėje sve
parašęs per 100). Žinoma, ne
čiuojasi iš toliau atvykusios vieš
galima reikalauti, kad kai kurie
nios, būtent Kazio Bradūno duk
mėgėjiškai atlikti įrašai,
kaip
ros: Elena dabar dirba UCLA
Fort. koncerto Nr. 1 finalas, da
universitete, o jaunutė Leoną
rytų pilnutinį įspūdį.
atostogauja Topangoje. Abi mer
Klausytojai išgirdo
Styginio
gaitės mielai prisidėjo prie gau
kvarteto Nr. 1, I dalį, įgrotą USF
siai susirinkusių svečių vaišini
String Quartet Floridos televizijos
mo.
programoje; Duonos šokį, perra
Tikrai norėtųsi, kad
Bruno
šytą fortepijonui iš “Symphony
for Youth”; malonų šedevrą — Markaičio universalinė kūryba
Smuiko sonatos III dalį, kurioje kuo plačiau prabiltų į lietuvių
solo grojo garsus vengrų smuiki auditoriją. Ne vien amerikiečiai,
ninkas Fr. D‘Albert; Žvakių šo bet ir lietuviai turėtų ją pažinti:
kį, perrašytą kameriniam orkest iš įrašų, plokštelių, gyvų koncer
rui iš oratorijos “100 Šuns”, di tų ir gaidų. Tai aukšto rango
riguojant pačiam kompozitoriui; kompozitorius, ir jokios finansi
kalėdinę giesmę “Sing with Joy” nės užtvaros, kultūringos visuo
ir “Christmas Poem”, III dalį — menės akimis žiūrint, negali stab
Pr. V.
abu dalykai dainuojami choro, dyti jo muzikos.

šeštadienis, 1972 m. rugpiūčio mėn. 5 d.

Šiandien, rugp. 5 d., sueina 50
m. kai mirė Juozas Adomaitis
Šernas, gausiai dalyvavęs lietu
vių spaudoje. Mirė turėdamas
63 m. amžiaus. Buvę kilęs iš Ša
kių apskr. Tėvui mirus iškeliavęs
į Varšuvą, iš ten bendradarbia
vo Aušroje, Liet. Balse, Unijoje.
Talkino V. Kudirkai
steigiant
Varpą. Persikėlęs dirbti
prie
slaptos spaudos į Ragainę, paju
tęs grėsmę, kad vokiečiai gali iš
duoti rusams, iš ten pasitraukęs
vėliau išvyko į JAV/ kur redaga
vo Lietuvą,
bendradarbiauda
mas ir kitoje spaudoje. Iš spaudos
išėjo keliolika jo knygų, daugiau
sia gamtos mokslu populiarizacijos.

Laisvalaiky mergaičių stovykloje

Nuotrauka V. Maželio

KALBININKAI IR VISUOMENĖ
(Atkelta iš 2 psl.)
žinomos.
Aš savo laiku (Draugas, 1972
Nr. 12) esu pastebėjęs, kad lie
tuvių kalbos žodžių tvarka saki
nyje gali būti įvairi; pvz. ša
lia tikėti Dievą, regėti šviesą,
stebėti žvaigždes, kad nebūtų
dviprasmybės, norint galima pa
sakyti ir jo tikėjimas Dievo yra
visiems žinomas, mūsą visą re
gėjimas .Mėsos (arba šviesos
regėjimas) nebuvo visai aiškus,
ją stebėjimas žvaigždžių (arba
žvaigždžių stebėjimas) nedaug
naudos teduoda ir tt.
M. Daukša šalia žengti dan
gun (arba j dangų} net rašė ir
dangaus žengimas. Bet kasgi
taip sako? — klausia L. Dambriūnas ir tuojau atsako: “Prak
tiškai niekas”. Taip, paprastoj
žmonių kalboj tokių posakių ma
ža tevartojama, bet teologi
nėj, filosofinėj ar pn. kalboj jų
kartais tenka vartoti (plg. filo
sofijos įvadas ir kt.), ir jie ge
rai, įmanomai pavartoti, gali
būti kam reikia suprantami.

Bet kitas dalykas yra kalba
mųjų posakių kilmė. L. Dambriūnas mano, kad tikėti į Dievą
esąs ne skolinys, bet pačių lie
tuvių padaras, tik visa bėda, kad
jis, taip manydamas, nei nemė
gina to dalyko pagrindžiau įro
dyti. P. Rabikauskas (Aidai,
1968, X, 460-462) mėgina šį da
lyką spręsti daugiau teologiškai,
KULTŪRINĖ KRONIKA
ne istoriškai, kalbotyriškai, ir'
todėl jo sprendimas kokios di
• Literatūros konkursas JAV desnės kalbotyrinės vertės be• Sidabrinė diena — A. Kairio
parašytas libreto ir komedija, a- LB Švietimo taryba yra paskelbu
budu veikalai vienoje knygoje, si konkursą parašyti jaunimui
jau yra spausdinami Pr. Morkū (paaugliams) tinkamą literatū
• Gabrielės Petkevičiūtės-Birinį veikalą (romaną, novelę,
no spaustuvėje, Chicagoje.
tės monografija išleista šiemet
apysaką). Veikalas turi būti ne
• Dr. K. Balukas ir dr. W. Et trumpesnis kaip 150 mašinėle ra Vilniuje. Turi 304 psl. Paruošė
spaudai J. Jasaitis.
anas ir sekančiais mokslo metais
šytų puslapių. Laimėtojui ski
• Rusnės albumas su kone
pakviesti dėstyti Loyolos universi riama 1000 dol. premija. Rank
teto Stritch mokyklos genikolo- raščius, pasirašytus slapyvardžiu šimtu nuotraukų išleistas Vil
niuje. Tai 112 pusi. knygai teks
gijos Skyriuje.
ir į atskirą vokelį įdėjus savo tik tą paruošė E. Matuzevičius.
• JAV LB Švietimo taryba rąją pavardę, adresą bei telefo
• Lietuvos teatro raidos
pavedė V. Liulevičiui paruošti ną, siųsti adresu: J. Vaišnys, 23- bruožai, 372 psl. knyga, išspaus
LX-XI‘I skyriui (V-VIII kl.) Lietu 45 W. 56th Street, Chicago, III. dinta Vilniuje. Paruošė V. Makvos istorijos vadovėlius
pagal 60636. Rankraščiams įteikti ter nys. Aptaria teatro raidą nuo
naująją programą (kuri paskelb minas — š. m. gruodžio 31 d. XVI amžiaus antros pusės iki
komisijos 1917 m-, paliečiami kai kurie
ta “Švietimo Gairėse”, 1972 m., Konkurso vertinimo
pirmininku
pakviestas
Henrikas ir vėlesni faktai. Rašoma ir apie
6 Nr.). Kiekvienas skyrius (kla
Nagys.
Jis
sudarys
komisiją
Mont lietuvių teatrinę veiklą JAV-se,
sė) turės atskirą vadovėlį. Dar
realyje.
Vertinimo
komisija,
rei Rytų Prūsijoje, Latvijoje ir kitur.
bas jau pradėtas. IX skyriui jau
kalui
esant,
galės
skelti
premiją
• Fotografas J. Kažemėkas
rašomas talkos būdu. J rašymo
darbą įtraukti jaunieji istorikai, į dvi dalis. Premijuoto veikalo padarė meniškų švč. M. Marijos
baigę ar bebaigia istorijos studi spausdinimu pasirūpins Švieti Gimimo bažnyčios Chicagoje
jas Pedagoginiame lituanistikos mo taryba, o su nepremijuotų, puošmenų nuotraukas, sudary
institute. Atskirus skyrius rašo: bet spausdintinų veikalų auto damas stambų, dailų albumą ir
Silvija Alenskaitė, Danutė Bruš- riais bus tariamasi atskirai leidi jį įteikdamas parapijos klebonui,
kaip medžiagą bažnyčios ir pa
kytė, Linas Rimkus, Danguolė mo ir spausdinimo klausimais.
JAV LB žvietimo Taryba rapijos istorijai.
Stončiūtė ir Augusta Šaulytė.

