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Pasitaiko, kad koks žinomas 

žmogus (turime minty abi lytis), 
pasiekęs pensijos slenkstį, ryžtasi 
pasitraukti iš pareigu, į kurias jis 
įdėjo žymią savo gyvenimo dalį. 
Norime jį pagerbti. Gražiai pa
minėti spaudoje.
Tam reikalui redaktoriai papra

šo straipsnių, pasisakymų, cha
rakteristikų iš žmonių, artimiau 
pažinojusių tą asmenį. Retas atsi
sako, nes gero žmogaus pagerbi
mas yra vertinga žmonijos tradi
cija, gyvuojanti tūkstančius metų 
ir niekam niekad nenusibostanti.

Po kurio laiko redaktoriai gau
na ilgesnių ir trumpesnių raši
nių. Visi gražiai, išmintingai pa
rašyti, su tam tikra šventiška in
tonacija. Visur trykšta inteeija 
parodyti jubiliato pačias geriau
sias savybes. Rašėjai, viens kitą 
pakartodami, pateikia oficialius, 
daugeliui jau žinomus faktus, 
xad jis ten ir ten mokėsi, ten ir 
ten dirbo, tą ir tą sukūrė, organi
zavo, steigė, vadovavo. Taip pat 
uoliai kartojama, koks jis darbš
tus ir gabus, aukojasi visuomenei, 
tėvynei, rūpinasi jaunimu ir pan. 
O įžangose ir pabaigose, kaip tai
syklė, pažymima, koks jis nepra
lenkiamas, gerbiamas, mylimas ir 
neužmirštamas ateityje.

Žinoma, ir tokia enciklopedinė 
informacija ir dorybių harmoni
ja yra reikalinga bendram vaiz
dui sudaryti. Susižavėjimas asme
niu gi išreiškia tai, ką visuome
nė apie jį galvoja. Bet ar tai vis
kas? Ar žinomi dalykai ir gražūs 
komplimentai jau nusako visą 
žmogų? Skaitai pastraipą po pas
traipos, vartai leidinių puslapius, 
ir, deja, pasigendi įvairesnio 
žmogiškos buities vaizdo. Nėra 
prozos. Nėra spalvų. Nėra humo
ro. Jei pasitaiko sąmojo lašas, tai 
įdėtas nežymioje vietoje, kad nie
kas nepastebėtų.

Kodėl žmonės, draugavę ar 
bendravę su žymiuoju pensinin
ku, nepasistengė ar tiesiog neiš
drįso apie jį pasakyti ką nors 
naujo? Nepasistengė parodyti jo

žmogišką prigimtą ir didybę iš 
savito kampo?

Savaime suprantama, niekas 
nenori kompromituoti gyvų ir 
dar sveikų žmonių su perdėm 
asmeniškais faktais. Tie dalykai 
tikriausiai bus spausdinami po 
daugelio metų, jei neišnyks dro
vumo ir atsargumo nirvanoje. 
Bet yra gi nekaltų vaizdingų 
fragmentų, sąmojingų išsireiški
mų, anekdotiškų situacijų... Vi
sa tai galima jau dabar drąsiai 
skelbti, neužgaunant žmogaus, ir 
tuo parodyti įvairesnę jo gyveni-1 
mo panoramą. Juk mums žymiai 
mieliau išgirsti, kad sukaktuvi
ninkas mėgsta žūklauti jūroje, o 
rytmečiais pareigingai pavedžio- 
ja mylimą šuniuką Špygą, negu 
iš straipsnio patirti, kad jis smar
kus visuomenininkas ir mielai 
dalyvaująs lietuvių spaudoje.

Dar mieliau ir naudingiau, jei 
rašėjas iškelia neeilinį gyvenimo 
epizodą. Sakykime, jubiliatas, 
jaunas būdamas, mėgęs buriuoti 
ežere. Net audringomis dienomis 
išplaukdavęs į tolį. Bet kartą ū- 
žianti vėtra sudraskė bures, per
laužė stiebą. Valtelė kaip šipu
liukas blaškėsi bangų bedugnėse. 
Atrodė, kad jau, jau artėja... Ir 
taip toliau. Arba toks atsitikimas: 
vieno minėjimo metu savo inspi- 
racine kalba jis taip sujaudinęs 
auditoriją, kad žmonės plojo ly
giai dešimt minučių ir laisvini
mo darbui aukodami iš kišenių 
iškratė visus centus.banknotus 
palikdami piniginėse.

Gyvenimas yra turtingas. Ne
rasime žmogaus, kuris tam tik
rais žygiais nebūtu susikūręs as
meninės odisėjos.Tuo jis didžiuo
jasi ir nori, kad ir kiti apie tai 
išgirstų. Todėl, pasitaikius pro
gai, pagerbdami šviesų žmogų 
(vyrą ar moterį), pabandykime 
žinomus enciklopedinius faktus 
paįvairinti dar negirdėtais daly
kais. Spekuliatyvius apibūdini
mus bei analizes palikime veda
mųjų rašėjams.

Ateities monografai, istorikai

Dar prieš kelioliką metų ame- bajoris (Ohio Statė University). 
europie- Jis apibūdino Meko eiles ne kaip 

"• Vokietijos pokario metų “atsimi- 
:eratūros tebuvo egzotiški nuliai, nimus”, bet kaip “jo sielos auto- 
šiandien jos jau egzistuoja. Bib- portretą”. Po tų eilių paviršiniu 
liotekų lentynose jau rikiuojasi j “palaidumu” ir “prozaiškumu” 
Silbajorio “Perfection of Exile”,'jis įžiūrėjo “organišką ritmą”, 
poezijos bei prozos antologijos, | Ilona Gražytė-Maziliauskienė 

į (College Ahuntsic, Montreal) į- 
■vedė klausytojus į visai skirtin- 
i gą novelisto Juozo Apučio pasau- 
j lį. Jo rinkinyje “Horizonte bėga 
šėmai” nužmoginti ' žmonės, 
praradę kilnumo ir prasmės pa
jutimą, brutalizuojami ir luoši-

rikiečiams ar vakarų 
čiams lietuvių, latvių ar estų li-

VIany 1 and leidyklos tomai. Aka- 
leminiuose žurnaluose nuolatos 
pasirodo straipsniai ir recenzijos 
Pabaltijo literatūrų temomis.

Vėl viena jų konferencijų įvy
ko spalio 28—29 d .Ohio Statė 
universitete. Šių eilučių autorius 
jon automobiliu važiavęs, kaip narni, kaip traktorių (“laukinių 
anglų baladėj, ne 10, ne 20, bet j šernų”) ardoma aplinka. Aputis 
100 mylių, pavėlavo pradžion ir i piešiąs jų atvaizdus su atjauta, 
turėjo išvykt prieš pabaigą, bet | bet be jokio sentimentalumo. Jam 
įspūdžių ir minčių susirinko vi- rūpi žmogiškosios buities trapie- 
sam prekiniam traukiniui pripil- ji, žiaurieji požiūriai, nenumato- 
dyti.

Konferenciją atidarius Ohio
Statė universiteto humanitarinių1 lenkų ir lietuvių dramaturgijose 
mokslų dekanui Arthur E. (palygino Algirdas 
Adams, įvadinius pranešimus pa- •
teikė visuomeninių mokslų spe
cialistai. Latvis Edgar Anderson 
(San Jose Statė College) istoriko 
akimis apžvelgė latvių istorinį ro
maną pastarųjų 50-ties metų bė
gyje. Estas Rein Taagepera gvil
deno jautrią politinės kolabora- 
cijos problemą estų literatūroje ir 
nurodė eilę įdomių paralelių su 
kitų Rytų Europos tautų rašyto
jų taktikomis. Estų rašytojai, 
kaip lenkai ar čekai, diskutuoja 
dabartines problemas, įvilkdami 
jas į istorinius rūbus. Kai kurie 
estų intelektualai naudoja čekų 
“narsiojo kareivio Šveiko” takti
ką: neplaukti prieš srovę, dėtis 
režimo rėmėjais, o tikrovėje iš
naudoti savo pozicijas estų kul
tūrai ir pasipriešinimui tvirtinti. 
(Mūsiškis Vincas Trumpa, svei
katai sušlubavus, konferencijon 
negalėjo atvykti).

Lietuvių paskaitininkų proce
siją pradėjo Kostas Ostrauskas, 
kaip mūsų taip dažnai ir grau
džiai apraudojamo egzilio gynė
jas. Atmetęs egzilio apoteozę, 
randamą, pvz., Adomo Mickevi
čiaus mistiniuose raštuose ar ru
muno Vintila Horios romane 
“Dievas gimė egzilyje”, jis apta
rė tai, kas egzilyje teigiama. Sa
vo blaivumu ir beiliuziškumu 
Ostrausko žvilgsnis buvo para
doksaliai neegziliškas. Nepamir
šęs ir egzilio ligų, jis pastebėjo, 
kad Tėvynėse literatūros 
kyla, o egzilyje jos ateitis 
lota. Ostrauskas užbaigė 
paskaitą, tvirtindamas, kad 
dėlto egzilis buvęs “vertas 
kainos”, kurią už jį turėjome 
mokėti.

Lietuvio egzilo poeto ir filmi
nio avangardisto Jono Meko 
naują eilių knygą, “Reminiscen
cijos”, nagrinėjo Rimvydas Šil-

mi įvykiai.
Avangardinius -pasireiškimus

lygis 
mig- 
savo 

vis 
tos 
už-

labai įvertins tuos rašinius, ku
riuose atsispindi ne tik visuome
nės veikla, ne tik gelmė, bet ir 
spalvinga, vagota buities įvairovė.

Pr.V.

> Landsbergis 
(Fairleigh Dickinson University, 
Rutherford, N.J.). Nors lietuvių 

teatralams ir dramaturgams 
Lenkija yra pagrindinis langas 
j scenos avangardą, tiesioginė 
lenkų įtaka esanti palyginti 
gana ribota. Lietuvių avangar
distai daugiau Unkštą prie lenkų 
dramaturgo S. Mrozeko esminiai 
racionalistinės ir humanistinės 
“parabolinės” dramos, negu prie 
“grynosios Formos” (I. S. Witka- 
cy) siekimų.

Latvių ir estų 
buvo gausesni už 
lietuviai sėslesni? 
ni? Kuklesni?) Vieną jų, Aleksį 
Rannitą, galime dalinai priskir
ti ir prie mūsiškių. Jis “subjek
tyviai” pristatė savo pažiūroms 
giminingą estų kritiką, Ants 
Oras, virtusį savotiška instituci
ja estų literatūroje. Oras, įdomiai 
rašęs apie Pabaltijo literatūrų 
vystymosi raidą, teigiąs, kad me
nas turėtų būti “etniškas”, gi
liai įsišaknijęs praeitin, bet jo 
viršūnė turėtų pakilti virš “et
niškumo”. Pačio Rannito poezi
ją pagal lenkų kritiko Roman 
Irurgandeno koordinatas anali
zavo estų literatūros istorikas 
Victor Terras (Brovvn Universi
ty), Pasak jo, kaip klasikinis po
etas, Rannitas užpildo spragą pa
grindinai romantinėje estų poezi- j 
joje.

Apie 
įvaizdį 
Vai terš 
of Wisconsin). Latvių poetams, 
tiek tėvynėje, tiek išeivijoje, Ry
ga yra tapusi ir mistiniu objek
tu ir erotine metafora, ir savo 
tapatumo išraiškos simboliu. 
Tarp Rygą dainuojančių vietinių 
bei išeivių poetų daugiau pana
šumų, nei skirtumų.

Gunars SalinŠ, vienas iškiliau
sių latvių poetų (dėstantis psi
chologiją Union College, New 
Jersey), nupiešė ypač gyvą lat
vių literatūros “enfant terrible” 
Dzintaro Sodumso portretą. So-

(Nukelta j 6 pusi.)

paskaitininkai 
lietuvių. (Ar 
Nepaslankes-

Nuotrauka Vytauto MaželioDr. Juozas Girnius

Dr. Juozui Girniui
paskirta Ohio 

Lietuvių gydytojų 
draugijos premija

Rygos dominuojantį 
latvių poezijoje kalbėjo 
Nollendorfs (University

Jau keliolikti metai, kai Ohio ištikimybė” (1961) — veikalas 
Lietuvių gydytojų draugija vis apie tautinės gyvybės išlaikymą 
skiria kasmet po tūkstantinę do- išeivijoje, išverstas ir latvių kal- 
lerių kuriam nors kūrybingam bon; “Žmogus be Dievo” (1964) 
mūsų rašytojui, muzikui, meni----- ateizmo istorinė apžvalga ir
ninkui, mokslininkui ar ir šiaip kritinė analizė, šio stambaus vei- 
kultūrinės veiklos tam ar kitam 
kolektyvui, pabrėžiant jų išskir
tinę reikšmę lietuviškosios iš
eivijos kūrybinei gyvybei, šie
met ta premija spalio 22 d. 
draugijos valdybos posėdyje, 
Clevelande, paskirta dabarti
niam kultūros žurnalo “Aidų” 
redaktoriui dr. Juozui Girniui.

Premijos paskyrimu prasmin
gai įvertinama dr. Juozo Gir
niaus mokslinio ir šiaip kūrybi- 
nio-kultūrinio darbo duoklė, su 
pilta išeivijos išliekančių verty
bių aruodan. O tų, nuo Juozo 
Girniaus pavardės neatjungia
mų, darbų ir veikalų, kurie, rei
kia manyti, ir lėmė premijos 
paskyrimą, jau yra ilga ir ne
ištrinama eilė, štai bent labiau
siai matomi: “Tauta ir tautinė

kalo rankraštis yra laimėjęs 
“Aidų” mokslinę premiją; “Lais
vė ir būtis” (1953) — veikalas, 
skirtąs filosofo K. Jaspers ke
liamų problemų nagrinėjimui; 
“Idealas ir laikas” (1966) — 
žyilgis j dabarties ateitininkiją ir 
išeiviją. Kolektyviniuose veika
luose dr. J. Girniaus dar pa
skelbtos labai įžvalgios tam tik
rų sričių studijos: “Liberaliz
mas ir krikščionybė” (Lietuviš
kasis liberalizmas, 1959); “Isto
rinė krikščionių atsakomybė” 
(LKMA Suvažiavimo darbai V, 
1964); “Visumos žvilgis į mūsų 
egzodo literatūrą” (Lietuvių li
teratūra svetur, 1968); “Žmo
gaus prasmės žemėje poezija” 
(Žemė, 1951). O kur dar giliai 
išmąstytų straipsnių apstas išei
vijos kultūros žurnaluos ir laik-

raščiuos. Ant premijos svars
tyklių verta dėti ir kultūrinių 
leidinių redagavimo svarsčius: 
Juozas Girnius buvo vienas “Li
teratūros Lankų" žurnalo (1952 
-1959) steigėjų ir redaktorių, 
buvo vienas iš trijų pagrindinių 
“Lietuvių Enciklopedijos” re
daktorių, o nuo 1965 m. reda
guoja vienintelį mėnesinį mūsų 
kultūros žurnalą išeivijoje “Ai
dus”, kurių metiniai komplektai 
vienas po kito tampa kultūri
niais lietuviškosios išeivijos mo
numentais. Už visų šių darbų 
kultūrinį rezultatą Ohio Lietu
vių gydytojų draugijos premija 
paskirta labai vertai ir prasmin
gai. Reikia tik džiaugtis, kad 
mūsuose atsiranda tokių šviesių 
mecenatų,, o šalia jų ir kūrybin
gų žmonių, kuriems paskirta 
premija pati savo vardo nesu
menkina.

Džiaugiantis čia premijos pa
skyrimo faktu, reikia vis dėlto 
drauge atkreipti dėmesį ir į vie
ną nuosmūkinį reiškinį, . kuris 
panašiomis progomis iš pašalės 
bando su savo trigrašiu brautis 
į kultūrinio darbo sritį. Ir šį kar
tą “Dirvoje” (1972 m. spalio 27 
d.), informuojant skaitytojus 
apie Ohio Lietuvių gydytojų 
draugijos premijos paskyrimą 
dr. Juozui Girniui, be kita ko, 
rašoma: “Kai kurie draugijos 
nariai (tai maždaug “sakė — 
pasakė” bobučių “argumentas”. 
k. brd.) pastebi, kad praeityje 
premija už kultūrinius ir visuo
meninius nuopelnus buvo ski
riama asmenims, neatsižvel
giant jų politinių nusistatymų, 
tačiau paskutiniosios trys pre
mijos iš eilės buvo paskirtos 
vien Lietuvių Fronto Bičiuliam: 
dr. A. Maceinai, prof. Z. Ivins
kiui ir dabar dr1. J. Girniui.”

Taigi ir kultūrinių premijų 
skyrimą “Dirva” norėtų lemti 
ne žmogaus atliktų darbų verte, 
bet tik kompiuterine mūsų par
tijų aritmetika. Sakysim jeigu 
x partijos ar pasaulėžiūros žmo
gus jau gavo šiemet premiją, tai 
kitąmet premiją būtinai skirti 
y partijos ar pasaulėžiūros žmo
gui. Tačiau šią politinių mūsų 
veiksnių praktikuojamą aritme
tiką palikime jų įprastiems 
kompiuteriams, o kultūrinėje 
srityje žiūrėkime tik žmogaus 
kūrybinio pajėgumo. “Dirva” 
lengvai pasipiktino, kad Ohio 
gydytojai paskyrė premijas dr. 
A. Maceinai, prof. Z. Ivinskiui ir 
dr. Juozui Girniui. Tačiau, prieš 
reiškiant nepasitenkinimą, rei
kia įrodyti, kad jie visi trys nė 
to tūkstančio (kuris šiandien ir 
lietuviams nėra jau toks didelis 
pinigas)nėra verti. Kai to ne
įrodoma, tai geriau politikos 
ožiams į ne savo srities daržą 
ir nešokti.

Pagarbos vertiems šios premi
jos mecenatams — Ohio lietu
viams gydytojams linkime ir 
ateityje, kultūrinio pobūdžio 
premiją skiriant, žiūrėti vien 
kultūrinio ir kūrybinio rezulta
to, o ne politikos žmonių pa
mečiui peršamos partinės arit
metikos. .... fc. brd.
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Laiškai mano kritikams (2)

Apie pasaulio sukūrimą 
iš nebūties

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

1

Kalbėdamas apie P. Teilhard 
de Chardin evoliucinę filosofiją 
bei teologiją, “Didžiųjų dabarties 
klausimu” autorius negalėjo ap
lenkti ir pasaulio kūrimo iš ne
būties, nes Teilhardo teorijoje 
žodis ‘kūrimas’ yra vartojamas 
nuolatos, kita betgi prasme, negu 
jam ją teikia Krikščionybė. Todėl 
autorius ir rašė: “Krikščioniško
jo kūrimo samprata yra atremta 
į nebūtj: kur nėra nebūties, ten 
negali būti nė kūrimo krikščio
niškąja prasme. Tad kiekviena 
ontologija, kuri savo pagrinduo
se nepažįsta arba nepripažįsta 
nebūties, neturi ir negali turėti 
kūrimo sąvokos. Kiekviena šito
kia ontologija yra nekrikščioniš
ka, nors ir kalbėtų krikščioniš
kais terminais, nes vieno termi
no ‘kūrimas’ Ha nepakanka. Kad 
kūrimo samprata būtų krikščio
niška, reikia kalbėti ne tik apie 
kūrimą apskritai, bet ir apie kū
rimą iš nebūties. Tai savaime 
aišku, taip kad plačiau apie tai 
kalbėti nėra reikalo” (p. 247— 
48).

