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AR TIK NESTOVIME 
ANT SLENKSČIO?

Tarp šių dienų įvykių ir minčių sriauto

PETRAS MELNIKAS

Suprasti praėjusį laikotarpį ir 
kartu dėl jo praėjimo neliūdėti 
yra gan nelengva; kartais, jį pri
siminus, ir akys kai kam para- 
soja dėl istorijos reliatyvumo, ar 
dėl atminty jau gana neryškaus 
gimto krašto gamtovaizdžio pasi 
gedimo. Jausmingumas bet ko
kiam praėjusiam laikotarpiui ap
lamai yra kilnus, kupinas neteki
mo dvasios, nesgi, staiga visa tai, 
kas geriausio, kilniausio ir sko- 
ningiausio iš to laikotarpio, iš
kyla atminty, nors paskiri įvykių 
ir eigos elementai jame lyg ir 
neturi ryšio ir nedaug tarpusa- 
vės prasmės.

Šiandien kasdien girdime kal
bant apie šimtus mažų malonių 
ir nemalonių įvykių. Ir kartais 
nesame pakankamai objektyvūs, 
tiesiog nepajėgiam “malonias” ir 
“karčias” žinias kartu priimti ir 
suvokti. Bet, nežiūrint to, vis 
norime tikėti, kad žmogus, vado
vaudamasis išmintimi, gali pada 
ryti stebuklus, kad su išmintim, 
pasaulyje dar įmanoma “pagul
dyti liūtą prie avelės” ir kad 
taika bet kada ir visur gali tęs
tis ir tęstis šimtmečius.!

Tokiom iliuzijom gyveno ir is
torinis žmoniškumas (žiūr. R. F. 
Nichols, History in a self-govem- 
ing culture. Amer. Hist. Review. 
January, 1967), istorijos eko
nominė, socialinė ir inte
lektualinė fragmentacija, dėl to, 
tapo vis daugiau šakota, o prak
tiškų generalizacijų galimybės ir 
bendro apibūdinimo pajėga vis 
silpnėjo. Mokslinė fragmentacija 
dažnai pakenkia ir paprastai sin 
tezei ir gyvenamo laiko interpre
tacijai.

Šiandien atsirado net interesas 
biografijai — psichiatrinei vai- ' 
dančių asmenybių studijai, žmo
nių elgesio pobūdžio studijai, an
tropologijai, soc. psichiatrijai, so 
ciologijai; atsirado domėjimasis 
filosofais ir buvo pastebėtas net 
žmogaus intelekto visiškas nepa
jėgumas. (Kiti stebėjo reliatyvu- i 
mą, civilizaciją, nemateriališku-; 
mą, civilizacijas (Toynbee) ir 
soc. antropologiją). O kartais 
tik kultūros termino pavartoji
mas istorijai duodavo didesnį vie 
ningumo įspūdį, negu atskirų da 
lėlių suma. Laikinai atrodė, kad 
kultūra yra bet kokios bendruo-! 
menės natūrali išraiška; mat, ji 
turi aiškiai atuažįstamą struk- 
tvarką ir autoritetą.

Tačiau kultūrą randame ir de 
mokratijoj, ir imperijoj, ir tota
linėj valstybėj, kolonijose ir net 
emigrantų būreliuose. Tai žmo-
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nių grupės panašumas — tapa
tybė ir laisvė ne visuomet buvo 
kultūros pagrindiniu bruožu. Ir 
kultūros dar dalinasi į mažiau 
ar daugiau priešingas grupes 
(partijos, piliet. karai). Šitai vy
ko seniau, vyksta ir šiandien. Ir 
tai įrodo nemalonų (ir malonų) 
faktą, kad jokia valdžia dar ne
buvo ir nėra tikra savim ir savo 
egzistencija, ypač, jei ji nepakan 
karnai vartoja išmintį, jėgą ar
ba abu kartu.

Šiandien todėl klausiama, ar 
nesame jau ant slenksčio “kažko 
naujo”, ne tik kultūros, bet ir 
visoje pasaulio kultūrinėje struk
tūroje. Mat, jėgos aistra yra už
sikrėtusi jau tokia didelė žmo
nijos dalis; rungtyniavimas, kon
fliktai ir įtampos visur yra tiek 
pagausėję ir padidėję, kad klau
siama, ar politinės institucijos, a- 
pibrėžtos Proto Eroj, tinkamos 
šiems laikams, kai pats protas 
šiandien yra nustumtas į šalį? 

•Ar pažįstame pakankamai politi
nių emocijų dinamiką?

Atsiranda ir abejonių, ar pa
tys kartais, nesukuriame dirbti
nių krizių: rinkimų (JAV), mi
nėjimų, “žaizdų atvėrimo” karš
tom kalbom ir t.t.? Yra paste
bėta, kad, visa tai analizuojant, 
ir prieinama prie kiek gilesnės 
išminties, bet ieškomos emocijų 
dinamikos dugno dar nesimato. 
Į šiuos klausimus yra ir neleng
va atsakyti. Tam reikia daugiau 
kaip paprastos išminties —kom
plikuotiems laikams reikia ir so- 
fistiškesnių analizių ir naujų 
duomenų. Net istorikai, spėlio
dami apie nūdienos kultūrinių 
grupių likimą, stebisi: kaipgi ga
lima gyventi pasaulyje, kai jis

Algimanto Kezio, S.J. nuotrauka iš knygos “The Hound of Heaven“.