veik neturi. Visai kitaip lig šiol
yra galvoję kalbininkai.
Pirmasis, kuris tikėti į Dievą
laikė skoliniu ir patarė keisti į
tikėti Dievų, buvo J. Jablonskis.
K. Būga jau 1914 b. Vaire rašė:
“Tūlas, sekdamas slavų kalbo
mis, norėtų išraišką tikėti kuo
visur pakeisti išraiškomis tikėti
kam ar tikėti į ką. Bet taip da
ryti mūs neleidžia sutariamas
lietuvių kalbos šnektų liudiji
mas. Tiek senovei; tiek šių die
nų kalba rodo didelį mums rūpi
mosios žodžių samplaikos popularumą” (Rinktiniai raštai, T,
539). A. Salys dėl to rašo: “Jau
pačiuose senuose raštuose rašo
ma: tikiu in(gi) Dievą Tėvą,
kuris yra voierzę w Uoga Ojca
(vėl iš: credo in Deum Patrem)
vertinys. Senoviškas ir tikrai
lietuviškas čia yra buvęs gali
ninkas be prielinksnio” (Gimt.
Kalba, 1936, X, 159-160).
Panašiai galvoja ir J. Palionis:
:‘Nėra abejonės, kad šitokios
konstrukcijos (pvz.: tikiu ingi
d w a s e schvventage, tikim
teypag ing su n u ir kt. P. S.)
tada imtos vartoti, nusižiūrėjus
į lenkiškąsias unerzyč, zavnerzy'č
w kogo” (Lietuvių literatūrinė
kalba XVI-XVn a., 1967, 178).
Tos pat nuomonės esu ir aš:
kaip rodo mūsų senovinių pote
rių kalbos analizė ir riša kita
mūsų kalbos vartosena, tai yra
versta pirmiausia iš kaimyninių
slavų kalbų. Bet visai kitas da
lykas yra, ar mūsų tikybinėje
kalboje normine lytimi norima
vartoti tikiu Dievą ar tikiu į
Dievą (lot. credo in Deum,
lenk. urierzę w Boga, rus. veriu
v. Boga, vok. glaube an Gott,
prc. je crois en Dieu, ang. I believe in God ir kt.). Apeigynas,
Liturginis maldynas ir Romos
katalikų mišiolas vartoja tikiu
Dievą; daugumas ir kalbininkų
pasisako už šią formą; bet dalis
tikinčiųjų iš įpratimo tebėra lin
kę į tikiu į Dievą.
(Bus daugiau)

JAV-SE 285 MEDICINOS
MOKYKLOS
Šiuo metu JAV-se veikia 285
medicinos mokyklos, ruošiančios
gydytojus, dantistus, osteopatus,
optometrijos ir podiatrijos spe
cialistus, farmaceutus ir veterinorius. Be to yra 1,500 gail. sese
rims ruošti mokyklų ir kursų.
JAV susirūpinusi gausesniu medi
cinos personalu tr medicinos mo
kykloms remti šiais metais skiria
674 milijonus dolerių.

PASTANGOS ĮKURTI LIET.
KATALIKU UNIVERSITETĄ
•
Šiandien, rugpiūčio 5 d., suei
na 40 metų kaip 1932 m. buvo
oficialiai įkurtas Lietuvos katali
kų universitetas, kurio veikimą
sukliudė tuometinė
tautininkų
vyriausybė. Lietuvos katalikų universiteto steigimo komitetas bu
vo sudarytas iš .prof. A. Tumėno,
prof. P. Malakauskio, prof. K.
Pakšto, prof. J. Ereto ir dr. P. Kar
velio. Apaštališkojo Sosto leidi
mas steigti katalikų universitetą
Lietuvoje buvo gautas 1932 m.
birželio 18 d. Universiteto rekto
riumi buvo paskirtas prof. vysk.
M. Reinys, Iš pradžių buvo nu
matyta įsteigti Aukštąjį katalikų
akcijos institutą (į jo branduolį
buvo paskirti prof. vysk- M. Rei
nys, prof. A. Maliausas ir prof,
St. Osoris) ir komercijos- - admi

nistracijos fakulteto komercijos
skyrių (čia branduolį turėjo su
daryti dr. P. Karvelis, dr. J. Urmanas, prof. K. Pakštas ir prof.
A. Tumėnas). Vėliau planuota
įsteigti filosofijos, teisės ir gamtos
mokslų fakultetus. Kunigai Pr.
Garmus ir Br. Bumša Ameriko
je Liet- kat. universitetui jau
buvo surinkę 50,000 dolerių. Lė
šų buvo sutelkta ir rinkliavomis
Lietuvoje. Šiam sumanymui pri
tarė ir Vyt. Didž. universiteto
rektorius prof. V. Čepinskis. Dar
bas buvo numatytas pradėti Sau
lės rūmuose. Vyriausybei sukliudžius kat. universiteto steigimą,
vis dėlto buvo ruošiamas profe
sūros personalas, duodant stipen
dijas ir siunčiant gabesniuosius
studijoms į užsienį. Visuomenei
buvo rengiamos akademinės sa
vaitės socialiniais, teisės, valsty
bės santvarkos, istorijos, rasizmo,
komunizmo, taikos klausimais.
DEŠIMTMETIS BE
G. VELIČKOS

liu Chicagoje, o persikėlęs į
Los Angeles ten ruošė spektak
lius. Parašė scenos
veikalus
Šienapiūtė ir Nemunas žydi, ku
rie turėjo platų pasisekimą. Yra
sukūręs ir daugiau scenos veika
lų.