Pasirodo tačiau, kad dviem 
mano kritikam, būtent. A. Bal- 
tiniui ir P. Celiešiui, abiem filo
sofijos daktaram, šis krikščioniš
kojo kūrimo sampratos siejimas 
su nebūtimi nėra savaime aiškus 
dalykas. P. Celiešius net priskiria 
kūrimo iš nebūties idėją pačiam 
autoriui, sakydamas: “A. Macei
na prileidžia, kad Dievas kūrė 
pasaulį iš nebūties arba niekio” 
(cit brošiūra, p. 8), neatkreip
damas dėmesio, kad tai anaiptol 
ne Maceinos prielaida, o krikš
čioniškosios ontologijos ir teolo
gijos teiginys, IV Laterano Susi
rinkimo (1215) paskelbtas dog
ma ir pakartotas I Vatikano Su
sirinkimo (1870) net anatemos 
būdu: “Kas neišpažįsta, kad pa
saulis ir visi daiktai visa jų subs
tancija yra Dievo kildinti iš nie
kio, ... tebūna atskirtas” (DenZ. 
1801—1805). Tai autorius pri
mena ne šiem dviem kritikam 
‘pagąsdintų’, bet kad parodytų, 
jog, priekaištaujant kūrimui iš 
nebūties, yra priekaištaujama ne 
kokiai nors asmeninei pažiūrai, 
bet vienai iš pagrindinių Krikš
čionybės tiesų. Nuosekliai tad ir 
pokalbis šiuo klausimu turi vyk
ti ne tam, tarsi autorius gintų 
kūrimą iš nebūties kaip savojo 
mąstymo pradą arba pirmąjį 
principą, kurio negalima įrodyti, 
o reikia jį tik priimti arba jo ne
priimti (plg. P. Celiešius, cit. 
broš. p. 8), bet kad visi bend
romis pastangomis pasklaidytu- 
me, kiek tai įmanoma, šią savo 
.esmėje ontologinę problemą, ta- 
Hau nebeatskiriamai susijusią su 
mūsų tikėjimu į Dievą—Kūrėją. 
Štai kodėl tiek IV Laterano, tiek 
I Vatikano Suširinkimai į dogmi
nę apibrėžti įtraukė ne tik tai, 
kad pasaulį Dievas sukūrė, bet ir 
tai, kad jis sukūrė jį iš niekio. 
Mat, esama takių filosofinių są
vokų, be kurių religinės tiesos ne
gali būti išreiškiamos žmogiš
kuoju būdu, neprarasdamos sa
vos esmės. Tokios sąvokos, pa
vyzdžiui, yra ‘asmuo’ ir ‘prigim
tis’: jomis yra nusakomos Šv. Tre
jybės (viena prigimtis trys as
mens) ir Kristaus būtybės (dvi 
prigimtys vienas asmuo) krikš
čioniškosios sampratos. Visos 
trinitarinės ir christologinės pir
mųjų amžių klaidos kaip tik ir 
kilo iš šių dviejų filosofinių są
vokų bei jų santykio neišsiaiški- 
nimo ar jų nepritaikymo anom 
dviem apreikštosiom tiesom.

ANTANAS MACEINA

Tokios rūšies sąvoka yra ir 
‘nebūtis’ arba ‘niekis’. Pati sa
vyje ji yra grynai ontologinė. Ji 
anaiptol nėra religinė, kaip to 
norėtų A. Baltinis, teigdamas: 
“Ką reiškia ‘kurti iš nieko’? Tai 
yra religinė sąvoka, kuri reiškia, 
kad Dievas pasaulį sukūrė ir dau
giau nieko” (“Draugas” 1972.111. 
11, d. II, p. 3). O nei Kurti iš 
niekio reiškia žymiai daugiau, 
negu tik paprastą teigimą, kad 
sukūrė. Kurti iš niekio reiškia 
teikti kūrimui tam tikrą atžvilgį 
(differencia specifica), kuris die
viškąjį kūrimą atsieja nuo bet 
kurio kito — gamtinio ir žmo
giškojo — kūrimo. P. Celiešius 
šia prasme teisingai pastebi, kad 
Senojo Testamento Pradžios 
knygos autorius, “kalbėdamas a- 
pie pasaulio sukūrimą, nesako, 
kad Dievas sukūrė pasaulį iš nie
kio, bet stačiai pradeda nuo bu
vimo, sakydamas: ‘Pradžioje Die
vas sukūrė dangų ir žemę” (Pr 
1, 1. cię. broš. p. 8). Kitaip ta
riant, Pradžios knyga išreiškia 
dar tik kūrimo giminę (genus 
proximum) arba tai, kad pasau
lis yra Dievo padaras. Tačiau 
kokios rūšies yra šis padaras, 
nurodo kita sąvoka, būtent “nie
kis’, kuris Šventraštyje užtinka
mas vieną vienintelį kartą II 
Makabėjų knygoje: “Pažvelk į 
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dangų ir į žemę ir pasvarstyk vi
sa, kas joje yra, ir atsimink, kad 
ją Dievas iš nieko padarė” (II 
Mak 7,28). Tuo būdu kūrimas 
įgyja rūšinę žymę: iš niekio. Bet 
kas yra šis niekis, aiškina nebe 
Apreiškimas, o žmogaus protas 
arba filosofija. Ir jos aiškinimas 
šiandien yra įėjęs į krikščioniš
kojo kūrimo sampratos pagrin
dus, taip kad nebūties taip lygiai 
negalima išjungti arba pastūmė
ti į šalį, svarstant pasaulio kūri
mą, kaip kad asmens ir prigim
ties negalima išjungti, svarstant 
Šv. Trejybę arba Kristaus būtybę.

Kokių tad priekaištų daro kri
tikai kūrimo iš nebūties idėjai, 
telkdami juos ne apie kūrimą, bet 
apie nebūtį?

2.
Visų pirma P. Celiešius pata

ria apie nebūtį ryšium su pasau

lio kūrimu iš viso nekalbėti: “Iš 
ko Dievas kūrė dangų ir žemę, 
nėra reikalo mum spėlioti, nes tai 
yra už mūsų galvojimo ribų” 
(cit. broš. p. 8). Į tai, atrodo, 
linksta ir A. Baltinis, sakydamas, 
esą kūrimo iš nebūties “negali
ma protu suvokti nei žodžiais iš
reikšti” (op. cit. p. 3). Be abe
jo, tai lengviausias kelias apeiti 
tikėjimo tiesų sunkenybėm. Ta
čiau ar jis įmanomas? Ar tai, kad, 
kaip teisingai pastebi Celiešius, 
“pasaulio kūrimas yra mum pa
slaptis” (t. p.), atleidžia mus nuo 
pareigos šią paslaptį apmąstyti 
ir pateikti tokį jos aiškinimą, ku
ris neprieštarautų nei logikai, 
nei jos pačios esmei? Juk kiekvie
na tikėjimo tiesa savo pagrinduo
se yra mum paslaptis — ypač 
Šv. Trejybė ir Kristaus Įsikūniji
mas. O argi ne apie šias dvi tie
sas yra krikščionių daugiausia 
mąstyta bei rašyta? Argi ne šios 
dvi tiesos, kaip minėjome, buvo 
dogmiškai nusakytos ontologinė
mis sąvokomis? Tas pat yra ir su 
pasaulio kūrimu iš .niekio. Pa
tarti nekalbėti, “iš ko Dievas kū
rė dangų ir žemę”, yra lengva; 
tai įvykdyti betgi labai sunku. Ir 
pats P. Celiešius, kuris priekaiš
tauja'autoriui, kam šis kalbąs, 
kad Dievas pasaulį sukūrė iš nie
kio, daro lygiai tą patį — jau 
net paaugliam. Savo paruošta
me katekizme “Tikėjimo tiesų 
santrauka jaunuoliams” (Chica- 

gos—Roma 1972), jis visų pirma 
klausia: “Iš kur visa atsirado? Iš 
kur kilo šis visas pasaulis?” (p. 
17). Paskui papasakoja, kad visa 
tai sukūrė Dievas. Tačiau ar tuo 
Celiešius ir pasitenkina? Anaip
tol. Jis rašo: “Dievas, sutvėręs 
pasaulį iš nieko (m. pbr.), visą 
laiką jį palaiko, kad jis būtų. Jei 
Dievas nepalaikytų pasaulio, tai 
jis pavirstų į nieką” (p. 18). Ir 
juo toliau, juo filosofiškiau: “Kai 
mes sakome, kad Dievas pasaulį 
sutvėrė, tai reiškia, kad jis pa
saulio nepadarė iš kokios anks
tesnės medžiagos, bet iš nieko 
(pbr. Celiešiaus). Žmonės taip 
pat gali daug ką sukurti. Bet jie 
nepadaro jokio daikto iš nieko... 
Šį pasaulį Dievas sutvėrė iš nie
ko” (p. 18). Jeigu tad Celiešius 
randa prasminga taip aiškiai pa
brėžti pasaulio sukūrimą iš nieko 
jaunuoliam, tai kodėl man reikty
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susilaikyti ir nekalbėti apie niekį, 
sklaidant Teilhardo teoriją suau
gusiam ir šią sklaidą pateikiant 
ne katekizmo, bet daugiau ar 
mažiau filosofinės studijos lyti
mi? Tai argumentum ad homi- 
nem, bet jis čia buvo reikalingas 
priminti, nes nevalia kitam pri
kišti to, ką ir pats darai.

9
Kas verčia betgi mus, kalbant 

apie pasaulį, kalbėti ne tik pa
prastai apie kūrimą, bet ir apie 
kūrimą iš nebūties arba niekio? 
Atsakymas labai aiškus, reikalas 
teikti rūšinę skirtybę krikščio
niškajai pasaulio atsiradimo 
sampratai. Visos juk religijos 
skelbia pasaulį atsiradus. Tačiau 
kokiu būdu? Ir štai, jų atsaky
mai yra labai •įvairūs. Fr. Heileris 
savo knygoje“Religijos apraiškos 
ir esmė” suima šiuos atsakymus 
į keturias grupes: a. savaimingas 
pasaulio kilimas, skylant pasau
liniam kiaušiniui arba net ir die
vybei, b. gimimas iš dievybės, 
c. esančios medžiagos apdirbimas 
ir d. kūrimas iš niekio (plg. Frie- 
drich Heiler, Erscheinungsfor- 
men und Wesen der Religion, 
Stuttgart 1961, p. 471—72). Pir
mosios grupės atsakymas yra pats 
primityviausias, nes jis nebeklau
sia, kaip santykiauja tasai ‘pa
saulinis kiaušinis’ su dievybe; 
antrosios grupės atsakymas buvo 
plotino paverstas filosofine ema
nacijos teorija, sutapatinančia 
pasaulį su dievybe kaip Absoliu
to išplauka; trečiosios grupės at
sakymas yra platoniškasis du
alizmas, kur Dievas yra ne kū
rėjas, bet tik žiedėjas (plg. auto
riaus knygos p. 257—60). Tik 
ketvirtoji grupė patenkina krikš
čioniškąją pasaulio kūrimo sam
pratą, laikydama pasaulio atsi
radimą ne savaimingu ✓ skaldy
mus!, ne gimimu iš dievybės, ne 
jau esančios medžiagos žiedimu, 
bet kūrimu iš nebūties. Jeigu tad 
išskirtume nebūtį iš pasaulio at
siradimo sampratos, tai turėtume 
pasitenkinti kuriuo nors vienu 
pirmųjų trijų grupių atsakymu. 
Atmetus pirmąjį kaip labai pri
mityvų ir esmėje sutampantį su 
trečiuoju atsakymu, turėtume 
teigti, kad pasaulis arba yra ki
lęs iš Absoliuto kaip jo ištaka 
(plotinizmas) arba yra Absoliu
to nužiestas iš šalia jo esančios 
ir nuo jo nepriklausomos me
džiagos (platonizmas). Pirmasis 
atsakymas sunaikina pasaulio 
tikroviškumą, paversdamas jį 
Absoliuto atšvaita (monizmas); 
antrasis atsakymas sunaikina 
Absoliuto kūrybiškumą, nes pa
stato šąli jo kažkokį medžiaginį 
pradą, kurį Dievas tik apipavida
lina, bet nekuria (dualizmas). 
Krikščionybė paneigė abu šiuos 
atsakymus ir davė savąjį: pasau
lis nėra ištekėjęs iš Absoliuto ir 
nėra Absoliuto nužiestas iš jau 
esančios amžinos medžiagos, bet 
yra sukurtas iš nebūties, visaga
liu Viešpaties veiksniu tariant

“tebūnie” (plg. Pr. 1, 3—26). 
Tai būtį teigiąs žodis, kurio ato- 
liepis kaip tik ir yra būtybė 
(ens). Šis ‘tebūnie’ yra Viešpa
ties tariamas ne sau pačiam, kaip 
Logos amžinojo gimimo atveju; 
jis yra tariamas ne kokiai nors 
pradinei medžiagai, kaip tai aiš
kina platonikai; bet jis yra ta
riamas nebūčiai kaip būties sto
kai, kuri ano žodžio galia yra pri
pildoma būtimi. Be abejo, visi šie 
posakiai nepajėgia išreikšti ‘te
būnie’ gelmių. Tačiau kūrimo iš 
nebūties sampratoje viena yra 
nepaneigiama: tai kas buvo ne
būtis, tampa būtimi. Todėl A. 
Baltinio teiginys, esą “iš nieko 
bus tik niekas logišku būtinu
mu” (op. cit. p. 3), yra krikš
čioniškosios kūrimo sampratos 
paneigimas, nes kas logiškai ne
galima, tas ontologiškai yra ne
tikra. Jei iš nieko yra tik niekas 
logišku būtinumu, tai kūrimas iš 
nebūties yra loginis prieštaravi
mas, kurio įvykdymas net ir Die
vui būtų neįmanomas: medinės 
geležies nė Dievas padaryti ne
gali, nes šiuo atveju jis tuo pa
čiu veiksmu kurtų (medis) ir 
naikintų (geležis). Čia slypi at
sakymas į gimnazistų klausimą: 
“Ar gali Dievas sukurti tokį ak
menį, kurio pats nepakeltų?” 
Aišku negali, nes pats klausimas 

I yra loginis prieštaravimas. Tas 
I pat yra ir su teiginiu “iš nieko 
lyra tik niekas”, jeigu jį laikome 
logine būtinybe. Jo priešingybė 
“iš nieko yra šis tas” virsta tada 
loginiu prieštaravimu ir darosi 
ontologiškai neįmanomas nė pa
čiam Dievui. Jeigu tad A. Balti
nis iš tikro šitaip filosofuoja, tai 
jis kūrimą iš nebūties padaro lo
giškai nepateisinamą ir tuo pa
čiu ontologiškai negalimą. Neuž
tenka tik išpažinti, kad “kūrimą 
tikėjimu pažįstame kaip Dievo 
mum duotą apreiškimą” (op.cit. 
t. p.), nes kiekviena Dievo ap-
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reikšta tiesa gali ir turi būti pa
teisinama logikos šviesoje. Jeigu 
ji nusižengia logikai, tai arba jos 
Dievas neapreiškė, arba mes ją 
klaidingai suvokiame.

Nuostabu, kad M. Heidegge- 
ris yra formulavęs kaip tik Bal- 
tiniui priešingą teiginį: seną po
sakį “ex nihilo nihil fit” jis pa
verčia sakiniu: “ex nihilo omne 
ens qua ens fit — iš nieko tampa 
kiekviena būtybė kaip būtybė” 
(Martin Heidegger, Was ist Me
ta physik?, Frankfurt / M 1949, 
p. 36). Heideggerio samprata yra 
tokia: a. baimėje žmogus suvo
kia save kaip aprėžtą būtybę; b. 
savos aprėžtybės suvokimas įvyks
ta nebūties akivaizdoje (Gegen- 
wart), c. nebūtis kaip būties riba
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padaro būtybę aprėžtą; d. aprėž
tą būtybę mąstyti galima tik ry
šium su nebūtimi (plg. op. cit. 
p. 25—32). Ir iš tikro! Jeigu kiek
viena būtybė yra aprėžta kaip 
būtybė, tai kuo gi kitu ji galėtų 
būti aprėžta, jei ne nebūtimi? O 
kaip gi ji galėtų būti nebūtimi 
aprėžta, jei nebūtų iš nebūties 
kilusi? Kilti iš niekio ir būti su 
niekiu kaip savo buvimo riba yra 
tad tiek loginė, tiek ontologinė 
kiekvienos aprėžtos būtybės prie
laida. Būtybės aprėžtybė savaime 
nurodo į nebūtį kaip į savo ap- 
rėžtybę. Tai ontologija, ne Ap
reiškimas. Apreiškimas mum tik 
pasako, kieno veiksmu aprėžta 

, būtybė kyla iš nebūties, būtent: 
(Nukelta i 3 psl.)
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APIE PASAULIO SUKŪRIMĄ IS NEBŪTIES
(Atkelta iš 2 pust)

Absoliuto. Apreiškimas paaiški
na pačios ontologijos neatsako
mą klausimą, kas padaro, kad 
aprėžta būtybė būna niekio aki
vaizdoje, nevirsdama niekiu. Tuo 
būdu Apreiškimas visiškai susi
derina su ontologiniu būtybės 
apmąstymu: aprėžta būtybė rei
kalauja nebūties kaip sudedamo
jo savam buvimui prado (buvi
mo riba), ir Apreiškimas atsklei
džia mum, kokiu būdu ši riba 
atsiranda ir kodėl ji nesunaiki
na būtybės kaip būtybės. Abso
liutas ją savu ‘tebūnie’ iš nebū
ties šaukia ir būtyje laiko. Jo 
“tebūnie” kaip būties teigimas 
nesiliauja. Kalbėti tad apie pa
saulio kūrimą iš nebūties reiš
kia teikti Apreiškimo tiesai “Pra
džioje Dievas sukūrė dangų ir 
žemę” (Pr 1,1) loginį pateisini
mą ir padaryti ją ontologiškai 
galimą. Kitaip mūsų tikėjimas 
pasiliktų primityvus. Todėl visu 
giriežtumu reikia pasisakyti prieš 
A. Baltinio teiginį. “Kūrimą iš 
nieko galima priimti, tik panei
giant racionalų jo supratimą” 
(op. cit. t. p.). Yra visiškai prie
šingai: kūrimą iš niekio galima 
priimti, tik ontologiškai įžvelgus 
j nebūtį kaip kiekvienos aprėž
tos būtybės buvimo ribą. Irracio- 
nalus kūrimo iš nebūties priėmi
mas yra tokios pat vertės kaip ir 
priėmimas pasaulio atsiradimo, 
skylant ‘kosminiam kiaušiniui’, 
kurio trynys sudaręs dangų, o 
baltymas —žemę (plg. Fr. Hei- 
ler, op. cit. p. 471). O kritikų 
nurodymas, esą nebūties “nega
lima protu suvokti” (A. Baltinis, 
op. cit. t. p.) arba esą “niekis 
negali būti pažinimo objektas” 
(rP. Celiešius, cit. broš. p. 8), 
yra laužtinasis j atviras duris: 
nė vieno neiginio negalima su
vokti, ir nė vienas neiginys ne
gali būti pažinimo objektas, ka
dangi jame nėra ko pažinti. Ta
čiau kritikai pamiršta, kad ne
būtis kaip neiginys yra santyki
nė sąvoka, vadinasi, mąstoma ry
šium su būtimi kaip jos stoka; 
kad nebūtis yra būties riba, to
dėl savaime mąstoma kartu su 
būtimi. Pasaulio atsiradimo sam
pratoje nebūtis esti visados sie

jama su kūrimu, vadinasi, su 
anuo dieviškuoju ‘tebūnie’ kaip 
būties teigimu. Šia prasme ji gali 
būti ir yra mąstoma. ‘Skylė’ sa
vyje negali būti pažinta, bet ‘sky
lė tilte’ yra pastebima, pažįsta
ma ir užtaisoma.