Algimanto Kezio, S.J. nuotrauka iš knygos “The Hound of Heaven”.
Algimantas Kezys, S.J. paruošė spaudai naują fotografijų knygą “The Hound of Heaven”. Knygoje 
bus 70 nuotraukų, kurios iliustruoja anglų poeto Francis Thompson autobiografinio pobūdžio eilėraštį 
“The Hound of Heaven”. šią knygą išleidžia Loyolos universiteto leidykla Chicagoje. Ji pasirodys kitų 
■metų pradžioje.
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prarado Savo pusiausvyrą? Kaip 
egzistuoti šiame šimtmetyje, kai 
jis kartais teisėtai yra vadinamas 
absurdišku ir yra pilnas blogio?
Ir jei blogis yra lyg priverstinės 

vedybos tragiško grožio ir nuo
dėmės, kodėl Dievas, klausia kai 
kurie rašytojai, mus apleido ir 
paliko blogiui? Dievas, jie sako, 
yra lyg savininkas viso pasaulio, 
bet blogis viešpatauja ten, kur 
kūnas ir protas yra silpnas (N. 
Mailer).

Šiandien yra pasigendama nau 
jų koncepcijų, nors stengiamasi 
apimti vis platesnius istorinius 
laikotarpius, studijuojant Laisvės 
istoriją ir koncentruojantis į 
moksliškus metodus. Ieškant 
ramsčio, yra leidžiama pasisaky
ti ir intelektualiniam elementui, 

nors tas ir nuvęda į nesibaigian
čius dialektinius akligatvius, kaip 
jau pastebima sofistiškoje ameri
kiečių periodikoje (N.Y.R. of 
Books ir kt.). Mat, inteligentas 
ten dažnai atsiranda autoriteto 
opozicijoj dėl moralinių ir kt. 
principų.

Ar galima metodais ir disku
sijom pasitikėti? Yra sakoma, tai 
“prieskoniai”, kurie patenkina 
tik precizijos jausmus ir išmin
tingo, ypač drąsaus žmogaus jie 
yra dažnai nustumiami į šalį.

Pvz., drąsių tautų maži žyg
darbiai atrodo kaip heroizmas 
baimingiesiems, o subtilumas, re
zervacija ir atsargumas, kurių 
drąsieji nepakenčia ir nevartoja, 
bailiam atrodo kaip savotiškas 
išsiauklėjimas, gracija ar iškal
bingumas. Dauguma iš viso drą
siai ir giliai negalvoja, lyg prisi
bijodama ir netikėdama, kad 
galėtų suvaldyti naują ir netikė
tą entuziazmą.

Atrodo, šių dienų kultūroms 
net gili analizė nepadeda atras
ti galutinę tiesą ir pakilti į min
ties ir veiksmo aristokratiškumą. 
Kas gi gero yra mums šių die
nų išminties akligatviuose?

Turėdami nuosavą kultūrinę 
prigimtį, jos autonomija mes ir 
turėtume naudotis ir niekad jos 
nepamiršti, bet tik nereikėtų gal
voti, kad gyvenamas laikas yra 
vien tik gerųjų ir blogųjų, didžiu 
lių ir mažiulių istorija. Jis nėra 

Algimanto Kezio, SJ. nuotrauka iš knygos “The Hound of Heaven

ir mokyklinis tekstas, aukštesnė
— sofistiška šaltinių kritika ar
ba gražiai atpasakota pasakaitė
— gyvenamas laikas yra kažkas 
daugiau. Tik tada mūsų praei
tis ir ateitis bus aiškiau mūsų pa
sąmonėj atstatyta, svarbūs klau 
simai, emigracijos išsilaikymo ga 
limybė ir mūsų kultūrinė indi
vidualybė sau ir kitiems tiksliau 
apibrėžta.

Yra sakoma, kad esame konser 
vatyvūs. Kai kas norėtų šitai su
prasti lyg nemokėjimu vartoti vi
so to, kas mums praktiška pras
me būtų gera. Bet kiekvienas j- 
vykis šiandien draskosi, kad at
rodytų lyg pačiu svarbiausiu, 
kiekvienas įvykis yra ir skirtin
gas, gal būt, daugiau kaip mes 
viens nuo kito esame skirtingi. 
Gal ir nelengva todėl suprasti, 
kas regimai ir neregimai vyksta 
po gyvenamo laiko šaknimis, ir 
gal dėl to sunku viską panaudo
ti ir mūsų pačių gerovei ir duo
ti patvaresnę, ilgiau išsilaikian- 
čią vagą ir mūsų jausmams.

Viskas juda, niekas vietoj ne
stovi. Kas žino, gal kada bešak- 
nė, netvarkinga 20 šm. mintis 
dar sugrįš prie savo protinio pa
bučiavimo? Šių dienų krizė gal ir 
yra identiteto ieškojimo krizė, ir 
todėl gan sveikas reiškinys, rei
kalingas pasaulio lėtam proti
niam augimui? (žiūr. Identity 
crises a healthy sign. Š. m. Mich. 
Catholic, nr. 3).

GERAI IR

PaAJCU&s
NEGERAI

Jeigu autorius rašo knygą, 
jeigu tapytojas tapo paveikslą, 
jeigu dirigentas rengiasi sim
foniniam koncertui ar režisie
rius premjerai, yra visai natū
ralus jų noras, kad visa tai 
pavyktų gerai. Tačiau yra 
taipgi visai natūralu, kad šim
tu procentų viso užsibrėžto 
pasiekti dažnai neįmanoma, 
kad to paties žmogaus — kū
rėjo vienąkart laimėti rezulta
tai gali būti labai geri, kitą 
kartą — tik vidutiniai, o kar
tais tų laimėjimų gali ir visai 
nebūti. Taip jau yra visų sri
čių, visų tautų ir visų bendruo
menių kultūriniame gyvenime, 
taip yra ir mūsų čionykštėse 
pastangose. Mūsuose yra tik 
ta bėda, kad mes save esame 
linkę laikyti unikumine išimti
mi ta prasme, jog baigiam sau 
įsikalbėti ir įsirašyti neklaidin
gumą, kūrybinį nepralenkia- 
mumą, nepakenčiam trūku
mo nurodymų, o vartojam ne
retai vien aukščiausių laipsnių 
pagyrų žodyną.

