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Į nuomones ir priekaištus atsiliepiant

PALIJUS RABIKAUSKAS, S.J.

Šią vasarą pasirodė naujas 
jau II-jo tomo pirmasis “Tautos 
Praeities” numeris, šį kartą re
daguotas J. Dainausko, spaus
dintas Romoje, Pont. Univ. Gre- 
goriana spaustuvėje. Visi, kurie 
domisi savo tautos praeitimi, 
džiaugsis šiuo stambiu straips
nių rinkiniu, iš kurio sužinome 
apie kronikose išlikusias žinias, 
liečiančias Mindaugą, apie lietu
vį Kaz. Semėnavičių ir 1650 m. 
išleistą jo veikalą “Ars magna 
Artilleria”; apie bandymus įkur 
dinti jėzuitus Lietuvoje 1555— 
1565 metais. Ten aprašomas 
vysk. M. Paco buvimas ir mir
tis Paduvoje, Lietuvių progim
nazijos Ingolstadte veikla; ten 
randame daug statistinių davi
nių apie lietuvius Vilniaus kraš
te, straipsnių iš lietuvių karto
grafijos istorijos, iš lietuvių nu
mizmatikos, nekalbant apie iš
samias naujų knygų apie Lietu
vą recenzijas ir plačią Lietuvių 
istorijos draugijos veiklos ap
žvalgą. Užtenka tik paimti į 
rankas tą, palyginti, svarią kny
gą, pamatyti 16 puikių atskirai 
nuo teksto pridėtų lentelių — 
iliustracijų, paskaityti vieną ki
tą įdomią studiją: kiekvienas 
pripažins, kokios didelės padė
kos ir paramos verti tie, kurie 
sunkiose mūsų tremties sąlygo
se, nugalėdami visas kliūtis, lei
džia šį mūsų istorijos žurnalą. 
Kun. dr. J. Bičiūno straipsnis

Nesu kompetentingas vertinti 
kiekvieną šio “Tautos Praeities” 
numerio straipsnį; tai galės pa
daryti tie, kurie yra geriau su
sipažinę su juose paliestais 
klausimais. Norėčiau tiktai at
kreipti dėmesį į kun. dr. J .Bi
čiūno rašinį “Apaštalų Sosto ir 
jėzuitų ordino pirmieji bandy
mai jėzuitus įkurdinti Lietuvo
je (1555—1565)”. Tai vienas 
skyrius iš kun. J. Bičiūno ruo
šiamos plačios monografijos 
apie Vilniaus Akademiją. Auto
rius čia, trumpai pavaizdavęs, 
kiek nedaug mes težinome apie 
Vilniaus Akademiją, sustoja 
prie pirmojo, daugiau atsitikti
nio jėzuitų apsilankymo Lie
tuvoj. Tai buvo 1555 m. rudenį, 
kai ispanas jėzuitas Alfonsas 
Salmeron, lydėdamas nuncijų 
vysk. Aloyzą Lippomano, atvy
ko į Vilnių, kur tuokart buvo 
sustojęs karalius Zigmantas 
Augustas. Toliau, kiek apibūdi
nęs karaliaus laikyseną Bažny
čios atžvilgiu ir tuometinio 
vysk., nuo 1561 m. kard. Hozi-
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jaus vaidmenį, autorius, remda
masis šaltiniais, kurių ištraukas 
cituoja išnašose, smulkiai apra
šo kard. Karolio Boromėjaus, 
jėzuitų ordino vikaro, vėliau ge
nerolo Pranciškaus Borgijos ir 
nuncijaus Varšuvoje vysk. Com- 
mendone 1565 m. dėtas pastan
gas įkurdinti jėzuitus Lietuvo
je. Karalius jau buvo davęs sa
vo sutikimą, buvo svarstomi 
konkretūs įkurdinimo planai, 
kard. Boromėjus net buvo pra
šęs nuncijų Varšuvoje parūpin
ti pinigų vykstančių jėzuitų ke
lionės išlaidoms apmokėti, bet 
dideli karaliaus reikalavimai 
( kad iš karto būtų įsteigta Vil
niuje ištisa kolegija su teologi
jos, filosofijos, retorikos ir kitų 
žemesnių studijų skyriais), ne
buvimas pakankamo skaičiaus 
tam pasiruošusių ir kitur nebū
tinai reikalingų ordino žmonių 
ir dar nenustatytos materialinės 
Vilniuje išsilaikymo galimybės 
pagaliau privertė ordino vado
vybę reikalą atidėti vėlesniam 
laikui.

Tai pirmą sykį lietuvių kalba 
aprašyti pirmieji jėzuitų aka
demijos Vilniuje įsteigimo ban
dymai. Visa, ką čia kun. J. Bi
čiūnas pateikia, jam nebuvo 
sunku surasti, nes — kaip jis 
pats užsimena — apie tą patį 
dalyką prieš 35 metus yra rašęs

LIETUVIŠKOS DAINOS ANGLIŠKAI
Kritiškos pastabos "The Green Linden" paskaičius

THE GREEN LINDEN. Selec- 
ted Lithuanian Folksongs. Edited 
by Algirdas Landsbergis and Clark 
Mills. With a Forevvord by Robert 
Payne, an Introduction by Marija 
Gimbutas and illustrations by Vik
toras Petravičius. New York, Vo- 
yages Press (1964), 137 psl. Kai
na $6.00, gaunama Drauge.

*
Turime naujausią lietuvių 

liaudies dainų ir raudų rinkinį 
angliškai. Leidinys apima 137 
numeruotus puslapius, jų tarpe 
13 yra tuščių, keturi — iliust
racijos ir 10 psl. skirti skyrių 
antraštėms, tad vietos beliko 
113 dainoms, kurias vertė net 
19 vertėjų. Jau toks didelis ver
tėjų skaičius nėra geras ženk-

Saulėto rudenio prisiminimas Nuotrauka V, Maželio

Vilniaus universiteto kiemas (XIX amž. graviūra)

lenkas jėzuitas S. Bednarski. 
Tačiau, perskaičius visą kun. J. 
Bičiūno straipsnį, mums lietu
viams darosi neįtikimai nejau
ku. Visi: kard. Hozijus Vaimi- 
joje, nuncijus Varšuvoje, po
piežiaus kurija ir jėzuitų ordi

DR. JONAS BALYS

las. Dauguma vertėjų yra ame
rikiečių ir britų poetai, bet nė
ra nei vieno folklorininko, tad 
ir rinkinys pasižymi visomis po
etams būdingomis silpnybė
mis.*) Pirmiausia atkreipia dė
mesį pats didžiausias trūkumas 
— tai anonimiškumas, nes nei 
vienai dainai nėra nurodytas 
šaltinis arba kur buvo atspaus
dintas lietuviškas originalas. 
Reikėjo dainas, kaip kiekviena
me gerame rinkinyje, sunume
ruoti iš eilės, o knygos gale pri
dėti pagal numerius šaltinių są

no vadovybė Romoje, rūpinasi 
įsteigti Lietuvoje aukštąją mo
kyklą, tik pačioje Lietuvoje to 
rūpesčio nė ženklo. Kad į pro
testantizmą linkusiems arba jau 
naująjį mokslą priėmusiems di
dikams šios katalikų pastangos 

rašą. Kai prik išiota tiek tuš
čių puslapių, tai tiesiog nepa
teisinama, kodėl tokiam būti
niausiam reikalui vietos pagai
lėta.

Kiekvienai dainai duota ant
raštė — pirmoji dainos eilutė 
arba jos dalis. Tokios “antraš
tės” nieko nesako ir jos visiškai 
nereikalingos. Kiekvienos dai
nos gale pažymėta vertėjo pa
vardė skliausteliuose. Tai irgi 
labai nerimtai atrodo. Reikėjo 
knygos pradžioje arba gale duo
ti vertėjų sąrašą pagal nume
rius ir to būtų buvę gana. Ta
čiau būtų buvę labai gerai prie 
kiekvienos dainos pažymėti jos 
užrašymo vietą, nes dzūkiška 

nebuvo pakeliui, dar galima su
prasti. Bet kaip apie tą reikalą 
galvojo Lietuvos dvasininkija, 
Vilniaus vyskupas, kapitula, ki
ti įtakingi katalikai, pvz. Vil
niaus vaitas A. Rotundus? Pas 
autorių apie tai nė žodžio; jis 
net nejaučia nė pačios proble
mos. Skaitytojui susidaro įspū
dis, kad tuomet pačioje Lietu
voje tuo visai nesidomėta. Taip 
suprato ir šio straipsnio sant
rauką anglų k. paskelbęs J. Dai- 
nauskas (ten pat, 193 psl.), nes 
paskutiniame sakinyje pabrėžia 
kaip esminį dalyką, kad vieti
niai Bažnyčios autoritetai, Lie
tuvos vyskupai, patys darytų 
pirmąjį žingsnį ir prašytų 
įsteigti Akademiją. Iš to išeina, 
kad lig tol jie nieko nedarė.

Nesnausta ir Lietuvoje
Bet iš tikrųjų yra žinių, kad 

jau tuomet ir Lietuvoje buvo 
rūpintasi jėzuitų mokyklos įstei
gimu. Apie tai užsimena minė
tasis Bednarskis, kurį kun. J. 
Bičiūnas skaitė, bet kažkaip ne 
viską matė. Vysk. Protasevičius, 
kuris dar būdamas Lucko vysku 
pu, savo diecezijos reformos rei
kalais susirašinėjo su vysk. Ho- 
zijum, 1556 perkeltas į Vilnių, 
nemažiau sielojosi ir tos jam 
naujai pavestos vyskupijos re
ligine padėtimi. Tuojau įžvelgė, 
kad Vilniuje reikia aukštesnės 
mokyklos. Buvo manęs pakvies
ti Krokuvos Akademijos profe
sorius, kad jie įsteigtų Vilniu
je kolegiją, bet kan. Laurynas 
Volskis jam pataręs tuo reika
lu pirma pasitarti su kard. Ho- 
zijum. Hozijus, pats rūpindama-

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvių liaudies dainų antologijos 
anglų kalba viršelis.

daina turės ypatumų, kurių ne
rasime . aukštaitiškoje ir pan. 
Prie daugelio dainų yra reika
lingi folkloristiniai paaiškini
mai, kurie galėjo būti duoti kny
gos gale prie dainos šaltinio nu
rodymo. Argi rinkinio redakto
riai nėra matę jokios folkloris- 

(Nukelta ; 4 psl.)

*) Tačiau manytume, kad ir 
folklorininkai gali turėti jiems ne
retai labai būdingų silpnybių, bū
tent — žvelgti į liaudies dainas tik
tai aprašomuoju, sausai buhalteri
niu žvilgsniu, šyptelėjimas šia pro
ga recenzento poetų link yra beveik 
netaktas pačių dainų kūrėjų adre
su, kurie vis dėlto buvo tik poetai 
ir savo dainas pirmoje eilėje kūrė 
tik poeziją suprantančiai ir joje pa
guodos ieškančiai žmogaus dvasiai, 
visai ne nesapnuodami, kad kada 
nors atsiras ir folklorininkai, ku
rie jų kūrybą priims ne širdimi, 
bet kompiuterišku protu. Jeigu tad 
ir šios antologijos redaktoriai pir
moje eilėje knygą skyrė poeziją 
skaitančiam, o ne dainą rūšiuojan
čiam, tai ir šio aspekto recenzento 
priekaištai eina pro šalį. Ked.

APIE LITURGIJOS 
REFORMOS PAVOJUS

Romano Guardini yra laiko
mas Vokietijos liturginio są
jūdžio tėvu. Jis savo giliais 
raštais yra daug prisidėjęs 
šiam sąjūdžiui gaivinti. Tačiau 
dabar, paskelbus liturginės re
formos aktą, jis pradeda 
įžvelgti ir šios reformos pavo
jus. Vokietijos liturgistų suva
žiavimui Mainze jis pasiuntė 
laišką, kuriame išdėstė savo 
reakcijas šios reformos proga. 
Kadangi liturginė reforma 
šiandien darosi visos krikščio
nijos rūpesčiu, verta yra susi
pažinti su šio žymaus liturgis- 
to svarstymais ir būkštavi- 
mais.

Ar ne per didelis iššaukimas?
Pirmiausiai jis į Susirinkimo 

išleistą konstituciją žiūri kaip 
į pagrindą ateičiai. Šis doku
mentas yra klasinis pavyzdys, 
kaip Šv. Dvasia vadovauja 
Bažnyčiai. Tačiau, vykdant šią 
reformą, pasak jo, yra labai 
daug galimybių padalyti ne tik 
gerai, bet ir blogai. Pagrindi
nę problemą sudaro pats litur
ginis veiksmas. Guardini kelia 
klausimą, ar mes iš viso suge
bame atlikti liturginį veiksmą. 
“Man atrodo, kad devyniolik
tojo šimtmečio žmogus jau ne
begali šio veiksmo atlikti. Jis 
net neturi supratimo, kad toks 
dalykas yra. Religinis aktas 
jam iš esmės yra išvidinis, in
dividualus dalykas, kuriam jis 
liturgijos pagalba suteikia tik 
oficialų, ceremoninį pobūdį. Ti
kintysis liturginio akto visiš
kai neatlieka; jis atlieka tik 
išvidinį aktą, apsuptą ceremo
nijų, ir turi jausmą, kad tos 
ceremonijos greičiau kliudo jo 
religiniam aktui”. Dėl to mo
derniam žmogui atrodo, kad 
visi tie, kurie rūpinasi litur
gija, yra tik estetai, kuriems 
trūksta krikščioniško nuošir
dumo.

Ne kalbos, bet veiksmo 
problema

Į Bažnyčios Susirinkimo iš
leistą dekretą R. Guardini žiū
ri kaip į žymiai rimtesnį užda
vinį, negu gimtosios kalbos 
įvedimą liturgijom Kalbos už
davinys, pasak jo, yra tik ant- 
raeilinis. Čia prisieina sustoti 
ne prie kalbos, bet prie veiks
mo. Kyla reikalas suprasti, kad 
pats veiksmas yra malda. Ta
čiau mūsų veiksmo sritis yra 
atrofavusi. Dėl to yra dide
lio pavojaus, kad viskas, kas 
bus liturgijoje daroma ar sa
koma, bus suprasta, kaip dirb
tinis dalykas. Turėdamas tai 
prieš akis, Romano Guardini ke 
lia klausimą, ar ši puiki proga, 
kurią sudaro Bažnyčios Susi
rinkimas, galės būti įgyven
dinta.

Paaiškinimų negana
Liturginiam aktui, iš tikrų

jų, daug ko nereikia. Kartais 
tam užtenka paprasto maty
mo. Guardini duoda pavyzdį, 
kaip jis kartą Palermo kated
roje matė minią žmonių, kuri 
ištisas valandas, vien žiūrėda
ma, labai aktyviai dalyvavo 
Didž. Šeštadienio apeigose. 
Jiems nereikėjo nei aiškinimų, 
nei maldaknygių. Dėl to jis ne
daug vilties deda į aiškinimus 

pamaldose. Vietoj to jis mano, 
jog reikia išmokti skaityti 
veiksmus. “Mūsų problema 
yra pakilti aukščiau rašymo 
ir skaitymo, ir išmokti žiūrėti 
bei suprasti. Toks yra dabar
tinis liturginio auklėjimo už
davinys”. Bet tai bus sunku 
padaryti dėl to, kad tie, kurie 
bus šioje srityje mokytojai ir 
vadovai, patys yra neprityrę. 
“Kai kurie iš jų yra net prie
šingai nusiteikę. Būdami indi
vidualistinio pamaldumo šali
ninkais, į naujus reikalavimus 
jie žiūri kaip į neracionalius”, 
kaip į praeinantį mados reiš
kinį.

Veiksmas, suprastas kaip 
malda, turi savus reikalavi
mus. Svarbu yra, kad jis ne
pasidarytų teatrališkas, bet 
kartu jis neturi būti tuščias.

Liturgijos reformą 
sprogdinantis klausimas

Apskritai, pasisakydamas 
teigiamai reformos reikalu, 
Guardini mano, kad ši reforma 
iškelia mums vieną klausimą, 
kuris, neigiamai atsakytas, 
sprogdina visą reformą. Jis 
kelia klausimą iš esmės, bū
tent: ar mes dar esame pajė
gūs savo veiksmą suprasti, 
kaip maldą. “Ar nebūtų ge
riau, rašo jis, pripažinti, kad 
žmogus šiame industrijos ir 
mokslo amžiuje su savo nauja 
socialine struktūra nebėra dau
giau pajėgus atlikti liturginio 
veiksmo? Ir ar vietoj liturgi
jos reformos negeriau būtų 
svarstyti, kaip religines miste
rijas moderniam žmogui per
teikti taip, kad jis galėtų ge
riau suvokti jų prasmę jam 
prieinamu tiesos pažinimo bū
du”.

Tai pasakęs, pats Guardini 
pripažįsta, kad tai yra kieta 
kalba. “Tačiau yra nemažai 
žmonių, kurie taip galvoja. 
Mes negalime juos paprasčiau
siai palikti nuošalyje. Mes tu
rime klausti, kaip juos galime 
pasiekti, jei liturgija iš tikrųjų 
yra esminis dalykas”.

Ar vaikščiojimas gali būti 
religinis aktas?

Tačiau, gal būt, pats Guar
dini šį savo pasiūlymą panei
gia tomis mintimis, kuriomis 
jis sako, kad Bažnyčia šian
dien gyvena liturginę krizę. Ir, 
pasak jo, ta krizė yra naudin
ga parodyti mums, kur mes iš 
tikrųjų stovime.

Liturginis auklėjimas taipgi 
turi prasidėti iš giliau, negru iš 
apeigų mokymosi. Mes turime 
išmokti pažinti save, kaip re
liginę būtybę. Liturgistas turi 
šiandien savęs klausti, ne kaip 
geriau suorganizuoti procesiją 
ar kaip geriau giedoti, bet jis 
turi savęs paklausti: “Kaip 
vaikščiojimas gali pasidaryti 
religiniu aktu?” Arba, kaip 
muzika gali būti daugiau negu 
pasilinksminimas; kaip sėdėji
mas kartu su kitais žmonėmis 
gali būti egzistencijos solidaru
mo išraiška ir t. t. Liturginis 
auklėjimas turi duoti pilnesnį 
žmogaus vaizdą, tokį, kurio 
išorinės ir išvidinės galios su
daro vieną visumą.