3.
Kaip tad mano kritikai norėtų 

suprasti pasaulio kūrimą, jeigu 
jie abejoja reikalu jį sieti su ne
būtimi? — Tai paaiškina visų 
pirma P. Celiešius: “Kiti dar iš
kelia priekaištą, kad pasaulio kū- 
rimas'nėra absoliučiai iš niekio, 
nes Dievas kūrė pasaulį pagal 
nuo amžių turimą pasaulio idė
ją. Nors idėja priklauso ne prie 
realios pasaulio būties, bet prie 
idealios, vis dėlto ji nėra niekis, 
kaip kad namo planas, pagal ku
rį namas yra statomas, nėra nie
kis” (cit. broš. p. 8). Dar ryš
kiau tą patį teigia A. Baltinis: i 
“Dievas kuria iš savo minties, į 
galimybę paversdamas tikrove” 
(op. cit. p. 3), ir tai jau nesanti 
nebūtis, “nes kai Dievas iš savo 
minties ar pirmavaizdžio kuria 
būtį, jis kuria ją ne ‘iŠ nieko’ ” 
(t. p.). Skaitant šiuos kritikų tei
ginius, autoriui ateina į galvą 
vienas indiškas anekdotas: žmo
nės klausę vieną Indijos išmin
čių, ant ko stovįs pasaulis, šis at
sakęs: “Ant milžiniško dramb
lio”. — “O ant ko stovi dramb
lys?” — klausę žmonės toliau. 
— “Ant milžiniško vėžlio”, 
atsakęs išminčius. Žmonės tada 
nusilenkę, pakeldami rankas ligi 
kaktos, ir* patenkinti atsakymu 
išsiskirstę. Tai įvyksta ir mano 
kritikų atveju. Mes klausiame: 
“Iš ko Dievas kurią pasaulį?”. 
Ir kritikai atsako: “Ne iš niekio, 
o iš savo minties, iš pirmavaiz
džio, iš idėjos”. Jeigu šitoje vie
toje nutiltume ir, jiem nusilenkę, 
nueitume, būtume tokie pat on
tologiniai užuomaršos, kaip ir 
anie Indijos gyventojai, kurie pa
miršę paklausti savo išminčių, 
ant ko gi stovįs vėžlys. Tačiau 
mes nepasitenkiname kritikų at
sakymu ir klausiame toliau: “O 
iŠ ko kuria Dievas savo mintį, 
savo idėją, aną pasaulio pirmą- 
vaizdį ar jo planą?”. Tai nėra

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis, beletristas, poetas ir literatūros kriti
kas, vienas žymiausių, stilistų ir klasikinio realizmo atstovų mūsų li
teratūroje. Jo kūrybos vakaras Chicagoje, Jaunimo centro didžiojoje 
salėje, dalyvaujant pačiam rašytojui, literatūros profesoriui dr. Rim
vydui Šilbajoriui, solistei PTudencijai Bičkienei ir aktoriams Laimiai 
Rastenytei-Liipinskienei, Stasei Kielaitei-Kelečienei, Leonui Barauskui 
ir Jonui Kelečiui, įvyks kitą šeštadienį (lapkričio IS d.) 7 vai. 30 min. 
vak. šį kūrybingą visuomenės susitikimą su rašytoju rengia ateitinin
kų meno draugija Šatrija. Draugo kultūrinio priedo šios dienos atkar
poje spausdiname vieną pasakojimą iš pačios naujausios, niekur dar 
neskelbtos Antano Vaičiulaičio kūrybos. Nuotr. V. Maželio

nereikalingas ar neprasmingas 
klausimas, nes nurodymas į Die
vo mintį ar pirmavaizdį yra tik 
atsakymo nustūmimas nuo 
dramblio į vėžlį, paliekant šį jau 
ramybėje. Bet mes šiam ‘vėžliui’ 
duoti ramybės nenorime.

Visų pirma grynai metodinė 
pastaba. Jeigu Dievas ir turėtų

Percy Bysshe Shelley (1792-1822)

minčių, idėjų, planų, pirmavaiz
džių, tai būtų labai bloga onto
logija sakyti, kad Dievas kuria 
pasaulį iš minties, iš idėjos, iš 
pirmavaizdžio, kaip lygiai būtų 
bloga technologija sakyti, kad 
architektas stato namą iš savo 
brėžinių. Čia kritikai sujaukė vad.

(Nukelta J 6 pusi.)

Percy Bysshe Shelley
O D f! VAKARŲ VĖJUI

I
Vakari vėjau, rudeniu alsuojąs. 
Kurs mirusius lapus pakilt verti, 
Lyg šmėklas, burtininkui joms pamojus:

Geltoni, kruvini, palši, juodi, 
Lyg maro išguldyti jie. Smurtu 
I šiurpią lysvę žiemai tu meti

Tą laku derliu, glaudžiamą šalių 
Kapų, kur kaip numirėliai miegos, 
Kol, grojant žydrai sesei trimitu,
Pavasaris vėl žemei sugiedos, 
Lyg lauko bandos oru mis žiedai, 
Skęs pievos, kalvos spalvose, kvapuos:
Laukų dvasia, kuri visur skraidai, 
Klausyk, klausyk, kai griauni ir statai!

n
Tavoj srovei dangaus grėsmė matyti: 
Lyg gendą lapai debesys tiršti, 
Nuo jūros ir erdvių šakų nukritę,

Žaibams ir liūtims skelbti atsiųsti; 
Tavos vilnies paviršiuje žydram, 
Lyg nuo galvos plaukai kad pakelti
Kokios klaikios menados temstančiam 
Akiraty, lig pat gelmių dangaus, 
Audros plaukai padrinka. Mirštančiam
Tu metui giedi requiem, tuoj siaus 
Naktis jį kapo didelio skliautu, 
Kurį garų rinkta jėga išskliaus:
Klausyk, kai iš padangių tų rūstų 
Ims krist lietus, ugnis, kruša kartu!

D1
Tu žadinai iš vasaros sapnų
Viduržemio ažūrines marias,
Kai žybčiojo kristalas vandenų,
Kur rymo Bajos įlankoj jie pas 
Vulkano salą; pilys, bokštai ten 
Pabunda, metant stipresnes bangas.
Žydrom jie samanom, gėlėm išvien 
Apaugę, jiem vaizduot jausmai silpni! 
Tu, kurs, sau taką skirdamas gelmėn
Žvelgi paties Atlanto, kur dugne 
Sužydę jūros gėlės, medžiai, tik 
Be sulčių lapais liūlia vandeny,
Tačiau išblanksta, šaukiant tau, išsyk, 
Ir dreba ir paliegsta, o klausyk!

IV

Jei būčiau miręs lapas, kur nešies, 
Ar su tavim skrist greitas debesis, 
Arba vilnis uždusus prie tavęs
Pajust, kad ir mažiau, tave, kuris 
Toks didis, nesuvaldomas! Ak, net 
Jei pasijausčiau dar vaiku, kai jis
Taip džiūgavo, tau lekiant mėlyne, 
Kad rodės jam, pralenkt tave niekai;
O, niekados tada nebūčiau, ne.

Taip reikale maldavęs, kaip nūnai.
Kaip vilnį, lapą, debesį pakelk 
Mane: žeidžiuos aš žemėj kruvinai!
Dienų suspaustas grandine sunkia 
Audringas ir veržlus šaukiu tave.

V
Paversk, kaip mišką tą, mane lyra: 
Tai kas, jei mano lapai, kaip jo, kris!
Tavo didžių harmonijų audra
Abiejų rudenio aidais tesklis 
Žavingai, nors liūdnai. Smarki dvasia, 
Būk mano tu, kurią —- kas suvaldys!
Kaip tuos lapus, pasaulio erdvėse 
Nešk šias mintis: kas mirė, vėl atgims!
Ir ką dabar giedojau eilėse,
Kaip pelenus ir žiežirbas žmonėms 
Skleisk lyg iš židinio, kuris nedus! 
Ir mano lūpomis dar miegantiems,
O vėjau, pranašo trimitą pūsk: 
Jei jau žiema, pavasaris greit bus!

Vertė A. TYRUOLIS

Percy Bysshe Shelley (1792-1822) — anglų 
poetas, romantikas, vienas iš didžiųjų pasau
lio lyrikų. Šįmet suėjo 180 metų nuo jo gimi
mo ir 150 nuo mirties. Jo poezija simboliška, 
melodinga ir filosofiškai turininga. Savo odė- 
mis, ypač garsiąja Ode vakarų vėjui, giliai 
įsijautė į gamtą. Renesansinio pobūdžio dra
momis kėlė meilės pergalę prieš neapykantą 
(Išlaisvintas Prometėjus), laisvės kovos dėl 
nepriklausomybės (Elada), Karštas individo 
ir tautų laisvės propaguotojas, kaip ir jo ar
timas bičiulis Baironas. Geriausi jp kūriniai 
parašyti už tėvynės ribų (Italijoj, Šveicarijoj). 
Jaunas žuyo jachtoj per audrą Viduržemio 
jūroj. Palaidotas Romoj Poetų kapuos, Cesti- 
jaus piramidės papėdėje, šalia Keatso. A. T.

Jūratės Žiobrienes katinas
ANTANAS VAIČIULAITIS

I
Taip jau būna,— vėliau kartais mąstydavo 

ji pati sau viena,— kad tavo gyvenimą pakra
to ne tik didieji atsitikimai, bet ir toki maži 
Dievo padarėliai, kaip katinas rainius.

Jūratė gražiai ir tiksliai atsiminė aną die
ną. Jau iš ryto buvo apniūkę, tylu ir graudu. 
Paskui, apie pietus, pradėjo kristi snaigės, iš 
pradžių nedrąsiai, paplevendamos ore ir tada 
sėsdamos ant žolės, tvorų, šakų ir stogų. Jos 
biro ir biro iš debesų, vis tirštėdamos, kol ap
linkui baltavo visa žemė ir namai. Tada su
staugė vėjas, versdamas sniegą sūkuriais. Kas 
tik gyvas spruko į pastogę —<ir žmonės , ir Su
neš, ir žvirbliai. Tik vaikai siautė kaip patrakę. 
Įkaitusiais žandais, jie raičiojosi pusnyje, tran
kė rogutes ir klykė, užrėkdami audrą. Mamos 
buvo bejėgės. Kovojusi ligi paskutiniosios, savo 
pupūnėliams valią davė ir Žiobrienė. Bet kas 
mirksnį jiems atsirasadavo būtinų reikalų tro
boje: čia jie buvo pamiršę antrą kastuvą, čia 
Mindaugėlis negalėjo nykščio suvaryti į pirš
tinę, čia atkiegėjo su žinia, kad kaimynų Juo
zukas nosį susikruvino. Ir taip durys ligi vaka
ro nesiliovė bildėjusios.

Mažieji išsidūko jau temstant ir, apleipu
siais sparnais, grįžo namo, ramūs ir geri.

Uždegusi žiburį, Žiobrienė pamatė, kad, 
be vaikų, troboje atsirado ir naujas gyventojas: 
susirangęs ant sofos, į moterį žvelgė katinas, 
tyrinėdamas, ar neišmes už durų į sniegus. 

Jis kniauktelėjo, lyg duodamas suprasti, kad 
nusprendė šiuose namuose įsikurti. I jo balsą 
sugriuvo vaikai, netikėtai vėl atgavę jėgas. Už
gulę katiną, jie vienas už kito veržėsi prie jo 
malonių: vienas glostė nugarą, kitas kišo pirš
tą prie gyvulio ūsų, trečias prisilypstėjo prie 
uodegos. Anas buvo bičiuliškas, murkė ir 
šiaušė keterą, kad tik jaunimui būtų smagiau.

Visai sutemus, iš darbo grįžo Romas Žiob- 
rys. Kaip jis važiavo ir kaip brido per sniegus, 
nebuvo kada nė pasiteirauti. Vaikai išsyk su
kibo į tėvo skvernus, skelbdami gerą naujieną: 
jų namuose gyvens katinas, dargi toks rainas 
ir mandagus.

Šeimos galva blaiviai ir šaltai paklausė: 
—Kas jį atnešė?
—Niekas. Pats atėjo, — aiškino vaikai. 

Vyras, nepatenkintas, truktelėjo pečiais. 
Matydama Romo rūstybę ir nusmelktus 

vaikų žandukus, įsispraudė Jūratė:
—Užėjus audrai, matyt, spruko į pirmas 

duris.
—Žinoma, tik pas mus durys — lyg dar

žinės vartai. Kad pripustytų.
—‘Vrsų gi vaikai lakstė. Negi aš savo pri

rištus laikysiu.
Sūnus ir dukros pajuto, kad katino likimas 

nėra toks šviesus: dar ims ir išmes į šaltį.
— Tėtuk, pažiūrėk, koks gražus ir rainas,— 

išdrįso Dalia, jo numylėtinė.
Romas kačių nemėgo iš principo, ypač

šviesiai gelsvų. Bet rainoms jis buvo nuolai

desnis — jos priminė jam džiungles, tigrus ir 
laukinę gamtą. O jūs žinokite, kad jo širdis vi
sados ilgėjosi tolimų kraštų, atogrąžų žemės.

Jis matė, kad mūšį dėl katino pralaimėjo.
— Greičiausia bus kurio kaimyno, —dar 

prasitarė jisai.
Kad sušlamės jo atžalynas. Jie pažinojo vi

sos apylinkės kates, šunis, papūgas, kanarėles, 
o už dviejų gatvių anas ponas, kuris truputį 
šlubikščiavo, prilaikė narve voverę — ir dar
gi juodą!

—Vistiek reikės pasiklausinėti,— numykė 
tėvas ir sėdosi prie vakarienės.

Pasisotinus žmonėms, buvo susirūpinta ir 
rainiumi, kuris nesikėlė nuo sofos, turbūt, gal
vodamas, savo tupėjimu užsitikrins buveinę. 
Žiobrienė papiaustė mėsos ir, padėjusi ant 
lėkštės, atnešė katinui. Jis apuostė, lyžtelėjo; 
atlaidžiai pasižiūrėjo į savo globėjus — ir net 
nekrimstelėjo.

—Matai, jis pratęs prie pirktinio kačių 
maisto, —oriai išaiškino vyras.

Nuėjęs pas kaimyną, kuris laikė septynias 
kates,— vieną siamietę su mėlynom akim,— 
jis pasisikolino rainiui tikro peno, dar nuo
dugniai išsiklausinėjęs apie kačių mitybą ir 
papročius. Grįžęs, jis visą kačių virtuvę ir psi
chologiją tiksliai išpasakojo Jūratei ir vaikams.

Kadangi namuose turi būti tvarka ir logi
ka, buvo nuspręsta, kad rainius gyvens rūsyje. 
Ten jam paklojo pintinę, padėjo valgyti bei 
gerti ir papylė smėlio. Tada mama pakėlė sve
čią ir nugabeno pogrindin. Iš paskos žygiavo 
Mindaugas, Dalia ir Katriutė, o po jų atlinga
vo ir tėtis, rimtai kalbėdamas, nors niekas jo 
ir neklausė:

— Pažiūrėsim, kaip čia reikalai...
Pastoviniavę rūsyje ir dar sykį išnagrinėję 

katino rūpesčius, visi jie iškopė viršun. Pir
miausią buvo išvaryti vaikai, paskui ėjo ma
ma ir Romas.

Atsargiai užsklendę duris, paliko jie rainių 

jo svajonėms ir sapnams Mažieji buvo sugrūs
ti į savo lovas ir, valandėlę šnabždėjęs!, jie 
sumigo, už sienų stūgaujant vėjams ir verčiant 
pusnis. Prieš krisdamas patalan, Žiobrys ant 
galų pirštų nukiepsėjo į rūsį ir, grįžęs, apšvie
tė savo gyvenimo draugę, kad rainius murkso 
pintinėje, kad atrodo patenkintas ir kad yra 
nurijęs pora kąsnių iš kačių maisto. Romui 
užknarkus, jinai galvojo apie savo namų židi
nį: viršuje, aure, jau miegojo mažieji, o po 
grindimis katinas vienas sau žiūrėjo į nakties 
tamsą, alsuodamas savo gyvenimu — ir savo 
mintimis.

II

Pustė dar dvi dienas.
Jūratė Žiobrienė per tą laiką spėjo apsikul- 

ti su nauja tvarka, jai teko žiūrėti ne tik vyro 
ir vaikų, bet ir katino.Mažieji tolydžio,zujo že
myn ir aukštyn, mamai skelbdami naujienas 
iš rūsio.

Moteriškei naujų vargų. Pirmiausia ji nie
kaip negalėjo ištirti, ką rainius valgo. Daž
niausiai jis neimdavo burnom ir katinų peno, 
— tik apuostydavo ir gailiai žiūrėdavo tau į 
akis. Neišsikentusi, ji kartą pasiguodė kaimy
nei Onai Rasienei, senai ir praktiškai žemaitei. 
Šioji atsakė:

— Radai ko graužtis. Katinas turi gyventi 
ant savo duonos, bepeliaudamas.

Tokie išminties žodžiai numušė Jūratės 
dvasią. Bėdos čia dar nesibaigė. Aną dieną 
Dalia per smarkiai timptelėjo rainiui už uode
gos. Kaip žmogus, taip ir katė turi savo garbę.

Rainius įsižeidė ir drikstelėjo mergaitei per 
rankas. Kad pasileis jį į dūdas, ir apsimailšino 
tik tada, kai mama apraišiojo sopulius, o nu
sikaltėlį ištrėmė atgal į rūsį. Po valandos, jau 
užmiršę išgąstį ir žaizdas, vaikai vėl tūpčiojo 
apie rainių, glostė jo gaurus ir nesiliovė šneki
nę. Vakar, kai Jūratė minkė pyragą Žiobrių 

neklaužados nusivogė katiną į viršų ir žaidė 
su juo, sustatydami vis naujas programas. Pa
galiau jie išsitraukė mamos skarelę ir nutarė 
apklėsti ja rainių.Kad jis per daug nespurdėtų, 
Katriutė ir Mindaugėlis laikė jį prislėgę, o Da
lia skarelę rišo taip, kad gyvuliukas atrodytų 
kaip bobulė. Kai mergaitė baigė darbą, kiti du 
paleido savo auką, ir rainius nėrė iš vaikų 
kambario* palydėtas nežemiško klyksmo. 
Žiobrienė vos spėjo pamatyti, kaip katinas, 
kurio veid'as buvo apvyturiuotas šilkine jos 
skarele, laiptais nusirito į rūsį. Aprėkusi vai
kus, ji nuskubėjo žemyn. Anas jos neprisileido, 
spraudėsi už dėžių ir šiaušėsi, lyg užkluptas 
priešo. Jūratė palaukė, kol rainiui atleido ner
vus, per tą laiką padarydama neatšaukiamą 
ištarmę: kai tik atšils, jį išneš į gatvę — tegul 
susiieškos savo namus. Iš tikrųjų katės ji gai
lėjosi —vis gyvas daiktas, ir toks protingasl 
“Lyg kokį našlaitėlį išvarytum”, dingtelėjo 
Žiobrienei po ano sprendimo. — Bet susiras 
savo šeimininkus ir bus laimingas. O namie 
reikia tvarką palaikyti”.

m

Jūratė Žiobrienė, švelniai priglaudusi rai
nių, išėjo į lauką.

Dar snigo, bet ramiai, be jokių vėjų. Gatvė 
buvo tuščia.

Rainius buvo meilus katinas. Paleistas, jis 
glaustėsi moteriai apie blauzdas, porą kartų 
kniauktelėjo ir anaiptol negalvojo bristi per 
sniegus.

Išgirdus jo blasą, lyg širdį kas būtų pervė- 
ręs Jūratei, ir gale gerklės atsistojo kažkoks ka
muolys. Tačiau, kartą pasiryžusi, moteris bu
vo griežta. Treptelėjusi, ji baidė:

—Aškac tu man!
Ir dar uždavė per uodegą —ne iš piktumo, 

bet iš ryžto .pareigos.
(Nukelta i 4 pusi.)
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LIETUVIU KALBAI SKIRTAS GYVENIMAS
(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)
Taip pat dabar visuotinai prigi

jęs yra “pobūvis”, Salio pasiūlytas 
(Lietuvos Aidas, 1936.XII.12) vie
toje nevykėlio “subuvimo”, bene iš 
vokiško Zusammensein ar Beisam- 
mensein išsiversto. Pobūvis sudary
tas, nusižiūrėjus į tokius lietuviškus 
žodžius, kaip postovis, poilsis, po
gulis, polaidis, pobėgis. Dar pride
da Salys, mėgęs vaizdingus liaudiš
kus priežodžius: “Plg. žmonių po
sakį: pabūkime, pasikalbėkime, ar 
pekla dega”.