Bet gyvenimo realybėje ir 
mes, lietuviai, nesame kokia 
nors išskirtinė išimtis. Nebu
vome tokie anksčiau, nesame 
genijai be šešėlių ir dabar. O 
nei mūsų tautos, nei asmeniš
kai pačių kūrėjų nė kiek ne
žemina, kad, sakysim, visoje 
Maironio kūryboje šalia gerų 
eilėraščių ar poemų yra aps
čiau ir mažiau dėmesio vertų, 
kad to paties Putino ne visi 
romanai prilygsta “Altorių še
šėly” ir kad net šitame, jo ge
riausiame romane, ne viskas 
lygiai puikiai pavykę, kad net 
ir K V. Banaičio ne visos dai
nos yra šedevrai ir ne visi 
Čiurlionio paveikslai yra vien 
tik genialumo liudininkai. To
kie “negabūs” buvo visų tau
tų, visų menų ir mokslų net 
patys rinktiniai atstovai. Im
kim kad ir patį didįjį vokiečių 
poetą Goethę: pilname jo ly
rikos tome rasime šimtus eilė
raščių, tačiau iš jų tik dešim
tys tokių, kuriais autorius, ga
lėtume sakyti, pralenkė pats 
save ir kurie atstovauja vo
kiečių poezijos viršūnėms. Ta
čiau niekas dėl menkesnių ne
sistebi, o toji, mažiau pavyku
si jo kūryba Goethei karūnos 
toli gražu, nenuima.

Mūsuose bando įsipilietinti 
kitoks galvojimas, prasitariant 
naujos knygos, dailės parodos, 
koncerto ar šiaip kultūrinio 

įvykio proga. Jeigu mūsų ku
ris nors rašytojas parašė dvi 
geras knygas, ir kritikai spau
doje jas teigiamai įvfertino, tai 
patenkintas ir rašytojas, ir vi
si jo gerbėjai. Bet jeigu tas 
pats rašytojas po to išleido ir 
mažiau nusisekusią knygą, ir 
kritika jos trūkumus pirštu nu
rodė, tai ji tik užsitraukė au
toriaus ir jo gerbėjų rūstį. Pa
našiai ir apie dailės parodas 
ir koncertus: jie “turi būti” 
be išimties geri. Jei ne, su kri
tiku nutraukia santykius ne 
vien tik “nuskriausti” dailinin
kai ir muzikai, bet ir parodą 
ar koncertą rengusi organiza
cija. Argi šitokioje situacijoje 
galima kalbėti apie normalų ir 
patiems kūrėjams naudingą 
kultūrinio gyvenimo vaizdą? 
Aišku, kad ne. Pagyrų puode 
tada verdama tokia košė, ku
rios prisivalgę rašytojai, mu
zikai, dailininkai, mokslininkai 
ir įvairių kultūrinių parengimų 
organizatoriai suserga sunkiai 
pagydoma savęs pervertinimo 
liga, kuriai veikiant, atsiranda 
dvasinis tingumas, praranda
mas apetitas pasitempti, neten
kama realybės pajautimo. O 
tai jau nuostolis visam mūsų 
kultūriniam gyvenimui.

Žinoma, lygiai būtų negirti
na ir tendencinga kritika, kuri 
vien tik priekabių ieškotų ir 
savo neigimus laužtų iš piršto 
be jokio pagrindo. Tikrumoje 
ne vienu atveju net to paties 
asmens ar kultūrinio fakto 
adresu gali pasitaikyti tarti ir 
“taip” ir “ne”, gerai ir nege
rai. Pavyzdžiui, niekas negali 
nuginčyti, kad Lietuvių Encik
lopedijos leidimas ir to leidi
mo ištesėjimas nebuvo milži
niškas ir be galo teigiamai ver
tintinas, epochinis užmojis. 
Tačiau šitas teigimas negali 
kliudyti vertintojui pasakyti, 
kad naujai išėjusiame, specia
liame Lietuvos tome vis dėlto 
palikta nemažai klaidų, trūks
ta iliustracijų, kai kurios būti
nos sritys net visai neapžvelg
tos. Arba vėl — girtinas dra
maturgas Anatolijus Kairys už 
platų mostą suorganizuoti Te
atro festivalį, tačiau peiktinas 
savotiškas jo siaurumas vie
šuos pasisakymuos, liečiant šių 
dienų mūsų meno ir literatū
ros kriterijus bei tikslus, kur 
norima atsukti šios problemos 
laikrodį vėl kokia 80 metų at
gal, kada mūsų kultūrinio gy
venimo raida, galima sakyti, 
dar buvo tik kiaušinio lukšte.