TREMTIN IŠBLOKŠTO RUSO
KNYGA
Viking leidykla išleido Jevge
nijaus Zamiatino veikalą “We”
(Mes), kurį iš rusų kalbos į ang
lų išvertė Mirra Ginsburg. Knyga
turi 204 psl., kaina 5 dol. Auto
rius savu laiku yra parašęs drąsų
laišką Stalinui ir, tik Gorkiui už
tariant, pavyko jam gyvam gau
ti leidimą išvykt į užsienį. Jis
1931 m. pasiekė Paryžių, o 1937
m. mirė. Šis veikalas, parašytas
Sovietų Sąjungoj, negalėjo būti
išleistas Rusijoje. Tai savotiška
mokslo populiarizacija, debatai
gyvenimo prasmės klausimu, bet
ypač kartus pasmerkimas valdinės
prievartos, vertimo prisitaikyti,
žmogaus nuasmeninimo vardan
tariamo neapibrėžto
socialinio
gėrio. Zamiatinas išeina prieš ko
lektyvinę jėgą.
Veikalas turi ir optimistinių
bruožų, pabrėždamas, kad nega
lima prievarta sunaikinti žmo
niškumo impulsų. Zamiatinas,
kaip ir Pasternakas bei Solženi
cynas, savo gyvenimu ir kūryba
išryškino savo nepriklausomumą
nuo režimo, tačiau drauge stip
riai rodė ir savo ryžtą nenutrauk
ti ryšių su pačia tėvyne. Jis net ir
Paryžiuje būdamas
nepritapo
prie kitų rusų emigrantų.

Aktorius, režisierius, rašytojas
Gasparas Velička mirė 1962 m.
rugp. 7 d. ir šiemet jau dešimt
metų, kai jo nebėra mūsų tar
pe. Mirė teturėdamas 55 m. am
žiaus. Pamėgęs teatrą, lankė A.
Sutkaus Tautos teatro vaidybos
studiją, Valst. teatro dramos mo
kyklą. Dirbo Jaunųjų teatre Kau
ne, Klaipėdos valst. dramos teat
re, buvo ^Vilniaus valst. dramos
teatro aktorius ir Vilniaus ped.
inst. lektorius, vėliau — Liau
dies ansamblio režisierius. Išeivi
joje — Vokietijoje buvo St. So
deikos vadovaujame Liet. tau
Nesibaugink nešioti senesnį
tinio
ansamblio
režisierius. švarką ir pirkti naujausias knygas.
Dirbo su Dainavos ansamb
— A. Phelps

EARN MORE...
MORE OFTEN
For the individual with $5000 or more who
v/ants the insured safety and stability
a savings account and the maximum rate
of return... investing in a Standard Federal

Certificate Account makes sense! The
interest rate is 6% per annum, and Standard
Federal compounds the interest daily to
yield an annual return of 6.18% when left to
compound. Interest is paid monthly or
ųuarterly, as you prefer. This certificate
matures in two years.
Ifyau have $1000 to invest in a certificate,
Standard Federal pays you a big 5-3/4% per

annum with a 1 year maturity.
For more Information about our savings
plans, coli or stop in at Standard Federal Savings,
the 175 million dollar savings association

located in your neighborhood.

t Jz
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Savings Certificate
2 Year Maturity
55000 Or More

5%%

Savings Certificate
1 Year Maturity
$1000 Or More

INTEREST COMPOUNDED DAILY—
Funds deposited by the lOth
PAID MONTHLY
earn from the lst of the month.
Receive interest check automatically
Deposited after lOth earn from
the date of receipt.
monthly or quarterly, or accumulate for

higher yield.
ASSETSOVER $175,000,000-RESERVES OVER $14,900,000

STANDARD
FEDERAL

Savings and Loan Association of Chicago

S

4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140
OFFICE HOURS: Monday.Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m.to8 p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday. no businesstransacted.
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atrasto šaltinio apie Jogailą),
praslinkus 10 metų nuo jo mir
ties, rodo, kokį jis vardą paliko
sovietų akademikų sluoksniuose.
Tai buvo, be abejo, gerai žino
ma ir budriam Sovietų saugu
mui. Ypač. pirmais pokariniais
metais, kada antisovietinis sąjū
dis buvo gyvas ir akademinės
jaunuomenės tarpe, toks užkie
tėjęs “revoliucijos priešas” kaip
Karsavinas rodėsi įtartinas aka
deminis švietėjas. Panašūs sovie
tipiai priešai jau seniai buvo iš
skirti iš visuomenės tarpo. .Dėl
tam tikrų aplinkybių Karsavi
nas, tas revoliucijos priešas nuo
spalio dienų, buvo, buvo išlikęs
ir turėjo būti, kad ir pavėluotai,
sunaikintas.
Karsavinas žuvo koncentraci
jos stovykloje idėjinio kankinio
mirtimi. Jis buvo tvirtų įsitiki
nimų mokslininkas, raštuose ir
kalbose nenukrypo nuo jų, neda
rė kompromisų su gyvenimu savo

IDĖJINIS KANKINYS PROF. KARSAVINAS

*

PAPILDAS PRIE STRAIPSNELIO
'‘SIBIRO KANKINYS KARSAVINAS”
(Draugas II, 1972. VII. 15)

J. JAKŠTAS

*

*

Smagu atostogose atsipusti pakrantėje

LITHUANIA1N CRISIS"
(Atkelta iš 3 pusi.)