Jau prieš pirmąjį karą jaunoji 
kunigų karta labai uoliai ėmėsi gry
ninti mūsų bažnytinę kalbą nuo 
įsikerojusių slavybių, kurios ne 
taip lengvai davėsi išstumiamos. 
Daugeliui vis atrodė, kad pvz. iš se
no gerai žinomą grieką pakeisti kaž
kokia nuodėme buvo tikras “grie- 
kas”. Tokių Įsistiprinusių slavybių 
tarpe buvo mūsų liaudies mene ge
rai pažįstamas smūtkelis. Beje, gal 
nedaugeliui žinoma, kad Smūtke- 
lio slapyvardžiu prof. Vaclovas Bir
žiškas pridengdavo savo jaunystėje 
rašytąją poeziją. 1926 m. Putinas 
davė savo žinomąjį eilėraštį “Rū
pintojėlis” (Dievuli mano, kas per 
šviesios naktys), bet smūtkelis nė 
nemanė taip lengvai kapituliuoti. 
Kai 1934 m. Valstybės teatre buvo 
suvaidinta A. Jasiūno drama “Smūt- 
kelio šalis”, prabilo Salys: “Bet ku
riems galams jos varde ta slavybė 
smūtkelis (smūtkas iš lenkų smu- 
tek ar gudų smutok). Turime savo 

į'nekaltinį rūpintojėlį: tuo vardu 
liaudies mene vadinama ranka pa- 

hsirėmusio, susirūpinusio Kristaus 
statulėlė. Taigi mūsų bendrinėje 

, 'kalboje anai svetimybei vietos nėra.
Iš bažnyčios smūtkai seniai jau iš
nykę (Lietuvos Aidas, 1934.XI.24).

{domus Salio pasisakymas jau 
sovietinįo režimo metu dėl žodžio 

'^‘ataskaita”, kuris rusų kalbas ana- 
' logijos įtakoje stūmė laukan įpras- 
yjinę “apyskaitą”. Beje, dabar ata- 
/Akaita (apyskaitos prasme) plačiai 
, kartojama ne tik Lietuvoje, bet ir 
Vjšeiyijon atklysta. Atsakydamas į 

■ klausimą “Ar apyskaita keistina 
ataskaita?”, Salys rašė: “Mūsų j-

• prastinęs apyskaitos nėra jokio rei
kalo keisti kitu žodžiu. Ji paprastai 
vartojama tokiuose posakiuose, kaip 
darbų, veikimo apyskaita. Čia ry
tietiškoji ataskaita arba atskaita vi-

• siškai netiktų, nes juk nieko iš dar
bų ar veikimo neatskaitoma, tik 
apskaitoma, kiek tų darbų padary
ta arba kiek nuveikta. Matyti, kam

- pasišovė rusiškasis otčiot ir pagal 
jį (ot: ata-) ėmė vartoti ataskaitą. 
Pagaliau ši netikusi vartosena nė- 
ira naujiena, jau pirmuosiuos mūsų 

/laikraščiuose po 1905 m. rusų ot
čiot taip buvo lietuviškai verčia
mas. Tik J. Jablonskius, pasiūlyda
mas apyskaitą, išveisė tą vertinį iš 
bendrinės kalbos. Šiaip pats žodis 
ataskaita [...], žinoma, nėra nieku 
dėtas. Bet jis vartotinas tik atskai
tymo reikšme ir rusiškai verčiamas 
vyčiot, otčislenie” (Gimtoji Kalba, 
1940, Nr. 9—10). Tas klausimas 
darėsi aktualus tada, ir po kiek lai
ko Salys vėl atsakinėjo į pasiteiravi
mą “Ar vartotina ataskaita” ir pa
kartotinai teigė, kad tai “netikusi 
vartosena”, nes apyskaita “yra į- 

; prastesnė ir taisyklingesnė” (Gimt. 
Kalba, 1941, Nr. 1—3). Šiuos Salio 
žodžius turėtų įsidėmėti ir pas mus 
pasitaiką “ataskaitininkai”. Kaip ru
siška įtaka sovietinio režimo sąly
gomis skverbiasi lietuvių kalbon, 
Salys jau čia Amerikoje ryškiai pa
rodė išsamiame straipsnyje “The 
Russianization of the Lithuanian 
Vocabulary under the Soviets” (Li
tuanus, 1967. Nr. 2).

Kalbiniais klausimais Salys yra 
prirašęs daug straipsnių “Gimtojo
je Kalboje” ir -kitur. Dažnas ir da
bar tebebūtų mūsų skaitytojui 
reikšmingas. Tad ar nevertėtų iš
leisti Salio rinktinių straipsnių 
knygą? Susidarytų gražus tomas.

Salio bibliografija nėra sudaryta, 
tad be anksčiau minėtųjų čia nu
rodysiu dar kai kuriuos mano pasi- 
žymėtinus Salio straipsnius: “Kalba

Keli bruožai ir prisiminimai apie Antanę Salį

ir taryba (ortofonija)” (Kalba, 
1930, Nr. 1), “Iš Rašybos komisi
jos darbų” (Kalba, 1930, Nr. 1) 
straipsnis rašytas projektuotąja ra
šyba), “Kalbos tikslumas ir kitkas” 
(Židinys, 1931, Nr. II), “Naujosios 
rašybos belaukiant” (GK, 1935, Nr. 
1—2), “Mokykla ir kalbos jausmas” 
(GK, 1935, Nr. 1—2), “Bendrinė 
vaidybinė ir šnekamoji tartis” (GK, 
1935, Nr. 10), “Baranauskas — kal
bos darbininkas” (Naujoji Romuva,
1935, Nr. 9), “Jakštas — kalbos 
darbininkas” (Nauj. Rom., 1936,Nr. 
10), “A. a. prof. Meillet ir jo san
tykiai su Lietuva” (Nauj. Rom.,
1936, Nr. 46), “Dėl ispanų tikri
nių vardų rašymo ir tarimo” (GK,
1936, Nr. 8), “Iš naujybinės kalbos 
praktikos” (GK, 1937, Nr. 10), 
“Kalbotyra mokyklinių kalbų dės
tyme” (Liet. Kat. Mokslo Akade
mijos Suvažiavimo Darbai, 11,1937), 
“Lietuvių kalba savo giminių tar
pe” (Nauj. Rom., 1937, Nr. 4—5), 
“Kalba ir visuomenė” (Nauj. Rom.,
1937, Nr. 49), “Lietuvių kalbos rei
kalas konservatorijoje ir teatre” 
<GK, 1938, Nr. 9), “Keletas foto
grafijos terminų” (GK, 1938, Nr.
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9), “Gimtoji kalba ir mąstymas” 
(Tautos Mokykla, 1938, Nr. 15— 
16), “Priegaidės ir jų tarimas” (GK, 
1939, NR. 6), “Netaisyklingoji prie
veiksmių daryba” (GK, 1939, Nr. 
6), “Kasdienės kalbos ydos’,’ (GK,
1939, Nr. 8), “Kortų vardai” (GK,
1940, Nr. 5).

Dar paminėtinas Salio straipsnis 
“Kretingos vienuolyno lietuviškieji 
rankraščiai” (Švietimo Darbas, 1927, 
Nr. 1), svarbus mūsų bibliogra
fams ypač dabar, kai nevienas ten 
aprašytas rankraštis jau yra din
gęs. Štai šiemet Lietuvos Mokslų 
Akademijos Botanikos instituto iš
leistoje knygelėje apie mūsų žino
mąjį botaniką pranciškoną kun. J. 
A. Pabrėžą pateikiant jo išsamią 
bibliografiją, dažnoje vietoje yra 
pastaba: “Rankraštis neišliko, nu
rodė A. Salys”.

Tikra staigmena Salio bibliogra
fijoje tai jo 79 puslapių knygelė 
“Automobilio praktika. Pastabos 
teorijai ir praktikai. Kaunas, Vy
riausiojo štabo spaudos ir švietimo 
skyrius, 1932”. Kaip gi toks kurio
zas atsirado tarp kalbininko raši
nių, nevienas nustebęs pasiteiraus.

O buvo taip. 1930 m. rudenį Salys 
buvo pašauktas atlikti karinės prie
volės, atidėtos dėl studijų, Atskal- 
dęs pakaustytais užkulniais žiežir
bas Šančių grindinyje, priskarde- 
nęs Nemuno atšlaites “Šėriau žirge
lį” garsais ir kitomis karingesnėmis 
dainomis, imtomis kad ir iš kompo
zitoriaus A. Tallat-Kelpšos 1920 m. 
išleistos knygelės “Kariagos aidai”, 
ir baigęs pradinį kariagos apmoky
mų, Salys buvo paskirtas į auto 
rinktinę (ar kaip ten kitaip anie 
motorizuotieji mūsų daliniai vadi
nosi), iškopė j puskarininkio laips
nį ir pagamino “viršminėtą” (ano 
meto įprastiniu kanceliarinės biu
rokratijos terminu tariant) kūrinį, 
tapdamas vienu iš pirmųjų mūsų 
negausios automobilinės 
pradininkų.

raštijos

•

Salys nebuvo rašytojas, imant tą 
žodį siauresne, tik grožinės literatū
ros kūrėjo prasme. Man tiesiog bū
tų sunku vaizduotis Salį, berašan
tį apysakas, noveles, dramas, ar juo
ba poeziją. Betgi jo raštų kalbos 
galėjo jam pavydėti nevienas rašy-

. J

ihratr 7inRPiFhir^ katinai šukavęJUllnl LO AIUDRILIILu RhIIIIAu Ąplirtkiryuose languose žiūrėjo priploti veidai. 
(Atkelta iš 3 pusi.) Gatvės rimti sutrikdė sirena‘ inatai-

prię stulpo privažiavo raudonas policijos au- 
Rainius šoktelėjo į gatvę, ir jinai tą ąkimir tomobilis. Pirmas išlipo pats kapitonas, mos- 

ką spruko atgal pro duris. Kad tik negrįžtų ir tejejo ranką žmonėms ir apžiūrėjo stulpą, vie- 
neimtų kniaukti prie laiptų! lą ir katiną, kuris kniauksėjo, tarpais lenkda-

Keldamas kojas, rainius perkopė per. vieną mąs gajvąžemyn, — ar taip jau niekas ir ne- 
provėžą sniege, persirito per antrą ir, nubri- išvaduos, 
dęs ligi šaligatvio antroje pusėje, susirietė 
prie kaimynų slenksčio. Kiek patupėjęs ir ne^ 
sulaukęs gailesčio, jis vėl klampojo. Čia vargšą 
ištiko pirma nelaimė: po sniegu nuo pernykš
čių gėlių buvo stagarų, kurie jį badė. įgriuvęs 
ligi pilvo, jis sustojo vietoje ir šaukėsi pagal
bos.

Aplinkui vis dar buvo tuščia ir tylu. Žiob
rienė pro langą rainiaus balso negirdėjo, tik' 
matė, kaip jis žiopčioja ir graudžiai žvalgosi. 
Neatlaikė vargšės širdis. Jūratė pakilo ir, pra
vėrusi duris katino parsinešti, visa nutirpo: 
pro kaimyno sąsparą iškišo galvą buldogas. 
Pamatęs katiną, jis amtelėjo ir šoko gaudyti. 
Rainius, surinkęs savo jėgas, išsimušė iš sniego 
ir pasileido tekinas šaligatviu. PaškuLjį lumą> 
sėjo šuo. Nebuvo kur dingti, kaip tik kabintis 
į telegrafo stulpą, ligi pat viršaus. Rainius 
netgi pora žingsnių paėjėjo storąja viela. Bet 
kai buldogas nuvėžliojo ir kai jau buvo laikas 
sliuokti žemyn, niekaip tu negalėjai ant vielos 
apsisukti. O. šokti žemėn buvo per aukštai. 
Tad kantriai rainius laukė, ar kas neišgelbės, 
ir kniaukė.

—ir pradėjo laukti.

tojas. Ji ne tik gryna ir taisyklinga 
(ne be reikalo juk jis vienas iš mū
sų žymiųjų kalbininkų), bėt taip 
pat aiški, taikli, žodinga; žodžiu ta
riant, graži. Jo raštų stilius tikrai 
sklandus. Tiesa, pasakymas “sklan
dus stilius ar kalba” taip dažnai 
vartojamas įvairių recenzentų bei 
kritikų, kad darosi trafaretiškas ir 
tuo pačiu mažai tereikšmingas. Bet 
tam, kuriam yra tekę taisyti ar re
daguoti kitų straipsnius ar ištisus 
veikalus, posakis “sklandi kalba” 
anaiptol nėra tuščia ir bereikšmė 
sąvoka. Skaitai kartais straipsnį, ir 
net pikta darosi: negali aiškiai su
prasti, ką autorius nori vienu ar 
kitu sakiniu pasakyti; ne kartą taip 
ir jauti, kad tas ar kitas žodis ar net 
ištisas sakinys visai nereikalingi ir 
tik apsunkina minties dėstymą. Imi 
tad raudoną pieštuką ir negailestin
gai brauki paskirus žodžius, sakinio 
dalis, du ar net kelis sakinius jungi 
vienan ir t. t. Tokių dalykų, skai
tydamas Salio straipsnius, nepaste
bi. Kaip iš dainos žodžio neišmesi, 
taip iš Salio sakinio nieko neiš
brauksi. Jo mintis visada aiški, nuo
sekliai dėstoma ir kalba sklandžiai 
priderinta prie minties, kaip gerai 
sukirptas drabužis prie kūno. Čia 
bus atsiliepęs ir Salio būdas: griež
tas, racionalus, praktiškas. Emocio
nalumo jis vengė, o kokio nors sen
timentalumo tai nė su žibintu ne
būtum radęs. Bene vienintelė nuo- 
krypa emocinėn pusėn tai jo hu
moras — taiklus, bet nepiktas, at
mieštas Iinksmoka pašaipa, bet kar
tais ir šaižoka ironija, mielai pa
įvairinamas gerai pritaikyta vaiz
dinga liaudies patarle ar priežodžiu. 
Ieškodamas sugretinimų, taip ir 
prisimeni kitą salantiškį žemaitį — 
Motiejų Valančių. Skaitai “Palan
gos Juzę” ar “Žemaičių vyskupys
tę” ar pagaliau ir “Živatus šven
tųjų” ir junti jo blaivų ir praktiš
ką gaspadoriaus protavimą (tokį 
svetimą jo draugo Simano Daukan- 1

Prof. Antanas Salys (viena iš paskutinių jo nuotraukų)
(Lietuvių foto archyvas)

to pakiliam jausmingumui), gro-1 ginį” straipsniuką “Ties neužkastu 
žies jo ryškia liaudiška kalba su 
daugybe vaizdingų patarlių, ska
niai nusišypsai iš jo šviežio humo
ro, ne taip jau dažno mūsų lite
ratūroje.

Mokėjo pasišaipyti ir Salys, ypač 
kai reikalas paliesdavo jam skauda
mus kalbiriius dalykus: “Atvažiuo
ja į Kauną iš provincijos inteligen
tė mergaitė su negadinta, bet dar 
aiškiai pažįstama tarmiška ištar
me, o, žiūrėk, po kelių mėnesių, 
po pusmečio ji jau visiškai taip pat 
‘cypčioja’, kaip ir tikrosios kauniš
kės! Jai atrodo daug elegantiškiau 
tarti ciktai, o ne paprastai kaimiš
kai tiktai; ji nesąmoningai lyg jaus
te jaučia, kad tariant ‘važiuosiu’ 
truks to ‘Schvvung’o’, kurį kitos su
geba įdėti j trupučiuką dar ir pro 
nosį ištariamą ‘važosiu’.” (Kalba, 
1930, Nr. 1, p. 24). *

Švietimo ministerijos biurokra
tams 1936.1.11 d. ministro aplink
raščiu mokykloms “nužudžius” spe
cialistų komisijos (joje buvo ir Sa
lys) ilgai ruoštąjį rašybos reformos 
projektą, Salys paskelbė “nekrolo-

rašybos kapu” (Židinys, 1936, Nr. 
1), kuriame su kartėliu brūkštelė
jo: “Taigi, visiems greičiau ko nau
ja laukiantiems tegalime mūsų pa
tarlę priminti: taisykitės, varnos, į 
užmarį lėkti”. Toliau ironizuoda
mas, kad ir nesinervindamas (o ko 
gi čia karščiuotis!), rašė: “Norime 
priminti dar šiuos Švietimo Minis
terijos atsakymo žodžius: ‘Rašybos 
reforma bus galima tik tuomet, kai 
ji bus įtikinamai išdiskutuota ir pa
kankamai pritaikyta praktikai ir 
kalbos dvasiai’. Tuo pasakoma, kad 
rašybos reformai dirbusieji, (LKD 
[Liet. Kalbos Draugija], lituanistai 
mokytojai, universiteto žmonės) sa
vo darbo nėra kaip reikiant atlikę. 
Kitų specialistų tuo tarpu Lietuvo
je'neturime. Taigi, savaime prašosi 
išvada, kad reikės naujos kalbos 
darbininkų palaukti. Tikėkimės jų 
po laimingesne žvaigžde gimsiant... 
[...] Norėdami ar nenorėdami vis 
tiek turime pripažinti, kad Š. Mi
nisterijos aplinkraštis rašybos maz
go galutinai neatmezgė. Iki tvarkos 
ir vienybės dar toli šaukia”.

(Nukelta ) 5 pusi.)

Prie kapitono priėjo pora policininkų. Po 
trumpų diskusijų vienas iš, jų prisitaisė prie 
kojų geležinius kablius ir bruzdėjo, lyg meški
nas, viršun. Pačioje aukštybėje jis viena ran
ka laikėsi stulpo, antrąja pasiekė rainių, kuris 
žiūrėjo per petį, sugnybo jį už keteros ir prisi
nešė prie savęs. Dabar visas žygis atrodė toks 
paprastas.

Policininkas, priplojęs rainių prie kailinių, 
rabazdinosi atgal: Pasiekęs šaligatvį, jis, ne
vaidindamas jokio didyyrio, paklausė:

— Keno bus?
Kokią sekundę buvo visiška tyla.
Tada priekin tyžtingai išėjo Jūratė Žiob- 

rienė ir tarė:
*' — Marto. —- Gražus gyvulėlis, — atiduoda
mas į jos rankas, pastebėjo policininkas.

— Ačiū, —sukuždėjo jinai, didžiai sujau
dinti v ?

Kapitonai ir policininkai atidavė pagarbą, 
sėdo savo raūdonan automobilin ir nuvažiavo, 
taikydami sniegą ir švilpdami sirena.

Jūratė Žiobrienė, šiltai glausdama rainių 
prie krūtinės, parsinešė namo, lydima Dalios, 
Katriutės ir Mindaugėlio. Taip Žiobrių namai 
į savo tarpą priėmė naują narį, katiną rainių. 
Krykštavo vaikai, džiaugėsi ir mama, jausda
ma ramią sąžinę. O tėvo nuomonės taip nie
kas ir nepasiteiravo.

Žiobriai nebuvo išskaitė ir rainiaus min
čių. Kol snigo ir buvo šalta, jis tupėjo rūsyje, 
murkę ir svajojo. O kai vieną dieną saulutė 
aptirpdė pusnynus, katinas pasiraivė, pamikli
no kojas, pasigalando į slenkstį nagus ir glaus-

earn more... more often
A Standard Federal Certificate Account 
brings you both the satisfaction of high 

earnings and the comfort of a safc invęstment. 
The interest rate on a 2 year, minimum 

$5,000 certificate is 6%, compounded daily. . 
If you accumulate your interest for a full 
year the annual yield increases to 6.18%.