Šią visą temą baigiant, tek
tų tik pridurti, kad mūsų kul
tūriniame gyvenime to santy
kio tarp “gerai” ir “negerai” 
teisingo supratimo vis dar 
trūksta. Kada išmoksime (o 
jau būtų pats laikas) ir pavie
niai asmenys ir organizacijos 
įsisąmoninti, kad ir tiems pa
tiems ne visada kiekviena kū
rybinė pastanga gali lygiai ge
rai pavykti, kad smuktelėjimo 
atveju teisingas kritikos žodis 
yra būtinas, jei savo pirmyn 
nukreiptų žingsnių nenorime 
supančioti tegu ir šilkiniais 
pančiais ir mirtinai paskandin
ti vien tik pagyrimų tyrelėje.

k. brd.



PASIKALBĖKIM SU JONU AISČIU
Poetas apie savo jaunystę, šiandieninę mūsų literatūrą ir 

bendruomenini jos vyžų lopymą

Kaip jau anksčiau iš lietuvių 
spaudos žinome, lapkričio 2 j 
d. 8 vai. vak. Jaunimo centre,} 
Chicagoje, savo kūrybą skaito vie 
nas iš dabarties mūsų literatūros 
klasikų — poetas Jonas Aistis. 
Tam pačiam vakare jo eilėraš
čiai, kompozitorių paversti daino 
mis, bus dainuojami solistės Pru- 
dencijos Bičkienės. Norėdami, 
kad čikagiečiai ir kitų artimes
nių kolonijų lietuviai rečitalin 
ateitų dar labiau su poetu susipa
žinę, lyg ir intymiau su juo 
pasikalbėję, lyg ir dar artimiau 
susibičiuliavę, spausdiname čia 
mūsų, sakytume, anonsinį anam 
rečitaliui pašnekesį su pačiu po
etu.

— Kas Jūsų gyvenimo pra
džioje labiausiai lėmė, kad buvo 
pasukta poezijos keliu?
— Poezijos keliu pasukau vi

sai atsitiktinai. Apie tai esu užsi
minęs savo knygoje “Apie laiką 
ir žmones”. Gimnazijoje rodžiau 
palinkimo, ne gabumo, dailei, ir 
Svajojau būti architektu. Tiesa, 
daug ir visko skaičiau. Buvau 
liet klasės literatų ratelyje, bet 
literatūra man buvo atrodžiusi 
tokia aukštybė, apie kurią net 
ir nė nesvajojau. Bet štai, mirė 
klasės draugas Romualdas Miro
nas, palikęs pluoštą eilių ir sce
nos bandymų. Kitas klasės drau 
gas Petras Juodelis nutarė išleis
ti bene pirmą ir paskutinį lietu
vių literatūros istorijoje festšriftą 
mirusiam klasės draugui pagerb
ti. Petras Juodelis mane spyrė bū 
tinai ką nors tam leidiniui para
šyti. Parašiau jam proza poros są
siuvinio puslapių vaizdelį, pava
dintą lotyniškai “Primula oficina 
lis” (gėlės vardas, vadinamos šv. 
Petro rakteliu). Petras Juodelis 
tame mano “kūrinyje” įžiūrėjo 
poeto - lyriko talentą.
— Kaip ir kokioje aplinkoje 

pirmiausia buvo bandyta rašyti 
ir kada pasirašė pirmasis eilėraš
tis?
— Taip klasės draugo ragina

mas ir spaudžiamas pradėjau
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Nuotrauka J. DėdinoJonas Aistis

Kaip žuvo poetas K. Jakubėnas
Iš Lietuvos atvykęs asmuo papa 

šakojo, o žurnalas “I Laisvę” sa
vo 43 n - ry paskelbė žiauriai tra
giškas smulkmenas, kaip komu
nistai Lietuvoje 1950 m. sausio 8 
d. nužudė poetą K jakubėną.

Jis vokiečių okupacijos metais 
buvo išsislapstęs Lietuvoje. Atė
jus bolševikams, jis išėjo iš pogrin 
džio. Pradžioje jis tapo lyg dienos 
didvyriu, juo domėjosi, ordinais 
apkabino.

Tačiau Jakubėnui giliai j širdį 
smigo rusų teroras, partizanų nai 
kinimai. Jis ėmė reikšti savo ne
pritarimą. “Pradžioje kalbėjo tik 
savo artimųjų tarpe, o vėliau sa
vo nepasitenkinimą ėmė reikšti 
vis garsiau ir garsiau. Lankė aukš 
tose vietose įsitvirtinusius savo 
buvusius draugus ir reikalavo su
stabdyti Lietuvos ir lietuvių nai
kinimą. Ištikimieji jį stabdė, val
džios pareigūnai grasino. Bet jau
tri poeto širdis karto vis labiau ir 
labiau. Ėmė keikti pats save ir sa
vo suklaidintą jaunystę.

Saugumas apsisprendė rašyto
ją sunaikinti. Bet kaip? Areštuoti' 