V. B.



VILNIAUS AKADEMIJA MŪSŲ SPAUDOJE
(Atkelta iš 1 psl.) 

sis įkurdinti jėzuitus savo vys
kupijoje, be abejo, patarė tą 
pat padaryti ir Vilniuje. Kad 
tokią mintį vysk. Protasevičius 
turėjo jau 1564 m. pradžioje, 
taigi, vieneriais metais anks- 
čiąų negu vyko visos kun. J. 
Bičiūno aprašomos pertraktaci- 
jos, žinome iš čeko jėzuito Hos- 
tovino laiško, rašyto į Romą iš 
Varšuvos 1564 m. vasario mėn. 
26 d. (to laiško nemini Bed- 
narskis, jo nežino ir kun. J. Bi
čiūnas, nors laiškas jau seniai 
išleistas: MHSI Lainius VII, 
601—602). Hostovinas, aprašęs 
kaip Gniezdo arkivyskupas, no
rįs įsteigti jėzuitų kolegiją, bet 
laukiąs, kol pasibaigs karai, tę
sia: “Taip pat ir Vilniaus vys
kupas norėtų pasitarnauti Drau
gijos (t. y. jėzuitų) paslaugo
mis, Dėt kareiviai ir heretikai 
nuniokojo jo vyskupiją, kad 
jam pačiam beveik neužtenka 
duonos“. Protasevičiaus nuola
tinį rūpinimąsi kolegijos įstei
gimu pabrėžia ir nežinomas vė
lesnis (Jono Kazimiero laikų) 
Vilniaus Akademijos istorijos 
rašytojas, kuris greičiausia nau
dojosi pačios Akademijos archy
vu. Jis sako: “Kadangi (vysk. 
Protasevičius), nežiūrint paža
dų, nieko iš karaliaus neišgavo, 
nors tuo atkakliai rūpinosi išti
sus 13 metų, ėmėsi pats veikti 
(t, y. sudaryti reikiamą funda
ciją)”. 13 metų apima visą lai
ką nuo vysk. Protasevičiaus pe
rėmimo valdyti Vilniaus vysku
piją iki jėzuitų į Vilnių atvyki
mo. Jei Vilniaus vyskupo vaid
muo tebūtų pasireiškęs tik po 
1565 m., tebūtų galima kalbėti 
dsugiausia apie 4 metus ir jokiu 
būdu ne apie 13 metų.

Visa tai galima rasti suminė
ta pas S. Bcdparskį, Geneza 
Akademji Wilenskiej (Księga 
psmiatkovve.. Univ. VVilenskie- 
go, t I. Wilno 1929, 4—5 ir 8 
p»l). Dėl tokių svarbių kun. J. 
Bičiūno straipsnyje spragų ir 
kai kulių kitų netikslumų (pvz. 
autorius nuo pat 1565 m. pra
džios laiko Pr. Borgiją esant ge
nerolu, kai jis toms pareigoms 
tebuvo išrinktas 1565 VII 2; be 
to, išnašose yra klaidų ir neaiš
kumų), moksliniams reikalams 
ir toMau vartotina Bednarskio 
studija kaip pilnesnė ir tiksles
nė.

JF. Damausko išpuolis
“Nįtinjienose” š. m. spalio 

mėn. 3 d. numerio kultūros prie
de buvo išspausdintas J. Dąi- 
nauąko straipsnis: “Vilniaus 
Akademija ir senojo Vilniaus 
universiteto tautinė reikšmė”. 
Suminėjęs trumpai Vilniaus

KULTŪROS TEMOMIS KITUR)
Gyvenimas ir literatūrinė tiesa

Spalio mėnesio "Aidų” numery
je kritikas Pr. Naujokaitis recen
zuoja <J. Ignatonio romaną “Lū
žius**. Dėl daugelio vietų gal mes 
su šiaip jau gerai savo specialy
bėj patyrusiu kritiku ir sutiktume, 
tačiau mums kelia rūpesčio viena 
recenzijos pastraipa, kurioj kriti
kas šitaip samprotauja: “Knygo
je sutelkti veikėjai — lyg nenor
malūs, iškrypę iš nuoseklios gy
venimo vagos. Ir dėl to perskai
čius — liūdna ir nyku. Netiki 
žmogus, kad visi toki menki bū
tume tapę. Lyg nebūtų tremties 
gyvenime prošvaisčių, lyg nebūtų 
apkos dvasios, kilnesnių siekimų, 
lyg visų širdyse idealai būtų iš
blėsę? Ir klausiame, ar tai tikro
vė? Ar tai neišgaubtų veidrodžių 
atspindžiai?”

Mūsų manymu, recenzentas ne
turi iš autoriaus reikalauti, kad 
jie vaizduotų tik besimeldžiančią 
tpoterėlę ar nuoširdžiai besidar
buojantį Balfo pirmininką. Many
tume, kad autorius gali vaizduoti 
ir tokius lietuvius, kurie anot 
Vaižganto ir "pądlecai”, tačiau 
jie yra knygoje įtikimi. Nesvarbu, 
kad jio niūrūs ir nešviesus, bet 
jei jie literatūriškai įtikimi, tai 
jie ir geri. Gal būt, vienas pavaiz
duos niūresnę lietuvių gyvenimo 
iškarpą, o kitas giedresnę ir ide- 
ališkesnę, bet tai jokiu būdu ne
taikoma visai lietuvių išeivijai. 

Akademijos įsteigimo datas, au
torius pastato jai reikalavimą: 
ji turėjusi “tapti Lietuvos kul
tūros, savo krašto idėjų puose
lėjimo lizdu”. Bet turi konsta
tuoti, kad “ji ne tik nepadėjo 
lietuvybei reikštis, bet, kiek 
įmanydama, ją slopino”. Tai te
zei paremti išskaičiuoja visą 
eilę argumentų: lietuviai spie- 
tęsi apie kalvinus, o jėzuitai au
tomatiškai kovoję su lietuviš
kumu, su kiekvienu lietuvybės 
pasireiškimu; atvykę iš Lenki
jos jėzuitai nesiteikę mokytis 
lietuvių kalbos; Akademijos 
profesoriai buvę daugumoje len
kų kultūros pažiba; nebuvę jo
je nė vieno auklėtinio lietuvio 
iš XVI—XVIII a., kuris būtų 
išlikęs nesulenkėjęs ir būtų rū
pinęsis lietuvybe; to laiko bend
rininkai Mikalojus Daukša, 
Konstantinas Sirvydas, lietuvių 
katalikų pamokslininkai bei ra
šytojai, nebuvę tos Akademijos 
auklėtiniais ir t. t. Po to pana
šia linkme autorius išskaičiuoją 
“nuostolius” po 1773 m. Vil
niaus Aukštosios mokyklos ir 
nuo 1803 m. Vilniaus Universi
teto veikloje. Straipsnį užbai
gia: “Tą nuostolį teatitaisė tik 
laisvosios Lietuvos aukštosios 
mokyklos”.

Nežinau, kokie motyvai pa
skatino p. J. Dainauską rašyti 
tokį straipsnį. Gal tai kokiu 
nors būdu rišasi su minėtame

Centriniai Vilniaus universiteto rūmai

Vienas dailininkas piešė kavinės 
girtuoklius, o kitas maldininkus 
bažnyčioje, bet tai nebuvo taiko
ma visai tautai, kad ji arba gir- 
tupkliška, arba pamaldi. Visur vi
sokių yra ir visokius galima vaiz
duoti, tik svarbu, kad jie literatū
riškai būtų tikri.

Amerikiečiai dažnai personažu 
parenka kokį psichopatą, tačiau 
niekas tjesako, kad toks nesvei
kas žmogus jau reprezentuoja 
amerikietį. Galime vaizduoti įvai
rias gyvenimo puses, tam yra lais
vė. Nėra privalu vaizduoti tik vi
sa, kas šyiesų, kaip yra anapus 
geležines uždangos, kur visa turi 
būti pavaizduota, kaip šauniai vi
sus kompartija veda į tarybines 
aukštumas.

Jeigu J. Ignatonis būtų pavaiz
davęs kokį labai gerą idealistą 
tremtinį,' tai vis tiek nereikštų, 
kad visa tremtinija jau tokia ir 
yra. Žinome, kad yra visokių, ir 
laisvė autoriui pasirinkti tokį vaiz
dą ar žmogų, kurį jis nori, tik ne
valia jokiam autoriui nusižengti 
meninei tikrovei.

Be abejo, gal ir smagiau ne vie
nam, kad mes visi būtume pavaiz
duoti iflealfetais ir šventaisiais^ 
bet ir tada kai kam atrodytų iš
gaubtas veidrodis, nes ne visi to
kie esame. Todėl ir belieka tik vie
nas atvejis, klausiant, ar tai bu
vo literatūriškai tikra. Jeigu Pr. 

kun. dr. J. Bičiūno straipsnyje 
randamu sakiniu: “Buvo pa
skleistas lietuvių tarpe gandas, 
jog Vilniaus Akademija, tiesa, 
buvusi labai reikšminga kaip 
mokslo židinys, tačiau buvusi 
kartu lenkų kultūros bei lenki
nimo centras” (34 psl.)? Gal 
savo rašiniu J. Damauskas no
rėjo įrodyti, kad tai ne gandas, 
o tikra teisybė?

Žinoma, J. Dainauskas nieko 
nauja nepasako. Jau prieš 60— 
70 metų buvo madoje panašūs 
tvirtinimai, kai tuomet lenkams 
reikėjo “įrodymų”, kad Vilnius 
nuo šimtmečių buvo lenkiškas, 
kad iš Vilniaus sklido po visą 
Lietuvą lenkų kultūra. Nevertė
tų nė gaišti laiko aiškinimui, 
koks klaidingas toks galvoji
mas, jei straipsnio autorius ne
būtų mūsų istorijos žurnalo re
daktorius, atseit, šiek tiek apie 
istoriją nusimanąs ir turįs teisę 
reikalauti, kad su juo būtų rim
tai kalbama.

Tuo klausimu dalinai pasisa
ko minėtoje vietoje kun. dr. Bi
čiūnas. Tik gal jis nepaliečia 
problemos esmės. Yra, tiesa, 
kad Akademija buvo įsteigta 
Lietuvoje ir skirta D. L. Kuni
gaikštystei, bet tuo dar nepa
sakoma, kad ji negalėjo būti 
lenkinimo įrankis. Antrasis kun. 
dr. Bičiūno argumentas: Lietu
vos kultūros tėkmės liniją ga
lima atvaizduoti brūkšniu: Vil

Naujokaitis rado, kad literatūriš
kai netikra, tada jau kitas klau
simas. Jeigu romanas turi psicho
loginių spragų, tai bloga, bet jei

Rašytojo išlikimo sąlyga
Šiuo metu Kanados lietuvių sa

vaitraščio “Tėviškės žiburių" at
karpoje tęsiniais eina laikraščio 
42 numeryje pradėtas dr. Vinco 
Maciūno, atrodo, ilgesnės apimties 
straipsnis “Žvilgsnis į Donelaitį 
po 200 metų”. Žinoma, šitas done- 
laitinės temos raštas, pateiktas 
anos epochos mūsų literatūros is
torijos specialisto, kiekvienam Do
nelaičio metais yra miela dovana. 
Bet šį kartą čia norėtume atkreip
ti dėmesį ne į donelaitines prob
lemas, o į ano straipsnio pradžioje 
dr. V. Maciūno užakcentuotą lite
ratūrinio pažangumo būtinybę, kaip 
kiekvieno autoriaus išlikimo są
lygą- O ten rašoma šitaip:

“Meskim trumpą žvilgsnį į lite
ratūros istoriko darhą. Rašytojų 
yra buvę daug — nevienas šim
tas, net nevienas tūkstantis. Bet 
toli gražu nevisi jie išlieka atei
čiai. Dažnai net ir labai pamėgti 
rašytojai ilgainiui pamirštami ir 
užleidžia literatūros istorijos pus
lapiuose vietą rašytojams, kurie 
savo laiku nebuvo spėję plačiau 
išgarsėti. Taigi, literatūros istori
kas daro atranką. Kuriais gi kri
terijais jis vadovaujasi?

Šia proga suminėsime dvi rašy
tojų grupes: novatorius, ar nau- 
jovininkus, veržliai bejieškančius 
naujų kelių, ir epigonus, ar pali
kuonis, tingiai trepsenančius kitų

nius - Krokuva - Viena - Vene
cija - Paduva - Bolonija - Ro
ma, yra perdaug suprastintas, 
o Akademijos gyvavimo laiko
tarpiui visai klaidingas. Kroku
va niekuomet nebuvo kultūros 
tėkmei į Lietuvą vienintelė prieš 
paskutinė stotis; jėzuitams gi 
įsikūrus Lietuvoje, per Kroku
vą atitekėdavo tik keli lašeliai. 
Lietuvos jėzuitai nuo pat pra
džios turėjo pačioje savoje or
dino provincijoje visas savųjų 
išlavinimui reikalingas įstai
gas, o jei kada kas vyko studi
juoti svetur, tai daugiausia į 
Italiją, Prancūziją, Vokietiją, 
Austriją, kartais J Čekiją, šiuo 
metu nežinau nė vieno Lietuvos 
provincijos jėzuito, kuris savo 
studijas būtų gilinęs Krokuvo
je. Taip pat ir ano meto Lietu
vos kunigai bei pasauliečiai sa
vo išsimokslinimą įgijo, jei ne 
pačioje Lietuvoje, tai Vokietijo
je, Italijoje, Belgijoje ar kur ki
tur, ir tik labai retas kas buvo 
įsirašęs į Krokuvos universitetą. 
Nuo XVI a. vidurio iki XVIII 
a. galo didžioji Vakarų kultū
ros srovė įvairiais keliais plau
kė į Lietuvą, bet beveik visuo
met aplenkė Krokuvą.

Akademija lietuvybės neslopino

Jei visa tai, ką J. Dainaus
kas savo straipsnyje tvirtina, 
būtų iš tikrųjų taip įvykę, tik
rai reikėtų įtarti Akademiją 
nuosekliai varius nuožmią len
kinimo politiką. Neginčijamo 
tam įrodymo, sakysim, kokio 
Akademijos vadovybės įsakymo, 
įpareigojančio jos profesorius 
ir mokinius, kiek įmanant, slo
pinti lietuvybę, J. Dainauskas 
nepateikia, tik šaukiasi visiems 
žinomo kaip labai šališko, prieš 
65 m. rašiusio lenkų autoriaus 
liudijimo. Istorinė tikrovė gi vi
sai ką kita sako. Imkime kad ir 

4"P. Skargą. Jis buvo tikras len
kas, garsus pamokslininkas, vie
nas iš plačiausiai žinomų anuo
metinėje Lenkijos - Lietuvos 
respublikoje vyrų. Dėl savo gar
so ir įtakos jis buvo paskirtas 
pirmuoju Akademijos rekto
rium, ir visai ne tam, kad len
kintų Lietuvą, kaip J. Dainaus
kas sugestionuoja. Prof. Z. 
Ivinskis jau seniai atkreipė dė
mesį, kiek daug Vilniaus jėzui
tai prisidėjo prie lietuvio M. 
Giedraičio į Žemaičių vyskupus 
pravedimo, nežiūrint, kad pats 
Gniezno arkiv. Uchanskis visa 
darė, kad ten patektų lenkas J. 
Voroneckis, ir kiek tie patys 
jėzuitai rūpinosi, kad lietuvis 
J. Radvilas taptų vysk. Prota
sevičiaus įpėdiniu. Kas buvo tie 
jėzuitai? — Ogi lenkai Varše- 
vickis ir Skarga! Tikrai keistas 
“lenkinimas”, šalinant lenkų įta
ką tokiose svarbiose vietose 
kaip vyskupų sostai!

Visiškai nesuprantama, kaip

jis vaizduoja daugiau kaltus negu 
šventuosius, tai dėl to negalima 
jo smerkti.

P. Stilių*

seniau išmintais patogiais takais. 
Literatūros istorikui visų pirma 
rūpi tie rašytojai, kurie savo kū
ryba buvo davę ką naujo literatū
rai: pvz. sugebėjo ne tik giliai, bet 
ir naujai pažvelgti j žmogų ir iš
kelti naujas psichologines, filoso
fines, socialines problemas; sura
do išliekančių stilistinių naujovių, 
atsiplėšdami nuo iš seniau vyravu
sio literatūrinio šablono. Žinoma, 
anaiptol nevisi naujovių jieškoto- 
jai išlieka. Čia irgi nulemia talen
tas; be to, sugebėjimas įsijausti 
ir atspėti naujai besiformuojančios 
literatūrinės gadynes dvasią, žo
džiu tariant, išlieka tie rašytojai, 
kuriais ir remiasi visa literatūros 
raida. Štai pvz. XIX amž. pabaigo
je mūsų literatūroje gaiviu švie
žumu iškilo Maironio poezija. Ji 
ir dabar nėra nustojusi savo augš- 
tos meno vertės. Bet jei kas šiais 
laikais imtų rašyti grynai mairo- 
niškai, vargu ar besulauktų dides
nio dėmesio, o į literatūros istori
jos puslapius tai tikrai nepatektų”.

Pasakyta aiškiai ir įtikinamai. 
Tik ar visi mūsuose, net ir nuo 
rašto nesišaliną, šitai supranta 
konkrečioje naujosios mūsų litera
tūros raidoje? Iš savo pusės dar 
pridėtume, jog tai. kas čia dr. V. 
Maciūno buvo kalbėta literatūros 
atveju, tinka ir dailei, ir muzikai, 

ir kitiems menams. a. r. 

bent šiek tiek pažįstąs mūsų 
kultūros istoriją gali bandyti 
atskirti M. Daukšą ar K. Sir
vydą nuo jėzuitų įtakos arba 
nuo Vilniaus Akademijos. Dauk
ša, žinoma, negalėjo būti Aka
demijos auklėtinis, nes, Kai jė
zuitai kūrėsi Vilniuje, jis buvo 
paskirtas Krakių klebonu. Bet 
apie Sįrvydą autorius galėjo pa
siskaityti “Lietuvių Enciklope
dijoje” arba mano straipsnį 
1962 metų “Aiduose”. Sirvydas 
ne tik Vilniuje pas jėzuitus lan
kė gramatikos, sintaksės ir po
etikos klases, bet ir ten pat stu
dijavo teologiją. O tapęs kuni
gu, kaip tik toje, anot J. Dai- 
nausko, su kiekvienu lietuvybės 
pasireiškimu kovojusioje Aka
demijoje, eilę metų sakė lietu
viškus pamokslus; ten sėdėda
mas, viršininkams leidžiant ir 
skatinant, rašė ir Akademijos 
spaustuvėje spausdino stambius 
lįetuviškus veikalus, ir pagaliau 
už visą tą veiklą iš Akademijos 
vadovybės gavo filosofijos dak
taro laipsnį. Ir taip ne jis vie
nas! Akademijoje dirbo ir net 
2 kartus jai vadovavo Jonas 
Gruževskis, rašęs lietuviškai ir 
sukūręs liet giesmių; ilgus me-
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Ortopedas, IVotez^tM 

Aparatal-Protezal. Med. ban. 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
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ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB.

VaL 9-4 ir 6-8. šeštad. 9-1
2850 W. 63rd St, Chicago 29. III.

Tel. PRoepect 6-5084

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—t v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229. 
Rea. telef. VVAIbrook 6-5070

Ree. HE 0-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ Llftos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaaki Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia skambinti MI 8-0001

Ofisas 8148 West OSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Beeiti.: 8241 West flfith Place 
TeL: REpublic 7-7868 

DR. S BIEŽIS 
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 8; treč. 
uždaryta. Antrad. Ir penkt. vakarais 
nud 7 iki 8.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Weet OSrd Street 
Kampas 68-člos Ir California 

Vai. kasdien nuo S—8 vai. vak. 
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. Ir Kitu laiku pagal sutarti
Ofiso telef. 476-4042 

Re*. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų Ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso HE 4-6849, rea. 888-28*3

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71*t Street
VaL; pirm., ketv. 1-4, vakar. T-O, 
antr., penkt 1-5. treč. ir šešt. tik 
susitarus.