Or you can earn an annual yield of 5.92%. 
if you do not withdraw your interest on 

$1,000 or more invested in Standard Federal’s 
one year 5%% certificate. And your 

principai plūs interest are both safe at 
Standard Federal Savings.

t

Pirmutiniai jį pastebėjo vaikai, grįždami iš 
mokyklos, ir viliojo apačion, šaukdami “kac- 
kac-kac...” Kai aptildavo mažieji, gatvėje vėl 
girdėjai rainiaus balsą. Atsirado daugiau žmo
nių. Vieni iš jų tik akį mesdavo, kiti, huma
niškesni, sustoję svarstė, ką bepadarius. Išėju
si iš trobos, Jūratė Žiobrienė kalbino savo rai
nių, bet tas tik krustelėjo ir pasiliko vietoje, 
nemokėdamas apsigręžti. Vienas vyras palei
do gniūžtę ir kliudė katei į sprandą. Tai jis 
padarė manydamas, kad rainius, išgąsdintas, , tesi Jūratei aplink kojas, kad išleistų į kiemą, 
liuoktels sniegan arba kaip nors apsisuks. Jis 
betgi laikėsi įsikibęs j vielą, kyburiuodamas 
tarp žemės ir dangaus. Buvo apklausinėti vy
rai, tačiau niekas neturėjo tokių kopėčių, ku
rias drįstum atremti į elektros vielas, nors ir 
izoliuotas. Tad jie šnekučiavosi rimtai, prisi
mindami įvairias nelaimes su katėmis ir šuni
mis, kol vienas ėmė ir pasiteiravo.

—Kodėl nepašaukus gyvulių globos drau
giją?

Draugija, kai jai paskambino, atidžiai iš
klausė bylos, pasitikrino gatvę ir artimiausio 
namo numerį, ir pasakė, kad tuoj atvyks pa
galba.

Taip reikalams susiklojus, žmonės aprimo,

6
per annum

85,000 minimum
2-year maturity

per annum
81,000 minimum
1-year maturity

Tenai rainius užsikorė ant tvoros, nušoko j 
gatvę ir nubėgo savo keliais, net neatsisukda
mas į moters šaukimą. Žiobrių pastogėje 
rainiaus niekas daugiau ir nematė. Kartais jie, 
vakarui atėjus, pakalba apie savo katinėlį — 
dabar jau rečiau, kai vieną dieną Katriutė ė- 
hė ir pravirko, besiklausydama, koks rainius 
buvo geras ir malonus.

Kai ji lieka viena, kai visuose namuose 
būna tylu, tik sienose protarpiais brakštelia, 
ir kai lietaus ar sniego debesys niaukiasi, 
graudulys kai kada prislegia ir mamą.

Rymo ji tada lange, žiūrėdama į kiemą, lyg 
laukdama, ar tvora, kuria jis iškeliavo į savo 
pasaulį, nesugrįš jos katinėlis rainius.

Interest compounded
Receive an interest check automatically 
monthly, ąuarterly, or have the interest 

added to your account ąuarterly to be 
compounded for a higher yield. Funds 

deposited by the lOth earn from the lst of 
the month. Deposits received after the lOth 
of the month earn from the date of receipt.

Assets over $175,000,000 
Reserves over $15,700,000

INSURfD

• Savings and Loan Association of Chicago 
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140 

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m. 
Saturday, 9 a.m. to 12 noon • \Vednesday, no business transacted
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Šeštadienis, 1972 m. lapkričio mėn. 11 d.

LIETUVIU KALBAI SKIRTAS GYVENIMAS
(Atkelta iš 4 pusi.)

•

Reformuotosios rašybos projekto 
atmetimas buvo Saliui, aišku, ne
mažas nusivylimas. Kaip Rašybos 
komisijos narys jis ir darbo bei pa
stangų buvo tam reikalui daug sky
ręs; komisija baigė darbą 1932.XI.6 
d. net po 42 posėdžių! 1933 m. Sa
lys drauge su P. Skardžium ir J. 
Talmantu galutinai suredagavo ra
šybos projektą ir paskelbė visuome
nei. Jis, be to, ir atskirais straips
niais buvo aiškinęs rašybos dalykus 
ir kėlęs jos reformos būtinumą. Pri
simindami dar ir aktyvų Salio rū
pinimąsi lietuvių asmenvardžiais, 
terminologija, naujadarais, kalbos 
negerovių taisymais ir kitais kalbos 
reikalais, galime pasakyti, kad jo vi
sas gyvenimas buvo skirtas lietuvių 
kalbai.

Ne vienas gal pasidomės, o kokį 
mėgstamą laisvalaikio užsiėmimą, 
kaip čia Amerikoje esame įpratę 

, sakyti “hobby”, turėjo Salys. Beje, 
jis jau čia išeivijoje buvo pasiūlęs 
angliškąjį hobį pakeisti lietuvišku 
nikiu. Tą žodį jau seniai, bet ne
sėkmingai, buvo siūlęs ir V. Kaman
tauskas savo knygelėje “Kalbėkime 
lietuviškai” (1933). Nikis — tai gy
vosios kalbos žodis, nors retas ir 
nedaug kam tepažįstamas. Be to, jis 
reiškia daugiau neigiamą polinkį, 

. užsispyrimą, kaprizą, ydą. Ir pats 
Salys rašė: “Jei kam nikio peikia
masis priereikšmis labai priešais šo
ka, tai hobio pakaitu, rodos, gerai 
galėtų eiti mogis (kirčiuojamas 

■ kaip žodis). Jo pirminė reikšmė po
mėgis, smagumas. Taigi reikšme 
hobiui dera” (“Dėl anūko su vai
kaičiu ir ke|ių kitų naujadarų”, 
Draugas, 1971.111.27). Tokiu būdu 
nikiu gal derėtų vadinti nebent po
linkį laisvalaikio atgaivos ieškoti 
pvz. aistringame kortavime ar daž-

tėvių gerbiamos, turėjo savo glo
bėjus dievus, o midus buvo ne tik 
žmonių, bet ir dievų mėgstamas 
gėrimas. Mini bites savo “Žemaičių 
vyskupystėje” ir didysis salantiškis 
Valančius: “Senovės raštininkai pa
sako, penkioliktame ir šešioliktame 
amžiuj Žemaitių kunigaikštystę 
kiaurai užgulta buvus tankiais miš
kais įr traškančiomis giriomis. [...J 
Tose giriose visosi daugybė visokio 
gyvio [...]. O už vis nemieruotą 
galybę bitių, katros 
metą dideliai apstei 
iš liepų krūmo”.

Argi galėjo būti
“mogis” uoliajam lituanistui salan- 
tiškiui? Aš pats tai bičių niekada, 
nemėgau (žinoma, ypač vaikystėje) 1 
ir apie jas nieko nenusimaniau, tad 
ir su Saliu tuo klausimu jokios do-1 

ros šnekos turėti negalėjau. Betgi 
jo gamybos gintarinio midaus tau
relę esu mielai išlenkęs.

nėjusios kas 
medaus balto

tinkamesnis

e
Su Saliu susipažinau Kaune, bet 

suartėjau jau Vilniuje. Nukėlus ten 
mūsų fakultetą, organizacinis dar
bas labiau sujungė ypač tuos, kurie 
universitete turėjo atsakingų parei
gų (Salys, beje, 1941—1944 m. bu
vo universiteto senato narys—sek
retorius, o man tuo pat laiku buvo 
tekusios Humanitarinių mokslų 
fak. prodekano, o truputį vėliau dar 
ir bibliotekos direktoriaus pareigos). 
Susidraugavome ir asmeniškai. Lgi 
šiol nepamirštinos anos puikios die
nos, kartu praleistos gražioje Trakų 
ežeryno gamtoje. Nelengvai pamirš
tama yra ir mudviejų bendra rizi
kinga kelionė Minskan 1944 m.,kai 
abu kartu — ir nuvažiuojant ir 
grįžtant — traukinys nuėjo nuo bė
gių dėl raudonųjų partizanų pa
dėtų minų. Drauge su Saliu teko 
ir trauktis iš Vilniaus anais lem
tingaisiais 1944 metais.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

i

Kun. Kazimieras Barauskas, žurnalistas, pedagogas, Lietuvoje 
buvęs Katalikų spaudos biuro direktorius ir “Mūsų Laikraščio” 
redaktorius, knygos “Krikščionybė Lietuvoje” redaktorius, uo
lus katalikiškos spaudos bendradarbis, ilgametis “Draugo” pir
mojo puslapio redaktorius ir dabartinis mėnesinio žurnalo “Lai
vas” redaktorius, staiga mirė Chicagoje, lapkričio 5 d., sulaukęs 
68 metų.

Nr. 266 (45) — psl. 5

Prie kun. Kazimiero Barausko karsto
Mes, gyvendami šiame pasauly

je, neturime akivaizdaus suprati
mo, kas yra musų siela. Tiesa, sa
vo sielos pagalba mes sugebame 
daug veikti. Tačiau, apie tai, kas 
yra mūsų siela pačioie savyje, 
mes turime tik deduktyvini, tik 
išvadini supratimą. Iš to, kad 
mes sugebame daug pažinti ir 
daug ko pasigaminti, mes, išva
dos keliu, prieiname, jog yra toks 
veiksnys mumyse, kurio veikimas 
netelpa šio pasaulio matavi
muose. Pastebėkime šitai dėl to, 
kad savo sielą mes pažįstame tik 
tokiu būdu, kaip ir Dievą: iš pa
darinių.

Tačiau tada, kai kūno galios 
liaujasi mus
rites su savo siela sutitinkame la
bai akivaizdžiai. Taip šiandien 
mūsų prieteliui Kazimierui yra 
paaiškėję, kas jis iš tikro yra. Jam 
yra atsidengusi visa jo buvimo 
paslaptis. Dieviškos šviesos nu
šviestas, jis akivaizdžiai mato, ko
kia būtimi jis yra.

Kai sakome, kad mūsų siela tie- 
soginiu būdu savęs nepažįsta, gy
vendama šiame gyvenime, mes 
neturime šio trūkumo pratęsti 
per toli. Žmogaus pažinimas, į- 
gytas išvadų keliu, yra teisingas. 
Šios tiesos akivaizdų liudijmą mes

išgyvenome mūsų dienose. Kai i nio žodžiais betariant Tačiau 
žmogus išvadų keliu pažino mė-! mes nesame vien Dievo mintys, 
nulį, jis, ten nuvykęs, nerado 1 Mes esame ir mūsų mintys, pagal 
nieko naujo, o tik tai, ką buvo , kurias mes būsime sutinkami, 
pažinęs išvadų būdu. Dėl to mes j Kun. Kazimieras buvo žmogus, 
turime pagrindo manyti, kad ir i kuris suprato, kaip reikšmingos 
kun. Kazimieras, išėjęs anapus ri-1 yra žmogaus mintys. Jis, visą atri
bos, rado ten kaip tik tai, ką bu
vo pažinęs išvadų būdu ir į ką 
buvo įtikėjęs, eidamas krikščio
niškuoju apreiškimu.

Nors mūsų savęs pažinimas šia
me gyvenime yra greičiau netie
sioginis, tačiau negalima sakyti, 
kad nebūtume savo paties šeimi
ninkai. Mes ne tik galime veikti 
savo siela, bet ir ją praturtinti. 
Dievas j žmogaus veiklą nežiūri 

reprezentavusios, mažavertiškai. Jei jis taip žiūrėtų, į sigilinęs į žmogaus problemas, 
jis stengdavosi jas nušviesti die
viška šviesa. Dėl to, kai Kazimie
ro sielą ištiko dieviška šviesa, jis 
nepasijuto esąs tuščias ir netur
tingas. Jis, kaip tas Evangelijos 
užvaizdas, galėjo pasakyti: Vieš
patie, davei man penkis talentus 
— štai dar penki. Ir Viešpats jam 
pasakys: Gerai, ištikimasis tame; 
ateik į savo džiaugsmą.

Vytautas Bagdanavičius,MIC.

žiu dirbdamas žurnalisto darbą, 
savo kunigystę suprato, kaip Die
vo žodžio skleidimą visuomenėje. 
Jokio straipsnio rašymas jo taip 
nedomino, kaip religinio. Jis juos 
rašydavo labai atsidėjęs ir giliai 
susitelkęs Savo religinius mąsty
mus j:s pradėdavo nuo dabartinių 
mūsų visuomenės galvojimų. Jis 
buvo labai uolus mūsų grožinės 
literatūros skaitytojas. Ir šitaip į-

jis nesiimtų vertinti atskiro žmo
gaus veiklos. Jis žmogaus neteisti). 
Tai yra didelės paguodos tiesa, 
kai mes atsistojame mirties aki
vaizdoje. Ir tik dėl to, tur būt, ši 
tiesa mums neatrodo nuostabi, 
jeigu mes nepadarome iš jos vis
pusiškos išvados. Mes tik būkštau- 
jame dėl to, kad Dievas mus teis, 
bet neatkreipiame dėmesio į tai, 
kad jis mus atras, mus vertins. 
Jeigu Dievas mus individualiai 
nevertintų, jis mūsų ir neteistų; 
mes tik kaip Dievo mintys susi
rinktume pas jo duris, Brazdžio-

(Pamokslas laidotuvių Mišiose Sv 
Kryžiaus bažnyčioj, Chicagoj, lapkr. 
8 d.).

bet riepastebėjo, susigūžęs už sku-1 kur, kada ir visi klaustukai, kiek tik 
bančib.motoęiklisto nugaros. Sovie- jų yra gramatikoje, buvo gausiai 
tų tankams prie Salantų atkirtus i sunaudoti mūsų pašnekesyje. Mū- 

; sų kambaryje kurį laiką visi ir tal- 
į pinomės, kol Saliai susirado sau 
j kambarį bėglių perpildytame Gryb
giryje. Salys įsitaisė universitete, 
kur gavo skaityti kelis lingvistinius 
kursus. Aš taip pat gavau šiokį tokį 
bibliografinį darbelį žinomojo at- 
cheologo (jis buvo tada ir rekto
rius) C. Engelio seminare.

i Nukelta j 6 pusi »
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kad Vil- *

girdimas 
Vilniun

Pirmadienį Vilniaus gatvėje užkal
bino du vokiečių kareivius, kurių 
dalinys kažkur Gudijoje buvo su
muštas, o jie turėjo su savo tuš-

SĄFETV 
OF VOUR 

INVESTMENT
Vilniaus universiteto senatas su prodekanais 1942 m. pavasarį. Sėdi (iš kairės): Petras Katilius — Mate
matikos-Gamtos fak, dek. (likęs Lietuvoje), Domas Krivickas — prorektorius, Mykolas Biržiška — rek
torius (m. 1962 m. Los Angeles mieste), Vladas Jurgutis — Ekonomikos fak. dek. (1943-1945 m. kalin
tas Stutthofo koncentracijos stovykloje, miręs Vilniuje 196fi m.), Jonas Puzinas — Humanitarinių mokslų 
fak. dek. Stovi (iš kairės): Algirdas Jurskis — Ekon. fak. prodek. (likęs Lietuvoje, kalintas Sibire, kur ir 
mirė 1953 m.), Antanas Vasiliauskas (dabar Vasaitis) — Mat. - Gamt. fak. prodek. (nuo 1942 m. rudens 
semestro Miškų fak. dek.), Stasys ^Žakevičius (dabar Žymantas) — Teisių fak. dek., Antanas Salys — 
senato sekr. (m. 1972 Philadelphijoje), Vincas Maciūnas — Hum. fak. prodek. ir univ. bibliotekos dir., 
Steponas Jankauskas — Mat. - Gamt, fak prodek. (likęs Lietuvoje).

juk
valsčiaus Vait-
Vaižganto Ma-1 bus, Dėt žemaitis nepražus. Energin- 
mano tėvas, o I gas ir sumanus, jis surado išeitį, 
parapijoje prie

svečiams išvažinėjus, aš su savo bū-, čiais sunkvežimiais prisistatyti j da- 
simąja žmona dar pasilikome pasalinio susirinkimo vietą — Kaišiado- 
jaunavedžius paviešėti. Saulėtos sius. Jie mielai sutiko paimti ir mus. 
dienos ir vešli kaimo žaluma pačia- Tad surinkę draugų ir pažįstamų 
me vidurvasaryje puikiai derinosi būrį, išvažiavome iš Vilniaus.'Vėlai 
su mūsų visų smagia ir draugiška ■ vakare, apnakvydinti Kaišiadorių 
nuotaika. Tik neramino beartėjan-i mokyklos patalpose, stebėjome įy- 
čio fronto patrankos, kurių duslus tuose prie pat horizonto iškabintus 

i šVfestilnis: sovietų 'lėktuvai bom- 
i bardavo Viliiių. Rytojaus dieną i 
1 suširadofrie Kiiunė, išritur Saliai 1Š-j 
vyko į Salantus. i

Iš ten ryžtingas ir rizikos nebijąs 
ir jos nevengiąs Salys niitdrė žvėjų 
laivu pasiekti Švediją. Susidaritls ne
mažam bėglių būriui, buvo išplauk
ta iš Šventosios uftio trimis laivais. 
Deja, nepavyko: jūroje juos sulaikė 
□kiečiu karo laivai; Bėgliai vyrai 

buvo išvežti Latvijon kasti pafroh- 
ės apkasų. Apšilk.iam Saliii pa

vyko greitai ištrūkti/ ir jis buvb 
“įdarbintas" Liėpojoje.Vėlai rudenį, 
kai frontas grėsmingai pajudėjo, Sa
lys, prisikalbinęs motociklistą karei
vį, su juo skubėjo į gimtąjį Reketės 
kaimą, kur tuo laiku buvo jo žmo
na. Pakeliui sutiko ją ir svainį, be
sitraukiančius nuo fronto Palangon,

SPECIALIAI
ŠVENTĖMS

PILNAI APMOKĖTA
Nemokamas Pristatymas
DIRBTINIAI KAILIAI $108.00
Geriausia ir vertingiausia do

Fantast ška vertėsiaustus.

— pilko karakul.o ar Mou-
ton.

10 SKEPETAICTIJ $54 90
5 V’I.NONfS SKEPETAITES,
didelės ar mažos gėlės, ar tur.
kiški: raštu ir
5 SILKINES SKEPETAITES,
inbni gražios.
ORO PASTŲ $63.40

5 DIDELI VILNONIAI
SALIKAI T>96.00
54 x 54 inėai su kutosais, pui
kūs gėlių raštai.
ORO PASTŲ $11.3.00

SP CIAL! KO.MBINAC1IA
$169.00

PUIK'AUSIOS RuSIES
MEDŽIAGA.
IŠSKIRTINAI VERTINGA
DOVANA

apsiaustui, 100% vilna
3 iardai medžiagos moteriš

kam apsiaustui, 100% vilna.
3’/2 jard. medžiagos vyriškam

kostiumui, 100% vilna.
jardai medžiagos motenškal

suknelei, 100%žieminei
vilna.
paklodės (dvigubai lovai),
2 užvalkalai pagalvėms,
turkiški rankšluosčiai

$62.00SPECIAL I
10 sv. grynų kiaul taukų

sv. ryžių
sv cukraus

DAR DAUG KITU PUIKIU

NFMOKAMO KATALOGO
SU PAVEIKSLAIS

Užsisakvkit dabar. Užsisa
kykite tik per

INTERTRADE
Fifth Floor

125 Eaat 2Srd St.
New York, N. Y. 10010

Tel.: 982-1530

LABAI SVARBU
DeVeTI rūbai

REIKALAUKIT MOŠŲ
SPECIALAUS BIULETENIO

Mes turim 23 metu patyrimą

kėlią; turėjo grįžti ir Palangoje lai
mingai susitiko su savaisiais. Iš čia 
nuvyko Klaipėdon, iš kur sugebėjo 
išplaukti Karaliaučiun laivu. Jau 
paskutiniuoju! Kas bus, kas nebus, 
bet žemaitis nepražus.