bandyti eiles. Gaila, kad tų pirmų 
bandymų neliko. Mane tada kiek 
veikė rusų imažinistai (Sergiejus 
Eseninas ir kt.). Mano pirmieji į- 
vaizdžiai buvo iš šiurkščios, sodie
tiškos būties (“kaip našta avižie
nų, saulė pasišiaušė”, ir pan.), 
bet tų eilių neliko, tarnaitė jas pa
naudojo prakurom. Pirmas ats
pausdintas eilėraštis “Gegutėlė”, 
jau buvo “antrojo periodo”, kai 
pradėjau susigyventi su nuosai
kesniais įvaizdžiais. Bendrai i- 
mant, man eiliavimas labai ilgą 
laiką nevyko. Nejaučiau metro. 
Čia turiu atidengti didelę paslap
tį, kurios nieks man neprikišo ir 
net nepaminėjo. Mano eilėdara 
gana skurdi iki šių dienų. Varto
ju daugiausia dviskiemenes pė
das: chorėjus arba jambus. Iš es
mės tos dvi pėdos eilutėje yra vie
no galo, lygia dalia, kaip ir ri
kiuotėje, koks skirtumas, ar pra
dedi kaire, ar dešine koja. Dėl to 
į eiles bridau nenorom, kaip į šal
tą vandenį, bet mano draugas 
manęs neatleido. Man pirmieji 
žingsniai buvo nelengvi, ir be jo 
paakinimų bei paraginimų bū
čiau tikrai bent eilėmis nerašęs. 
Vienas Adomas Jakštas mano a- 
poetiškumą bus įžiūrėjęs 'ir ma
nęs poetu visai nelaikęs. Bet tai 
nereiškia, kad eilių forma nebū
čiau rūpinęsis. Petrui Juodeliui 
atvirkščiai viskas buvo gerai ir 
net puiku. Beje, jis niekad mano 
eilių netaisė, nors pats eiliavo ge
riau už mane. Vėliau,kai mane 
poezijos mėgėjai gerokai išpaiki
no, bandžiau savo eiles suvaryti 
į prozodijos normas, taip, saky
sime, atsirado mano 1940 m. nu
taisytoji Poezijos laida. Iki to lai
ko, jei eilutė netilpdavo metre, 
leisdavau jai prasikišti, arba, prie 
šingai, nesistengdavau jos iki ri
bos prailginti. Ir jei tos netaisy
klingos eilutės būdavo pakanka
mai raiškios, tai jųjų nesimetriš- 
kumu per daug nesijaudindavau.
— Kurį iš savo rinkinių laiky

tumėt Aisčio geriausiuoju arba 
I bent kuris pačiam autoriui la- 

ir ištremti į Sibirą negalima, nes 
tai plačiai išgarsintas sovietų did
vyris. Bet komunistai išradingi. 
1950 m. sausio 7 d. 11 vai. naktį, 
kada lauke buvo daugiau 30 lai 
psnių (Celzijaus) šalčio, du en
kavedistai išsivedė Jakubėną iš jo 
namų ir įsodino į laukiantį auto
mobilį. Čia sėdėjo dar du saugu
miečiai. Automobilis , nuvažiavo 
Nemenčinės kryptimi. Už kelio
likos mylių, kur nebuvo gyven
tojų. Jakubėną enkavedistai visai 
nuogai išrengė, sumušė ir paliko. 
Kol jėgų turėjo, jis bėgo ir šaukėsi 
pagalbos. Pasiekė dar vieną gy
venvietę, beldėsi, bet niekas neį
sileido. Tuo metu vyko baisūs ru
sų siautėjimai, ir žmonės buvo į- 
bauginti. Jis bandė bėgti toliau, 
bet netrukus pritrūko jėgų, sukri
to ir sušalo į kaulą. Mirties metri 
koše įrašyta, kad K. Jakubėnas 
miręs sausio 8 d...

Tą pačią naktį iš Jakubėno na
mų enkavadistai išvežė visas jo 
knygas ir rankraščius. Taip nie
kas ir nesužinos ką poetas didžia
me sielvarte buvo sukūręs...”

J. 2vUU 

biausiai prie širdies, jdomu būtų 
skaitytojui žinoti, kurie paskiri 
eilėraščiai autoriui viena ar kita 
prasme labiau mieli ir kokiose ap 
linkybėse jie pasirašė?
— Kurį metą savo geriausiu 

rinkiniu laikiau “Imtymias gies
mes”. Jau buvau išėjęs iš bandy
mų ir ieškojimų periodo. Jau aš 
plunksną vedžiojau, ne ji mane, 
rinkinys apėmė lygiu raiškumu 
visus mano būdinguosius poezi
jos motyvus. Tai penkių veiksmų 
mano gyvenimo drama, su prolo 
gu ir epilogu. Ten pirmą kartą 
bandžiau atsisveikinti su savo po
ezija. Redakcijos požiūriu bene 
bus tobuliausias mano poezijos 
rinkinys. Bet šiandien į tuos daly 
kus kiek kitaip žiūriu. Visuose 
rinkiniuose yra eilių, kurios man 
ne tiktai ne gėda, bet miela prisi
minti. Tačiau eilės turi savo gy
venimą ir likimą bei laimę,'visai 
nepriklausančią nuo poeto, nuo 
skaitytojo ir net nuo paties laiko. 
Eilės, kurias aš dažniausiai pagal 
nuotaiką mažoru ar minoru niū
niuoju, yra Lopšinė:Tu mik, o sap 
ne, tau drugeliai sapnuosis... Po
etui visos eilės turi savo individu
alybę, savo istoriją. Aiškinti ap
linkybes būtų labai ilga istorija. 
Su‘komentarais eilės, manai!; įgy 
tų daugiau svorio, bet, deja, tai 
būtų per daug reikalauti iš poeto. 
Žinoma, skaitytojas nustotų geros 
dalies malonumo: savaip poeziją 
pergyventi yra lyg ir kūryba.
— Literatūros bičiuliai prisi

mena ir periodinėje spaudoje re
gėtą Jūsų prozą. Kas vertė ra
šyti ir proza? Ar galima tikėtis ka
da nors Jono Aisčio novelių rinki 
nio?
— Paskelbiau kelis epizodus 

iš užmanytų ilgesnių prozos daly
kų. Poezijos neskiriu nuo prozos. 
Yra dalykų spręstinų tik proza. 
Novelių nerašiau ir nerašysiu.
— Didelio dėmesio susilaukė 

ir Jūsų romano ištraukos iš 13- 
tojo amžiaus prūsų buities. Kodėl 
taip ilgai negalime sulaukti ro
mano pasirodant atskira knyga?