kini, ir to laikotarpio katalikam
intelektualam, tautiškumas buvo
brangi vertybė, kaip ir visų kitų
pažiūrų lietuviams.
Skirtingai
nuo tautininkų (ir Smetonos)
tauta nebuvo laikoma aukščiau
siąja vertybe ir tautiškumo pasi
reiškimai — dažnai neigiami—
apvaldomi katalikiškosios univer
salinės pasaulėžiūros.
Panašia
prasme, didelis lietuvių liberalų
ar socialistų tautiškumas buvo
ribojamas universalistinių libe
ralizmo ar socializmo principų.
Šioje knygoje autorius sudaro įspūdį, kad lietuviškojo tautiškumo-nacionalizmo samprata bu
vo tik viena, t. y. tautininkiškoji,
t. y. kažkokia fašistiniais pagrindias paremta diktatūrinė ideolo
gija. Profesorius Charles Lunw din, kuris parašė Sabaliūno kny
gai pristatymą, it pikiuoja auto
riaus knygą į ekstremistinės deši
nės (Acion Frapcaise, nacionalsocializmo ir pan.) studijų eilę.
Tai yra klaida, kurią dažnai Ry
tų Europos atžvilgiu padaro ang
losaksų autoriai. Ta pačia kryp
tim nuėjo ir Sabaliūnas. Šitų na
cionalizmo formų skirtumo ir ry
šių su įvairiais gyvenimo veiksniasi bei ideologijom pajutime ir
parodyme tačiau glūdi Rytų Eu*
ropos nacionalizmo supratimas.
Mūsų autoriui jis
nepasisekė.
Valstybingumo-tautiškumo skir
tumų ir paties tautiškumo sam
pratų suvokimas paaiškina, kodėl
iš vienos pusės generolas Raštikis
ar opozicinių partijų vadai kola
boravo su Smetona tuom pat me
tu, kai siekė jo diktatūros pašali
nimo ar, kaip Raštikis, rėžimo pa
sikeitimo iš vidaus. Ano meto
lietuviui lyderiui tautos valsty
bingumas buvo labai brangus ir
y suprantamas kaip jo tautiškumo
dalis, nežiūrint to, kas tą valsty
bingumo idėją naudojo savo par
tiniams tikslams. Pasisakydami
už tą valstybingumo idėją, tie pa
tys lyderiai ar intelektualai dėl
to nepasidarė tautininkais ar
tautininkų “koadjutoriais”, kaip
vienoje vietoje autorius intimuoja.
Šioje studijoje Sabaliūnui ne
pavyko prasiskverbti į lietuviško
jo tautiškumo sampratą, suprasti
jo pagrindinę motyvaciją, teigia
mas ir neigiamas puses, kadan
gi jis tą tautiškumo sampratą su
tapatino su tautininkiškumu. Tai
padaręs, jisai Lietuvoje rado at
mosferą užnuodytą. Galima tik
spėlioti, iš kur kilo šios autoriaus
koncepcijos, tekste nudažytos žy
mia doze sarkazmo. Spėlioti ta
čiau verta, kad Sabaliūno tokios
pažiūros yra kelių įtakų rezulta
tas. Viena, amerikietiškasis libe
ralizmas, kurio įtakoje autorius
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DRAUGAM — MOKSLAS, MENAS, LITERATORA

moksliškai brendo, laiko nacio
nalizmą morališkai blogu. Ant
ra, autoriui, atrodo, iperdidelės jtakos padarė pačių tautininkų
skelbimasis, kad tautiškumas reiŠ
kia tautininkiškumą. Trečia au
torius matomai nėra pakanka
mai susipažinęs su kitomis pa
žiūromis. Pagaliau, knygą skai
tant susidaro įspūdis, kad auto
riui buvo gerokai sunku supras
ti ir įvertinti laikotarpio idėjas
idiomatiškai, t. y., kultūriniame
ir semantiniame ano meto kon
tekste.
Verta grįžti prie aukščiau mi
nėtos profesoriaus Charles Lun
din profesionaliai prašytos įžan
gos. Sabaliūno medžiaga padarė
jam konkretų įspūdį. Ja remda
masis, Lundin filosofuoja, kad
dabartinės Lietuvos visuomenė yra labiau žmogiška ir laisva (humane and free), negu buvo Smeto
nos valdomoji ir kad vis dėlto
kyla klausimas, ar toks mažas ir
neturtingas kraštas kaip Lietuva
gali gyventi (be viable) nepri
klausomas XX amžiuje. “Tai ta
čiau,” jis baigia, “lieka teoreti
niais klausimais”. Iš p. Sabaliūno
studijos betgi iškyla tamsus fak
tas, kad per du dešimtmečius
1920-40 metais, lietuviai kaip ir
apskritai Rytų europiečiai
per
visą jų istoriją, neturėjo daug ga
limybės formuoti savo likimą ir
institucijas. Jėgos ištroškę, trum
paregiai, netolerantiški ir nepajė
gūs vadai namuose ar pasigailėji
mo neturį ekspansionistai kaimy
nijoje paparastai nuspręsdavo tų
tautų likimą. Šis ilgo apsakymo
skirsnis nepatiekia
malonaus
skaitymo; bet jis labai apšvie
čiantis” (p. xviii).

Tokias kaip profesoriaus Lun
din — iš Sabaliūnui panašios li
beralinės kritinės istorijos mokyk
los kilusio istoriko — išvadas gal
būtų galima pasidaryti, jei Saba
liūno patiektą medžiagą ir jo
studiją galima būtų laikyti “definityvia,” galutinai autoritetin
ga. Deja, to negalima pasakyti, ir
tai ne dėl korektūros (beveik nė
ra) ar statistinių klaidų, kurios
paliekamos už šio straipsnio ri
bų. Pirmoji knygos dalis iš tie
sų sudaro daugiau istorinę kriti
ką nei analizę. Knyga žymiai pa
gerėja, kai prieinama prie ma
žiau komplikuoto 1939 - 40 me
tų įvykių aprašymo, sovietų ulti
matumo, okupacijos ir t. t. Šitų
įvykių studija, kuri teisingu Lun
din pastebėjimu sudaro “esminę”
Sabaliūno knygos dalį, lieka ta
čiau gerokai nublokšta į šoną,
autoriui Sabaliūnui įsileidus į vi
sos nepriklausomos Lietuvos po
litinės kultūros ir ekonomijos
kritiką- Apie tą kultūrą ir ekono
miją, tikimės, bus rašoma ir dau
giau. Sabaliūno darbas tokį ra*

idėjų kaina. Per gilios, kai kam
ir nesuprantamos buvo jo idėjos.
Bet jam jos reiškė gyvenimą ir
jis negalėjo skirtis su jomis,
pats savęs nesusinaikinęs. Jis pa
liko tas vydūniškas sau žmogus
ir mirė kankiniu, išpažindamas
savo idėjas. Amžių slinktyje la
bai gausių idėjinių kankinių
(pradedant nuo Sokrato) pan
teone profesoriui Karsavinui irgi