Mano kelias iš Kauno j Vakarus 
ir ėjo tiesiai j vakarus Nemunu, pas
kiau prie Smalininkų per Nemuną, i 
Netoli Ragainės teko mėnesį rausti, 
apĮcaStis toje pačioje senoje lietiiviŠ- 
kojfe žemėje, kurią, tik kiek toliau 
< pie ■ >s, kadaise pureno, duonelę i 
augindami, Donelaičio (kodėl gi ne 
Duonelaičio) būrai. Rudeniop abu 
šu žniona riusidanginom į Baltijos 
pajūrio miestą Grelfsvaldą, kuri 
M. Biržiška savo pamėgtu įpročiu 
bitvo sulietuvinęs į GrfpgM (Greif 
—- grifas ar gripas, toks paukštis; 
Wald — giria), o mes kili baigėm 
lietuviriti Grybgiriu.

Čia vieną vėlyvo rudens dieną j 
mūsų kambario duris pasibeldė Sa
liai. Suprantama, tai buvo tikra 
staigmena ir labai maloni. Kaip, iš

Grybgiryje susirado gerokas bū
rys lietuvių pabėgėlių: jų tarpe 
buvo ir keli Humanitarinių moks
lų fak įlieto žmopės: be Salio ir 
manęs dar čia buvo M. Biržiška, 
P. Čepėnas, J. Puzinas;, gyveno ir 
prof. B. Sruogos (tada kalėjusio 
Stntthofe) žmona istorikė V. Dau
girdaitė-Sruogienė. Iš tolimos Aust
rijos 1944. XI. 2 rašė M. Biržiškai 
Krėvė: “Beveik pavyzdžiu Jums, 
kad Jūs galite dirbti, kad susirinko
te visu fakultetu vienoje vietoje, ga
lite bendrauti, pasikalbėti vienas su 
antru, pagaliau pasiguosti skauda-

Į LIETUVĄ

vana jūsų giminėms. Užsaky-
kit šiuos gražius ir šiltus ap-

Parmkit tš minko (lygaus ar 
ruožuoto), p'aėiauodegtų avių

3 iardai medžiagos vyriškam

name stiklelio cinktelėjime. Tokių 
nikių Salys tai tikrai neturėjo. 
Mėgstamasis jo laisvalaikio užsi
ėmimas, ar jo siūlytu terminu ta
riant — mogis, buvo bitininkystė. 
Tai jau tikrai lietuviškas mogis. 
Mūsų literatūroje jis tiesiog poeti- 
zuojamas.Pasiskaitykime kad ir Krė
vės “Šiaudinėje pastogėje” vaizdelį, 
kaip vadinamasis bedievis Vainoras 
bites kopinėja: “Ir Vainoras tris 
kartus peržegnojo avilį. Aukštas, ži
las, saulės spinduliais apvainikuo
tas, jis paųašus buvo dabar j kažko
kį senąjį krivį, kuris seniai kažkada 
gal taip pat laimino mažas bičiu
kes. Abu vyrai persižegnojo. Kad 
nesugadintau sau įspūdžio, ūpo ki
tiems aš irgi persižegnojau”. Ne be 
reikalo lietuvių tautosakoje bitė 
vadinama šventu vabalėliu. Jau ži
loje senovėje bitės buvo mūsų pra

Prieš tai dar dalyvavau Salio dunksėjimas buvo aiškiai 
vestuvėse: Šv. Petro ir Povilo išva- i giedro vakaro ramumoje, 
karėse (VI.28) jis susituokė su So- visi grįžome sekmadienio (VII.2) 
fija Vaškelyte Užpalių bažnyčioje.' vakare. Net nenumanėme, kad Vi! 
Tai senas Rytų Aukštaitijos mies-inių jau buvo apėmusi kone panikos 
telis, jau 1373 m. vokiečių metraš-Į nuotaika: kažkur buvo pratrukęs 

į frontas, ir žmonės visokiais būdais 
stengėsi pasitraukti iš kautynių 
grasomo Vilniaus. Išvykti iš miesto 
betgi buvo nelengva. Geležinkelio 
stotis buvusi žmonių apgulta ir re
guliaraus susisiekimo nebebuvo. Ne
bebuvo ir autobusų. Kai kas ir pės
čias patraukė iš Vilniaus. Betgi že
maitis Salys įrodė, kad teisinga yra 
žinomoji patarlė: Kas bus, kas ne

tyje paminėtas castrum (pilis) Usu- 
palle vardu, kaip rašė Salys (GK, 
1936, Nr. 5), tada dar nenumany
damas, kad tas tolimas nuo jo Sa
lantų miestelis bus vėliau toks 
svarbus jo gyvenime. Užpaliuose 
buvau pirmąjį (manau, ir paskuti
ni) kartą savo gyvenime. Betgi pat
sai kraštas buvo man savas, 
kaimyninio Svėdasų 
kūnų kaime, netoli 
laišių, buvo gimęs 
gretimoje Debeikių
tos pačios Šventosios, kuri teka pro 
Užpalius, buvo mano mamos gim
tasis Ragaišių kaimelis. Vestuvių
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APIE PASAULIO SUKŪRIMĄ IS NEBŪTIES
(Atkelta iš 3 pusi.)

causa exemplaris (pagal ką) su 
causa materialis (iš ko). Kaip 
architektas stato namą pagal 
braižinius, bet ne iš braižinių, 
taip ir Dievas kuria pasaulį pa
gal savo mintį bei pirmavaizdį, 
bet ne iš savo minties ar pirma
vaizdžio. Bet tai tik formalybė.

Blogiau yra, kai kritikus klau
siame: koks yra santykis tarp 
Dievuje esančios minties, idėjos, 
pirmavaizdžio ir paties Dievo? 
Lengva (nors ir netikslu) teigti, 
esą Dievas kuria pasaulį “iš sa
vo minties ar pirmavaizdžio’’. 
Bet iš ko jis kuria šią mintį ar 
pirmavaizdį? Kas yra pati ši min
tis ar pirmavaizdis: Dievo kūri
nys ar jo substancijos ištaka? 
Jeigu ji yra dieviškosios substan
cijos ištaka ir jeigu iš jos ar pa
gal ją Dievas kuria pasaulį, tai 
tada pasaulis yra tik Dievp pra
tesimas, ir mes atsiduriame plo- 
tinizme arba panteizme; tada vis
kas yra Dievas, nes viskas yra jo 
substancijos išsiliejimas. O jeigu 
ana Dievo mintis ar pirmavaiz
dis yra jo paties kūrinys, tai klau
simas esti tik nukeliamas toliau, 
nuo realaus pasaulio į idealų 
pasaulį - nuo dramblio į vėžlį, 
pasilikdamas pats savyje neatsa
kytas, kadangi kiekvienas kūri
nys —; vis tiek ar realus ar ide
alus — reikalauja “iš ko” (cau
sa materialis). Iš ko tad kyla 
ana Dievo mintis ar anas pasau
lio pirmavaizdis: iš paties Dievo 
ar iš nebūties? Tai dilema, iš 
kurios joks pasaulio kūrimo kriti
kas — taigi nė Baltinis su Celie- 
Šium — išsisukti negali. Atsakę: 
“Iš paties Dievo”, kritikai pa
skelbtų plotinizmą ir pasaulį su
tapatintų su Dievu. Atsakę: “Iš 
■nebūtie^”, jie skelbtų tą patį ką 
ir autorius, ir-visi jų priekaištai, 
nukreipti į autorių, savaime at
sisuktų į juos pačius. Nes onto
logiškai yra visiškai vis tiek, ar 
iš nebūties yra sukurtas realus ar 
idealus pasaulis: nebūtis čia kiek
vienu atveju pasilieka tarsi “iš 
ko”, iš kurio visa kyla. O kritikų 
nurodymas, esą savą mintį ar pa
saulio pirmavaizdį Dievas turįs 
“amžinai savo prote” (A Balti
nis, op. cit. p. 3) arba “nuo am
žių” (P. Celiešius, cit. br. p. 8), 
nieko neišaiškina, nes čia mes 
klausiame ne laikinės anos 
minties ar ano pirmavaizdžio 
pradžios, bet ontologinės jo kil
mės, tegu ši kilmė ir būtų laiku 
neaprėžta: amžinas pasaulio kū
rimas nėra loginis prieštaravi
mas (tai pastebi ir P. Celiešius, 
plg. broš. p. 9), tačiau jis vis 
tiek yra kūrimas iš nebūties. Tai 
tinka tiek realiam, tiek idealiam 
pasauliui.

Dieviškųjų pirmavaizdžių te
orija platoniškojoje krikščioniš
kosios filosofijos ir teologijos 
kryptyje yra gyva jau nuo šv. 
Augustino laikų. Ji yra ypač stip
ri Rytų Bažnyčioje. Ji yra radusi 
daug vietos V. Solovjdvo ir S.

mąstyme. Jos laikėsi 
ir mūsų S. Šalkauskis. Jos šali
ninkas kurį laiką yra buvęs ir 
pats šių laiškų autorius. Tačiau 
ji niekad —gal išskyrus tik V. 
Solovjovų — nebuvo teikiama 
kaip kūrimo iš nebūties priešin
gybė arba bent dalinis jo panei
gimas. ‘Dieviškoji Sophia’ —tai 
sąvoka suimanti savin šią teori
ją —yra kūrinys ir tuo skiriasi 
nuo nesukurtosios Sophios arba 
Log-'s. Kitaip mes neišvengiamai 
patenkame į panteizmą. Šiam pa-1 
vojui pergalėti V. Zenkovkijs to
dėl ir pabrėžia “sukurtąją sop- ’ 
hianinio pasaulio pagrindo pri
gimtį” (p 17—J 8): ontologine 
prasme “pasaulis yra sukurtas sa
vo visuma — tiek idealiniu savo 
pagrindu, tiek pojustine savo 
įvairybe” (p. 34); “sophianinis 
pasaulio pagrindas yra sukurtas 
ligi pat savo gelmių” (V. Zen- 
kovskij, Preodolenie platonizmą 
i sofijnostj mira, “Putj” 1930, nr. 
24, p. 17—36). Šauktis tad pa
saulio pirmavaizdžių arba idėjų 
kaip kitokios pasaulio kūrimo 
sampratos, kuri pakeistų arba 
bent pataisytų kūrimo iš nebū
ties sampratą, yra nesusiprati
mas. Pirmavaizdžiai ar idėjos 
yra taip lygiai sukurti iš nebū
ties kaip ir realaus pasaulio bū
tis.

Šis mažutis šuolis į filosofijos 
istoriją aiškiai parodo, kad po
kalbis pasaulio kūrimo reikalu 
sukasi apie nebūtį kaip krikščio
niškosios kūrimo sampratos su
dedamąjį pradą: be jos dieviška
sis kūrimas yra neįmanomas, nes 
jos pasaulis virsta arba Dievo iš- 
plauka arba demiurgo žiediniu. 
Mano kritikai yra per daug įsi
spoksoję į nebūties nesuvokiamu
mą. Jie per maža kreipia dėmesio 
į tai, kad mes būname neigimo 
pasaulyje (blogio, klaidos, prieš
taravimo, skirtybių gausoje). 
Tuo tarpu bet koks neigimas yra 
galimas, tik nebūčiai esant bū
ties riba ir ontologine jos kilme 
— pagal gražų M. Heideggerio 
pasakymą: “Niekis yra neigimo 
kilmė, o ne priešingai” (op. cit. 
p. 33). Štai kodėl tas pats Heideg- 
geris ir gali teigti, kad “nebūties 
klausimas apgaubia metafizikos 
visumą” (op. cit. p. 35). Kaip 
tad jis galėtų būti išjungtas iš 
krikščioniškosios dogmatikos? Ir 
kaip galėtų būti protingas mūsų 
tikėjimas, nusigrįžęs nuo mūsojo 
buvimo ribos, kuria kaip tik ir 
yra nebūtis?

(Bus daugiau)
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PABALTIJO LITERATŪRŲ KONFERENCIJA 
OHIO UNIVERSITETE

(Atkelta iš 1 psl. I

dums pradėjo savo karjerą, pul
damas tradiciją ir “pašventintas 
mumijas”. Savo vešlios utopinės 
vaizduotės veikaluose jis šaukė 
latvius išsivaduoti iš jų slaviš
kos bei germaniškos praeities ir 
kurti “grynai latvišką" kultūrą. 
Nuo Rainio laikų latviai nebu
vo turėję tokio smulkmeniško 
plano savo ateičiai. Šiandien So- 
dums, po daugelio nusivylimų, 
beveik nustojo rašęs ir tariasi at
radęs “namus” chemijoje bei 
elektronuose.

Liaudies dainos nuotaiką ir 
įvaizdžius sovietų ok. Latvijos 
poezijoje nagrinėjo Vairą Vike- 
Freiberga (Universite de Montre- 
al). Latvių poetai dažnai gręžia
si į liaudies dainą, ieškodami 
stiprybės savo individualumui 
išlaikyti. Jie atmeta tradicinių 
dainų metriką, bet stengiasi su
lydyti jų elementus su modernios 
poezijos formomis.

poetuose”; bei Valdos Melngai- 
lės (Boston College) apie “Lat
vių prozos požiūrius”. Neteko su
žinoti “Kur kaukai praleidžia 
naktį”, ką būtų išaiškinusi Ilse 
Lehiste (Ohio Statė University).

Per visą konferenciją nesijau
tė kai kurioms jų būdingo nuo
bodaus “orumo” ar migdančio 
“akademiškumo”. Gal dėl to kal
ta poetų, rašytojų, praktikuojan
čių kritikų gausumą? Publikoje 
matėsi ir amerikiečių studentų 
bei pabaltiečių svečių iš Colum- 
bus miesto ir iš tolimesnių vie
tovių.

kalbų, bei literatūrų skyrius. Bet 
tikrieji šios konferencijos kalti
ninkai buvo du pabaltiečiai, dės
tantys Ohio Statė universitete: 
pasaulinio garso estų kalbininkė 
llse Lehiste ir Rimvydas Šilbajo
ris, kurį vienas kalbėtojų apibū
dino kaip “konferencijos dvasią 
ir sielą”. Kol jiedu vėl sugebės 
suruošti išlaidžią ir begalę dar
bo reikalaujančią konferenciją, 
pabaltiečiai organizatoriai turė
tų sukrusti ir kituose universite
tuose. J. 2m.

LIETUVIU KALBAI SKIRTAS GYVENIMAS
(Atkelta iš 5 pusi.)

maišiais klausimais. Aš čia sėdžiu 
vienas, kaip meška lauže”.

Neilgai betgi toji “idilė” užtruko. 
Priartėjo frontas, ir 1945 m. pra
džioje visiems teko trauktis tolyn. 
Mes su Saliais atsidūrėme gražia
me universitetiniame Marburgo 
mieste. Čia prie universiteto prisi
kabinti jau nepavyko. Atsimenu, 
buvome su Saliu atlankę prof. W. 
Mitzką, žinomą vokiečių kalbinin
ką dialektologą. Salys tuoj surado 
bendrą kalbą juos abu dominančiais 
lingvistiniais klausimais. Šnekai 
nukrypus į vokiečių ir lietuvių kal
bų ryšius, pridūriau savo dvylekį 
ir aš. Prisiminiau, kaip vienas rud- 
marškinis (bene daržininkas iš Til
žės), kasant apkasus, liepdavo jų 
kraštus “mit Kupsten bedecken” 
(t. y. apdengti velėnomis). Betgi 
Mitzka anaiptol nesutiko, kad tai 
lietuvių kalbos skolinys, ir ėmė įro
dinėti jo germaniškumą. Susižvilg- 
čiojome su Saliu — nėra prasmės 
ginčytis. Po to, kai Mitzka dar pra
dėjo priekaištauti, kad mudu neina
me frontan Reicho ginti, mums be
liko “padėkoti už pokalbį” ir atsi
sveikinti.

Neilgai tepagyvenę bombarduoja
mame Marburge, išsikėlėme į netoli
mą Bauerbatcho kaimą, tikriau baž
nytkaimį, ir ten ramiai prieš pa
čias Velykas sulaukėme amerikiečių 
kariuomenės. Nacių valdžios laiko
tarpis mums pasibaigė. Po Vokieti

jos kapituliacijos pradėjus visur or
ganizuotis D.P. stovykloms, Saliai 
patraukė į pietus, o aš su žmona į
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šiaurę. Čia aš įsijungiau į Pabalti
jo universiteto darbą, o Salys (taip 
pat ir P. Skardžius) ėmė dėstyti 
Tuebingeno universitete lituanisti
nius kursus, įvestus aukšto prancū
zų okupacinės valdžios pareigūno 
(švietimo komisijos pirmininko) R. 
Schmittleino, seniau profesoriavusio 
Kaune, rūpesčiu. į.

1947 m. SaTys atvyko Amerikon, 
atkviestas (kaip ir V. Krėvė) Pen
silvanijos universiteto Filadelfijoje. 
Tuo pasirūpino prof. E. Sennas, at
vykęs 1930 nr. iš Lietuvos ir tapęs 
tikruoju lituanistikos pionierium 
Amerikoje. Jo pastangomis 1947 m. 
Pensilvanijos universitete buvo įs

teigtus baltų;—slavų filologijos 
skyrius, kurio pagrindiniai dėstyto
jai ir buvo jis pats, V. Krėvė ir A. 
Salys.

Slavistika anksčiau nėra buvu
si Salio specialybė, todėl jam teko 
bent iš pradžft/ nemažai padirbė
ti. Betgi rimtas lingvistinis išsila
vinimas, ilgametis universitetinis 
patyrimas, dideli gabumai, kietas 
darbas ir gero dėstytojo talentas, 
kuriuo jis visada pasižymėjo, pa
darė tai, kad jis greitai tapo labai 
mėgstamas ir aukštai vertinamas 
profesorius. Man pačiam teko gir
dėti palankių atsiliepimų iš Sa
lio klausytojų, kurių tarpe yra ir 
jau gana pasireiškusių mokslinin
kų. Antai Pensilvanijos valstybinio 
universiteto profesorius dr. W. 
Schmalstiegas, .vienas iš pačių žy
miųjų dabartinių Amerikos li
tuanistų, Salį su didele pagarba 
ir įvertinimu prisimena kaip savo 
mokytoją. Priklausė Salys eilei kal
bininkų draugijų, aktyviai daly
vaudavo jų konferencijose, kur jo 
žodis buvo svarus. Taip pat buvo 
Lituanistikos Instituto ir Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos na
rys.

Mums itin svarbu tai, kad Salys 
turėjo progą Pensilvanijos univer
sitete dėstyti ir lituanistinius kur
sus, kurių čia klausė tiek lietuviai 
(jų tarpe kun. Dr. V. Jaskevičius, 
SJ, dr. A. Klimas, dr. K. Ostrauskas, 
dr. B. Vaškelis) tiek ir kitataur 
čiai, iš kurių jau minėjau dr. 
Schmalstiegą. Nesiimdamas plačiau 
apibūdinti ir vertinti Salio kaip 
Pensilvanijos universiteto profeso
riaus darbo (o dėstė jis čia lygiai 
25 metus), tikiuos, kad tai geriau 
atliks jo buvusieji klausytojai.

Lietuvių kalbos dalykus dėstė A. 
Salys ir šalia Pensilvanijos univer
siteto. Pvz. keliolika metų skaitė 
dr. A. Vasio suorganizuotuose va
sariniuose lituanistiniuose kursuo
se prie Fordhamo universiteto 
New Yorke. Dažnai skaitė paskai
tas įvairiuose studentų ir lietu
vių mokytojų kursuose. Štai dar ir 
šiemet liepos mėnesį ketino važiuo
ti Kanadon, kur buvo numatyta jo 
paskaita (ją jau buvo ir paruo
šęs) Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso stovykloje. Deja, nuvažia-

Nenoromis teko skirtis su Pa
baltijo literatūrų konferencijose 
nuolat pasirodančiais veidais, su 
tuo jau susidainavusiu pabaltie
čių “choru”. Neišklausytos liko 
Felix Oinaso (Indiana Universi
ty) paskaita apie “Kalevipoego 
epą ir estų istoriją”; Jurio Sile- 
nieko (Carnegie-Mellon Univer
sity) apie latvių rašytoją Alber- 
ts Bels; Astridės Ivaškos (Okla- 
homa Univesity) apie “Perėjimą 
iš tautiškumo į tarptautiškumą 
septintojo dešimtmečio latvių

vo ne stovyklon, bet ligoninėn, iš 
kurios jau nebesugrįžo, piktos li
gos (limfinių liaukų sarkomos) 
pakirstas.