— Proza svajojau parašyti tik 
du dalyku: “Apsingės parapijos 
špitolę” ir “Prūsus, arba Kulmo 
žemės nukariavimą”. Pirmąjį su
trukdė išvykimas į užsienį, antrą
jį kasdieniška gyvenimo smulk
mė. Kaltas, žinoma, ir užmany
tų planų platumas. “Apsingės pa
rapijoj” turėjo būti pavaizduota 
žmonijos istorija nuo mitologi
nės senovės ligi mano laikais kon 
kretaus įvykio: niiskandinto ar 
nuskendusio vikaro Nemune. 
Įvykis suskaldęs parapiją ir šei- 
mas.Idėja: kaip žmonės kovoda
mi už teisybę, daro nusikaltimus. 
Abiejuose “romanuose” turėjo 
veikti ne atskiri žmonės, bet ko
lektyvai: parapija ir visas kraš
tas, visa tauta. Abu pražudė lai
ko stoka. Abejais siužetais gyve
nau po dešimtį metų. Daug dide
lio darbo įdėjau į Prūsus. Bet aš 
viso to nesigailiu. Rašytojui rašy
mas nėra pats įdomiausias ar ma
loniausias kūrybos momentas. 
Gyvenimas siužetu, jo sprendi
mas yra daug malonesnis. Daž
nai jaūčiuosiu, lyg būčuu tai 
parašęs. Prieš dešimt metų man 
reikėjo poros trejeto metų laiko, 
bet aš jo neturėjau. Dabar ta te
ma yra manyje perdegusi. Kiek
vieną kartą, kai tiktai, rodos be-

Jonas Aistis

Kati. Mykolas Vaitkus Nuotrauka Vytauto Maželio
Vyriausios mūsų kartos rašytojui kan. Mykolui Vaitkui š. m. spalio 
mėn 27 d. (šį sekmadieni) sueina 85 metai amžiaus. Ta proga gar
bingąjį mūsų literatūros veteraną nuoširdžiai sveikina visų kartų ko
legos rašytojai, lietuvių grožinės literatūros bičiuliai ir pasaulinė lie
tuvių bendruomenė, linkėdami jam sveikatos ir visad giedrios kūry
binės nuotaikos Kaip žinoma, pastaraisiais metais jubiliato plunksna 
buvo ypač kūrybinga, gausi eilėraščių rinkiniais ir ypač grakšč ai 
ir gaiviai parašytais, vienas po kito leidžiamais atsiminimų tomais. 
Tad sveikiname jubiliatą, laukdami naujos knygos.

likdavo sėst ir rašyt, reikėdavo kad vis ir vis ateina naujas var-
kilt ir eit. Aš net galvojau, kad ta 
Kristburgo sutartyje minima Prū 
sos piktoji dvasia, kurią aš labai 
nepalankiai pavaizdavau, man 
bus atsikerši jusi, neleidusi to dar
bo net gerai pradėti.
— Girdėjome, kad londoniškė 

Nida leidžia naują Jūsų straip
snių rinkinį “Milfordo gatvės ele
gijas”. Puikiai prisimename ir 
ankstesnes Jūsų šios rūšies kny
gas: “Dievai ir; smūtkeliai”, 1 ir 
“Apie laiką ir įmones”. Kokios 
yra “Milfordo i gatvės elegijų” 
atsiradimo šaknys ir koks jų pa
grindinis bruožas?

— Elegijų atsiradimo priežas
tys ir šaknys glūdi pačioje gatvė
je, kur pragyvenau daugiau kaip 
šešerius metus. Ten gyvendamas, 

prisižiūrėjau mūsų visuomeninių 
santykių. Ten, ruošdamasis Prū
sams, susidūriau su kai kuriais is
toriniais dokumentais, kuriuose į 
žiūrėjau aisčių giminės likimi- 
nes ydas ir nelaimes, nusitęsusias 
nuo vienuoliktame šimtmetyje 
Adomo Bremeuiškio suminėto 
nullum dominum inter se pati no 
lunt iki Vliko ir bendruome
nės... Ten kiekvieną rytą jausda 
vau sūrų vandenyno kvapą, ma
tydavau jūrų paukščius, skren
dančius į Highland Park van
dens baseiną nusiplauti druską ir 
gėlaus vandens atsigerti. Ir mane 
imdavo graudi nostalgija, ir ma 
ne. imdavo melancholiškai ele
giška nuotaika, kai aš galvodavau 
apie savo paliktą tėvynę...

— Kaip aplamai vertinate šio 
pokario (jau kone ketvirtadalio 
šimtmečio) laisvojo pasaulio lie
tuvių poezijos lobį?

— Vertinu labai palankiai, 
ypač atsižvelgiant į nenormalias 
sąlygas poezijai tarpti. Keliolika, 
o gal net keliasdešimt rinkinių, 
liks. Itin sveikintinas reiškinys, 

Nuotrauka' J. Dėdino

Ofteo — HF 4-5758

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA 

2751 West Slst Street
. Valandos: antradieniais, penktadle-
, mals 2-s v., šeštadieniais 10-1 p. p.

Ligoniai priimami pagal susltarim*.

das, naujas žmogus.
— Be abejo, kiek galimybės 

leidžia, sekate ir okupuotos Lie
tuvos poezijos raidą. Kokia jūsų 
nuomonė apie pastaraisiais me
tais ten paįvairėjusius ir pagilėju
sius jaunesniosios kartos posmus. 
Šen ten buvo užsiminta, kad nau
jausioji tenykštė poezija yra įta
kojama laisvojo pasaulio šiandie
ninės poezijos. Ar tai ir jūs paste
bėjote?
— Būčiau linkęs lietuvių po

ezijos neskirstyti į čionykštę ir a- 
nykščią. Lietuvių poezija yra vie-

(Nukelta į 3 psl.)