TeL ofiso HE 4-5758; Rea UI 5-8335
DR. S. Ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika ir Alergija 

2751 Weet 51 st Street 
Valandos: pirm., antr., ketvirt 3-8 
vai. penktad. 10 v. r. iki 9 v. v., 
Šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

TeL ofiso 735-4477; Re*. PR 8-0300
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFOD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

Rea GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA m MOTERŲ LIGOS 

6132 So. Kedzie Avė.. WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą Jei ne- 
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414. Re*. RE 7-6867
DR. B GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spccialyhč akušerija ir motery ilgo. 

2454 VVest 71st Street
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

VaL: kasdien 1—8 ir 8—8 vai. vak 
šešt 12—8 v. p. p 

".‘rsčladlenlate uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2737 West 71st Street 
VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vakaro 

Šeštad. nuo 10 Iki 12 valandos 
Trečiadieniais uždaryta.

Ligonius priima pagal susitarimą.
Mat — WA 5-3017 

tus ten veikė Jonas Jaknavi- 
čius; Gabrielius šimkevičius bu
vo ten pamokslininku ir spaus
tuvės direktorium. Bendrai ga
lima sakyti, kad kiekvienas iš 
kelių šimtų jėzuitų, kurie per 
tuos 200 metų lietuviškai sakė 
pamokslus, rašė lietuviškas 
knygas, kūrė lietuviškas gies
mes ir maldas, yra ilgiau ar 
trumpiau studijavę ir vėliau vei
kę Vilniaus Akademijoje. Ne 
kas kitas, o Vilniaus jėzuitai 
rūpinosi išleisti ir savo spaus
tuvėje išspausdino Daukšos 
Postilę, Sirvydo Punktus Saky
mų ir žodyną, Slavočinskio gies
myną, įvairių Balso širdies lei
dimus ir t. t. Ar visa tai reiš
kia, kad Akademija lietuvybę, 
kiek įmanydama, slopino?

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namą — re*. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS
JOKAA 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS 

2056 West 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvirt ir penkt 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai

Tel. ofiso PO 7-6000, rea. GA 8-7378

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVeet 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6
iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Tel. ORovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marąuette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.
Ofiso PR 6-1795. Bes. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2800 VVest 51st Street 
OaUey šfedical Arto

Pirm., antr., ketvirt. ir penkt nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

Ofiso ir buto tel. OLympic 3-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad., tik susitarus.

Tel. REllanoe 5-1811
DR, WALTER J. KIRSTUK

(l.letmbi gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 5l)th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad ir 
penktad. nuo 12-4 p. p., 6:80-8:30
va), vak. šeštad. 12-4 vai., trečiad. 
uždaryta.
TeL ofiso ir tralo OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vsl. vak. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING 
7156 South tVeetcrn Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Rea. tel 339-2919.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZID.) 
Valandlos pagal susitarimo

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 We«t 63rd Street
Tel. — PRoepect 8-7773

Vai.; pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.
Ofiso HE 4-1818, Rea. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S|»ecialyl>š — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, IU. 

Telef. ofiso: PUliman 5-0760 
Namą: BEverly 8-3946

PrIOm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt.
1-4 p. p. ir treč. uždaryta.

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600
DR. C. K. PAULIS

DIAGNOSTIKA IR VIDAUS LIGOS

Monroe Building, Saite 709 
104 Soath Michigan Avenue 
V»landn» tarnu talafonn

TeL Ofiso PR 0-7800; Namų B35-7M7
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAIM LIGO8 

5159 Soath Damen Avenue 
Valandos: 1-9 p. p. 
Išskyrus trečiadienį 

■eštadlaalala 10-5 M. B, B.

Net 1770 metais, kai, atrodo, 
Lietuvoje visa buvo persunkta 
lenkiškumo dvasia, jėzuitų ka
talogai rodo, kad iš 671 Lietu
vos jėzuitų provincijos narių 
(288 kunigai, 192 klierikai ir 
191 broliai), kilusių ne tik iš 
Lietuvos, bet ir iš Prūsijos, Lat
vijos, Gudijos, Mozūrijos, 180 
mokėjo lietuviškai; didžiausia 
jų dalis (158)' pažymėti kaip 
žemaičiai arba liętuviai, bet ran
dame lietuviškai mokančius 4 
kuršius, 3 latvius, 2 prūsus 
(prutheni), 3 varmiečius (war- 
mienses), 1 žemgalį (semigal- 
lus), 4 rusinus (rutheni), 3 mo
zūrus, 2 pagiriečius (subsylva- 
ni). Keista buvo kova “su kiek-

(Nukelta į 6 psl.)

Tel. RE 7-8818
DR, ALBINA PRŲNSKIS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2659 VV. 59th Street

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta. i
Ofiso telefonas — OL 4-2431

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL.: kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak 
Treč. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEIHNfiS LIGOS

2745 VVest GJlth Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine 

VAL.; Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
šetšad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT, RUDOKAS, Opt.
Tikrina akte ir pritaiko akinius * 

ke'čia Bllkliu ir ršmns
4455 S. California Avė., YA 7-7381
1 vai. p. p iki 8 v. v. kasdien; tre& 
uždaryta; lešt. nuo 10 v. r. iki 1 po-

Rea tel. PR 9-6780

DR. L. SEIBUTIS
Inkstą, pūSlčs ir šlapumo taką 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresa_. 2454 Wea< 
71st St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 176-2880.

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street

Ofiso tel. REiiance 5-4410 
Re*. tel. GBoveliUi 6-0017 

Valandos; 1-8 p. p. ir 6-8 p. p.
Penkt. tik 1-8 p. p. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Offl.Ho telef. Cl/iffsidc 4 2896 
Reeid. telef. WAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
cJiimr^tja 

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ii 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek- 
madleniais pždaryta, priimama pa- e 
EI susitarimą, šeštadieniais nuo 2 v.

i 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ii 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki I 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.
Of. tel. HE 4-213*. Namą GI 8-61 >5

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 W«rt 71st Street 

Prilmlnšja ligonius tik susitarus. 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p.

Treč. Ir šešt uždaryta

Telefonas —f GRoveliilI 6-2833
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS „ 

2524 Weot 69th Street 
SpecialyNS: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 v. V. 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PBospect 6-9400
DR. ONA DAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 So. Kedzie Avenue
Ofiso vai. kasdien; 2-4; 6-8. •

šeštad. nuo 2 iki 4 v. Treč. ir sekm. 
įtik skubiais atvejais ir susitariu.

Tet ofiso PR 6-6446. re*. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 Weet 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v p.p. ir 7 iki 8 V. V.

Treč. ir šeštad.pagal sutarti a

DR. P Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. re*. PR 6-6653 

Re*. 6000 So. Artesian Avenue
Vai. 11 v. ryto iki 2 v. p. p. 6-7 v. v

Perskaitę "Draugą", duo

kite jj kitiems pasiskaityti



Tarp paprastumo ir patoso
Nerimos Narutės "Relikvijas" vertinant

BnnTfi CIPLI JAI SKAlTft

Nerima Narutė. RELIKVIJOS. 
Lyriniai natiurmortai. Ulekio "Lie
tuvių Dieno*”, Los Angele* LB 
Rochesterio apylinkė* valdybei pa
remiant, 1964 Donelaičio metai*.' 
Aplanko piešiny* I*. Jurkau.*. Lei
dinys 72 psl.. kaina $2.00, gauna
ma* "Drauge”.

* *

Su šia knyga autorė duoda 
naują įnašą Išeivijoje ir taip 
gana stambiam patriotinės po
ezijos kraičiui. Narutės knygos 
njotto — Brazdžionio “Mano 
inotėvių žemės” citata — iš 
karto nusako rinkinio toną ir 
temą: savosios žemės ilgesys, 
kuriuo persigėrus visa knyga. 
Jos pavadinimas: Relikvijos pa
sako dar daugiau: čia surinkta 

^poezija tašoma ne dabarties 
įtaigoje; jos visos šaknys giliai 
įsmigę praeityje. Tai pirmosios 
rinkinio dalies užvardinimas, pū
liai pateisinantis tą vardą ir iš
laikantis tematinę vienumą. 
Antroji — “Melų mišios” — ka
biau pateisina antrąjį knygos 
apibūdinimą: “lyriniai natiur
mortai“. Gi trečiojoje — “Pil
naties svarstyklės” — autorė 
stengiasi praeities ilgesį bei 
skausmą supinti su religiniu 
jausmu ir įjungti savon da- 
bartin

venimo. Tą pat galima pasaky-į mums tačiau čia perduodama 
ti net apie tokį aktualų eita- su savo gyvybe, su savo virpe- 
raštį kaip "Partizanai“; ir čia ■ siu. 
viskas sustingę, ir čia praeitis' 
— “šventieji ąžuolynai, alkų ak
menys" — nustelbia naują gy
vybę. Paskutinėje eilutėje pami
nimas nukankintas partizanas 
nesugeba perduoti tikras parti
zano tragedijos: jis yra tik vie- į tika, bet ir savo kalba, savo 
nas iš daugelio išvardintų nio- vaizdais, savo metaforomis per- 
kojamos protėvių žemės šimto-. kelia skaitytoją į praeitį. Gau
lių. Kokios skirtingos, kaip gy- gelis palyginimų jau girdėti: li- 
vai plakančios, tikru tragizmu no gijos, sidabro siūlų metme- 
pe nusunkusios 1949—50 m. mus nys. kantičkos, margos skry- 
pasiekusios pattizanų dainos, ly- nios. gintarų eitas. Daugelis ei- 
ginant jas su šia sustingusia Į lėiaščių nuskamba Brazdžionio, 
relikvija!

Virpanti* gyvybe gamto* 
pajautimas

Daug stipresni, daug originale* 
ni yra eilėraščiai, kuriuose au- į 
tore užmiršta savo

Stilistinės priemonės ir 
paklydimai

Stilistiniu atžvilgiu šis rinki
nys taip pat gana sudėtingas 
kompleksas: ne tik savo tema-

i Aisčio ir dar jaunesnių aidais. 
| kaip pvz. “Sanskrito motery s”. 
! Tematinės bei formalinės vienu-

bet

tCjŠys su praeitimi be dabarties

8kaitant "Relikvijas“, pirmas 
įspūdis iššaukia gana priešta
raujančių jausmų: jaučiamės 
perkelti savojon tėviškėn, vaiz
džiai bei jautriai pristatytos. 
Tačiau tiek patriotinė, tiek re
liginė tema, atrodo, per smar
kiai užakcentuojamos. Jos pri
duoda vienumo rinkiniui,
atima taipgi dalį gyvybė*, su

siaurina pilną žmogiškos bui- 
. ties pajutimą. Atrodo, lyg au

torė neitų kartu su gyvenimu, 
visai nejustų jo pulso. Tai itin 
aiškiai jaučiasi eilėraštyje, už
vardintame "Relikvijos“: visa 
skaitytojui pristatoma kaip 
kažkas Švento ir užbaigto, su- 
stingtiMio savo reikšmėje, visai 
atskirto nuo dabarties. Matome 
tas relikvijas, kaip giliai įsi
šaknijusį, tačiau nebeaivystan- 
tį prisiminimą, kuriuo gyventi 
galima, tik nusikeliant į pra

eitį
Kartais, kaip "Pažadėtoje že

mėje", autorė nuklysta dar gi- 
lesnčn praeitin, tan akimirkanin. 
kada sukuriama žemė Ir čta
nejaučiama jokio saito su gy- janti

mos autorė atsiekia tuo. kad 
ne tik tai. ką ji išsako, bet ir 
pats išsakymo būdas paskendę 
praeityje. Net ir kalba bei rit
mas pavirsta relikvijomis. Tuo- 
pačiu posmai pameta bet kokį 
saitą su dabartimi, su gyveni
mu. Kitaip sakant, visas rinki- 
nys perdaug dvelkia “literatu- 
■•m” ra .

Kai kuriuose eilėraščiuose ’ 
Į matyti, kad autorė norėtų atsi- 
[ sakyti poetinio tono ir įnešti 
, daugiau realizmo, tačiau dažnai 
' toks vieno ir kito sugretinimas 
i nelabai darniai jai pasiseka. 
' (Taip pvz., pradėjus dainuoti 
i apie sidabro siūlų metmenimis 
Į ataustus upelius, staiga įterpia 
Į pernelyg "prozaišką” eilutę: 
"Sotinkitės saldžia briediena".) 

| Gana keistai nuskamba ir kai 
I kurie iškilmingi žodžiai, savo 
Į tikrąja reikšme prieštaraujan-

Knygo* viršeli*, piešta* P. Jurkau* j tys viso eilėraščio turiniui, pvz.
J "Sarkofaguose”. Po lyriško įva-

AfRV\Ąt
i

Mergaitė dvidešimtame amžiuje Nuotrauka A. Kezio. SJ.
Iš lapkričio 21 d. Jaunimo centre, Chicagoje. atidaromos parodos

Povilas Vaišvila

ANTSĄMONYBĖ

RAIMUNDUI K.

kasdieniniams žo-

dvejonių sukelia ir 
dažnas “aisčių” ar

visą ilgesį sukoncentruoja į vie- do _ "ijepomh. klpvais. tQks- 
ną mažą prisiminimą, kaip, pvz j tantmečiais ąžuolais / Kupliam 
Seržai . Ten pajuntame gam- pav&iy / Mediniai kryžiai pasi-

lizinas turi išplaukti iš paties 
eilėraščio ir priduoti ypatingos 
reikšmės
džiams

Panašių 
pernelyg
“sanskiito” įpynimas į prisimi
nimus. Atrodo, lyg autorė ieš
ko paprastumo daugelyje savo 
poemų, lyg norėtų susilieti su 
savo žeme, primityvia ir var
ginga. sugrįžti tarp skeprtaitėm 
apsigaubusių sodžiaus moterų. 
Bet ar išgirstų ji kada nors tas 
moteris minint sanskritą?

Dažnai gaunasi įspūdis, kad 
autorė stengiasi atkurti praeitį

tą plakant savitu gyvenimu. Ki- r£mę susidūmoję, Į Seni, lie- vizualiniai, ir didžiausias dėme-
tas pavyzdys ‘ Atlaidai , kur taua sekundėm nusagstyti" —j sys kreipiamas į metaforas. Kai 
autorė atkuria savo žemės vaiz- jyįjjįgį įįįaukiančio skaitytojo kurios, daugiau pasisekusios, 
dą, tačiau nebando jo pripildyti vaizduotėje kuklų kaimo knpi- pasikartoja dažniau: delnas vie- 
patriotiškumu, nepaverčia jo su-i nyną tolimesni žodžiai suardo toj horizonto, ar vaikiškas upe- 
rtingusia, sukalkėjusią relikvigukurtą nuotaiką — “Smėlio lio kvatojimas. Jos sukuriami 
•i* kalnelių sarkofagai“. Panašiu vaizdai labai spalvingi, pagrįsti

"Metų mišių“ eilėraščiai gy- Į nedarnumu pagrįstas ir kitas daiktavardžiais k būdvardžiais, 
vesni ir originalesni kaip tik — eilėraštis "Kiparisai", kur Apibūdindama savo eilėraščius 
dėl to. kad autorė ten nesisten- apdainuojamas paprastutis ka- i kaip "natiurmortus”'.‘‘autorė pa
gis perduoti jokios “temos", dugys. Gal būt. autorė nori aiškina jų statiškumą, veiksnia- 
Tai grynai jos gamtos pajuti-1 šioms eilutėms suteikti simboli- žodžių trūkumą Kartais iš tik- 
mas, dar visai neišaiiaisvinęs iš nčs prasmės, griebdamasi iškil- rųjų tai mažytės, puikiai pasi- 
patoso. tačiau Jau virpantis gy- mingiau skambančių žodžių Ta- sekusios miniatiūros, kaip, pvz. 
vybe. Juose atsispindi autorės čiau ar sugebėjo kada nors bet "Takeliai". Pasitaiko betgi, kad, 
gilus saitas su gamta Nors tai koks poetas sukurti simbolišką beakirdama visą dėmesį meta- 
vls dar jos žemės gamta, atgy-; eilėraštį, pagrįsdamas jį žodžių i forai, autorė jiems pašykšti lo- 

tik prisiminimuose, ji ["simbolizmu"? Anaiptol, simbo-1 gikos ar jausmo. Taip pvz. ber-

žus ji mums pristato kaip “bal
tus vaidilas", bet tuoj po to tę
sia: “Liekni palenkiat jaunus 
liemenis žaliuose / Vartuose.

Beveik visur jaučiasi autorės 
noras duoti kiekvienam eilėraš
čiui atitinkamą ir stiprią struk
tūrų. Dažniausiai įtampa kelia
ma iki pat galo, tačiau kartais 
kaip tik paskutinės eilutės pra
skamba ten peidaug patosiškai. 
o įvedant kokį iš viso tono pra
sikišantį žodį, sugriaunama rū
pestingai sukurta nuotaika 
("Curriculum vitae”).

Paskutinis “Relikvijų” eilė
raštis “Genesee“ — ryškiai už
akcentuoja bendrą rinkinio min
tį: autorė negali prigyti naujo
je žemėje. Jo forma ir ritmas 
labai kapoti; tuo dar labiau iš
ryškinamas nesusitaikymas su 
savo likimu ir dviejų pasaulių 
susikirtimas.

Ne vienas eilėraštis šiame 
rinkinyje įrodo neabejotiną au
torės sugebėjimą ir lyrinį ta
lentą, kaip pvz, “įdėtus”, “Atei
ki”. Norėtųsi tik palinkėti, kad 
ateityje ji išsilaisvintų iš vy
resniųjų poetų įtakos, atrastų 
tikrąjį savo pačios balsą ir pri
duotų daugiau gyvybės savo 
eilėms.

Ašmenini* balsas ir skardinės rankos dabar skrodžia kūdikių 
gerkle*...

Ir tūbinėm lūpom bei praskustais strimsgnhtais, 
kaltumo pervertas, ta iššauki Motiejų Lovatt...
Ir rievėtaa, dedervhiis tai o kaklas m«n primena, 
kad tiktai per anafilaksis tave pažinau...
(Lig*, išsekindama kūną, išryškino poMftrins
ir apiainikaio luiisva Sąmonės Diadema)
Ir štai aiitaąmonybinėj plėtroj galva sau... rankos sau... kojos

ir tūbinės lūpos:

Ei, seni, pirmyn į gyvenimą!
La-ly -laa-la-iaata

Ar matai tą mėsą* 
Kokia ji graži! Kokia ji graži!
O čia mano motina, suomė., kokia ji graži! 
Ir ta titano giminaitis— Koks ta jau gražus! 
Tai it* gyvenimiška grožybė!

La-I y -laa-la-laala 
tiiminaitis, duok čia savo rankas!

(Kiekiienas išvystys savo įsižiūri ir liks suvystyta* saio požiūry). 
Ir nei vienam nebus duota žvelgti kito akimis, justi kito juslėmis, 
sąmonėti kito sąmone... Kiekviena* sutaps tik su savu 

antsąmonybe.)

Ir tavo akių spindėjimas tapo mano akių spindėjimu...
Ir tavo rankos, žmogiškumui iNušvęstos. tapo tetari inėm mano 

rankom — 
baltais šikšnosparniais, gaubiančiais išprotėjančią aaitsąmonę..., 
kaistančiais ganglijo* laidais į begalybę...
Ir tavo kūnas tapo mano egMirciamo indėlis...
Ir iš įerpetingo sąmonė* smiikinlnio vienas kathekste:

lu bas... labas...
4 ideo meliora, proboąue...
labas . U bas—
Detarior* seąuor...