Pirmiausia atitaisytinos dvi lietė vakarų Europos, ypač Ita
straipsnelio paklaidėlės.
lijos, religingumą 12 ir 13 a.
Karsavinas buvo ištremtas ne Abu darbai, žinorųa, smerkiami
1945 m., bet 1949. Pagal M. Lie- Į ir apie daktaro disertaciją tie
tuvišką tarybinę enciklopediją siog pasakoma: “Ji neturi jokios
jis dar 1949 m. profesoriavo Dai mokslinės reikšmės”. Tote diser
lės institute ir kartu buvo to in tacijoje Karsavinas itin daug
stituto muzieiaus direktorium. kalba apie “vidutinį religinį
Jis pradėjo dirbti Dailės insti žmogų”, “religinio fondo” turė
tute 1944 m., atseit, nuo antro toją. Sovietinis isterikas dėl šio
sios bolševikų okupacijos, kada dalyko pastebi: “To žmogaus
jam neleista nrofesoriauti uni ieškojimui autorius paskyrė
versitete. Jo ištrėmimo vieta ne daug dešimčių puslapių visai
Sibiras, bet Europos Rusijos to-; tuščių gudragalviškų samprota
limoji šiaurė —- Vorkutos sritis, vimų” (440 p.)
prie Pečioros upės. Didelis trem
Jei šioje vietoje pareikšta
tiniams skirtas kraštas su dau
nors ir šališka, bet vis dėlto aka
geliu stovyklų. Karsavinas buvo
demiška kritika, tai kitoj to pa
mėtomas iš vienos stovyklos Į
ties tomo vietoje (272 p.) jau
kita, kadangi jis ideališka ir
tiesiog drebiamas komunistams
dvasinga asmenybe darė įtakos!
įprastas pasmerkimo verdiktas.
kaliniams.
Kuo tas septyniasdešimtuo-1 Jis sviestas suminint Petrapilio
universiteto profesorius istori
sius metus baigiąs mokslininkas ,
kus prieš I paš. karą. Kalba apie
bolševikams nusikalto, palieka
juos užsklendžiama šiuo vertina
paslaptis. To ir vilniečiai nepa
muoju sakiniu: “Kai kurie sumi
tyrė. Vieno vilniečio pasakojimu,
nėti Petrapilio profesoriai vai
staiga pasklido mieste žinia, kad
singai tęsė mokslinius darbus
Karsavinas išvežamas. Už ką,
sovietiniais laikais,' įsijungę į
kur, kaip. — nežinia. Jei būtų
naujo gyvenimo tatybą. Bet to
nusikaltęs, būtų buvęs suimtas
kie žmonės, kaip L. P. Karsavi
VAN MALĖ BUICK ir teisiamas. To nedaryta. Atro
OPEL INO.
nas, mistikas ir reakcionierius,
do,, partijos viršūnėse nuspręs
7051 South Westera Avė.
pasirodė revoliucijos priešų eilė
ta uždaryti jį vergų stovykloje
CHICAGO, ILLINOIS
je”. Toks atsiliepimas apie Kar
For A Oood Deal Call —
ir tuo būdu išskirti iš visuome
saviną Sovietų istoriko Žerepni776-0500
nės tarpo, -pripažinus jį nebepa
no (dar mums lietuviams istori
taisomu komunizmo priešu, ko
kams žinomo dėl vieno jo naujo
kiu jis buvo žinomas nuo pirmų
jų spalio revoliucijos metų. Taip
NAMŲ TAISYMO DARBAI
spėlioti duoda pagrindo Karsa
Staliaus, dažymo ir visus kitus
vino istoriko apibūdinimas dide
darbus atlieka lietuvis — labai
liame kelių tomų TSSR istorijonripinnmfl kaina*
SKAMBINTI RE 7-9615
grafijos
veikale,
išleistame
TSSR Mokslo akademijos, Isto
rijos skyriaus (Očerki po istorii
ROOSEVILT PICTURE
istoričeskoi nauki v SSSR). Tre
MARQUETTE PHOTO
čias tomas (1963) apima 1890FRAME COMPANY
SUPPLY
1917 m. ir' jame kalbama apie
Mannfactnrers
Karsaviną.
IR MfiGfiJAMS
Nagrinėjamos jo dvi diserta
sutaupysite pirkdami čia
cijos: magistro ir daktaro. Abi Daug
įvairių filmų foto aparatus bei

šymą turėtų paskatinti. Nepabi
jojęs įvairių sunkumų bei labai
jautrios temos, jisai mums davė
dėmesio vertą studiją, kuri taip
pat dalykiškai ir kritiškai vertin
tina kaip ją autorius skaitytojui
stengiasi patiekti. Balansuotam to
laikotarpio vaizdui susidaryti Sa
baliūno studijos, žinoma, neuž
teks.

priklauso garbįngp vieta.
MIRĖ AMERIKIEČIŲ POETAS
Poetas Lee, Anderson, 76 m.,
mirė Potosi, Pa. Dirbdamas Yale
universitete jis sudarė didžiausią
JAV-se kolekciją poetų įkalbėji
mų į magnetofono juosteles.___
.i »«■»»»
WAGNER & SONS
Typewrlters — Artding Machines
Checkwrlters
Nuomoja — Parduoda — Taiso
NAUJOS
NAUDOTOS
Virš

BERT’S STANDARD SERVICE
Road Service — Major Mechanical
Elektroninis motor suregcliavimas (Tune-up). Air condition spe
cialistai. Gazolinas, Padangos ir
kiti reikmenys.
6645 S. Western — Tel. 778-9250

60 m.

patikima*, .patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Polanki lid, Tel. 581-4111

LIETUVIO BATŲ TAISYMO
DIRBTUVE

Savin. Norbertas Langys 4612 S. Paulina St.

(Town oi Lake)
Dirba 6 dienas savaitėje. Hrm. ir
ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak.

G Ė L Ė S

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą.

banketams, laidotuvėms
Ir kitokioms progoms

Vestuvėms,

BEVERLY HILLS GĖLYNYČIA
1443 W. U3rd Street, Chicago, IilinolF
TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834

Darbas garantuotas.

STASYS SAKINIS
Tel. — YArds 7-9107

HIGH RATES
5”

Per

O Annnm

PAID

QUARTERLY

— AT-

Passbook
Accounts

BRIGHTON

$5000 ormore
Certificates
2 year min.

SAVINGS & LOAN ASS’N

HIGHEST

K%

4071 Archer Avenue
Chicago, III. 60632
Per Annum

Per Annum

$1000 or more

Certificates
1 year min.

RESERVES

TEL. — LA S - 8248
(West of Oalifornia Avemie)

Investment
Bonus
Certificates

SIUNTINIAI {LIETUVA
1.

jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidarą pirmad.
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vaL

MŪSŲ BENDROVĖ veikia nuo 1947 metų. Kiekvienais metais mes
persiunčiame į Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siuntinių.

2. MŪSŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelį pasi
rinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.
3.