Rezid Tel. 23P-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERI .14 IR MOTIRU LIGOS. 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 8. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius papai susitarimą, 
lel neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

DR. ANNA BALIUNAS 
♦KTU, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS

2858 IVest 63rd Street 
kasdien 1#—12 vai. lr 7—9Vai.:

vak
dieni _____ _ _____ _________
sltarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076.

................    v 
šeštadieniais 10—1 vai. Trečia

suuždaryta Ligoniai priimami

Ofisas 8148 Weet 43rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Re*. 8041 Weet 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7808 

DR. S. BIEŽIS 
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki S: tre
čiadieniais uždaryta Antradieniais tr 
penktadieniais vak nuo 7 iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 53rd Street 
Kampas 68-člos ir California

Va!.: kasdien nuo 6-8 vai. vak. 
šetšad. 2—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal susltar 
Ofteo telef. 476-4042

Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
♦25 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, illinois

Tel. ofteo HE 4-6842, rez. 388-2283

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-2 
antr.. penktad. 1—5 treč ir šešt. tik 
susi tarus.

KRONIKA
• Prof. J. Matulis, neseniai 

dalyvavęs Tarptautinio termo- 
dinamiikos ir ėlektrochemirYis 
kinetikos komiteto suvažiavime 
Detroite, pasakojo “Tiesos” ko
respondentui (spalio 10), kad, 
lankydamasis Fordo laboratori
jose ir UDYLITE firmoje, su
žinojęs, jog “jose naudojamasi 
kai kuriomis Lietuvos chemikų 
rekomendacijomis”. Tos firmos 
žinančios prof. Matulio pirmi
ninkaujamos akademijos dar
bus ir net spausdinančios juos 
savo leidiniuose. Teoretinės 
spektroskopijos, puslaidininkių

•’ Ant Rudoke 'kabinetą nėrėm*
.ptometnetas

EDMUND t GIARA
nOS W Slst Street
1VI GR 6-2400

• ui pūgai suMtartma: Pirm uou 
etv 2—S. 7-9 vr.l t- -6 lr

<rštad t ■ t vai

>f» 785 4471 Ha* PR 2-62241
DR. E. DECKYS

rYDYTO.IA CHIRURGE
MPFCIALYBf — NERVV IR 

EMOCTN ftS I IGO8
URAVVFORD MEDICAL BI.Dt- 

6442 So. Pulaski Road
Valandoa pagal susitarimu

Rez. Tel. G) 8-0873
OR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija tr moterų Ilgo.
6132 So Kedzle Avė.. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne 
atsiliepia skambinti: MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-8887

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Speniai y bč akušerija tr moterų Ilgo. 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Ava. kampan) 
Vai kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak 

šeštad. 12—3 vai. popiet.
Trečiadieniais uždaryta

Ofteo tel. PR 8-2220
Namu — rez. PRospect 8-2081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K š A
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street

Pirmad . antrad. ketvirt. lr penkt.
nuo 12 Ud 8 v. ir nuo t Iki 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vaL

! Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 Ud 9 v. v.; 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susi
tariu.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. tr 6
'ai 8 vai. Trečiad. tr šeštad. uždaryta.
ofteo lr bot.. teL OLymplc 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court. Cicero

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7 Trečiad 
lr šeštad. tik susitariu.

Tel. — REIiance 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad tr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p„ 6-8 
vai vak. šeštad 11-2 vai p.p., trečiad. 
uždaryta.

rel. ofteo ir buto OLymplc >-4130

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦938 W. 15tb Street Cicero 
Kasdien 1—I vai. tr 6—8 vai. vak..

Išskyrus trečiadienius. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KttDIKIŲ DR VAIKU LIGŲ 
BPEOI ALISTft

MEDICAL BUILDING 
7166 South Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vaL p. p. lr nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Ud 1 vaL p. p., šeštad 
11 vaL ryto Ud 1 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1148 
Rez. teL 332-2219

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 Weet 71>t Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso tr rezidencijos)
Valandos pagal *iultarima

Ofiso tel PR 8-7773; Rez. PR 3-4782
DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirm., ketv., 6—8 vaL. 

antrad. Ir penkt 1—4 vai.
PrilmlnBja tik susitariu

Ofteo HE 4-1818 Rez. PR 3-08O1
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligoa

2454 VVeet 71at Street 
(71-os lr Campbell Ava kampas)

VaL kaadiea 0—11 ryto ir 4—8 2. v.BeMsA. 13 6-lz mmM 

fizikos, taikomosios matemati
kos ir elektrochemijos srityse 
Lietuvos mokslininkų darbai 
jau, anot prof. Matulio, “išėjo 
į pasaulinę areną".

• Muziko Stasio Šimkaus 25 
metų mirimo metinės minimos 
okupuotoje Lietuvoje.

• Kraštotyros draugija ir jos 
būreliai, kurios nariai yra dau
giausia mokslus einantis jauni
mas, gražiai veikia ok. Lietu
voje. Ne kartą draugija buvo 
pabarta ir beveik likviduota. 
Dabar jai užkrauta rinkti ko
munistiniai propagandinę me
džiagą.