Ir dipsomaniškai raliuojant, dantis griežiant ir kalenant, 
flagrunte įlellcto tie* antaąmonybė* smūgiais — mano liga tapo 

tavo 
ir išnyko iš sąmonė* labirinto, iš prislėgto kūno narystės.
Si aniitti vita beata potast, beata esse non po tesi.

Ir taip buvo, kai Van tiogh paskutinį karią išvydo salo landynę, 
kai Nietzsche apkabino čaižomą nrkl| Torino gatvėj, 
kai sąmonė ištikdavo t’ampana Cnstel Bulei beprotnamy j.
kai Lsvatt rotušėj nusikryžiavo..,

Jie, kaip ir tu. nesąmoninga savo egzistencija kitų gyvaatį ugdė. 
Jie, tūnodami savo tamsybėme, kitų kančias priimdami, 
savu mirimu kitų sąmonę praskleidė.

J. Pautlmitis Poilsi* verandoje
ii parodos Bostone

UZDHAliSTILII 
PADĖJIMAI

Kęstutis Keblys

* Siu pasakojimas yra apie du valkus Kaip 
Ir visos vaikiško* lirtorijoit. taip ir ši — sa
kytume, naivi ir tikriausiai neįdomi, žino
ma. pradžioj, kaip motto, galėtume pacituo
ti ką norą Iš Mv. Povilo, aenatoriaua Goldam- 
terio ar iš švento Auguirtlno. Skambėtų 
inandriau. Ret tada atrodytų, kad čia atpa
sakojami svarbūs įvykiai, kad pasakojime 
glūdi gilesnė mintis, gal net ištisa alegorija. 
0 taip nėra čia tik dviejų paprastų vaikų 
maža gyvenimo iškarpa (vos viena diena), 
be jokių ypatingų atsitikimų, ftet be stebi
nančios pabaigt* ir. gink Dieve, be jokių 
slypinčių prasmių. Tad apsietnam be motto ir 

Jm’ citatų.
Susipažinti su tais dviem valkais nesun

ku. nes jie visai normalūs ir niekuo neaiški- 
ria nuo jūsų ir mano kaimynystėje dūkstan
čių berniukų. Juodu broliai. Petrukas vic- 
nuolikoe. Andriukas septynerių. Petrukas 
kalba tik lietuviškai ir, svarbiausia, klauso 
tėvų Gi Andriukas — na. kaip čia tarus, 
yra geras vaikas — puikiai mokosi, namie 
jis nėra blogas valkas (kur jūs rasite blogą 
septynmetį?), bet kitoks. Išdykęs — sakytu
me, nesuradę greitosiomis tikslesnio apibū
dinimo Arba, kaip jo mama aiškina, trupu
tį kitaip vystoMi, gal kirk lėčiau bręsta už 
vyresnįjį Bet tai nieko blogo, visai supran

ta ma, net normalu šiais laikais.

Pasakojimas prasideda šeštadienį, maž
daug vienuoliktą priešpiet. Mama apsiren
gusi išėjimui, su skrybėle, rankinuku ir pirš
tinėm. Vaikai ją išleidžia Ji žengia per prie
kines duria ir, prieš uždarydama, atsisuka 
i vaikus paskutinėm instrukcijom.

— Tėtis, sakė, parvažiuos apie pirmą. Kai 
grįš, paduos jums valgyt. Petruk, prižiūrėk 
mažiuką Neišeikit niekur Ir kad man patys 
nciįstumėt į šaldytuvą ir į spintą!

— Mama, ar jiarvcši šalmą?
— Nežinau, jei į krautuvę užsuksiu.
— Br t kad tu sakei...
— Pažiūrėsiu, pažiūrėsiu, sakau. Jei tu- 

irsiu laiko į krautuvę. Gal kitą dieną.
— Bet ledų ponas atvažiuos. — Andriu

kas bandė derėtis mažesnių gėrybių.
- Nieko, gal jau tėtis bus grįžęs.
— B»t šiandien šeštadienis, ar ne?
— Jei negrįš, tai rytoj gausi.
— Bet tu gali daimą palikti.
— Užteks, užteka. Verčiau knygutę pa

skaityk.
Andriukas truputį nusimena.
— Tai sudiev, vaikai. Tik nelįskit man J 

iaMyttfVą h j spintą Andriau, ką sakiau”
— Nelįskit J šaldytuvą ir j spintą.
— Gčtai. tai Ir kiūrėk man. Klausyk Pet

ruko J»ndirv. valkai.
— Sudiev, mama!
— Sudiev, mama
Mama greitai uždaro duria, smulkiai nu- 

t repai prie automobilio Valkai nubėga į aa- 
!ioną Per didįjį langą abu pamojuoja.

Mama išvažiavo, vaikai liko vieni. Nuo 
č-a ir prasideda pagrindinė pasakojimo da
lis. Tad pažiūrėkime, kas tiem vaikam atsi
tiko. mamai ilvaMiavua. Pradžioje nieko ypn- 
t ngo

Petrukas nuėjo j valkų kambarį, išsitrau

kė paveiksluotą knygą apie planetas ir ast
ronautus- ir išsitiesė lovoj. Andriukas palau
kė. kol automobilis dingo už kampo, pas
kui pamažu, ranka braukdamas sieną, nu
slinko paskui brolį. Ant kilimo tįsojo pora 
tuzinų vokiečių, amerikonų ir indėnų, dvi 
nuversto? patrankos ir aplamdytas tankas. 
Andriukas atsiklaupė ir pradėjo rikiuoti 
plastikinius dalinius naujam manevrui. Ka
reiviai kėlėsi labai tingiai — kas šitokiu die
nos metu kariauja?

— Ei. Pyt, apie ką tu skaitai?
Petrukas pasivertė ant Šono ir, nenu

traukdamas akių nuo knygos, pakėlė virše
lius, kad brolis matytų.

— Ei. apie astronots. Paskaityk garsiai. 
Ar ten apie John Glenn rašo??

— Come on. Bpirza, don't bothcr me. 
Pats pasiskaityk.

— Aš nenoriu.
— Tai ahut up ir netrukdyk!
Andriukas susiraukė, bet nieko nesakė. 

Susikišo rankas į per mažus kišenukus, pa
sisukioję ir koja lėtai parvertė vieną, du, 
tris amerikonus. Staiga jis pašoko ir links
mu balsu per garsiai sušuko:

Ei. Pyt! Bozo the clown yra. Aš cinu 
žiūrėti!

Petrukas piktai žvilgterėjo. Pagalvojo 
akimirką ir atsileido.

— Okey.
, Andriukas išskėstais sparnais nuburzgė 

į verandos kambarį ir atsisuko televiziją. 
Ekrane klaunas supersoniniu greičiu leido
si nuo kalno — jį vijosi siaubingai niauro
dama Himalajų baidyklė.

Čia tenka priminti, kad televizija jų na
muose nebuvo viena iš pripažintų dorybių. 
Tačiau nebuvo ji ir draudžiamų dalykų są
raše.

Po Bozo sekė jūreivis Popeye. Šiam bc- 
maukiant špinatus, atėjo Ir Petrukas. Atsi
sėdo ant kilimo, nugarą atrėmė į sofos kraš
tą ir ka:tu su jaunesniuoju stebėjo pieštus 
nuotykius.

Už valandos vaikų programa baigėsi 
Kažkokį du vyrai pradėjo neįdomų pokalbį. 
Petrukas atsikėlė ir pakeitė kanalą. Ten pra
nešėjas žadėjo tęsti filmą.

— Ai kitur nėra kartūnų?
— Nope. Pasibaigė.
— Pažiūrėk vis tiek
— I told you, kad nėra, you stupid. Aš 

žinau.
Andriukas šaltai stebėjo ekrane šokan

čias ponias su maudymosi kostiumais, kito
kiais negu mamoa. Pasiraitę* jia nusliuogė « 
nuo aofos ir grįžo į aavo kambarį. Vyresny
sis liko prie televizijos.

Ankstyvas popietis karo veiksmams ne
tiko. Amerikonai atstatė patranką, paleido 
keletą šūvių į vokiečius. Kulkos prašvilpė 
visą sprindį virš galvų ir atsimušė į sieną. 
Paskui dar atskrido sprauaminis naikintu
vas. numetė bombą, bet nieko neatsitiko — 
vis tiek dauguma vokiečių jau gulėjo par
versti ir tingėjo keltis. Andriukas ausėmė 
kareivius ir vieną po kito metė į kartoninę 
dėžę. Baigęs, išvertė dėžę, paspyrė ir grįžo 
pas brolį.

— Pyt. aš noriu valgyt.
Televizijoj bučiavosi.
— Pyt, aš noriu valgyt!
— Too bad. Kai tėtis parvažiuos, gausi.
— Kada tėtis parvažiuos? <
— Tuoj.
— Gal jo lėktuvas nukrito?
— Oh. come on now, you little alupid 

ftpirza. And shut up!
Andriukas išsitiesė ant divono ir. kumš

čiais parėmęs smakrą, žiūrėjo j ponią, kuri 
baigė bučiuotis ir pradėjo negražiai dainuo
ti Paskui jia apsivertė ant nugaros ir ste
bėjo lubas. Televizija pradėjo šnekėti gar
siau Išgirdęs žodį "cakc”, Andriukas pašo
ko. Iš (ikro, ekrane ponia pjaustė lipnų py
ragą ir sokė. kad skanus.

— Ei, Pyt. aš noriu valgyt.
Goah. špirza, aš televiziją žiūriu.

— Ar tu nenori
— No.
— Tsi man duok.
— IŠ kur? Viskas sudėta į šaldytuvą ir 

spintą.

(Nukelta j 4 psl.)
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LIETUVIŠKOS DAINOS ANGLIŠKAI
(Atkelta iš 1 psl.)

tinės antologijos ir nieko nega
lėjo pasimokyti, kaip tokie lei
diniai yra tvarkomi? Niekas ir 
elgetos krepšio nepasiūs nepa
simokęs.

Pačių vertimų kokybė labai 
nevienoda, nors medžiagos at
rinkimas būtų pakenčiamas. Ka
dangi didžioji vertėjų dalis lie
tuviškai nemokėjo, tai jie turė
jo naudotis tarpininkais, kurie 
išvertė dainas pažodžiui, o pas
kum poetai jau stengėsi suei
liuoti, visiškai negalėdami su
vokti ir pajusti lietuviškų dainų 
metrikos, poetikos ir nuotaikos. 
Nemokąs originalo kalbos ver
tėjas yra niekas. Netinkamai 
verčiami diminutyvai, daug kur 
“little” visiškai netinka, reikia 
vartoti “my dear”, “my darling” 
ir pan. Be to, atsirado visa ei
lė nesusipratimų, kai vertėjai 
nesuprato dainų kalbos. Išsi
reiškimas “kalveliai kala, slie- 
sorėliai lieja” verčiami “the lit
tle smiths hammer, the little 
smiths pour” (35 psl.). Čia žo
dis “lieja” reiškia ne “pour”, 
bet “cast” arba "found”. Gėri
mo daina “Gėriau alutį, Baldų 
midutį, o kas išrašė mano vei
delius”, verčiama taip; “I drank 
the beer, sweed mead. Oh what 
are these lines everywhere 
on my face?" (76 psl.). Buvo 
nesuprasta, ką daina norėjo pa
sakyti, būtent, kad nuo gėrimo 
veidai pasidarė raudoni. Labai 
įdomioj dainoj apie paskendusį 
brolį vertėjas patį esminį daly
ką "brolužėlio nesulaukė” ver
čia tik “būt alas...” ir viskas, o 
išsireiškimą “Dievo žirgus be
ganantį, šilko pančius bevejan
tį” išverčia: “Tending the ste- 
eds of God, plaiting their sil- 
ken manės” (32 psl.), t. y. pi
nantį jų šilko karčius. Arklio 
kojoms skirti “pančiai” yra 
“shackles”. Sužymėti visas to
kias vertėjų pridarytas nesąmo
nes per daug vietos užimtų. Be 
to, ne visos dainos padėtos tin
kamoje vietoje. Pvz. skyriuje 
“Family life” randame tokias 
eilutes: “Husband dear, lying 
there soft as šilk likę a wolf... 
būry him deep, let him not re- 
tiifn, let him not come back to 
niė...” (102 psl.). Nieko sau 
toks šeimos gyvenimo vaizdavi

mas... Tačiau mes čia turime 
raudos parodiją, tad ji pateko 
ne vieton, turėjo būti skyriuje 
“Laments” su pastaba, kad taip 
kartais rauda samdytos raudo
tojos.

Knyga turi net dvi įžangas. 
Robert Payne parašė “Fore- 
word: on the dainas”, kur yra 
daug poezijos, bet labai maža 
teisybės. Pagaliau palyginti mū
sų dainas su kalnų amžinais 
sniegynais kažin ar jau yra taip 
labai poetiška... Ne visos mūsų 
dainos yra burtagiesmės ir au
kų giesmės, tokių kaip tik yra 
labai mažai. Didžioji jų dalis 
yra lygumų melancholiška lyri
ka, arba ramus pasakojimas, 
kaip šimtamečio miško ošimas. 
Kiniečių ir lietuvių dainos apie 
saulę yra du visiškai nesulygi
nami dalykai. Kiekvienas šiek 
tiek nusimanąs folklorininkas 
tai pažins iš pirmo žvilgsnio. 
Panašūs palyginimai galėjo bū
ti daromi prieš kokį šimtą me
tų. Pagaliau tvirtinimas, kad 
saulė tėra viena ir nėra galima 
net pagalvoti, kad būtų kita 
saulė (9 psl.), astronomiškai 
yra neteisingas, nes tūkstančiai 
saulių, panašių į mūsiškę, yra 
tik vienam Paukščių Take. Na, 
o paprastam žmogui sakyti, kad 
nėra kitos saulės, tai būtų tas 
pats, kaip tvirtinti, kad vanduo 
yra šlapias arba kad ugnis yra 
šviesi.

M. Gimbutienės ilgesnis įva
das “The antiųuity of the dai
na” pasakoja apie eilę žinomų 
dalykų, kai ką paimdama ne iš 
mūsų, bet iš latvių tautosakos 
(17 psl.), tačiau, kaip papras
tai jos raštuose, yra ir per di
delių “pasivaikščiojimų”, t. y. 
per drąsių ar nepagrįstų tvir
tinimų. Kokie yra daviniai, kad 
lietuviai turėjo heroinį epą, ku
ris išnykęs 16 a. gale? (žr. 16 
psl.). “Dievaitis” nėra Dievo 
diminutyvas, kaip tvirtinama 
(18 psl.), bet stabmeldiškos die
vybės pavadinimas. Krikščioniš
ką Dievą žmonės vadina Dievu
liu, Dievulėliu, bet niekados ne
vadina “dievaičiu”. Kodėl “kal
vis” siejamas su “kauti” ir “ko
va” (19 psl.), bet ne su “kal
ti”? Palikime tokius dalykus 
kalbininkams spręsti. Kokie ar
cheologiniai daviniai leidžia au-

Komanui “Draugo” atkarpoje pasibaigus ir „Antrojo kaimo” spek
takliams prasidėjus, vojažierius Kazys Almenas: “Dabar mes čia 
{kursime lietuviškąjį kaimą...” Piešinys Zitos Sodeikienės

torei tvirtinti, kad gegutė, kar
velis ir genys yra Perkūno tar
pininkai santykiuose su žeme 
ir žmonėmis? (žr. 20 psl.) Folk
lorinių davinių tokiam tvirtini
mui nėra. Imti ir parašyti, kad 
lietuviškoji mitologija turi pa
našumų su senovės indų, persų, 
graikų, trakų, šen. germanų, 
italikų ir keltų mitologijomis 
(15 psl.), tai tas pats, kaip ir 
pasakyti, kad vandens cheminė 
sudėtis mūsų planetoje ir Mar
se yra tokia pat. Tačiau kai kas 
autorei gal ir pavyko vykusiai 
užčiuopti. Pvz. sakalo simboli
kos aiškinimas, kuris ir mane 
seniai domina, vertas dėmesio, 
nors ir vėl perdaug neatsargūs 
“pasivaikščiojimai” (21 psl.). 
Iš kur atsirado vyriškas Žvorū- 
nas, kai 13 a. kronika aiškiai 
mini moterišką Žvoruna arba 
2evoruna (=Žvėrinė ?).

Visokios teorijos yra slidus 
dalykas. Gana neblogas mūsų 
dainų vertėjas Adrian Paterson 
irgi davė netikusią, fantazijų 
pilną įžangą, parašytą Martin 
Lings, savo rinkinyje “Old Li- 
thuanian Songs” (Kaune, 1939).

Neabejoju, kad šio pasta
rojo rinkinio redaktoriai irgi 
turėjo gerus norus. Deja, to yra 
per maža sudaryti geram rinki

niui. Iš Vilniaus kilusio Uriah 
Katzenelenbogeno prieš trisde
šimt metų paruoštą rinkinį 
“The Daina” vis dėlto reikia lai
kyti geresniu.
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• M. Bukšs, DEE RL SSIFI- 
ZIERUNG IN DEN BALTI- 
SC1IEN LAEJNDERN, Latgali- 
scher Verlag, 1964. Švedijoje 
gyvenančio autoriaus — latvio 
knygoje yra šie skyriai: Pabal
tijo kraštai rusų viešpatavimo 
laikmety (1711—1914), Rusifi
kacija carų laikmetyje, kovo
jant prieš kitaip tikinčius, Ru
sifikacija bolševikiniame laik
metyje. Šiam pastarajam klau
simui knygoje paskirta daugiau 
kaip 30 psl. Autorius daugiausia 
naudojo latvių ir rusų sovietinę 
literatūrą ir šaltinius. Apie 120 
šaltinių sąraše iš panaudotų lie
tuvių autorių paminėtini: A. 
Alekna, S. Baltramaitis, prof. 
V. Biržiška, dr. K. J. Čeginskas,
V. Gaigalaitis, prof. Z. Ivins
kis, K. Jurgėla, J. Lingis, J. Ma- 
tusas. 200 psl. knygos kaina 
nenurodyta. Reikia manyti, lie
tuvių spaudoje ją teks plačiau 
įvertinti. Knygą galima įgyti, 
rašant adresu: VI. Locis, 8 
Muenchen, 54, Kristallstr. 2 I,
W. Germany.
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Uždraustieji padėjimai
Atkelta iš 3 pusi.

Čia privalu įterpti, kad jei jau viskas 
šaldytuve ir spintoj, tai kiek tai lietė vaikus, 
maisto namuose nebuvo. Toks jau buvo įsta
tymas ir tokia tradicija buvo jų namuose.