Rankomis išpiaustyti paveikslų
rėmai — pritaikinti paveikslams
ir skelbimams, rėmai — metalu
aplieti rėmai.
2400 So, Oakley Avė., Chicago
Tol. Vlrginia 7-7258 - 59

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 West 63rd Street
Chicago, Dlinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, Moskviš, Zaporožec), motociklams, šaldytuvams ir kit. oficialiomis kai
nomis.

4. JEIGU J»S NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parūpin
sime reikalingus dokumentus.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 SOUTH STATE ST., CHICAGO, ILL. 60604
j
TEL. WA 2-9354
ir mūsų skyrius:

2618 WEST 63rd ST, CHICAGO, ILL. 60629
TEL. WA 5-2466
DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE

i

SHORT TERM

K3Z%
V PER ANNUM
ON CERTIFICATES
OF $5,000 OR MORE
Two Year Maturity

•J Af PER

ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1,000.00
One Year Maturity

/4 PER ANNUM

Rį%

V PER ANNUM
ON ALL PASSBOOK

S or 6 montli term
Minimum $1,000.00

ACOOUNTS

Naudokitės proga-skriskite papiginta kaina
į Lietuvą rudenį ir žiemą
Walter Rask-Raščiausko vadovaujamas American Travel Service Biu
ras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių į Lietuvą.
Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas ir tą darbą sėkmingai
tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet vyksta
sklandžiai.
Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:
CHICAGA — NEW YORK SPALIO MĖN. 2 d. — 15 dienų kelionė
iš New Yorko $660.00 + tax,
iš Chicagos $760.00 + tax
11 dienų Lietuvoje

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas iki $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

CHICAGA — NEW YORK GRUODŽIO MĖN 21 d. — 14 dienų kelionė
iš New Yorko $660.00 + tax.
Iš Chicagos $760.00 + tax
11 dienų Lietuvoje

PAID QUARTERLY

•Totai tour prices are subject to airline agreement and govemment
approval.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY.

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į

Chicago Savings and Loan Assn
Philomena D. Pakel, President

6245 SO. WESTERN AVĖ.
U O C R S : Mon. 12 P.M. to 8 r-M., Tuea.

TEL. — GR 6-75
S to 4, Tliurs. & FTL • to 8, Sat. » to 12:30

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Westem Avė., Chicago, III. 60643
TELEFONAS — (312) 238-9787
Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės pas mus.
Paruošiame kvietimus giminėms atvykti j Ameriką. Telkiame infor
macijas kelionių reikalais j visus pasaulio kraštus. Parūpiname lėktuvų
bilietus ir reikalingas vizas.
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LAIŠKAS IŠ WASAGOS
(Spyglių Dyglių redaktorius atostogose, čia
spausdiname jo laišką).
Rašau jums nuo Georgia ežero,
Dieną saulė karšta tik laikykis.
Naktys žvaigždžių lyg nuorūkų paberia
Ir rasa atvėsina plikę.

Suvažiavo čia i Wasagą
Bičiuliai Lietuvių fronto,
Iš Clevelando ir Chieagos,
Ir iš kanadiško Toronto.

Gerai išvažiuoti, bet dar geriau su
grįžti.

ANTRAS KAIMAS IR BLYNAI

DIDIEJI {VYKIAI
Didieji įvykių Šiais metais bu
vo Chicagoje ir už Chieagos. Bu
vo rinkta, šok-ta, keliauta, stovyk
lauta, pąskaitauta ir net Marquette Parko svetainėse alaus nu
gerta. Vis, taip sakant, šventos
lietuvybės ir mūsų jaunimėlio,
mūsų algiukėlių ir birutėlių la
bui. .Salia vaidinimų, susivaidinimų, šalia pykčio buvo ir meilės,
bet kas čia visus tuos reikalaus
užrašys, juk registracijos komisija
rašė visus kas buvo po vieną, o
ne po du.
Bet dar prieš jaunimo kongresą
ir prieš tautinių šokių švente įvy
ko SLA suvažiavimas
Miami,
Fla., ir čia suplaukė net 120 as
menų, kuriuos pasveikino ir pats
•JAV prezidentas. Įvykis buvo di
delis, bent iš aprašymo matyti,
kad net piknikauta buvo ir čia
net prakalbų pasakyta. Žodžiu,
neatsilikta nuo jaunimo, kuris ir
gi stovyklauti buvo pasiruošęs ir,
žinoma stovyklavo.
Paaiškėjo,
kad garbusis susivienijimas, per
dešimtis metų net per trisdešimt
tūkstančių paskyrė kultūrai, tai
gi tik vienu kitu doleriu mažiau,
negu nenaudėlis frontininkas dr.
Kazickas Chicagoje per vieną va
karą surinko. Kadangi šita organi
zacija remiasi Altas, tai buvo tik
tai didinga demonstracija, o jos
draugė iLB, nenorėdama nusileis-ti, surengė tautinių šokių šventę,
kur dalyvavo keliolika tūkstan
čių. Ir dar baisiai politinį žygį at
liko, nusikalsdama bet kokiems
susitarimams pasikvietė preziden
to žmoną, senatorių, gubernato
riaus žmoną ir kongreso narį. O
tas, lyg niekur nieko, atliko dar
didesnį politinį žygį ir huo kapitoliaus vėliavą įteikė ne kam ki
tam, o tautinių šokių šventės pir
mininkui dr. L. Kriaučeliūnui,
gi šis dar toliau nupolitikavo: jis
tą vėliavą, dėkodamas Lietuvių
bendruomenei, įteikė LB c.v. pir
mininkui Vytautui Volertui, ku
ris taip sakant, irgi yra ne koks
padoruolis, bet frontininkas. Žo
džiu, buvo visaip papolitikuota
ir pademonstruota, iš ko matyti,
kad LB yra tikrai nepajėgi, nes
tiek sutraukė šokėjų ir žiūrovų,
kad salėj netilpo, kas ir reiškia
jos nepajėgumą. Kas nepateko,
tas tikrai bus LB priešas.
LB dar daugiau politinių ne
susipratimų padarė. Išsiuntinėjo
amerikiečių laikraščiams įvairių
raštų ir amerikonai išspausdino,
o paskui dar pati giriasi, kad
juos paruošė. Juk tai aiškiai po
litinis reikalas. Bet to dar nega
na, LB išleido informacinį leidi
nį “The Violations of Human
Rights in Soviet oocupied Lithuania”, kurį siuntinėja Amerikos
politikams, kongreso nariams ir
senatoriams. Net ir kandi
datavęs į prezidentus Muskie
už tai dėkojo. Negana to, net ir
antrą laidą leidžia. Visa tai yra
politika ir net gaila, kad LB dir
ba tokį darbą, kokio niekas neno
ri dirbti, argi ji negalėtų kaip ir
kiti ilsėtis ir tada nebūtų jokių
ginčų.
Žodžiu, kas ruošia didelius įvy
kius, išveda žmones iš normalaus
gyvenimo, vargina, trukdo sena
torius ir prezidentienes ir dar
tuo pačiu savo tarpe įneša sąmy
šį, negarbingai grobdama darbą