Kaip jis rūpinos lietuvių kalba 
ir apskritai Lietuvos reikalais, teko 
ne kartą matyti dažnuose pasikal
bėjimuose ypač pastaraisiais me
tais. Kai jį aplankiau ligoninėje, 
žinojau, kad jo dienos jau labai 
suskaitytos. Žinojo tai ir jis pats. 
Nelengva buvo matyti sunkios li
gos nuvargintą mielą senų dienų 
draugą ir dar sunkiau surasti tin
kamą pokalbiui žodį. Pašnekesys 
kažkaip savaime nukrypo į lietu
vių kalbą. Ir net graudu buvo tada 
stebėti, kaip ligonis atgijo ir su 
kokiu aiškiu pasitenkinimu vėl ėmė 
kalbėti savo mylima tema. O drau
ge nuostabu, kokia aiški tebebuvo 
jo mintis, koks tikslus galvojimas 
ir už vis labiau, kokia giedriai ra
mi dvasia. Salį mačiau tada pasku
tinį kartą. Netrukus jo jau nebe
buvo. Mirė jis 1972.VII.31 d. anksti 
rytą, vos prieš 10 dienų perkopęs 
septyniasdešimtąjį savo gyvenimo 
slenkstį. Tyliu liūdesiu ataidi ka
dai skaitytas Aisčio eilėraštis: “O 
jeigu kartais po daugio metu, / Su
eisim vėl, mieli draugai, / Tai mūsų 
gretos jau bus praretę, / Ir pasikei
tę mūs viedai“. Siaubingai retėja 
mūsų eilės!

Dvidešimt dienų prieš Salio 
mirtį buvo juoston įrašytas il
gokas jo pasisakymas, kuriame 
itin išryškėjo tas jo nuoširdus susi
rūpinimas lietuvių kalba ir jos 
išlikimu išeivijoje. Prisiminė ten 
Salys ir savo seno mokytojo Jab
lonskio skaitymų knygoje ‘Var
go mokyklai” įrašytuosius žodžius: 
“Nedidelė garbė svetimomis kalbo
mis kalbėti, bet didi gėda savosios 
gerai nemokėti”.

Tie žodžiai, tiek daug kartų 
skaityti ir kartoti, daugeliui jau yra 
tapę nusibosiančių trafaretu. A. Sa
liui jie betgi nebuvo koks tuščias 
trafaretas, o nuoširdus įsitikinimas. 
Dar 1937 m. “Naujojoje Romuvo
je” (Nr. 49) jis išspaudino straips
nį “Kalba ir visuomenė”, kurį bai
gė jam rūpimais, o dabar testa- 
metiniu rimtumu skambančiais žo
džiais: “Tauta gyvybiškai jaučia, 
kad. kalbai žuvus, ir ji pati turės 
žūti. [...] Žymus prancūzų rašy
tojas Johannet yra pasakęs: ‘Kal
bos atgijimas yra pirmutinis tau
tos šaukimas prie ginklų*. Mūsų 
visų priedermė tą ginklą aštrinti 
ir šveisti, kad deimatu švitėtų”.

Oficialia.' konferenciją ruošė 
ir rėmė Pabaltijo Studijų puose
lėjimo centras (A.A.B.S.), Slavų
ir Ryti} Europų Studijų centras,

FLORIDOS PAMARIAIS 
ATEINA RUDUO 

Juno Beach, Florida 33408 
Žiema Floridoj tiktai turtuoliams. 

Nori aplankyti ir pažinti Floridą., at
važiuok ruden) arba v Slyvą. pavasarį 
Kainon Floridoj tos pačios iki gruo 
džlo mSn. 1 d kaip vidurvasaryje. 
KodAl nepasinaudoti?
Tomkų vasarvietė SAPPHIRE SEA 
adresas yra

A1A 700 Oeean Drive, Juno Beach, 
North Paini Beach, Florida 33408,

ir Ohio Statė universiteto Slavų

KALĖDINIAI SIUNTINIA11972
Artėjančių Kalėdų Švenčių proga siūlome tris specia 

liai parinktus siuntinius iŠ tokių daiktų, kurie labiausiai 
yra reikalingi Lietuvoje ir bus tikrai naudingi Jūsų gimi
nėms.
Mišrus Kalėdinis 1972.

Vyriškas arba moterižkąs labaj geros rūšies megztinis, 
itališkas vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, vil
nonės angliškos vyriškai eilutei medžiagos, vilnonė medžia
ga sijonui, 3 jardai specialios storos crimplene medžiagos 
moteriškai eilutei, puikūs vyriški nailono marškiniai arba 
bliuskutė, 1 dėžė šokoladinių saldainių ir 20 angliškų ge
riausios rūšies cigarečių. $125.00.

Moteriškas Kalėdinis 1972.
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių, arba vilno

nių, gėlėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai 
sunkios crimplene medžiagos moteriškai eilutei, gražus mo
teriškas megstukas, 3 jardai vilnonės apsiaustui medžiagos, 
crimplene medžiaga suknelei. $115.00

Maisto siuntinys 1972.
’/2 sv. arbatos. 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausių baltų mil

tų, 2 sv. ryžių, (4 sv. kvepiančių pipirų, 1/4 sv. lapelių, % 
sv. geriamo šokolado, 1 dėž. neseafes, iy2 sv. razinkų, 1^ 
sv. maišytų džiovintų vaisių, 1 sv. šokoladinių saldainių 
$35.00

Taip pat, dedame į šiuos arba kitus Jūsų rūbų užsa
komus dalykus, kurie Lietuvoje yra labai naudingi ir ver
tingi.

Dirbtinio mink kailio paltui viršus $40.00., nailoninio 
kailio paltui, viršus $25.00., vyriški arba moteriški nerti
niai $15.00, vilnonės skarelės $5.00., Nailono lietpalčiai 
$12.00., nailoniniai marškiniai $9.00., vilnonės arba nailoni
nės kojinės $2.50.

Taip pat priimame užsakymus: auto mašinų, moto
ciklų, dviračių, televizijos aparatų, šaldytuvų ir t. t.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS )

421,* Hackney Road, Londonu L 2., England
Telef. — OL 739 8784

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

r*

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEWICZ, Prea.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKtNG SPAGE

I.

Nauju aukataa dlrt- 
dendaa mokamas ui 
Investavimo Mikniui 

PINIGAI {NESTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

PIRMAD. Ir KETVIRTAD. .... 0 V. r. iki » V. V. 
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD..............» T. T. Iki S ▼. ».

AESTAD. C ▼. r. iki 11 v. d. — Tra&ūd. uMaryta.
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“idėjinė kova” lietuvių 
literatūroje

Spalio. 16 d. Vilniuje 
“LTSR Rašytojų sąjungos pirmi
nės partinės organizacijos" susi
rinki m a. s. Rašy toj ai—-k am un i st a i 
aptarė savo “įsipareigojimus”,ry
šium su Tarybų Sąjungos pen- 
kiasde^ųitmečiu, susumavo lie
tuvių literatūros “laimėjimus” ir 
“trūkumus”. Atiduota duoklė ru
sifikacijai ir sovietiniai niveliaci
jai, pabrėžiant, kad “lietuvių ta
rybiniai rašytojai turėtų dar ak
tyviau propaguoti tautų draugys
tę, proletarinį internacionalizmą. 
Paminėta, kad šiuo metu Rašy
tojų sąjungoje yra 143 nariai, 56 
jų komunistai,

Partiečių literatų teigiamo 
įvęrtinimo susilaukė R. Kašaus- 
ko, D. Urnevičiūtės, brolių Dir- 
bėlų apysakos bei naujos E. Mie
želaičio, A. Bernoto, V. Rudoko 
poezijos knygos. Bet susirinkimo 
aprašyme (“Lit. ir menas”, 1972. 
X. 21) daugiau vietos, skiriama 
gausiems rūpesčiams. Dramatur
gijoje, pavyzdžiui, pasigendama 
“naujų veikalų, vaizduojančių 
tarybinį žmogų, dideles jo aist
ras”. Dar kritiškiau atsiliepiama 
apie kritiką:

“...Kai kurių autorių kritikos 
straipsniuose... prarandami mark
sistiniai leninistiniai literatūros 
vertinimo kriterijai..., aiškaus so
cialinio turinio kūriniai nuverti
nami ar visai nutylimi, o kai ku
rie anemiški jaunų autorių kūri
niai iškeliami kaip pavyzdys vi
sam šiandieninės literatūros pro
cesui”.

Daugiausia susirūpinimo susi
rinkime pareikšta jaunųjų rašy-

Susirinkimas užbaigtas propa
gandiniais trimitais. Stalinistinis 
žodynas ir gaiva ?na buvo itin 
ryškūs Justino Paleckio kalboje. 
Jis pasisakė prieš “vakarietiško
jo modernizmo įtakas’' ir pareiš- 

I kė, kad “literatūra turi tarnauti 
tiems uždaviniams, kurie keliami 
visiems... ideologiniams darbuo
tojams”. Jis taip pat pageidavo, 
kad “rašytojai komunistai 
giau įtakos turėtų jaunajai 
tojų pamainai”.

dau- 
rašy-

LKPReikšmingiausias buvo
CK kultūros skyriaus vedėjo pa
vaduotojo J. Bielinio pareiškimas. 
Pasak jo, mūsų literatūroje pas
taraisiais metais vyksta ir idėji
nė kova. Bielinis ždanoviškai 
apibrėžė lietuvių literatūros ri
bas: “Mes pasisakome už aiškią 
idėjinę ir politinę rašytojo kūry
bą, o bet koks estetizavimas, 
miesčioniškumo reiškiniai, turi 
būti vertinami kaip priedanga 

J turinti aiškią politinę—idėjinę 
Prof. dr. Rimvydas Šilbajoris, kitą prasmę”. (ELTA)
šeštadienį (lapkričio 18 d. 7 vai.
80 min. vak. kalbės apie rašytoją 
Antaną Vaičiulaitį ir jo kūrybą ra
šytojui slkirtame vakare, Jaunimo 
centre, Chicagoj. Profesorius gau
siuos savo literatūros nagrinėji
muos, paskelbtuos įvairiuos leidi
niuos, ne kartą yra nemažai dėme
sio skyręs ir A. Vaičiulaičio kūry
bai. čikagiečiams dabar bus reta 
proga išgirsti prof. dr. R. šilbajo- 
rio gyvąjį žodį Antano Vaičiulaičio 
kūrybos vakare, kurį rengia atei
tininkų meno draugija “Šatrija.“ .

Jaunas dailininkas Andrius Batukas jau kabina paveikslus savo i'nd - 
vidualinei parodai. Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, jo paroda atidarė- 
ma laekrčiio 11 d. (šiandien) 7 vai. vak. Parodos, lankymo valandos 
savaitės dienomis nuo 7 iki 9 vaL vak., šeštadieniais ir sekmadieniai 
— nuo 11 vai. ryto iki 9 vai. vak. Paroda uždaroma lapkričio 19 d.

Nuotr. V. Noreikos

Popietė su Birute

Pūkelevičiūte

Lapkričio 19 d. Lietuvių tau
tiniuose namuose, Ch cagoje, 
raugiama kultūrinė popietė, 
skirta susitikti su rašytoja ir

aktore - režisiere Birute Pūkele
vičiūte, susipažinti su jos kūry
binėmis apra akomis. Popietės 
rengėjai (Lietuvių moterų fede
racijos Chicagos klubas ir Lie
tuvių tautiniai namai) kviečia 

| visus lietuvius popietėje daly. 
! vaut.

HIGH RATES
r o/ Per

i J ’ Annum

Jaunieji rašytojai apie 
kaimą ir kolūkietį

tojų atžvilgiu. Pasidžiaugus jų 
gausumu bei faktu, kad “mūsų 
periodikoje šiuo metu dominuo
ja jaunieji”, pabrėžta, kad “jų 
kūrybos... idėjinis poveikis reika
lauja paties rimčiausio dėmesio”. 
Poetas A. Baltakis išreiškė neri
mą, kad “dalis mūsų jaunųjų li
teratų lieka nuošaly nuo pagrin
dinės mūsų literatūros krypties, 
nuo Rašytojų sąjungos veiklos”;

“Lit. ir Menas” (1972. X. 7) 
spausdina eilę atsakymų į jaunie
siems rašytojams išsiuntinėtą an
ketą apie “šiandieninį kaimą”: 
jo permainas, pasikeitimus, bū
dingiausius jo žmogaus bruožus, 
žemdirbio paveikslą dabartinėje 
lietuvių literatūroje. Iš atsakymų 
išsiskiria Rimanto Šavelio žodis. 
Netiesioginiai atsakydamas į par
tinius balsus, nusiskundžiančius 
“senojo patriarchalinio 1 
idealizavimu”, jis rašo: “Senti-

KNYGA APIE EINŠTEINĄ Aleksandrijoje, Va. Tačiau tyrinė- 
Gana plačią mokslininko Al- tojas negali prie jų prieiti, nes 

berto Einšteino biografiją parašė jie tebesą slaptųjų klasifikacijoje. 
B. Hoffman drauge su Helen “The Detroit Nevvs”, apie tai pra- 
Dukas. Veikalas turi 272 psl., pa- nešdamas, skelbia, kad JAV va- 
vadintas “Albert Einstein”. Iš
leido The Viking Press. Kaina 8 
dol. 95 et.

PRAEITO KARO DOKUMEN
TŲ TYRINĖTOJAS

Julius Epštein deda daug pas
tangų, kad galėtų ištirti praeito 
karo dokumentus, liečiančius vo

ksimo dįnamą Keelhaul operaciją, ku- 
S6111’" r*os metu buvo prievarta į Sovie- 

mentai ir graudulys išnykstan- tų jun,gą grąžinami belaisviai, 
čiam kaimui, rūpestis kaimiečio jr j5tjrtj) ką su jaįs Sovietų Sąjun- 
rytdiena ne tokia jau didelė gOS vyriausybė padarė. Doku- 
blogybė. Geriau nuoširdus jaus- metų esama Hooverio institute, 
mas, negu pseudooptimistinė orą- veikiančiame prie Stanfordo uni- 
torija”. Šavelis vaizdžiai aptaria versiteto, ir armijos archyvuose

I

rios metu buvo prievarta j Sovie-

•J

dovybei dabar, siekiant atšildyti 
santykius su Sovietų Sąjunga, gal 
ir nepatogu tokius dalykus kelti.

HEIFETZAS VĖL KONCER
TUOJA

Ketverius metus pasitraukęs iš 
koncertinių pasirodymų, Jaša 
Heifetz, iš Lietuvos kilęs smuiki
ninkas, LosAngeles mieste vėl pa
sirodė scenoje, koncertuodamas 
University of Southem Califor
nia muzikos mokyklos naudai. 
Tai buvo drauge paminėjimas de
šimtmečio, kai jis toje mokykloje 
dėsto. Dabar jis jau yra sulaukęs 
71 m. amžiaus. Apie šį koncertą 
spauda atsiliepia palankiai.

FILMŲ ĮVAIRUMAI

STASĖ SEMĖNIENĖ

Ne sykį buvo pasakyta, kad ai- būti “meilės Dievu”. Tik jokiu 
riai pergyveno net devynis šimt
mečius britų valdžioje vien dėl 
savo silpnumo. Lygiai tuo pačiu 
„būdu, atrodo, britai pakentė savo 
pačių valdymą taip ilgai dėl at
rasto ekscentriškumo. Netgi pri
leidžiama, kad britų aristokratija 
niekad nebūtų išsilaikiusi ligi 
šių dienų, jei plačioji masė ne
būtų tikėjusi, kad bet kuriam ti
tuluotam .visada trūko “vieno 
balkio”, kaip populiariai įprasta 
sakyti.

Šioji mintis puoselėjama “THE 
RULING CLASS” filme, kuria
me tvirtai ir aiškiai tikima, kad 
aukštosios klasės, vadinamieji 
“mėlynkraujai”, valdo tiktai po 
to, kai jie palaipsniui pasidaro vi
sai netinkami niekam kitam.

Žiūrovas supažindinamas su try
liktuoju Gurney grafu (Harry 
Andrews) kažkokiame bankete, 
kuriame, kaip paprastai, gieda
ma “Dieve, saugok karalienę”, p 
jis kelia reakcionieriškus tostus, 
visiems ovacijomis išreiškiant 
pritarimą. Parėjęs namo, vyres
niam tarnui padedant, jis, kaip 
būdavo įpratęs ir pamėgęs, pasi
puošia savo pulko uniforminiu 
švarku, plunksnuota kepure, kar
du ir... balerinos sijonėliu ir at
sistoja ant kopėčių su kilpa ap
link kaklą.

Tačiau šią dieną, deja, jis ne
tyčia paspiria kopėčias į šalį, ir 
titulas atitenka jo sūnui Jack, ke
turioliktajam grafui. O. sūnus 
irgi turi savotišką pramogą. Jis 
yra paranoidiškas - šizofrenikas, 
įsitikinęs, kad pats yra Jėzus 
Kristus. Bet, sako jis, galit taip jo 
nevadinti, užtenka jį pašaukti 
bent vienu iš devynių bilijonų 
Dievo vardu. Labiausiai mėgsta i

i

būdu nevadinkit jo Jack.
Jack gauna palikimo dvarą ir 

titulą, o 50,000 svarų skiriama 
vyr. tarnui, kuris yra slaptas ko
munistas. Naujojo įpėdinio gi
minės, jų tarpe ir vyskupas, išsi
gąsta ir griebiasi vienos vieninte
lės logiškos išvados: apvesdinti 
Jack, kad jis turėtų įpėdinį. Tada 
gi pašaukti silpnapročių ligoni
nės vyriausią ir uždaryti jon Jack.

Visa tai duoda filmui tikrai la
bai juokingą, labai aštrų pirmą
jį aktą. Tačiau po to riedama pa
kalnėn ligi neišvengiamo rimtu
mo. Jei yra kas nors blogiau už 
rimtą filmą, kuris baigiasi farsu, 
tai tikrai yra farsas, kuris virsta 
mąsliu. Filmo mintis yra labai 
aiški: Jack buvo protingesnis, kai 
jis buvo pamišęs, negu po to, kai 
liko išgydytas.

Yra keletas puikių, nežmoniš
kai juokingų momentų. Daugelį 
jų paberia juokingas britų keistų 
charakterių atvaizduotojas akto
rius Alastair Sim, vyskupo rolėje.

Arthur Lowe “pavagia” gerą

ir kolchozinės santvarkos atneš
tus pasikeitimus.

“Šiandien kaimietis be ypatin
go skausmo gali nukirsti medį, 
puošiantį aplinką, gali abejingai 
žiūrėti į kolūkio laukuose mirks
tantį vasarojų ar pūvantį šieną. 
Ne, jis paims kastuvą ar grėblį, 
bet tik tada, kai jam bus įsaky
ta. Iš kur tas valstiečio abejingu
mas? Kur jo šaknys? Gal jį pa
sėjo ilgus metus trukusi geres
nio vadovo ieškojimo politika? 
Gal dar tebegyva trauka privati-: 
nei nuosavybei ar bent jos daliai, 
kurią atstoja sodybinis sklypas?”, j

(ELTA)
I

Cosmos Parcels Express Corp.
Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir

an

Passbook
Accounts

Per Annum 
$1000 or more

Certificates
1 year tnin

PAID OUARTERLY 

-AT-

BRIGHTON
SAVINGS & LOAN ASS’N

HIGHEST RESERVES

4071 Archer Avenue
Chicago, III. 60632

Per 
\nnum

$5000 or more 
Certificates 

2 year min.