— Tik vieną obuoliuką, Pyt, gerai?
— Obuoliuką — špirzuoliuką. O kur tu 

manai yra tie obuoliukai?
— Šaldytuve.
— See, you’re not that stupid.
— Bet kada tėtis parvažiuos?
— Tuoj. Eik pažiūrėt, gal jau atvažiuoja.
Andriukas nušokavo prie didžiojo lango 

— gal tikrai jau? Bet gatvė buvo tuščia. 
Nesulaukęs tėvo, Andriukas nuslinko į vir
tuvę, užsirioglino ant stalo, sūpavo kojas 
ir dybsojo į šaldytuvą ir į spintą, šaldytuve 
turėjo būti bananai, persikai, gal kiek vynuo
gių, obuoliai ir kumpis. Tikrai kumpis, nes 
vakar mama ten įdėjo. Spintoj — pyragai
čiai, razinkos ir duona. Kad taip stebuk
las — atsidaro spintos durelės ir razinkų 
dėžutė iškrinta ant grindų. Tada būtų gali
ma. Kad ir duona, ir ta būtų gerai. Andriu
kas nurijo seilę ir nusiminęs grįžo prie di
džiojo lango. Gatve ritosi tik paprastos ma
šinos, o tėvas turėjo grįžti su taksi. Andriu
kas dar ilgai stovėjo, paskui kursavo tarp 
vaikų kambario ir televizijos (dabar ten jau 
žaidė beisbolą), kiekvieną kartą perslinkda- 
mas tuščią virtuvę ir apžvalgydamas už
draustuosius padėjimus.

Baigėsi ir beisbolo rungtynės. Artėjo va
karas. Petrukas užsuko aparatą, nuėjo prie 
lango ir žiūrėjo. Paskui atslinko jaunesny
sis ir tyliai atsistojo šalia.

— Where the heck is dad? — pasakė 
tyliai Petrukas, užsimiršęs, kad brolis čia 
pąt ir girdi.

— Pyt, o gal tikrai lėktuvas nukrito?
— No, televizija parodytų, jeigu nukris

tų. Jis, tur būt, pavėlavo į lėktuvą.
— Tai kada grįš?
— How do I know? Gal naktį, gal ry

toj. O gal visai negrįš, jeigu sakai, kad lėk
tuvas nukrito, — Petrukas vėl pyko.

Andriukas suprato, kad geriau tylėti. 
Bet ilgai neišturėjo.

— Pyt, ar tu nori valgyti?
— No. Well, truputį.
— Aš irgi, aš labai alkanas.
— Okey, ir tu alkanas, ir aš alkanas. 

So what?
— So?
— Tai pasiimkim. Jei tėtis negrįš...
— Pasiimkim! Are you erazy? Ar tu ne

žinai, kad negalima?
— Bet aš noriu valgyt. Tu bijai, tai aš 

pats pasiimsiu.
— Don’t be funny, špirza. Tu žinai, kad 

negalima, tai visai ir nešnekėk. Got it?
— Got it. Bet aš alkanas.
— Į šaldytuvą ir į spintą vaikams lįsti 

negalima.

— Aš žinau, kad negalima. Kai mama 
yra namie, arba kai išeina kur nors nedaug, 
arba kai tėtis greitai parvažiuoja. Tada ne
galima. Bet dabar galima.

— Negalima.
— Galima, galima. Aš alkanas. Aš ir 

pietų negavau ir vakarienės negavau. Dabar 
kitaip, ar ne Pyt?

— Kitaip, so what?
— Ar tu kada nevalgei nei pietų, nei va

karienės?
— Ne.
— Matai, sakiau, kad dabar kitaip. Ir 

dabar galima.
— No.
— Ar mama nori, kad aš alkanas bū

čiau?
— Don’t be silly, špirza. Nenori.
— O tėtis?

— Špirza, you’re driving me nuts!
— Aš žinau, ir tėtis nenori. Jis nori, kad 

pasiimtume valgyti iš šaldytuvo.
— O iš kur tu žinai, kad nori?
— O iš kur tu žinai, kad nenori?
— Užtat, kad nuo seniai negalima. Pa

sakyta, kad negalima, tai ir negalima lįsti 
į šaldytuvą. Nei vakar, nei dabar, nei nie
kad.

— O jeigu lėktuvas nukrito, jeigu ma
mos mašina susimušė? Jeigu jie visai ne
grįš? Kaip tada, Pyt, ar ir tada negalima?

— Pasakyta, kad negalima, tai ir ne
galima.

— Tai tu, Pyt, neduosi nieko valgyt?
— No.
Andriukas neišlaikė. Pradėjo garsiai 

žliumbti, net verkti, nes tikros ašaros ritosi

Piešiniai K. Veselkos

per jo išalkusį veidą. Vyresnysis brolis ap
stumdė jį, išvadino visais paniekinančiais 
vaikų darželio terminais, nutempė į kam
barį ir užtrenkė duris. Dabar supyko ir 
Andriukas. Jis daužė kumštimis duris, spar
dė ir raudančiu balsu rėkė.

— You stinker! Tu tyčia man neduo
di valgyt. Tu nori, kad aš numirčiau. I hate 
you, I hate you!

— Shut up, Špirza!
— You’re a stinker!

Petrukas staiga atvėrė duris, šiurkščiai 
pastūmė brolį kampan ir pagrūmojo.

— One more word, Špirza, and then 
you’re gonna get it!

Andriukas sukrito ant lovos, verkė 
staugdamas, bet jau nesikeikė. Tik kai bro
lis užtrenkė duris, jis šliurpsėdamas vėl 
murmėjo “I hate you, I hate you”.

Petrukas nuėjo prie televizijos, užsižie
bė elektrą ir pasiėmė knygą. Bet brolis rė
kė garsiai, ir skaityti nesisekė. Tada jis at
sisuko aparatą. Ekrane dainavo, ir daina 
užslopino verksmą.

Už pusvalandžio, kai keitėsi programos 
ir televizija sekundei aptilo, Petrukas išgir
do krabždėjimą. Sukluso, paskum pašoko 
nuo sofos, dviem šuoliais atsidūrė virtuvėj 
ir uždegė šviesą.

j— Špirza!
Andriukas, pasilipęs ant kėdės, vėrė spin

tos dureles. Akimirką broliai žiūrėjo vienas 
į kitą pritrenkti.

— How darė you!
— Aš tik duonos, — švelniai, beveik at

siprašančiai pasakė Andriukas, neatsitrauk- 
amas rankos nuo durelių.

— 1’11 show you, duonos!
Petrukas šoko traukti brolį žemyn. And

riukas greitai paleido dureles ir spyrė vy
resniajam į petį. Virto netekę pusiausvyros 
visi trys — Andriukas, Petrukas ir kėdė. 
Andriukas krito lengvai ir tuoj pašoko. Pet
rukas susidūrė su virstančia kėde. Jis sėdė
jo ant grindų ir čiupinėjosi kaktą. Jo pirš
tai buvo šlapi ir raudoni.

— Cha, chaa! Taip ir reikia, taip ir rei
kia! — džiūgavo jaunesnysis.

Petrukas nubraukė kita ranka kruviną 
kaktą ir pamažu kėlėsi.

— Now you’re gonna get it, Špirza.
Jis šoko ant brolio ir pačiupo už marš

kinių. Andriukas sukosi bėgti, plyšo marš
kiniai, bet brolis spėjo pačiupti už plaukų. 
Parsivertė, užsėdo ir pradėjo pliekti — per 

galvą, per besiginančias rankas, čia atvirais 
delnais, čia sugniaužtom kumštim. Andriu
kas spardėsi ir spiegė.

— Vaikai, vaikai!
Petrukas paleido brolį. Tarpdury stovė

jo tėvas ir žiūrėjo į susiplėšiusius ir susikru
vinusius vaikus.

Tėvo pasirodymas šiuo kritišku momen
tu atrodo kaip dirbtinis sutapimas. Užtat 
būtina pastebėti, kad tėvas grįžo iš aerodro
mo anksti, numatytu laiku. Bet jis nėjo vi
dun ir pro langus, vaikams nematant, ste
bėjo, kas dedasi. Tad joks sutapimas —* 
jis pats pasirinko įžengimo momentą. Bet 
kodėl tėvas taip ilgai laukė? Ir ką jis dabar 
galvojo, žiūrėdamas į susiplėšiusius ir su
sikruvinusius vaikus? Įdomu, bet tai jau už 
šio vaikiško pasakojimo ribų. Skverbtis į 
tėvo motyvus ir mintis — tai jau būtų su
augusių akiračio istorija, be abejo, su pras
mėm ir alegorijom. Čia gi turime pasiten
kinti tuo, ką matė ir girdėjo vaikai.

O jie buvo išsigandę, tėvui taip staigiai 
pasirodžius. Jie teisinosi.

— Andrius lindo į spintą.
— Aš valgyt norėjau, aš alkanas.
Tėvas dar kurį laiką nieko nesakė. Pas

kum pamojo.
— Eik čia, Petrai.
Jis pavilgė nosinaitę, nuvalė sužeistojo 

kaktą. Paskum atsinešė vaistų dėžutę ir pra
dėjo tvarstyti žaizdą. Jaunesnysis stovėjo 
atokiau ir baugiai žvalgėsi.

— Pasiimk kumpį iš šaldytuvo, Andriuk. 
Ir duoną.

Abu vaikai sėdėjo prie stalo ir godžiai 
stiprinosi. Tėvas stebėjo juodu liūdnu žvilgs
niu. Paskum jis nusiėmė skrybėlę ir tyliai 
pasakė:

—Vaikai, vaikai, jūs dar baisiai nemo
kat mylėti. *



Kyla knygos reikšmė, kyla ir vertė
V. ALSEIKA, Vokietija

Kiekvienerių metų rudenį Fed. 
Vokietijoje, Frankfurto mieste 
įvyksta, taip vadinamos, knygų 
mugės. Jei dar 1956 m. tokios kny
gų parodos, knygų leidėjų tarpe 
pasižymėdavo kiek pesimistinėmis 
nuotaikomis, tai pastarųjų metų 
mugės pateisino visas į jas dėtas 
viltis. Pasirodo, Europoje knyga 
vis labiau vertinama, atsiranda viB 
daugiau Bkaitytojų, pačios knygos 
vis puoėniau apipavidalinamos.

Per 2,000 knygų kioskų mugėje
Šių metų rudenį Frankfurte įvy

kusi knygų muge. Savo “prekių” 
gausumu, leidėjų skaičiumi, pra
nešė visas anksčiau rengtąsias. 
Jau pats mugės plotas — 20,000 
kv. mtr. — liudijo, kad knygai ski
riamas dėmesys. Knygų leidėjai 
turėjo per 2,000 kioskų - stendų 
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ir jų tarpe 1,400 buvo užsienio lei
dyklų. Kad Fed. Vokietija daro di
džiulę pažangą ir knygų leidimo 
srityje, rodo tai, kad 1961 m šia
me krašte pasirodė 23,132 knygos 
ir brošiūnos (jų tarpe buvo 17,717 
pirmą kartą išleistų leidinių ir 18,- 
148 leidimai su daugiau kaip 49 
psl.). Tai jau pastarųjų metų re
kordas. Pasirodo, kad pagal kny
gų pavadinimus Fed. Vokietija 
šiuo metu yra atsidūrusi ketvirto
je vietoje pasauly. Jei būtų įskai
tyti rytinėje Vokietijoje išleisti 
leidiniai, tai Vokietija prasimuštų 
ir į antrąją vietą po Sovietų Są
jungos.

Gausėja beletristikos leidiniai
Jei 1959 m. beletristikos veika

lų, romanų nuošimtis bendroje Fed. 
Vokietijos knygų gamyboje sieke 

tik 15%, tai šiais metais beletris
tinio turinio leidiniai iškopė dar 
aukščiau ir siekia 22.9%. Visų lei
dinių šeštąją dalį sudaro vertimai 
dalius sudaro vertimai iš prancūzų 
iš svetimų kalbų. Skelbiama, kad 
Vokietijoje knygos verčiamos iš 
42 kalbų ir jų tarpe tris ketvirta- 
ir anglų kalbų (čia įskaitytini ir 
vertimai JAV-se pasirodžiusių kny
gų — Vokietijoje paprastai skel
biama, kad tai vertimai ne iš ang
lų, bet iš “amerikoniškosios” kal
bos).

Polinkis į kišenines, 
reprezentacines knygas

Šiemetinėje knygų mugėje išryš
kėjo ir kai kurios tendencijos. Pa
sirodo, visuomenė be didesnių 
skausmų jau atsisako, nors ir lė
tokai, nuo įprastinių kietai įrištų 
knygų ir vis labiau persiorientuo
ja į kišenines knygas ir į, taip va
dinamas, paperback knygų laidas. 
Mugėje pastebėtas ir kitas, jau 
naujas polinkis — daugiau domė
tis brangiais, dovanomis tinkamais 
leidiniais, nuo meno reprodukcijų 
leidinių iki brangių knygų su spal
votomis nuotraukomis, grafikos 
piešiniais ir pan. Su puošniomis 
meno knygomis daugiausia pasiro
dė žinomos leidyklos Vienoje, Žene
voje, Muenchene, Berlyne ir Koel- 
ne.

Kai kurios leidyklos, pvz. Kie- 
penheuer & Witsch ar Ullstein, pas
taraisiais metais, nevengdamos di
doko kapitalo indėlių, išleido kai 
kurių rašytojų daugiatomius rink
tinius raštus, pvz. Heinės ar Haupt- 
manno raštus, Pierre Teilhard de 
Chardin ar Doeblino veikalus, o 
taipgi netoli 1,000 psl. apimties šių 
metų Nobelio premijos laureato 
Sartre veikalą “Das Sein und das 
Nichts”.

Knygų eksportas siekia
300 mil. DM

Savo metu jau buvo pastebėta,
kad tokios knygų mugės Vokieti
joje stebina ir amerikietį. Tačiau 
atmintina, kad šiame krašte esa
ma per 5,000 knygas leidžiančių ar 
platinančių įmonių ar knygynų ir 
jų dauguma buvo tos mugės, pen
kias dienas trukusios, lankytojai.

Kadangi pastaruoju metu ypa
tingai smarkiai išaugo pigiųjų — 
kišeninių — knygų leidimas, tai 
knygų kainos vidurkis yra kritęs. 
Grožinei literatūrai jis dabar sie
kia 6.45 DM. Reikia atminti, kad 
tik šiais metais Fed. Vokietijoje 
numatoma išleisti net vieną tūks
tantį kišeninių knygų pavadinimų. 
Jų paklausai augant, kyla ir jų 
kainos, ir tai jau pastebima, rude
nį pasižvalgius knygynų languose. 
Knygų išvežimas į užsienio kraš
tus vis auga — 1961 m. toji pre
kyba siekė 300 mil. DM (75 mil. 
dol.). Palyginus su 1950 metais, 
tas eksportas jau tada buvo padi
dėjęs net septynis kartus.

PupuUariaustas autorius — 
Th. Wilder

Dar nuo pirmųjų pokario metų 
pats populiariausias JAV autorius 
Fed. Vokietijoje viB tebėra Thorn- 
ton Wilder. Jo veikalai pasirodo 
knygų pavidale, statomi scenoje, 
televizijoje, perdirbami į baletus. 
Vokietijoje jis nemažiau mėgiamas 
kaip EmeBt Hemingway. Jau ma
žiau populiarus autorius — John 
Steinbeck. Ta proga reikia primin
ti, kad Vokietijoje naujai JAV-se 
pasirodžiusios knygos greitai išver
čiamos ir tuoj pat atiduodamos 
skaitytojui. Tuo būdu vokietis skai
tytojas gerai ir greitai orientuoja
si amerikietiškųjų knygų naujie
nose. Tik neseniai pasirodė J. Sa- 
linger’io “The Catcher in the Rye” 
antroji laida ir, sakoma, šis Ame
rikoje vis daugiau vertinamas au
torius "prasimušąs” ir Vokietijo
je. Prieš kelerius metus išleista 
pirmoji to veikalo laida dėl verti
mo trūkumų ir nesugebėjimo per
duoti kai kuriuos autoriaus niuan
sus skaitytojuose sėkmės neturėjo.

Kur daugiausia leidyklų?

Jei pažvelgti į Fed. Vokietijos 
kraštus, pastebėsime, kad knygų 
leidyklų skaičiumi (281) pirmeny
bė tenka Badeno - Wuerttenbergo 
kraštui su jo miestais: Stuttgartu, 
Heildelbergu, Freiburgu, Karlsru- 
he, Ulmu ir Mannheimu. Toliau 
seka kraštai: Š. Reinas — Vestfa
lija, Bavarija, Hessenas. Žymiausi 
didmiesčiai su didžiausiu leidyklų 
skaičiumi bus šie: visi trys milijo
niniai miestai. Berlynas, Hambur
gas ir Muenchas su 239, 179 ir 222 
knygų leidyklomis. Toliau seka 
Stuttgartas (180 leidyklų) ir 
Frankfurtas (119). Pagaliau, dar 
viena būdinga smulkmena: per me
tus iš vokiečių į tas užsienių kalbas 
išverčiama 3.000 knygų — tai 
penktadalis metinės knygų leidy
bos. Jdomu, kokiomis vokiečių kny
gomis domisi užsienio kraštai, ta
čiau tai jau kita tema.

DAŽYMAS IR 
DEKORAVIMAS 

Vidaus Ir lauko darbai. 
ALGIMANTAS BIKINIS

Tel. 785-7388
3013 W. «Oth PI., Chicago, OI.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais Ir sekmadieniais nuo 8:30 Iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IS W0PA 
1490 kil- AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413
715B So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, OI.

MOVING
Apdraustas perkraustymae 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 8 Lltuanlca Ava.
Tel. FRontler 6-1882

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITMINAS, Prez. 

8089 S. Halsted St, VI 2-1272 
Apkain avimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
Raštine atdara kasdien nuo S vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro Ir šeštadie

niais iki 8 vai. p. p.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

Vlrginia 7-7258-50

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pritaikau 26-tą stotį.

J. MIGLINAS 
2549 W. 69th St. H a. PR 6-1063

AUKŠTOS KOKYBES DEIMANTAI

AUKSINIAI PAPUOŠALAI

IMPORTUOTI LAIKRODŽIAI

IRA MARES, President
ST 2-6800

Čia galite netik gerai ir nebran
giai pavalgyti, bet atšvęsti krikš
tynas, vedybas, sukaktuves ir ki
tokias Jūsų šeimynines ar visuo
menines progas.

Elektriniai vėsinamas. Atvykit į mūsų restoraną-iounge, kur 
valgių pasirinkimas įvairus, nebrangios kainos ir taip pat di
džiausias pasirinkimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. drau
gijos, klubai ir vienuolynų rėmėjų draugijos nnsirtnIrimam^ ir 
posėdžiams bankieto patalpomis naudojasi nemokamai. Telpa 
virš 300 asmenų. Kad būtumėt ižtikrinti dėl vietos, patelefo
nuokite 436-4622. Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vaL nakties

DEMESIOl
Vidutinio amžiaus našlė, vedybų 

tikslu, nori susipažinti su rimtu, 
tvarkingu vyru. Rašyti adr. Mrs. 
Marcella Gudaitis, Route 1, Box 
87-A, North Judson, Indiana, tel. 
896-2900.

Du kiemai automobiliams pastatyti 

veltui. Į vieną galima {važiuoti iš 

Western Avė., o kitas užpakaly namo.

AND L 0 A N 
ASSOCIATION

Duodame paskolas namams pirkti, Btatyti naujus namus arba perfi- 
nansuoti jūsų seną paskolą naujai susidariusioms jūsų sąlygoms. Atsi
minkite, kad Chicago Savings labai lengva pasiekti telefonu ir pasiteirauti 
apie mūsų sąlygas. Dar geriau atvykti asmeniškai ir gauti nemokamą pa
tarimą iš geriausio šios srities specialisto.