iš kitų, kada politikai gali mirti
iš nuobodulio arba pavydo.
Dideli įvykiai ir tokius didelius
įvykius ruošiant reikia principi
nio susitarimo tarp visų veiks
nių, kad nebūtų jokio politinio
atspalvio, nes tai pakenks taikai
ir visi pradėsime muštis, šaukda
mi, kad LB visus veiksnius triuš
kindama politikuoja.
Šiaip ar taip, dideli įvykiai
vyksta, verčiamės visi per galvą,
o
kad neužsimuštumėm
ir
žiemos metu kugelio užvalgytumėm, tai P. Visvydas net į Va
saros vaišes pakvietė, tardamas
milžiniško
aktualumo
žodį.
Daug didelių įvykių, todėl LB tu
rėtų imtis pavyzdį iš kitų ir trupu
tį sumažinti veiklą, nes kitaip vi
sas kolonijas nuvarys nuo kojų.
. S. Niūras

DRAMATURGAS IR...
Žiūrovai
“Ne, mes vis dėlto nesame lin
kę, vos uždangai pakilus, į Kos
tą Ostrauską mėtyti
pomido
rais.”

Personažai

“Atrodo, kad šie likiminiai
Matuzaliai šaltai kaukšteltų plak
tuku į kaktą ir pačiam Kostui
Ostrauskui, jeigu ijis pasipainio
tų scenoje.”
Ant. Gustaitis,
“Aidai” nr. 5
ŪGIS IR PERGYVENIMAI
Nors esu bene pora centimet
rų mažesnis ir už Pakštą, nė kar
to per visą gyvenimą nesu nė
pagalvojęs, kad reikėtų tai pergy
venti.
Dr. J. Girnius

“Aidai”, rašydami apie Chioagos Antro. Kaimo škicą “Oi, var
ge, varge”, pastebi: “aktoriai taip
suvėlė žodžius, kad skicas liko ne
suprantamas; atrodė, .kad pago
nių grupė šokinėjo ir šaukė,
stengdamiesi pasiekti didelį bly
ną kabantį virš jų galvų”.

ATSILAIKĖ PRIEŠ VISUS
PAVOJUS

Vyreli, grok, jei nesimokysi,
tai tėvui pasakysiu, kad turi pamo
kas padvigubinti, nes esi labai ta
lentingas.

BARZDŲ SIMPOZIUMĄ
TĘSIANT
Buvo laikai, kada vyrai nešio
jo perukus, barzdas, ūsus, kai jų
kojos buvo aptemptos kojinėmis
iki aukščiau kelių, panašiai kaip
dabar moterų. Keista, kad jau
taip greitai užmiršome ir “lietu
vius barzdočius”. Argi nebūtų, ga
lima sakyti, kad dabartinis mūsų
jaunimas, augindamas barzdas,
grįžta prie senų lietuviškų tradi
cijų?”
“Laiškai Lietuviams”
“Mes suaugę užmirštame, kad
per 2 milijonus žmonijos istori
jos metų tik paskutiniais 50 me
tų yra tiek bebarzdžių. Ne tik
Samsonas ir kuone visi vyriškos
giminės šventieji, bet ir mūsų
tautiniai didvyriai nešiojo barz
das ir ūsus: net ir Lietuvoje užau
gusiųjų taip mėgiamas Maironis
gyrė barzdočius.”
Kun. A. Saulaitis
Jaunimo kongrese

Stasys Pilka “Drauge” liepos
8 d. laidoje rašo. “Petras Vaičiū
nas, regis, tebuvo vienintelis mū
sų dramaturgas, kuriam teko per
gyventi pasikėsinimo prieš gyvy
bę pavojų. Po to, kai “Vairo” nu
mery jis atspausdino “Naujųjų
žmonių” trečią veiksmą, kuris
vyksta seno grafo rūmuose, gavo
anoniminį grasinantį laišką, kad
bus nužydytas”.
“Atvykusį į teatrą, jį pasodino
izoliuotoje ložėje. Uždangai pir
mam veiksmui pakilus, autorius,
nervinės įtampos ir alkoholio
paveiktas, gardžiai... užmigo. Ir
pramiegojo visą spektaklį I Pabu
do tik nuo garsių ovacijų. Nors
ir negalėdamas patikėti, jog dar
tebėra visiškai gyvas”.

Diskutuoja, net karštis ima.
Apie perteklių ir trūkumą idealų,
O paskui jausmų atvėsimui
Užupila kanadišką alų.
Chicagoj madų parodoj
Demonstruoja drabužį išeiginį,
O čia nemokamai parodo
Visokio margumo bikinį.

Ir praeina mergaitės gražuolės,
Ir pakaušiai įdegę šviečia.
Ir ant smėlio tautiečiai parpuolę
Visokias temas paliečia.
Dega nosys ir nugaros dega,
Po kultūrų ir šokių ilsis kūnas,
i
Ir siunčia visiems linkėjimus iš Wasagos
Jūsų
dr. Saliamonas Aliūnas

MIAMI KONVENCIJOJ DEMOKRATAI
UŽMIRŠO PREZIDENTO PAVARDĘ

Sakoma, jog milijonai žodžių
plūdę iš demokratų lūpų jų kon
vencijoj, Miami vasarvietėje, spe
cialiai apie demokratų partijos
vadus, buvusius praeityje.
Franklin Delano Roosevelto pa
vardė buvusi paminėta 19,865
kartų, ypač didžiuosiuose “spyčiuose”.
Pakankamai didelė pagarba
žodžiais buvusi sukasta ir buv,
prezidentui Harry S. Trumanui.
Dauguma kalbėtojų, po kartą
ar net po keletą kartų, paminė
ję vardus vieno ar kito Kenedžių.
Vienok, kas labai keista ir nuo
stabu, niekas, o niekas neužsi
minęs apie buvusį prezidentą
Lyndoną Johnsoną. Atrodę, jog
jis Ir jo administracija Amerikoj
niekad neegzistavusi.
Šį reikalą, tyrinėjęs torontiškis
“Daily Star” reporteris Gary Lau
tens. Jis, įsmukęs į konvenciją, ir
— Žinote, šis virėjas gauna kas sa
ėtnęs
klausinėti:
vaitę iš moterų bent keletą pasiūlymų
— Kada gi jūs, demokratai,
tuoktis.