Per Annum 
Investment

Bonus 
Certificates

TEL — LA 3 • 8248
(West of California Avenue)

pustuzinį scenų, kaipo vyr. tar
nas, kuris pasilieka su aristokra Į 
tiška šeima po savo paveldėjimo,! 
tačiau leidžia sau laisvai gerti 
tarnyboje ir visus įžeidinėti.

Peter O’Toole yra geras 14- 
tasis grafas, tačiau jis perdaug 
“narciziškas” (save įsimylėjęs) 
Kristus. Kai jo dėdė paklausia, 
kaip jis žino, jog esąs Kristus, šis 
atsako: “Nes, kai meldžiuos, jau
čiuos, lyg kalbėčiaus pats su savi- 
mi.

Visos bėdos prasideda su filmu, 
kai šis surimtėja. Po “gydymo”, 
Jack laiko save Jack the Ripper 
(iš tikrųjų anglų žmogžudys). Jis 
nužudo dvejetą asmenų, simpa
tingų publikai.

O pats filmas baigiasi grynos 
ir beviltiškos kančios gaida. Tik
tai vyresniems kaip 17m. žiūro
vams.

tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS J LIETUVA, LATVIJA, 
ESTONIJĄ, UKRAINIJA Ir 1.1.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 

kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
affiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus dovanų pažymėjimams, automobiliams, šal
dytuvams televizijų aparatams, radijo transistorlams, magne
tofonams (tapė recorders) ir daug kitiems dalykams, taip pat 
BUTAMS savo giminėms ir draugams gyvenantiems Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 MADISON AVENUE

Floor 21st

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. VVESTERN AVĖ.v 'i '» "ą 
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublic 7-8600
MAŠINOMS VIETA
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NEW YORK, N. Y. 10022
Tel.: (212) 758 I150/1

SKYRIAI:
NEW YORK, N. Y. 10003, 39 Second Avenue 
NEW YORK, N. Y. 10011, 135 W. 14th Street 
BOSTON, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue 
BOSTON, Mass. 02127, 389 West Broadway 
BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue 
CHICAGO, nL 60622, 2222 West Chicago Avenue 
CHICAGO, BĮ. 60608, 3333 S. Halsted Street 
CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 Statė Road 
IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Sprlngfield Avenue 
GRANO RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge St N. W. 
HAMTRAMCK. Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avenue 
HARTFORD, Conn. 06114. 200 Franklln Avenue 
LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth 8t 
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlandc Blvd.
NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard 
NEWARK, N. ). 07106, 698 Sanford Avenue 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street 
PATERSON. N. J.. 99 Main Street 
PHILADELPH1A. Pa. 19122, 1214 N. 5th Street 
P1TTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street 
WATERBURY, Conn., 905 Banį’ Street

of 12 Mile Road ' 
VVOODHAVEN, N. Y. 11421, 94 - 08 Jamaica Avė. 
WORCESTER, Mass. 01610, 169 Milbury Street 
YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 3t>9 W. Federal Street 
IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Sprlngfield Avenue

Tel.: AL 4-8458 
CH 3-2583

LI 2-1787 
288-0068 

TL 6-2674 
BR 8-6066 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
GL 8-2256 

365-5255 
246-9274 

FO 3-8569 
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LO 2-1446 

373-8783
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274-6400 
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1-2750 
6-1571 
6-67«6

PO 
HU 
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PL 

VVARREN, Mich. 48092, 29200 De Quindre, % Block North 
_ . Tel4 751-8760/1

Tel.; 441-4712 
SW 8-2868 
RI 3-0440 

374-6446

*819 8. LITUANICA AVB.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Uetnrių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
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LIETUVOS GENERALINE KONSULE J. DAUŽVARDIENĖ

REBVHO.IA ST. SEMftNIENfi, 6507 S. TROY ST., CHICAGO, ILL 60629. TELEF 925— 598* : g>stro laipsniui gauti. E keturių 
——■j————nnri—ii .............. .. ........ .... . ... i - , i ...j___ jos vaikų, dvejetas gavo daktaro

Malonu ir garbė mums visiems, ( 
kad į Lietuvių moterų klubų fe
deracijos ir Tautinių namų orga
nizuojamą kultūrinių popiečių 
ciklą “Lietuvė moteris Chicagoj”, 
pirmoji pasidalinti 9avo mintimis 
sutiko mūsų miela generalinė 
konsule Juzė Daužvardienė,

Norėčiau nors prabėgomis pri-i 
statyti jos nueitą platų ir garbin
gą kelią.

Lietuviškiausios šeimos duktė

Gimė Amerikoje Worcestery 
lietuviškiausioje Raukčių šeimoj. 
Baigusi universitete teisių ir so
cialinius mokslus, nenuplaukė tik 
( amerikiečių vandenis. Nuo 
1917-28 m. dirbo laikraščio 
“Amerikos Lietuvis” administra- 
ėijoj ir redakcijoj. Nuo 1928-33 
m. vadovavo North American Ci- 
vtc League for Immigrants ir vė
linti dirbo miesto socialinės ap
saugos įstaigoj kaip “sočiai wor- 
ker”. Nesibodėjo lietuviško “get- 
to”, kaip dabar girdime iš mūsų 
jaunosios kartos, ji visa širdimi 
9avo visą laiką atidavė ten, kur 
lietuviška veikla šaukė. Deklama
vo .vaidino, dainavo chore, 
akompanavo solistams. Nuo 
J922-28 m. dirigavo lietuvių cho
rui ir mokytojavo vakarinėje lie
tuvių mokykloje. Tas jaunystės 
pasirengimas ateičiai atnešė bran
gių vaisių. Tapusi Lietuvos kon
sulo garbingos atminties dr. Pet
ro Daužvardžio žmona, dar pla
kiau panaudojo savo žinias lietu
vių tautos propagandai. Kažin 
ar yra kita tokia institucija, kuri 
tiek išgarsino Lietuvos vardą, jos 
kultūrą bei vargus amerikiečių 
ir kitų kraštų konsulų tarpe, kaip 
mūsų gerbiama konsulė.

Paskaitos ir dabai
Pavarčius tik dalį jos užrašų, 

radau, kad jau 1935 m. Foreign 
Policy Club amerikiečiams pri
statyta Lietuvos valstybė ir tautos 
kultūra, kaip lygi su visomis di
delėmis valstybėmis. 1940 m. 
skaitė paskaitą Chicagoj suvažia
vime Federation of Women Club. 
1946 — 12 paskaitų amerikiečių 
klubuose, ieškojo pagalbos ir drau 
gi} okupuotai Lietuvai.

1947 m. — “tik” 29 paskaitos, 
net su lietuvių solistų programo
mis.

1948 m. — 5 paskaitos, na, ir 
šimtai kitų veikimų, nes pradė
jom atskristi mes, “Dievo Paukš
teliai”, DP. Ir mudu su vyru, 
pirmą kartą aplanke Lietuvos 
konsulatą, buvome maloniai pri
imti, supažindinti su visa Chica- 
ga. Nuo tada juos pažinome ne 
tik pareigose, bet ir kaip širdin
gas asmenybes.

Jau 30 metų kai organizuoja 
Chicagos Mokslo ir Pramonės 
muziejuj Kalėdoms lietuviškas 
šiaudinukų eglutes, programas, 
kūčių papročius, kuriomis labai 
susižavėjo amerikiečiai, nes jų 
spauda būna pilna nuotraukų bei 
pagyrų.

Balfo, Raudonojo Kryžiaus ir 
daugelio kitų darbuotoja

Nuo pat Balfo įsikūrimo aktyvi 
jo darbuose organizatorė, rėmė 
tremties mokyklas, Čiurlionio an
samblį, siuntė siuntinius reikalin
giems. Aktyviai remia Balfo dar
bus iki šios dienos.

Priklausė ir dirbo Amerikos; 
Raudonajam Kryžiuj. Lietuvių at- j

SOFIJA ADOMAITIENĖ 10-t’es žym:aus;a Chicagos mote
ris.

Juzė Daužvardienė — Moterų ,
moteris

Noriu pabrėžti, kad visa ši veik
la buvo galima, tik šalia pagrindi
nio konsularinio darbo, tik šalia 
motinos-žmonos pareigų ir prie 
kuklių pajamų.

Negaliu šiandien nepaminėti 
jos, kaip moters, skaudžios likimo 
dalies, per vienerius metus nete
kus keturių mylimųjų: vyro a. a. 
Petro, mielos mamytės, tragiškai 
žuvusio sūnaus ir brolio. Po ta 
skausmo našta ji nepalūžo, bet

Į dar daugiau užsidėjo pareigų, pa
skyrus Generaline Konsule.

Mes čikagiečiai stebėjom ir ma
tėm mielus konsulus visuose mū
sų parengimuose, šventėse, grožė
jomės jų kalbomis, kuriose visa
da atsispindi gili meilė tėvynei, 
jos kalbai ir pagarba tautiškom 
tradicijom.

Už jos tą meilę tautai ji pa-

stove Imigrant Protection League 
Chicagoje, padėjo tremtiniams 
atvykti į šį kraštą, skaitė paskai
tas, organizavo koncertus, kur ir 
aŠ kelis kartus dainavau. Aktyvi, 
veikėja Chicagos Lietuvių Moterų 
klube, kuris pagarsėjo amerikiečių 
spaudoj debiutančių pristatomais. 
Gintaro baliais, kur įvesta daug 
lietuviško elemento. Pravedė lie- j 
tuvių dieną pasaulinėj Faire & 
Railroad parodoje Chicagoje, kur 
Juzės Daužvardienės kvietimu 
mes — Bičkienė, Adomaitienė ir 
Bar<ls — išpildėm programą prieš 
tūkstantinę minią. Suorganizavo 
58 konsulų ponių klubą ir ten yra 
parengimų vadovė. Didžiausios 
atrakcijos sulaukė lietuviškų val
gių išleista knyga (išleistos 5 lai
dos).

1952 m. Chicagos Womens Ad- 
vertising Club išrinkta viena iš

Aktorė Birutė Briedienė, Lietuvių fondo dešimtmečio sukakties baliaus
Chicagoje programos vadovė. Nuotr. V. Noreikos

Sofija Adomaitienė pristato generalinę Lietuvos konsulę Juzę Dnuž- 
vardlenę kultūrinėj popietėj Tautiniuos namuos, Chicagoje.

Nuotr. V. Noreikos

Iš MOTERŲ PASAULIO
— Marija Rudienė pasveikino 

savo šeimos ir visų susirinkusių
jų vardu Leonardą Šimutį, šven
čiantį 80 m. amžiaus sukaktį pra
eitą sekmadienį, lapkričio 5 d. 
Trumpa padėkos kalba atsakė 
pats solenizantas. Sudainuota 
“Ilgiausių metų”.

— Zita Simutienė, dr. Leonar
do žmona, suruošė savo uošviui 
Leonardui Šimučiui gimtadienio 
vaišes savo namuose. Nuo 2 v. 
p.p. ligi 8 v. v. perėjo apie porą 
šimtų sveikintojų. Zita, iš profe
sijos irgi muzikė, kaip ir jos vy
ras, dabar baigia pasiruošti ma- 

laipsnius: Leonardas III ir Pra
nas (iš teisės, o taipgi turįs ka
rišką kapitono laipsnį), Zita 
(duktė) baigia taipgi pasiruošti 
savo daktaratui, o jauniausias 
Robertas — antri metai universi
tete. Be visų pareigų savo profe
sijoje ir šeimoje, Zita Simutienė 
surado laiko pati paruošti pobū
vio patiekalus.

— Dr. Milda Budrienė skaitė 
labai įdomią paskaitą “Vėliau
sios žinios iš alergijos srities”, 
paįvairindama skaidrėmis, įvairių 
kraštų konsulienėm Lake Point 
Tower restorane. Susirinkusios 
kitatautės džiaugėsi pravesta 
puikia programa to įvykio “kal
tininkės”, mūsų gen. konsulės 
Juzės Daužvardienės.

— Gen. konsulė Juzė Dauž- 
vadienė, kuri yra ilgametė prog
ramų prezidentė konsulienių ra
tely, sekančiai savaitei paruošė 
išvyką į Chicagos Policijos būs
tinę lapkričio 16 d. Aplankiu
sios policijos centrinę įstaigą Sta
tė ir 11-toje gatvėje, vyks toliau 
į Chicagos miesto kiniečių kvar
talą pietums.

kviesta daugelio organizacijų gar
bės nare, tarp jų ir šio pobūvio 
rengėjų Chicagos Moterų klubų 
federacijos.
Mes moterys didžiuojamės, tūrė

damos Ją savo tarpe, dėkojame už 
Jos veiklą ir tikrai galime pava
dinti Ją rašytojo K. Barėno žo
džiais, kur jo veikale motina pa
vadinta Karalienių Karalienė, o 
Juzė Daužvardienė mums yra Mo
terų Moteris.'

Danguolė Sadūnaitė
* •

1.

Nusišypsok,
ir aš tau pasakysiu, 
kad kartą buvau jauna — —

ir mano plaukai,
(kaip tinklas)
pa gaudavo saulę —

ir mėnesieną...

2.

Bet tai seniai buvo------
Dabar, aš tiktai — laukianti 

motina.

Tiltas, per kurį kitas
turi ateiti.

♦ ♦
1.

Kai aš numirsiu, 
iš mano molio —

nulipdyk, Dieve, 
žuvėdras.

Ir įpūsk į jas 
mėlynas 
iilgesingas dainas.

2.

Kai mano akys 
virš tavęs, jūra, 
jau nebeklaidžios —

i
ir mano kraujuje 
tavo pulsas.

šeštadienis, 1972 m. lapkričio mėn. 11 d.

Vasara šiaurės ežeruos Nuotr. V. Maželio

MOTINA GALI NULEMTI 
KŪDIKIO SVEIKATĄ

Vaikų ligų specialistas dr. N. 
Kretchmer, dėstąs pediatriją 
Stanfordo universitete, skelbia, 
kad nuo to, kaip motina maitina 
kūdikį pirmais jo gyvenimo me
tais, gali pareiti, kaip jis bus svei
kas, kai suaugs. Susekta, kad rie- 
builiais numaitinti kūdikiai turi 
sunkumų su svoriu ir suaugę. Kū
dikiai, kurie maži būdami gauna 
daug cukraus, suaugę gali turėti 
daugiau sunkumų su širdies su
trikimais, kaip tie, kurie kūdikys
tėje negavo. daug cukraus. Paga
liau — kas gerai suaugusiems, 
gali būti labai žalinga kūdikiams.

MOTINOS MAISTAS IR 
KŪDIKIO SMEGENYS

Columbijos universiteto moks
lininkai, tyrinėją smegenų vysty
mąsi, skelbia, kad, jeigu kūdikio 
laukianti motina blogai maitina
si, yra pavojus, kad jos vaikas ga
li būti atsilikęs.

Kaip aš nutilsiu nuo Tavęs, 
Viešpatie — 

nenutoldama nuo savęs?
2.
Be Tavęs, kur aš eis'u?

Tavyje mano širdis ilsisi — 
Tavyje gyvenu.

Tavo žaizdos, mano vienintelės 
gėlės.

Putnamo seselių rėmėjų imadų parodoje modeliuotojas stebi viešnios 
Marija Rudienė su savo pussesere Marija Zigaitiene. Marija Rudienė 
yra naujoji Balfo centro valdybos pirmininkė.

PRIE MULDREW EŽERO
Medžiotojų čia būta kadaise. 

Ančių stebėjimo postas iš storų 
rąstų šalia suardytos vebro bu
veinės. Medžių kirtėjų čia būta 
kadaise. Anapus ežero naujas 
miškas sužėlęs. Cionais, ant kran
to, paliktos aukštos, parudavu
sios pušys. Jos aukštesnės už Ky
bartų bažnyčios bokštą. Jis sako, 
kad tik tiek, ką keturių aukštų 
namai. Jos tokios plonos, viršū
nės nudžiūvę — gali nuvirsti nuo 
vėjo bet kada. Kelios jau yra nu- 
virtusios, šaknys išsivertę, viršū
nės mirksta vandeny.

Naktį miškas juodas ir slap
tas. Po mėnesienos dangumi 
balsgana vandens juosta, ab:pus 
liūliuojančios šešėlių kolonados, 
po Zodiako Ženklais padangių 
tolybėse. Tyla.

Skubėdamas aria motoras, vil
nydamas vandenis. Atsargiai, čia 
yra seklumų, per akmenis ir sro
vė greitesnė. Čia retas atplaukia 
laivelis. Čia ‘loons’ veda mažus, 
čia elnio teritorija. Va, jo pėdsa
kai, pažiūrėk, visai žvieži. Jis kur 
nors netoli. Mes geriau iš čia neš- 
dinkimės. Vėjas kyla, ir grįžti ši
tas mylias turėsime prieš srovę. 
Čia gali atsilankyti ir lokys. Me
džiotojai sau užuovėją mėgino 
susiręsti labai seniai, nes medžiai 
jau sutrūniję. Sutrūnijęs briedžio 
skeletas riogso pavandeny. Ar jis j 
čia atėjo mirti? Ne, matai, kad į 
kulšių kaulų nėra. Jis buvo čia I 
nušautas, apdorotas ir paliktas 
vilkamas ir lapėms.

Ar čia buvo kas nors kitas šią , 
vasarą? Jeigu motoras atsisakytų, 
ką mes darytume? Galime irk
lais. Prieš vėją? Palauktume ligi 
vėjas nutyks. Arba galime pa
krante. Per šituos akmenynus ir 
tankmę? Bet kažkaip visados yra 

išeitis. Mes pusiaukelėje atgal per 
ežerą. Žiūrėk! Briedis išeina iš gi
rios. Žengia nuo kranto į vande
nį. Sustabdyk motorą. Nė šim
to žingsnių nuo mūsų. Sustoja, 
atsigręžęs žiūri, bet nelabai kuo 
suinteresuotas, brenda per seklu
mą, išlipa ant kito kranto ir pra
dingsta tarp medžių. Jauna tely
čia, dviejų trejų metų. A, matei! 
Savo vasaros briedį. Nebe pir
mas jau.

Atgal per siaurumas valtį rei
kės vairuoti išlipus, taip greičiau 
ir parankiau. Pirmąkart šian
dien turime kompanijos. Prancū
zų še ma mėgina tą patį, tiktai 
jie nepasirengę sušlapti ir jiems 
trunka valanda, vaikus išlaipi
nant, grįžtant atgal ir mėginant 
iš naujo. Ve, ančių rinktinė šau
na klegėdamos. Ligi šiol tiktai žu
vėdras matėme Pakrantėse ge
nys ir giesmininkai nežinomos 
kilmės.

Ugnis dar teberusena ir mos
kitai nuėjo miegot. Uždėk PIC. 
Ką turime vakarienei? Pabaigsi
me mėsos ‘pie’ ir obuolių ‘pie’. 
Nori eiti aplankyt kaimynus prie 
kelio? Ne, ačiū. Aš noriu miego. 
Rytoj bus nauja diena. Mes va
žiuosime patyrinėti apylinkės.

Nauju plentu pravažiuoja 
“karavanas” su USA ■ ženklais. 
Mes važiuosime šalutiniais ke
liais, kurių turistai dar nežino ir 
kitą savaitgalį būsime prie “Ne
gilaus Ežero” ar “Nepavėsių E- 
žero” ar “Nemiegos Ežero”. Ti
kėkite, ar ne, bet senoviniai in
dėnų ežerams duoti vardai turi 
ne tiktai lietuvišką fonetiką bet 
kartais ir lietuvišką prasmę.

S. Prapuolenytė-Bunker

...... o parodoje modeliuoja Margari
ta Rudytė-Krupienė, pati sukūrusi 
ir pasisiuvusi naujos mados drabu
žį. Margarita yra m ūsų visuomeni-
ninku ir kultūrininkų bei lietuviškų 
darbų rėmėjų Marijos ir inž. Anta
no Rudžių duktė.
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