Svarbu pasirinkti vietą pinigams taupyti, bet dar svarbiau pasirink
ti vietą, iš kurios gali finansuoti arba gauti paskolas savo namams ar 
apartamentui. Kviečiame bet kada užeiti, būsite nuoširdžiai sutiktas!

HANDY HOURS
Monday.......... 12:00 P.M.-8:00 P.M.
Tuesday .............9:00 A.M.-4:00 P.M.
Wednesday .. Closed Ali Day
Thursday .... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Friday .............. 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Saturday .... 9:00 A.M.-12:30 P.M.

Marąuette Parke - - Amerikos Lietuvių Sostinėje
6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36,

Chicago Savings & Loan Association žymesniųjų krašto finan
sinių {staigų tarpe yra viena stipriausioji, Baugiai ir pavyzdin
gai tvarkanti savo įstaigos reikalus. Mes nesiveržiame tapti 
pačia didžiausia įstaiga, bet dedame pastangas visuomet teikti 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams, 
ir siekiame visada būti stiprūs finansiškai. Chicago Savings

ILLINOIS GRovehill 6-7575

bendrovė per visus 40 savo gyvavimo metų visuomet yra iš
mokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir mokėjusi 
ne mažesnius, kaip 3% dividendus.

Šios bendrovės vadovybė ir šiandien tęsia tą pačią atsar
gią, bet protingą administravimo politiką, kuri apsaugo Jūsų 
santaupas ir neša gerus dividendus.
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NAUJI LEIDINIAI

• MTITMENYS, jaunosios 
kartos kultūros žurnalas, 1964 
m., nr. 8. Redaguoja dr. Vytau
tas Kavolis, technikinis redak
torius V. Vepštas, dailės prie
žiūra V. O. Virkau, numerio 
kaina — 1 50 dol., leidžia “Met
menų” bendrove.

Nors ir nereguliariai pasiro- 
dydami, “Metmenys” vis dėlto 
vėl prisistato jau aštuntuoju 
(168 psl.) numeriu. Leidinys 
dedikuotas šių metų pradžioje 
nuirusiam rašytojui Juliūi Kau
pui. Pirmuosiuos puslapiuos tad 
ir įdėta jo nuotrauka ir dedika
cijos įrašas: “Juliui Kaupui — 
trečiajam pasakų broliui”. Gre- 
tomis apie jį dar rašo Marius 
Katiliškis, spalvingoje atsimini
mų pynėje atskleisdamas būdin
guosius mirusio bičiulio rašyto
jo bruožus.

Šiaip jau pastarajame nume
ryje daugiausia vietos skirta 
grožinei literatūrai, kitas mūsų 
kultūrinės, visuomeninės bei po
litinės veiklos sritis nustumiant 
į antrąjį planą.

Naujausius savo poezijos 
pluoštus pateikia: J. Blekaitis, 
H. Nagys ir J. Janavičius. Taip
gi lietuvis skaitytojas plačiau 
supažindinamas su moderniąja 
vokiečių šios dienos poezija, 
duodant apsčiai jos vertimų, at
liktų Z. Katiliškienės ir H. Na- 
gio, dargi Z. Katiliškienės at
skiru straipsniu ryškiau apta
riant šios pokarinės vokiečių 
poezijos pobūdį, šitoks pristaty
mas lietuviui skaitytojui vokie
čių kūrybos yra tikra mūšį kul
tūrinio gyvenimo naujiena, kai 
ligi šiol mūsų spaudos pusla
piuos vis daugiausia vertimuo
se regėjome anglosaksų ar ispa
nų poezijos pavyzdžių. Šalia 
plačiai paskleistos poezijos šia
me žurnalo numeryje pasigen
dame įprastinės novelės, bet už
tai regime įdomų K. Ostrausko 
vienaveiksmį “Gyveno kartą se
nelis ir senelė”. Tai tikrai ga
lėtų būti neblogas numeris pas
taruoju metu kūrybingai pasi
reiškusiam aktorių N. Marti
naitytės ir J. Kelečiaus sceni
niam duetui.

Literatūrinių straipsnių pozi
cijoje sveikintinas Rimvydo Šil- 
bajorio užmojis plačiau apsisto
ti ties mūsų viduriniosios rašy
tojų kartos plunksna. Kai, sa
kysim, šiuo metu Lietuvoje 40— 
50 metų amžiaus rašytojų kū
ryba jau gana plačiai nagrinė
jama įvairiuos literatūtūros kri
tikos leidiniuos, tai išeivijoje 
šios viduriniosios kartos plates
nio mūsų rašytojų aptarimo dar 
beveik ir nesulaukėme. Šią spra
gą R. Šilbajoris tad ir, atrodo, 
nori užpildyti, šiuo atveju "Met
menyse” apsistodamas prie 
Henriko Nagio poezijos.

Knygų aptarimuos žvelgiama J 
į gausias prof. Jurgio Baltru
šaičio meno istorijos studijas, 
recenzuojamos naujos M. Kati
liškio, J. Švabaitės ir L, švedo 
knygos. Atskiroje įvairenybėje 
H. Radauskas kritiškai ir gal 
kiek net grotestiškai pakedena 
išgarsintą sovietiškąjį poetą 
Javtušenko.

Iš kitų sričių, atrodo, gali bū
ti įdomus kiek naujesniu savo 
požiūriu V. Trumpos straipsnis 
"Svarstymai apie XIX amžių 
Lietuvoje”, kurio šiame nume
ryje išspausdinta dar tik pra
džia.

Atsakai į žurnalo suorgani
zuotą jaunesniųjų visuomeninin
kų anketą, liečiančią “konserva
tyviųjų” ir “pažangiųjų” išsky
rimus, yra ne vienu atveju 
smalsūs, tegu kokių nors bend
rinių išvadų ir nedarant, nesgi 
ir atsakuos yra labai akivaizdu, 
kad “kas galva — tai razumas”.

Filosofinio ir sociologinio pa
mušalo straipsnį duoda pats 
žurnalo redaktorius V. Kavolis, 
aptardamas šiandieninę pažan
gumo reikšmę. Su jo mintimis 
vietomis galime sutikti, vieto- 
mis ir ne. Tačiau ne vienam,

“Metmenų” žurnalą skaitan
čiam, vis kyla klausimas, kodėl 
p V. Kavolis apie tuos savo 
‘‘‘tikėjimus” ir “netikėjimus” ne
gali rašyti be eilutėse jaučiamo 
pykčio ir tulžies, juk argumen
tų svorio nė kiek nepadidina 
“purvini} cenzūrų perversijos”, 
“desperatiško konservatizmo 
kaukės”, “tobulumo žiurkės”, 
“tamsieji viduramžiai”, "doktri
nų dangos”, “moralės sargų or
gijos” ir pan. Visi tokie redakto
riaus kalbos įvaizdžiai žiauriai 
kontrastuoja su prisiminimuose 
išlikusiu Juliaus Kaupo polemi
niu braižu. O juk Juliaus Kau
po atminimui dedikuotas ir ši
tas “Metmenų” numeris.

Žurnalo puslapius puošia Al
girdo Kurausko ir Z. Mikšio 
dailės darbai bei K. Ostrausko 
“Pypkės” spektaklio nuotrau
kos. Savo paprastumu maloniai 
išradingas viršelis, pieštas Vy
tauto Virkau.

• AIDAI, 1964 m. spalio 
mėn., nr. 8. Numeris pradeda
mas šiai dienai aktualiu prel. 
Lado Tulabos straipsniu “Vati
kano susirinkimas ir Bažnyčios 
reiškimasis dabarties pasauly
je”. Taipgi jubiliejinio aktualu
mo ir net smalsumo kupinas dr. 
A. šešplaukio raštas apie lietu
viškuosius pėdsakus Shakespea- 
re’o “Audroje” ir “Žiemos pa
sakoje”. Temą rašančiojo prie
laidos, žinoma, gali būti ir dis
kutuotinos, bet jos ne vienam 
bus negirdėtai naujos ir intri
guojančios. Stasys Santvaras 
baigia keliais tęsiniais ėjusį vi
sos Mykolo Vaitkaus kūrybos 
aprašą, rašytojui minint 80 me
tų sukaktį. Raštas visais laikais 
bus parankus, kai tik kas no
rės stabtelėti prie Mykolo Vait
kaus ir jo kūrybos. Poezijos 
duoklę šiam žurnalo numeriui 
atiduoda O. B. Audronė, C. Ob- 
carskas ir J. Mikuckis. Recen
zuojamos naujos V. Alanto, J. 
Ignatonio, P. Kalvaitytės - Kar- 
velienės, V. šlaito ir P. Andriu- 
šio knygos. Tpaigi labai išsa
miai aprašyti ir du stambieji 
praėjusios vasaros mūsų kultū
rinio gyvenimo įvykiai — Lie
tuvių katalikų mokslo akade
mijos suvažiavimas ir Lietuvių 
diena pasaulinėje parodoje New

Naujo “Metmenų” numerio virše
lis, pieštas V. O. Virkau.

Yorke. Visas žurnalo numeris 
iliustruotas šių dviejų įvykių 
nuotraukomis.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1964 m. spalio mėn. nr. 9. Ryš
kesnieji šio numerio akcentai: 
dr. Arūno Liulevičiaus straips
nis “Liturginis atsinaujinimas 
ir mes”, o taipgi kai kurių LK 
MA suvažiavime skaitytų pa
skaitų labai kondensuotos san
traukos.

• LIETUVIŲ DIENOS, 1964 
m. sĮMilio mėn. nr. 8. Pagrindi
nis dėmesys sukauptas į Lietu
vių dieną pasaulinėje parodoje, 
ištisus puslapius papuošiant šio 
įvykio nuotraukomis. Balys Au
ginąs duoda pluoštą naujausių 
savo eilėraščių.

• Pranas Ambrazas, KALĖ
DŲ GIESMES. Leidinyje yra 
trys Kalėdų giesmės: “Giesmė 
Jėzui”, “Kalėdų Kristui” ir “Šią 
naktį, šią ramią”. Komp. P. 
Ambrazas, rašydamas šioms 
giesmėms muziką, joms žodžius 
paėmė: pirmajai iš kun. J. Til
vyčio giesmyno, antrajai — iš 
Vytės Nemunėlio eilėraščių ir 
trečiajai — iš D. Mickaitės - 
Mickienės poezijos. Išleido “Mu
zikos Žinios” 1964 m.

Negalima ištisiems metams su
laikyti pavasario, bet sieloje jaunu 
palikti galima ligi senatvės, jei 
tik išlaikoma gyva meilė žmonėms, 
nes tik ji įgalina akis ir sielą būti 
atvira grožiui, gėriui ir tiesai.

— F. Levald

SENOJI VILNIAUS 
AKADEMIJA

(Atkelta iš 2 psl.) 
vienu lietuvybės pasireiškimu”, 
kad net po dviejų šimtų metų 
iš nelietuviškų sričių kilę žmo
nės turėjo noro ir galėjo išmok
ti lietuvių kalbą!

Nėra ko daug girtis nė su 
kalvinų lietuvybe. Antai, refor
matas Merkelis Petkevičius, 
1598 m. leisdamas tokią papras
tą knygutę, kaip katekizmas, 
ją pavadina “Polski z Litews- 
kim Katechism” ir lietuviškąjį 
tekstą duoda šalia lenkiškojo, 
nes daug pastorių nemoką lie
tuviškai. Tuo pat metu jėzuitų 
rūpesčiu pasirodžiusi nepalygi
namai stambesnė Daukšos Pos
tilė yra grynai lietuviška, nes, 
matyt, katalikų tarpe buvo dau
giau, kurie be vertimo galėjo 
tai paskaityti ir suprasti.

Kaltinti Akademiją, kad ji 
netapo kovingu lietuvybės liz
du, kaip kai kas šiandien norė
tų, yra tas pat, kaip kaltinti 
prieš 300 metų gyvenusį moks
lininką, kam jis neišrado elekt
ros, ar suštampuoti reakcionie
riais visus, kurie anuomet ne
įsijungė į pažangios darbo kla
sės kovą prieš ponus ir buožes. 
Yra elementarinė istorijos ty
rinėjimo taisyklė; istorinius įvy
kius ir apraiškas reikia aiškinti 
tų įvykų laiko dvasioje ir aplin
kybėse. Nesąmonė reikalauti iš 
daugiatautės jėzuitų įstaigos, 
kurioje atsispindėjo daugiatautė 
D. L. Kunigaikštijos sudėtis, 
ypatingo, išskirtinio dėmesio 
lietuvybei, kai pačiuose lietu
viuose dar nebuvo subrendusi 
tokia tautinė sąmonė, kokia ji 
pradėjo reikštis pereito šimt
mečio antroje pusėje. Vienos 
tautinės grupės iškėlimas būtų 
reiškęs kitų atstūmimą, o su 
tuo negalėjo sutikti joks įžval
gus politikas. Jei kas nori kal
tinti Vilniaus Akademiją, pir
ma turi kaltinti Vytautą Didįjį, 
kodėl jis nepasirūpino įkurti 
Lietuvoje universiteto, kaip tai 
darė daugelis kitų ano meto 
valdovų. Tada ^tikrai būtume 
turėję savitą D. L. Kunigaikš
tystės kultūros lizdą. Bet ar jis 
kalbos atžvilgiu tūtų buvęs lie-

tuviškas?.. ar ne veikiau gudiš
kas?.. Nesiimu atsakyti.

Vienaip ar kitaip žiūrint, is
toriniai šaltiniai aiškiai rodo, 
kad Vilniaus Akademijoje lie
tuvybė nebuvo slopinama,, kad 
Lietuvos jėzuitai nekovojo su 
kiekvienu lietuvybės pasireiški-

ŽIEMINIŲ 
LANGŲ 

IR DURŲ
STAINLESS

ALUMINUM

NYLON-VINY1

RAUDONMED.

PUŠŲ 

SPALVOTO

GARANTUOTI 
VISI DARBAI

14 metų puikios 
darbuotiem

A-l MODERN HOME
4516 S. Washtenaw Avė.

Nemok, apkainavimas tel.:

CL 4*4600

MARQUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
TR MĖGĖJAMS

Daug sutaupys'te pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street

mu. Priešingai, buvo nuolat rū
pinamasi, kad lietuviai turėtų 
lietuvius dvasios vadus, kad ga
lėtų klausyti lietuviškų pamoks

lų, giedoti lietuviškas giesmes, 
skaityti lietuviškas knygas. O 
tai ano meto sąlygose buvo tik
rai didelis dalykas.

FOTOGRAFAS
ŽAVIOMS NUOTAKOMS

, — -----

PORTRAITS CANDIDS
1213 S. MORGAM ST. YAnk 7-5351

KALĖDINĖS DOVANOS
Į LIETUVĄ

Norite pasiųsti ypa
tingas dovanas — 
automobilius, šal- 1 
dytuvus, motocik
lus, radijus, akor
deonus, dviračius ? 
Reikalaukite naują
jį katalogą.

Norite pasiųst nuo
savų daiktų siunti
nį? Ar pirkti pre
kes iš mūsų sandė
lio?
Reikalaukite iš mū
sų muitų sąrašą.

Norite pasiųsti 
maisto siuntinį — 
standartinį ar iš 
Jūsų pasirinktų 
maisto produktų?
Reikalaukite naują
jį katalogą.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC. 
220 South Statė Street, Chicago 4, Illinois

Telefonas — WA 2 - 9354

Skyrius: 2618 West 63rd Street, WA 5-2466

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru- 
sly šukuotoju.

Artistic Beauty Salon 
2711 W. 71st St., tel. HE 6-1098 

Sav. VL. ANDRIJAUSKAS

čia pat galėsite pirkti aukštos rūšies 
kosmetikos priemones.

Vai. — nuo 9:30 v. r. iki 6:30 v. vak. 
Treč. ir penkt. nuo 9:30 v. r. iki 9 v. v.
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TAUPIOS ATOSTOGOS
7 puikios dienos slaptingoj PUERTO RICO. Jeto trans- 
portacija, viešbutis, maistas ir ekskursijos .. $286.00.

6 dienos LAS VEGAS — lėktuvo transportacija su 
šampanu, maistas ir ekskursijos....................... $188.00.

17 dienų kelionė į istorinę MEXICO, buso transportaci- 
ja, viešbučiai, maistas ir įvairios ekskursijos $255.25.

10 dienų kelionė tropikinėse BAHAMA salose su “Tro- 
pic Rover” laivu ..................................................$115.00.

11 dienų kelionė į SAN FRANCISCO, LOS ANGE
LES ir LAS VEGAS Jeto transportacija ir viešbu
čiai ....................................................................... $258.00

Nemokamai patarnaujame visokių kelionių bilietais, pasais 
vizom.

Skambinkite dėl visų transportacijos informacijų
Vai. 9 — 7 pirmadienio iki penktadienio, 10 — 4 šeštadienį

SOCIETY TRAVEL, INC.
A. Ir V. KRIKŠTOLAICIAI

162 North Statė St. Room 918

Chicago RA 6-1785
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Chicago 29, Illinois
Tel. PR 6-8998

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION |

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

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

VALANDOS:

E

S

=
3
3

ANTRAD. Ir PENKT..............
PIRM, ir KETV ...................
ŠEŠTAD. 9 v. r. lld IS v. d.

9 v. r. lkl 6 v. v. 
9 v. r. iki 8 v. v. 
Trečlad. uždaryta

ir

STEIN TEXTILE CO.
616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III, 

TELEFONAS — HARRISON 7-8787
Jefferson St., Chemin’s aikštėje.

Atdara kasdien įskaitant Ir sekmad. nuo 9:15 r. Iki b:30 vak. 
Pfrmadleniats uždaryta.

Nemokama vieta mašiuoms už kampo į siaut

Pirksit nebrangiai ir gausit sukaktuvinę dovaną
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas! Gavom spec. medžiagų paltams kaip vy
rų, taip ir moterų: veliūro, činčilos, “needlepoint” ir kitų.

SUTAUPYSITE MOŠŲ

SUKAKTUVINIAM IŠPARDAVIME

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA

•-

S/nctarl
| HEATING J 

OIL #
SuperFIame

POrtsmouth 7-8020

Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO*
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel, SEeley 3-4711
Atdara plrmad. Ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč., Ir Šeštadieniais nuo 

9 lkl 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 lkl 4:80 po pietų

rįr~ ■ . a ... .---------

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervčlu
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldas, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 

AMEIITCAN BONDING COMPANT
AMERICCAN INDEMNITT COMPANT

DUBUQUE PIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANT 

FIREMAN’S INDEMNITT COMPANT 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE CO. 

PEARL ASSURANCE COMPANT 
RELIANCE INSURANCE COMPANT 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANT 
WESTERN FIRE INSURANCE CO. 

WESTERN C A SU AL TT & 8URETT CO.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwrite-8

0MAIJ1Y aml McKAY. Ine.
222 W. Adams St. Room 800

i Telefonas CEntral 6-520«
IV---------- V--



literatūros 
įteikimas 

mėn. 14 d. 
Chicagoje.