KASTYTIS IR JŪRATĖ

“Jei dievaitis Perkūnas būtų
leidęs Kastyčiui pasilikti Ginta
ro dvare su pusžuve Jūrate — ką
tas vargšas Kastytis su ja būtų
veikęs —'Būtų tik žiūrėjęs į ją
kaip katinas į lašinius besilaižy
damas per amžius begalinius?..
O jei Kastytis būtų buvęs toks
gramozdas kaip šia proga jis pro
gramoj
buvo
“humaliavor
tas”, tai dievaitiška Jūratė nė iš
už Gintaro Rūmų auksinio pe
čiaus nebūtų išėjusi į jį pažiūrė
ti”.
Nadas Rastenis
“Atminti reikia, kad KastyčioJūratės romansas buvo prieš ko
kius 00000 plius metų.”
N. Rastenis-

“Tik švariu vandeniu galima
nušluostyti purviną veidą.”
Dr. J. Adomavičius

trauka laikraščiuose kilnojant už
ausų savo šunį? Na, ir 1.1.
—Ką tas viskas turi bendra su
demokratų partija? — klausia
mai atšovęs kalbinamasis.
—‘Jeigu jūs neprisimenate jo
rando pilvo srity arba nuotykio
su šunim, tad — kaip apie Viet
namą? Juk prezidentas Johnsonas buvo vienas tų, kuris pasiun
tė 500,000 karių į Pietinę Aziją.
— Dabar aš jau suprantu, ko
kiam reikalui čia jūs pinate sa
vo istoriją. Nieko nebus. — Ne
išprovokuosite, — su ironiška
šypsena pastebėjęs
kalbinama
sis. — Kiekvienas kvailys tai ži
no, jog Vietnamo karas — yra
Richard Nixono karas.
—Gkay, aš pasiduodu, —pra
taręs Gary Lautens. — Bet, ta pa
čia proga, kokia jūsų pavardė?—
paklausęs kalbinamąjį.
— Jūs galite mane vadinti Hubie, arba, iniciališkai tariant, HHH.
Paruošė pr. ai.

pagerbsite 'Lyndoną?
— Lyndoną? Kokį Lyndoną?
Paklaustasis, palaukęs
kiek,
vėl pridūręs:
— “Kaip jūs “spelinate” jo pa
vardę?
— J-o-h-n-s-o-n — lygiai taip
pat, kaip Johnson City. Savaime
aišku, jūs prisimenate Lyndon
Johnson. Spauda ji dažniausia
trumpai minėdavo inicialais
LBJ.
— Sorry, neprisimenu.
— O kaip apie Ladybird, Lu
cy Bird ir Linda Bird?
— Mes esame čia, Miami va
sarvietėje, išrinkti kandidatą
naujus prezidentus, — jis atšo
vė, — ir neturime laiko kalbėti ir
diskutuoti apie jokius paukščius.
— Tačiau Lady Bird, Lucy
Bird ir 'Linda Bird kartą gi gyve
no Baltuosiuose Rūmuose, kartu
su LBJ, — nenusileidęs Gary
Lautens.
— Ar jūs galėtumėt tai tvirtin
ti? - paklausęs kalbinamasis de
mokratas.
— Tai buvo rašoma visuose
laikraščiuose, —‘Lautens spyręsis.
— Jūs negalite viskuo tikėti,
ką skaitote laikraščiuose, — už
kalbintasis tai nuneigęs. — 19
48 metais laikraščiai rašė, kad ir
Tomas Dewey buvo Baltuosiuo
se Rūmuose.
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Prie vasaros vaišių

POETAS IR DIKTATORIAUS
BATAS
Sovietinis poetas Vozensenskis
ne kartą norėjęs atvykti į Ameri
ką ir šiam jo norui realizuojan
tis, yra parašęs eilėraštį, kurį amerikiečiai išspausdino ir
jis
skamba taip:
— Lies are written on fat faces
that should be hidden in
trousers.
Būt one is even more ashamed,
■perhaps,
when the King of the country
pauses before taking off a shoe
at a public session,
and wonders anxiously:
“Heli, I remember
washing one of my feet
yesterday,
būt which one: the righ or the
left?”

Verčiant šį šaunų eilėraštį, teks
tas maždaug skambėtų taip:
—‘Melai išrašyti veiduos,
kurie turėtų slėptis kelnėseBet vienas gal buvo daugiau
susigėdęs,
kai karalius šalies,
susilaikė prieš nusiimdamas batą
viešoj sesijoj
ir stebėjos baimingai:
“Po velnių, aš atsimenu,
kad vakar mazgojau vieną koją,
— Ar jūs norite tuo pasakyti, bet kurią: dešinę ar
jog Lyndonas Johnsonas, demo kairę?”
K. Meškelė
kratas, nebuvo Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidentu nuo 19PASKUTINIS ŽODIS IR
63 iki 1968 metų?
DOLERIS
— Žinai, Juozai, mano žmona
— Jūs čia mums neįpiršite kaž
kokio tai Lyndano, dar kažkokes- visada nori paskutinį žodį tarti.
— Tai džiaukis, nes mano
nių paukščių ir t. t. — atkirtęs,
žmona
vis nori paskutinio dole
net su matomu pykčiu, kalbi
rio.
namasis.
SPEKTAKLYJE
—Bet, tai pradėkime nuo pat
— Nekoks veikalas! Geriau aš
pradžios, — pasiūlęs Lautens. — būčiau grąžinęs bilietą ir pinigus
Johnson yra aukšto ūgio teksikie- atsiėmęs, —kalbėjo pusgarsiai
tis. Galimas daiktas jūs matėte vienas žiūrovas.
jo nuotrauką laikraščiuose ro
— Palauk kito veiksmo, kur
dant seną randą pilvo srityje, viskas vyksta po trijų dešimčių
kuris buvo pasilikęs, bene, po metų — galėsi ir procentų parei
apendicito operacijos. Arba, ko kalauti, — patarė jam užpakaly
gero, gal jūs prisimenate jo nuo- sėdintis kaimynas.

“Bet tu įsakyk buliui lakštingala
suokti ar šeškui kvepėti. Nieko!
neišeis tol, kol jautis netaps lakš
tingala ar šeškas rože”.
Dr. J. Adomavičius

— O —
PASIGYRĖ
— Mirktelėjo žvakė elektros
lemputei ir pasigyrė:
— Tu taip nemoki mirksėti.

Mesk darbą ir skubėk i posėdį sėjos paspartinimo reikalu...
Sovietų okupuotoj Lietuvoj

Hipis nukonkuravo baidykle^