Keturioliktajam Draugo romano konkursui prisiųsta 
šeši rankraščiai

Gilia tradicija ir kasmetiniu 
mūsų literatūrinio gyvenimo 
įvykiu virtęs “Draugo” romano 
konkursas ir šiemet jury komi
sijai pateikia šešis gana plačios 
apimties romanus. Šio, keturio
liktojo “Draugo” romano kon
kurso mecenatai yra Angelė ir 
Jonas Andriuliai. Pabrėžtina 
čia dar ir tai, kad Andriuliai 
konkurso mecenatai yra jau 
antrą kartą ir savąją tūkstan
tinę lietuvių literatūros ugdy
mui skiria pakartotinai.

Rankraščių konkursui prisiun 
timo terminas pasibaigė lapkri
čio 1 d. Gautieji šeši romanai 
dabar yra persiunčiami New 
Yorkan, konkurso vertinimo ko-

• Skulptoriaus Juozo Mikėno 
netekus. Kaip jau buvo trumpai 
mūsų spaudoje minėta, spalio 
23 d. Vilniuje staiga mirė įžy
mus lietuvių skulptorius prof. 
Juozas Mikėnas. Jo mirtis — 
didelis nuostolis lietuvių menui. 
J. Mikėno mirtį apgailestauja 
lietuviai tėvynėje ir išeivijoje. 
Vakaruose gyveną kultūrinin
kai yra pastebėję, kad J. Mikė
nas savo kūryboje yra pasiekęs 
meistriškų rezultatų ir kad ša
lia Pundziaus, Kašubos, Alek
sandravičiaus — Mikėnas laiky
tinas pačiu reikšmingiausiu ir 
stipriausiu lietuvių skulptorium.

Gimęs 1901 m. vasario 12 d. 
Skardupių vsd., Rokiškio apskr., 
j. Mikėnas, kaip menininkas, 
pilnai subrendo ir pasiekė įžy
mių laimėjimų nepr. Lietuvos 
laikmečiu. 1925 m. baigęs Kau
no meno mokyklą Mikėnas vė
liau studijavo, kaip valstybės 
stipendininkas, Paryžiuje. 1933 
m. dėstė Kauno meno mokyklo
je, 1940 m. buvo paskirtas Vil
niaus dailės mokyklos direkto
rium ir dėstė Valst. dailės insti
tute Vilniuje, vadovavo skulp
tūros katedrai.

Parodose J. Mikėnas dalyvavo 
nuo 1927 m. Lietuvoje ir vėliau 
įvairiuose vak. Europos mies
tuose ir JAV. Dalyvavo pasau
linėse parodose Paryžiuje ir 
New Yorke. 1937 m. Paryžiaus 
parodoje apdovanotas Grand 
Prix už skulptūrą. Velionis bu
vo vienas produktyviausių ir 
pajėgiausių lietuvių skulptorių. 
Pagal H. Nagį, J. Mikėno kū
rinius charakterizuoja aiški ir 
puikiai išspręsta masių kompo
zicija, individualus stilius, su
verenus techniškųjų priemonių 
apvaldymas.

• Algimanto Kezto, SJ, nuo
traukų paroda Jaunimo centre, 
Chicagoje, atidaroma lapkričio 
mėn. 21 d. (šeštadienį) 7 v. 30 
min. vak. Paroda tęsis iki lap
kričio 30 d. Šiokiadieniais bus 
atdara nuo 6 v. 30 min. iki 9 
v. vak., šeštadienį — nuo 12 v. 
iki 9 v. vak ir sekmadieniais —

“Yiuo 10 v. iki 9 v. vak. Parodo
je ryškus mūsų fotografijos 
meno atstovas Algimantas Ke- 
zys žiūrovui nuotraukomis pa
teiks savo įspūdžius iš Pasau
linės parodos New Yorke, te
mai duodamas vardą “Ir tai su
daro pasaulį...”

• Dr. Erih’o Przywara’os, 
SJ, 75 metų amžiaus sukaktis. 
Garsusis religijų - filosofijos ži
novas, jėzuitas dr. Eirm Przy- 
wara neseniai atšventė savo 
amžiaus 75 metų sukaktį Ba
varijos Murnaau mieste. Kilęs 
iš Kattowitz, Čekoslovakijoje, 
šis katalikų teologas ir rašyto
jas nemažai prisidėjo prie Vo
kietijos religinio gyvenimo for
mavimo ir savo raštais turėjo 
daug įtakos visoje Europoje. 
Žymiausi jo veikalai, žinomi 
ir Lietuvoje, yra ‘‘Religijų Filo
sofija”, pasirodžiusi jau 1926 
m., "Analogia entis" 1932 m., 
“J. H. Newman”, “Dęr Geheim- 
nis Kicrkegaards”, "Augusti
nus" ir kiti arti keturiasdešim
ties knygų titulai. Nuo 1922 me
tų jis artimai bendradarbiauja 

misijai. Šiemetinę jury komisi
ją sudaro; Paulius Jurkus, Nelė 
Mazalaitė, Pranas Naujokaitis, 
Alfonsas Samusis. Penktojo ko
misijos nario pavardė bus pa
skelbta vėliau. Vertinimo ko
misija savo darbą baigs atei
nančių metų sausio mėnesio 
pradžioje, ir tada jau paaiškės 
keturioliktojo “Draugo’’ roma
no konkurso laureatas.

Tradicinė Draugo 
šventė ir premijos 
įvyks 1965 m. kovo 
Jaunimo centre,
Koncertinėje iškilmės dalyje 
dainuos viešnia iš Kanados, pas
taruoju metu ten garsėjanti so
listė Lilija Šukytė.

Muenchene leidžiamame jėzuitų 
žunrale “Stimmen der Zeit”.

• Lietuvių grafikos parodos 
Rygoje ir Leningrade. Spalio 15 
d. Rygoje buvo atidaryta lie
tuvių grafikos paroda. Ekspo
nuota 420 darbų, sukurtu 1960 
—1964 metais. Lapkričio mėn. 
vidury paroda iš Rygos perke
liama į Leningradą. Tęsdami 
dar nepriklausomoje Lietuvoje 
V. Petravičiaus, P. Augiau3, T. 
Valiaus ir kitų mūsų grafikų 
iškovotą šios meno šakos ryškų 
savitumą, ir šios dienos Lietu
vos grafikai, daug kur atsirem
dami į lietuviškąsias temas ir 
lietuvių liaudies meno gelmes, 
yra pasiekę išskirtinio dėmesio 
vertų laimėjimų.

RimaJ. Mikėnas

• Naujas literatūros kritikos 
leidinys. Lietuvoje pasirodė ant
roji kritikės I. Kostkevičiūtės 
knyga “Literatūros dienovi
džiai” (332 psl.). Knygoje nag
rinėjama E. Mieželaičio ir J. 
Degutytės poezija, įvertinti V. 
Mykolaitis - Putinas, I. Simo
naitytė, J. Baltušis ir M. Sluc- 
kis, gvildenamos kai kurios pro
zos problemos ir apžvelgti Do
nelaičio “Metai” (18 amž. Vak. 
Europos poezijos fone), Žemai
tės liaudiškumas, P. Višinskis 
— kaip talentų ugdytojas.

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nno 6:00 valandos ryto lkl8:00 

valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Westem Avė. — GR 6-9758

JADVYGA Ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

on Invontment bonus 
VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
4J4% dividendų kas puMnetj ir

eurrent dlvulend
4U% I»IVII»ENIH MOKAMA 
Ui t metų Investavimo bonus

L PAGAL
_ ___ _________ ______ mokoma „ ________ T___ ,______
dar išmokame po K % u* kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
1071 AIKTIEIt AVENUE, CHICAIJO S2, ILLINOIS 

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. Ir Šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. 
TreCiad. uždaryta; Ketvlrtad. 9 v. r. — 8 v. v. p.

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
8240 8. HALSTED ST. Telef.: C A 8-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

Keturioliktojo “Draugo” romano konkurso mecenatai Jonas ir Angelė 
Andriuliai, lietuviškajai literatūrai remti jau paskyrę antrąjį tūkstantį 
dolerių.

• Lietuviškosios temos Pa- 
baltiečių kultūros dienų parodo
je, Hannoveryje, Vokietijoje. 
Kultūros dienų proga spalio 
16—18 d. Čia suorganizuotoje 
bendroje pabaltiečių parodoje, 
be kita ko, lietuvių skyriuje 
akį patraukė istorinių dokumen
tų pavyzdžiai iš dr. P. Rėklai
čio Lituanistikos archyvo Vo
kietijoje. Minėtinas XVIII a. į 
odą įrištas dvaro inventoriaus iš 
Ašmenos apskrities originalas 
(maj. P. Gudelio dovana) bei 
visa eilė eksponatų iš Maž. Lie
tuvos praeities, pvz. Homanno 
XVIII amž. Maž. Lietuvos že
mėlapis, prof. Gaigalaičio auto
grafas ir ekslibrisas.

Be to, šiemet nuo sunaikini
mo išgelbėtas Vydūno autogra
fas — tai jo paskutinis viešu
mai skirtas raštas — žodis į 
lietuvių tautą, rašytas 1953 m. 
3 dienas prieš mirtį.

Kultūros dienose lietuvių mo
derniąją grafiką atstovavo dai
lininkai: P. Augius, prof. V. K. 
Jonynas, A. Liutkus, Ž. Mikšys, 
Pranas (Gailius), V. Petravi
čius. Kiekvieno jų eksponuota 
po 3 darbus. Lankytojų paro
doje buvo arti 300. Parodą pa
lankiai įvertino “Hannoversche 
Rundschau” ir “Hannoversche 
Allgemeine Zeitung”. Kultūros 
dienose sukėlė didelį susidomė
jimą ir Maž. Lietuvos ekpona- 
tai ir žemėlapiai, (rs

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami Ir 
dažomi. J. RUDIS

Tel. CLiffside 4-1050

• M. Lermontovo kūryba lie
tuviškai. Žymaus rusų poeto ro
mantiko M. Lermontovo 150-jų 
gimimo metinių proga okup. 
Lietuvoje išleista poeto rinktinė 
“Poezija”. Eilėraščius vertė iš
tisas lietuvių rašytojų būrys 
(Putinas, J. Graičiūnas, E. Ma- 
tuzevičius, J. Marcinkevičius ir 
kt.). Išleista ir V. Bložės išvers
ta dramą "Maskaradas”.

•Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllr

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, “
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIII’

m

Stirbis Fuel Oils
Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, Illinois

Aliejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

............. ...  ■ 1 ■■ .................... u .............................................................................................................................. .■nu. ............■■■■

Užtikrinkite savo Ir savo šeimos ateitį šiandien
Apdrausklte K.vvybę įdėt. Katalikų Susivienijimo—moderniškiausioje Ir 

finansiniai stipriausioje lietuvių organizacijoje.
Išduodame šluos polisus: 20 metų taupymo, iki 65 m. taupymą, po 20 

m. mokėjimų, iki 65 m. mokėjimų ir kitus polisus suaugusiems Ir vaikams. 
Platesnių informaęljų telkia kuopų sekretoriai arba

DR. VLADAS SIMAITIS
2737 West 43rd Street Telef. CL 4-2390

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE

5515 S0. D AMEN AVĖ. ALL PMONES WA 5-8202
NOVEMBEK - LAPKRIČIO 5, 6, 7 D. D.

MONNET Three Star COGNAC Fifth $5.49
COGNAC NAPOLEON V.S.O.P. $5.59

SOUTHERN COMFOKT 100 Proof
LIQUEUR Fifth $3.89

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U. S. P. Fifth $4.89

RICCADONNA VERMOUTH IMPORTED 
Dry or Svveet 30 oz. Bottle

>

$1.29

ST. CROLX IMPORTED Lite or Dark
Kum Fifth $0.98

IMPORTED POLISU KRLPNIK Fifth $4.79

CARPANO IMPORTED DRY
VERMOUTH Fifth ,98£

BUDVVEISER BEER
Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles $3,59

PABST BLUE RIBBON BEER
Case of 24—12 oz. Throvv Away Bottles Case $3.59

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMENIENfi

Minima meilė, kurios nėra
Kaip negalima spręsti apie 

knygą iš jos viršelio, taip pat 
galima gerokai apsirikti ir dėl 
filmo, vien žiūrint jo pavadini
mo ar dalyvaujančių žvaigždžių 
svarumo. Tokia verkšlenančiai 
sentimentali melodrama yra 
“VVhere Love Has Gone”. Tai 
liūdnas vaizdas iš kasdieninės 
buities apie perdėm nemalonius 
asmenis. Ir nors daug randama 
filme pigaus pikantiškumo, ta
čiau tik mažas lašelytis tikro
sios meilės.

Centrinės figūros — trijų ge
neracijų moterys. Ypač dveje
tas jų — užsitarnavusios vete
ranės, Akademijos premijų lau
reatės.

Filme persiskyrusi motina 
Valerie (Susana Hayward), gar
si ir talentinga skulptorė, ir jos 
jaunutė duktė Dani (Jocy Hea- 
therton) įsimyli tą patį vyriš
kį. Abi lenktyniauja jam mei
lės laiškų rašyme. Skulptorės 
nekenčiama dominuojanti moti
na (Bette Davis), valdanti jo
sios gyvenimą, nugali nelaimin
gą vyrą (Michale Connors), ku
ris veda jos dukterį.

Filme brėžiama aštri sociali
nė linija tarp turtais paskendu
sių bei galingų žmonių iš San 
Francisco Nob Hill ir be pre
tenzijų paprastų žmogelių, kaip 
aviacijos majoras.

Tai nenaudingas filmas, iš
gražintas San Francisco vaiz
dais ir turtingomis scenomis. 
Tik suaugusiems.

Prancūzų seklio nuotykiai

Gabusis režisierius Blake Ęd- 
wards, kuris pastatė “Break- 
fast at Tiffany’s ir “The Pink 
Panther”, dabar vėl pastatė ir 
surežisavo gana sėkmingą spal
votą komediją “A Sliot in the 
Dark”.

Ir taip tas prancūzų policijos 
inspektorius Jacųues Clouseau, 
anksčiau Peter Sellers suvaidin
tas filme “The Pink Panther”, 
vėl pasirodo ekrane ir dar la
biau visur užkliūva, nei anks
čiau.

Pašauktas į milijonieriaus 
(George Sanders) prancūzų už
miesčio rūmus, inspektorius 
randa gražią tarnaitę su rūks

T

tančiu ginklu rankose prie ne
gyvo šoferio. Visai priešingai 
bet kokiai paprasčiąusiai polici
jos procedūrai, seklys pasiry
žęs įrodyti tarnaitės Marijos 
(Elke Sommer) nekaltumą. Be
sivaikydamas bei ieškodamas 
nusikaltėlio, jis maskuodamasis 
įvairiausiai persivelka, krenta 
į vandenį, bėga šuoliais per nu
distų stovyklą ir varo savo vir
šininką Dreyfus (Herbert Lom) 
iš proto, kad pastarasis pasiry
žęs net jį nužudyti.

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME 11 I lgy
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehlll 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2168-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

FUNERAL HOME

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2 
4330-34 South California Avenue 

I Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

b
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GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČlA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 WE8T 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LAKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpubUc 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-8672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA_________________ Tel. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PRILUPS
3307 UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. UTUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138—1189

V ASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. .. Tel. OLymplc 2-1003

Tai yra tokios rūšies filmas, 
kad bet kas gali atsitikti ir, ži
noma, atsitinka. Kai kurios sce
nos yra pačios nelauktiniausios, 
kitos pilno humoro, o nekurtos 
ir per jėgą sukurtos, lyg kieno 
stumiamos.

Šalia talentingojo Sellers, 
rimtai užsirekomendavusio ge
riausio juokdario — komiko, 
Herbert Lom, policijos inspek
toriaus viršininko rolėje, pla
čiai atsidarė duris į naują kar
jerą, kaip subrendęs ekrano ko- 
medininkas. Taipgi George San- 
ders pasirodo kuo geriausiai sa
vo pašiepiančiojo rolėje.

Moraliniu atžvilgiu yra peik
tinų vietų bet kuriai žiūrovų 
grupei.

-

-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — OEdarcresf 3-6338 
Vienas blokas nuo kapinių

i

r
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Nelaimingas laimėjimas
Zilch išsigando, nežinodamas,

KAS IŠRINKTAS PREZIDENTU
Prieš rinkimus apie mūsų pre

zidentinius kandidatus, kaip ra
šo “Dirvoj” Naujokas, taip bu
vo kalbama:

to, kandidatas j lavoninę, nes 
jau buvo ištiktas širdies smū
gio”.

NOSIES REIKŠME

Juozas Zilch buvo politikie- 
rium gimęs. Per paskutinius 261 kas čia dedasi. Jo oponentas di- 
metus jis buvo išstatęs savo džiai užpyko, kaltindamas, kad 
kandidatūrą į kiekvieną apskri
tyje lemiamą vietą. Jis visuo-

Pasalūniškas fašistas, karo 
kurstytojas, ekstremistas, atom 
avantiūristas, glušas, juokda
rys, susikrimtęs diktatorius, 
atominių kritulių puoselėtojas, 
nekaltų vaikučių nuodytojas, 
imigrantų ėdikas, be to, kandi
datas į beprotnamį, nes jis jau 
ištiktas nervų pakrikimo”.

Apie antrą buvo kalbama 
taip:

“Vagis, apgavikas, monelny- 
kas, iškamša, oportunistas, val
džias pagalba praturtėjęs, rin
kimų klastotojas, karinės prie
volės vengėjas, riaušių kursty
tojas, komunistų glostytojas, be

Taigi, vienas tų nenaudėlių 
prieš keletą dienų ir yra išrink
tas prezidentu.

“Tiesa (kalbant apie nosį), 
mūsų visuomenėje, šalia įvairių 
kitokių sąvokų susimaišymo, ir 
nosis nebėra išorine uoslės or
gano dalimi, bet kartais už gal
vą svarbesniu žmogui apspręs
ti ir jo vietai visuomenėje nusta
tyti mastu. Nors tai nėra vienu 
iš naujesnių išradimų, bet no
sies patikimo ar nepatikimo są
voka įsipilietino, ir to posakio 
išradėjas, jei būtų jį savo laiku 
užpatentavęs, šiandien jau būtų 
milijonierius”.

Iš “Dirvos” vedamojo 
spalio 14 d.

Linksma mūsų kolonijose

Spyglimnkai rašo
V. Matis iš Toronto atsiuntė 

tokį eilėraštį:
Skaitau
“Apie Apaštalavimą” Vlado

Šlaito
“Drauge” šių metų spalio 

trečios.
Klausiu
Pats savęs, ar
Viskas, ką rašo poetai,

įskaitant
Čekius ir sąskaitas, parašyti 

traukytomis eilutėmis, 
Panašiai į mano “poeziją”, 
Jau yra poezija?

•>

— Niekieno nuomonė nėra 
bevertė. Net ir neinąs laikrodis 
du kart per dieną teisingai ro
do laiką.

TORONTO, ONT.

Menininkai sako: 
Forma ir spalva, nesvarbu,

kaip

met pralaimėdavo, bet tai jam 
nesukėlė jokių rūpesčių.

Jis ir nenorėjo laimėti, nes 
domėjosi pinigų rinkimu poli
tinei kampanijai. Kasmet jis su
rinkdavo nuo $5,000 iki $10,000. 
Rūpestingai prižiūrėdamas išlai
das ir atsisakydamas rinkimi
nių vėjavaikiškumų, Zilchui at
likdavo apie 90% surinktų pi
nigų. Jam užtekdavo pragyven
ti iki kitų metų rinkimų.

Vienais metais jis statė kan
didatūrą į šerifus, kitais į me
rus, statė kandidatūrą į kon- 
gresmanus, į aldermanus. Jam 
nedarė skirtumo, į kurį postą 
kandidatuoja. Rūpėjo tiktai su
rinkti pinigų pragyvenimui.

Žinoma, kai kurie jį remian- 
tieji nusiminė jo bespalvėmis 
rinkiminėmis kampanijomis. Ki
ti jam pasiskundė, kad niekur 
nemato jo reklaminių paveiks
lų ir plakatų. Bet Zilch visuo
met atsikirsdavo sakydamas ne
turįs užtektinai pinigų to
kiai reklamai, kad negalįs pi
nigais švaistytis, kaip jo ger
biamas oponentas.

Tikra teisybė, kad jo opo
nentai sudarė didžiausią ir ge
riausią jo surenkamų rinkiminei 
kampanijai pinigų šaltinį. Mat, 
jie gerai žinojo, kad Zilch ne
turėjo didelio noro laimėti. 
Jiems buvo lengviau jį nukon
kuruoti, negu bet kokį kitą kan
didatą. Prisidėdami prie Zilch 
rinkiminės kampanijos savo au
komis, jie užtikrindavo sau lai
mėjimą.

Bet mieste atsirado grupė 
biznierių, gerokai ant Zilch už
pykusių ir į jį šnairiai žiūrin
čių. Jie kitados buvo prisidėję 
savo aukomis Zilcho rinkimines 
kampanijas paremti.

Susitarė dalyką pataisyti. 
Tais metais Zilch kandidatavo 
į miesto tarybos prezidentus. 
Jo oponentas, advokatas, gau
siomis aukomis rėmė Zilcho 
kampaniją, žinodamas, kad 
Zilch neturėjo jokio noro lai
mėti. Greitu laiku Zilch iš au
kų susidarė $12,000 kapitalo ir 
rengėsi tuoj po pralaimėtų rin
kimų išvykti ilgesnėm atosto
gom į Europą.

Tačiau, jis nieko nežinojo 
apie suerzintus biznierius. Jie 
sudarė slaptą veikimo planą, 
sukūrė slaptą rinkiminį fondą, 
ir be Zilcho žinios ir leidimo, 
jie po visą miestą užlipdė ant 
stulpų ir iškabų didžiulius “bal
suokite už Zilch” plakatus. Jie 
išdalino tūkstančius ant auto
mobilių priklijuojamų rinkimi
nių kaspinų. Mokyklų vaikams 
išdalino su Zilchų paveikslais 
sagas. Vietinės radijo stotyB 
kas pusvalandį bubnijo: “bal
suokite už Zilch”.

Zilch jį apgavo ir yra didžiau
sias veidmainys. Zilch bandė 
aiškintis, kad jis nieko bendro 
neturi su ta rinkimine kampa
nija, kad jis dar nėra išleidęs 
nė vieno cento. Bet didžiausias 
smūgis jį ištiko, kai biznieriai 
išsiuntinėjo kiekvienam balsuo
tojui atvirutę su paveikslu, 
vaizduojančiu Zilch besisveiki
nantį su prezidentu. (Žinoma, 
tie įniršę biznieriai buvo tą pa
veikslą sufalsifikavę).

Įvyko rinkimai. Nors Zilch 
protestavo, kad jis nenorįs sie
kiamos vietos, jog jis niekad 
nėra susitikęs su prezidentu, 
vienok jis laimėjo rinkimus di
dele balsų persvara.

Šiomis dienomis Zilch yra ne
laimingiausias politikierius. Da
bar jis ne tik kad turi sunkiai 
dirbti aukštame poste, į kurį 
buvo išrinktas, bet jis žino, kad 
ateityje nė vienas oponentas 
daugiau jam nebeaukos kitoje 
rinkiminėje kampanijoje. Kaipgi 
jie ateityje galės Zilchu pasiti
kėti ir kaip reiks Zilchui gyven
ti?

JONIS ALUONA

KAI ŽIEDELIAI SUMAINYTI
Medaus mėnuo

Po dešimtmečių
Amūre geras, laimink mudu, 
Kai tau dainuosiu iš Bermudų. 
Apglėbk pusiaujj ir pečius, 
Kada lankysies į svečius.

O tu, pavasari, kai grjšl, 
Pažvelk širdin per kokį plyšį. 
Ji bus saldi ris — kaip medus, 
Ne tau įdėt ją į ledus.

Dinah Shore lapkričio 18 d. 
šoka j televizijos programas.

Kultūringi moko mužikus
“Naujienose” spalio 10 d. iš

spausdintas toks kultūringas 
straipsnis prieš “Draugo” re
dakciją, kad net miela. Straips
nis pavadintas tiesiog žaviu var
du, kokio mes jau dešimtis me
tų nematėm, “Į chamo rankas 
plunksna pateko”. Chamais va
dinami tie, kas prie vieno as
mens nepridėjo titulo. Šį žavų 
ir nuostabiai kultūringą straips
nį parašė toks Stasys Lieponis, 
kokio mes, Chicagą išvertę, ne- 
užtikom, bet užtat apie tą tru
putį lotyniškai mokantį žmo
gelį, girdėjom, yra rašoma visa 
knyga, ten bus visiems didžiai 
malonu jį atpažinti ir be už- 
vardinimo. Taigi, “Naujienų” 
ponai dvarininkai taip savo 
straipsnyje malonybiniai mus 
mužikus etiketo moko:

“Kai chamas apsimauna ba
tus, tai visus takus ir aslas pri- 
teršia”.

“Dienraščio puslapius jis taip 
užteršia, kad net koktu darosi”.

“Bet paskutiniu metu mūsų

spaudon batą įkėlė chamas, 
atėjo ne vienas. Jis atsivedė 
są eilę chamelių, kurie pritaria 
juodžiausiems chamizmo pasi
reiškimams”.

ADRIJA NIURNYTft

i
Stebiuos, ar aš dar ta pati, 
Tikėkit, lova neplati.
Iš kur tarp mūs tiek daugel vietos, 
Be jokio recepto, be dietos. 
Nustojo gandras būt svečiu, 
Su lauknešėliu tuo pačiu.
Kada žvelgiu į diedo plikę, 
Anų dienų miražai likę.

Lietuviškam kurorte
Yra žinių, kad ateinančiais me 

tais Springhursto vasarvietėje 
būsią daug pakeitimų. Pirmoj 
eilėj seni nuo naujų vasarnamių 
būsią atskirti Berlyno siena. 
Labai gražūs ir brangūs vasar
namiai būsią nugriauti ir jų vie
ton būsią pastatytos patogumų 
būdelės ir palikta vieta auto
mobiliams laikyti. Vasarnamiai 
būsią galima išnuomuoti, tik 
abiems kaimynams sutikus.

Žebriukas

Išreikšta,
Modemus
Ten nereikia idėjos, bet kokio 

turinio — tuojau 
Modernus menas...

Auksinis jubiliejus

Liepsnoja žvakės, tik ne širdys, 
Jų nė taurelė nesušildys. 
Sugrįžk, jaunyste, balandžių 

sparnais, 
Atskriski ereliais, ne kiemo 

varnais!

Dar anūkėliais džiaugtis noriu, 
O ris imu sapnuot graborių. 
Palaimink dar kartą, klebone 

žiedus, 
Atpūskite, vėjai, jaunystės aidus!

Paramos punktas
Daliai lietuvių yra atskleista, 

kad Toronte jau yra suorgani
zuotas ir paramos punktas, ku
ris šelps į didelius finansinius 
sunkumus patekusius biznierius. 
Jau yra paskirta dovana vie
nam lietuviškų skanėsių fabri
kui $125,470.30 reikalams pa
taisyti. Šiam punktui vadovau
ja prityrę geradariai.

PASAULINĖJ PARODOJ

jau yra 
menas!

Poezijoj —
Žodžiai ir eilutės.....................
Gal jūs nesuprantate? Jūs — 

konservatyvūs, 
Jūs atsilikę, Jūs — ne poetai'.

8 d.

nori 
nori

Jokub-

jaustis 
turėti

— Žinai, — taria vyras svečiui, 
— aš perdaug namų darbu nesirū
pinu.

“Chamo sielai atidengti ir 
trumpos žinios užtenka”.

Išvardinęs šauniu avino var
du, “Naujienų” dvarponiai ši
taip gražiai toliau rašo:

“Juk niekam ne paslaptis, kad 
šį straipsnelį parašęs chamas 
dar avių neganė”.

"Tokį šlykštų dalyką pralei- 
dusieji chameliai...”

“...Chamams leidžiame pur
vais apdrabstyti? Kokia garan
tija, kad tas pats chamas pana
šiai nepradės dergti ir kitų...”

“Jeigu iš chamo nebus atim
ta plunksna...”

Ir sakyk žmogus, kad “Nau
jienų’’ redakcijoj nėra išauklėtų 
ir didelių dvarponių, spausdi
nančių tokius nuostabiai estetiš
kus straipsnius liaudžiai šviesti.

A S.

Pasaulinėj parodoj paklydęs 
vienas pilietis klausia vaiką:

— Ar nežinai, kur yra Time 
skveras.
_ Ne.
— Gal tu žinai, kur yra Em- 

pire Statė pastatas.
— Ne.
— Gal žinai, kur yra centrą- 

line stotis.
— Ne.
— Dėl Dievo meilės, kaip tu 

nieko nežinai, — nustemba tu
ristas.

— Bet aš vis tiek nepaklystu, 
— atsako vaikas.

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS

ŽUDYDAMAS KITĄ, PAPUOLĖ NIKITA

— Švyturio žurnale, kurį lei
džia Chicagos jaunimas, siūlo 
dainuot šitokias daineles:

Aš verkiau parimus — Kai 
pasimečiau subway.

Nurimk, sesute — Goldwate- 
ris laimės.

O atsimenu namelį — St. Ge
orge viešbutį (N. Yorke)/

Du broliukai kunigai — kun. 
Kubilius ir kun. Raibužis.

Oi, neverk, motušėle — Šį 
pusmetį “neflunkinsiu”.

— “Naujienose” Dan Kurai
tis rašo “Atsakymą nedakep- 
tam Albinui Morkui”, kurį taip 
linksmai baigia:

“Šuo palos ir nustos, sako 
lietuviai. Albinas Morkus palo
jo, ir būtų nustojęs. Bet nega-

Įėjau 
man 
Teko 
šunį 
jis

Jis lojo, lojo ir, 
niekad nesustoja, 
lazdą ir nuvaryti 
Būdoj atsidūręs,

iškęsti, 
atrodė, 
paimti 
būdon.

sucypė ir parašė, kad jis 
daugiau nebelosiąs.

Jeigu lojantis šuo užmirš sa
vo pasižadėjimą, tai tada teks 
imti dar storesnę lazdą ir būdon 
jį visiems laikams nuvaryti”.

Nedidelis čia daiktas, 
Kad Stalinas prakeiktas 
Nikitos rabinu. 
Jau matėm — vieną rytą, 
Iš Kremliaus pats Nikita 
Išėjo lupt šunų.

Visi ten taip nusėda!
Žuvis žuvytę ėda
Tada, kai alkana.
Kitaip su Kremliaus Ilonai s — 
Jie ryja milijonais 
Ir vis dar negana.

Keista barbaru teisė:
Nė kas tave čia teisė,
Nė klausė pavardės, 
Komanda tik: — Prie sienos! 
žmoguti, tavo dienos
Daugiau nepražydės.

Įvyks (gal greit) kaip sakėm! 
Velnių pulkai, su šakėm, 
Jau dunda link Maskvos, 
Nustojus vodkai lietis, 
“Tiesoj”’ skaitys pilietis: 
Nikita — be galvos!

galiMaži vaikai, kurie keikiasi, 
kartais išaugti golfo žaidėjais.

VYRO PAKEITIMAS IR 
NUSIVYLIMAS

Kojų mazgojimas
“Veltui Al. Mackus savo “Au

gintiniuose” šaukia prieš kojų 
mazgojimo nusižeminimą. Ko
jos plaunamos dar su didesniu 
užsidegimu tik jau kitos rūšies 
“apaštalams”. Ir ne tik mazgo
jamos, bet net bučiuojama že
mė, kurią naujųjų “pranašų” 
(Beatles) kojos palietė”.

M. Šnarienė

PRIEA ŠIMTĄ METŲ
Ištrauka iš “Ladies Newspa- 

per”, Anglija, 1863 m.
"Vėliausios mados maudymo

si kostiumai yra gaminami iš 
tamsiai mėlyno flanelio. Septy
nių jardų vienam kostiumui pa
kaks".

f Pilietis Gerutis sėdėjo aukštai: 
Sėdėjo pastoviai, šiltai ir .■ni^kštai. 
Sėdėjo jis tiesiai, tvarkingai, ilgai, 
Jam lenkėsi buvę jaunystės drau

gai.
Taip rašė apie komunistinius bo
sus gauleiteris, poetas Tilvytis, o 
dabar istorija ištiko taikos karve
liais ir patrankom ginkluotą augš- 
čiausio posto Gerutį-Nikutį.

Vienas institutas nustatė, kad 
žmonos po vedybų per pirmus 
penkerius metus stengiasi pa
keisti savo vyro eiseną, drabu
žius, šukuoseną ir kalbą. Tai 
joms visada pavyksta. Bet vie
ną gražią dieną 80% visų vyrų 
išgirsta žmonų pastabą: “Tu vi
sai nebe tas vyriškis, už kurio 
aš ištekėjau!”

MATEMATIKA

Moteris yra matematikos ger
bėja. Ji dalina savo amžių pu
siau, padvigubina savo suknelių 
kainas, patrigubina savo vyrų 
uždarbius ir prideda penkis me
tus prie savo geriausios drau
gės amžiaus.

Bimba, badas ir padas
“Vilnyje” spalio 

ka rašo:
“Jeigu žmogus 

laimingas, jeigu
prasmingą gyvenimą, tai geriau
sia vieta gyventi Lietuvoje.

Bet jeigu žmogus gali nepai
syti savo artimo nelaimių ir ga
li tesirūpinti tik savimi, tai ge
riausia vieta gyventi Ameriko
je”.

Gi kitame puslapyje “Vilnis” 
prašo rinkti aukas, kad galėtų 
apsaugoti Bimbą, kurį JAV vy
riausybė nori išsiųsti į koloni
zuotą Lietuvą. Taigi, nepaisant, 
kad ten labai malonu, Bimba 
nenori vykti į tėvynę, jis ge
riau sutinka Amerikoj mirti ba
du, negu būti po burlioko padu.

Tik mes — poezijos Įmonės. 
Ačiū.
— Senas imigrantas atsiun

tė korespondenciją apie Chica- 
gos seną 18-tą koloniją, para
šytą mokslišku stiliumi, kurį, 
esą, labai mėgsta jaunieji. Au
torius rašo:

Pravedimui autostrados greit
kelio į pietus, daug rezidencijų 
destruktuota, rezidentai forsuo- 
ti evakuot, transportuotis į ki- 
tus rajonus, lokalizuot naujas 
rezidencijas.

Lietuviam iš to seno rajono 
evakuojantis į kitus rajonus, 
meksikonai į jų vietas filtruo
jasi ir apsireziduoja buvusiose 
lietuvių rezidencijose.

Lietuvių emigrantų sekonda- 
rė generacija perfektiškai kon- 
versuoja lietuviškai.

Dėl pigumo čia daugiausia 
reziduoja pensininkai, invalidai „ 
ir mizerni individai, kalkuliuoją, 
kaip galus suvest, sukombinuot 
ant džino. Didesnes pensijas 
gauną geriau vegetuoja.

Tačiau, nežiūrint destrukty
viai mizemos perspektyvos, yra 
rezidentų, laikančių geros veis
lės pedegruotus, amputuotom 
uodegom šunis.

Halsted gatvės trotuarais veik 
nuolat kursuoja negrai, ant 19- 
tos, lietuvių gyvenamam, rajo
ne negrai įsitaisė savo ekleziją, 
filtruojasi į baltų rajoną.

Šiam rajone observuojama 
stagnacija; nė balių, nė f esti- * 
valių nerengiama, lietuvių leksi
konas povaliai mortifikuojamas.

— Skaitytojas atsiuntė iš Dir
vos skelbimą “Schaefer yra 
alus, kurį privalote turėti, jei 
turite daugiau, nei vieną”, klaus 
damas; “Spyglininkai, paaiškin
kite, ką turi daugiau nei vieną”. 
Spyglių žinovai patikrinę išaiš
kino, kad skelbimo sakinys tu
ri baigtis taip: “Jei turite dau
giau, nei vieną butelį giros”. *

Inspektorius: “Drauge agronome, 
o kągi čia auginate?” Kolchozo 
agronomas: “Taigi, drauge ins
pektoriau, pasėjame chruščiovinius 
kukūruzus, o užderėjo tik spyg
liai ir dygliai”.

PASTABOS BE KOMENTARŲ

a
toks žmogus, 
slenksčio 20 
neturi laiko

nos

matė
no.

i ne

Petro Cvirkos niekas ne
prikalto prie Šatrijos kal-

Br. Raila

— Tauta turi teisę į viešą, 
po puodu pavožtą grįžimą.

J. Aistis

Hollyvvoodo aktorės taip daž
nai teka, kad jos perka jungtu
vių sukneles jau dėvėtų drabu
žių krautuvėse.

*
— Laiptai į laimę visada tu

ri pakopas. Bet tų pakopų mes 
niekad nepastebim, kol nuo jų 
nenusiritame.

*
— Skubąs yra 

kuris kalba prie 
minučių, kadangi 
įeiti į vidų.

¥
—- Rūpestis tai yra šios die

no® saulės uždengimas rytdie- 
debesimis.

¥
— Pesimistas yra optimistas 

su patirtimi.
¥

— Yra manančių, kad bež
džionės irgi moka kalbėti, bet 
jos nekalba, kad paskui neįra
šytų į mokesčių mokėtojų tarpą.

¥
— Kiekvienas vyras labiau 

patenkintas žmona, kuri moka • 
gerai virti, negu ta kuri moka 
gerai lotynų ar graikų kalbas.

¥
— Vaikus gerais sunku iš

auginti todėl, kad jie stengiasi 
sekti tėvų pavyzdžiu.

¥ «
— Dekoltė tai yra iškirpimas, 

su kuriuo kartais galime pagau-

— Bilijonas yra toks skaičius, 
kad jei žmonai duotum bilijoną 
dolerių ir lieptum išvykti “ša- 
pinti” ir kasdien praleisti poi 
1,000 dol., tai ji negrįžtų namo 
milijoną metų. ' ti šaltį, o kartais vyrą.

Idiliškas bulviakasis dabartinėje Lietuvoje

A 
Vagišiai iš Maskvos: — Žiūrėk, kokius Lietuvos tarybiniai kolchozinin- 
kai padarė naujus išradimus vadovaujantis ideališkuoju partijos ūki
ninkavimo planu, kad šiaudai kapčiuje nesušaltų, juos apklojo bulvėmis.
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