ASSOOIATF OPTOMETRIHTS 
Lietuviškai kalba

OR. FRANK PLECKAS. OPT
3424 W. 68rd 8t, GR 6-7044 

tikrina akte Pritaiko akinius I. 
‘eontact lemsee”'■ r> ,

Valandos pagal susitarimu 
Uždaryta trečiadieniai*

OR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC VIDA' S I.IGOH
rel. Ofteo PR 0-7800; Namu 025-7601 

5159 So. Oamen Avenue
Valandos 2—9 vai p p 

Išskyrus trečiad.tom

Tel. 428-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenue

Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. tr 
penktad. 8 v. r. iki 9 v, v. Treč Ir 
Šeštad. 8 v. r. Iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC ORTHOPEDI.IOB L1GOV 

2745 VVest 69fb Streei
Prieš šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: pirm, nuo 6 Iki 8 v. p. p.; ant 
rad. ir ketv. nuo 9 iki 11 v. ryto ir 
nuo 6-8 v. v ; penkt. nuo 9 iki Ii v 
ryto. Kitu laiku susitariu telefonu: 
______Telef. REpubUc 7-2200

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street
Vai. antrad. nuo 2—5 popie> 

ketvirtad. nuo 6—8 vak
Ofiso telef. 776-2880 

Rezid. telef. FR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGU A 

PRITAIKO AKINTUS 
15542 So. Cicerų, Oak Foreat, IU.

Kabineto tel. 887 2020 
Namu tel. 880-1071 

Vizitai pagal aus! tarimą

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

Ofiso tel. REIIanoe 5-4410
Kez. GRovehlll 4-0617 

Valandos: pirm, lr ket. nuo 12 vaL 
Ud 2 vai. p.p. lr nuo 7 iki 8 v. vak-;

. antr. lr penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p. 
ir vakarais pagal sueltarliną.

OR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—11 

' V. r.. 2-8 v. vak. šeštad. I -4 v, va. 
karo Sekmad ir trečiad uždaryto

Rezid. teL WA 3-8000

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ, 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1228

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. b 
penkt. nuo 2 Iki ,4 vai. lr nuo” 6 iki I 
v. v. .šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimu.

Of. tel. HE 4-2123, Namu GI 8-4103

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitariu 
Vai 2 —4 p. p ir 6—8 v vak. 

Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehiU 4-2823
DR. A. VALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEOIALYBfi AKUŠERIJA m 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 iki 4 lr 6 Iki 8 v. vak 
šeštadieniais 1 Ud 4 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRoapect 6-0400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

6648 So. Albany Avė.
Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai 
vak., penkt. lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susi tarimą.
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 3 Iki 4 v. p. p. lr 7 Ud 8 v. v 
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PASIKALBĖKIM SU JONU AISČIU
g:|.o didelių tradicijų poeziją. 
Tai nėra kažkoks mūsų poetų 
.ųppelnas, o bendras poezijos nu 
rnukimas, susmulkėjimas ir pasi- 
. urna , bet gali būti tai vien po 
nių talentų stoka. Čia kalbu, 

žinoma, bendru įspūdžiu. Ir ga- 
liu klysti, nes paskutinį dešimt
ai ;į menkai teseku kitų tautų po 
atsiją, nebent kada prabėgom per-i 
kaitau vieną kitą posmą per ma
ri rankas einančios-’ knygose...

— Kaip vertinate šiandieninę 
mūsų literatūros situaciją, laisvo 
pasaulio literatūros raidą, ko jai 
trūksta, kas ir kaip taisytina, o 
kas visai nepataisoma, kiek visa 
tai priklauso nuo pačių rašyto
jų ir kiek nuo pačios visuomenės, 
nuo skaitytojų, nuo premijų, 
konkursų ir panašiai?
— Tai per platu pasikalbėji

mo rėmuose spręsti. Aišku, kad vi 
suose frontuose galėtų būti daug 
geriau. Didelių ir kilnių dalykų 
be laiko negalima sukurti. Čio
nykščiai rašytojai laiko neturi, 
ji skiria savo ir savo šeimos išlai
kymui. Ko galima laukti iš nuo 
poilsio nutraukto laiko? Tai dar

(Atkelta iš 2 psl.)

na. Žinoma, atskyrus grūdą nuo 
peĮo ir Čia ir ten. {Laimėti apie a- 
noš puses poeziją man yra sunku. 
Reikėtų giliau pažinti aplinką, tos 
poezijos Šaltinius, ir ypač, kal
bant apie jaunimą, pažinti įtakas I 
ir pačią atmosferą. Žmonės ten 
jau pripratę kalbėti oficialiu, 
partiškai tarybišku žargonu, dėl 
to dažnai sunku ir net pasakyti, 
kur poetas yra nuoširdus, o kur ty 
činiai kartoja oficialias banaly
bes. Aišku, kad juos žavi, traukia 
tai, kas nėra primetama. Aišku, 
kad juos žavi buvusi ir kitur prasi 
veržianti laisvė bei naujumas. 
Mane tenai pritrenkia ne Įtakos, 
kurių net yda būčiau linkęs nelai 
kytf, bet jų eilių akin krintantis 
nelygumas: greta geros eilutės sty 
ro sakinys iš valstiečių laikraščio 
ar iš prąžios mokyklos mokinio 
sąsiuvinio, šalia geresnio eilėraš
čio grafomaniškas sapaliojimas. 
Ypač jaučiama pastanga pasiro
dyti daugiau pajėgiančiu negu 
galinčiu. Sau statomi reikala
vimai gana aukšti, gal net per 
aukšti, o praktikoje nevykdomi. 
Bet paskutinį dešimtmetį jaučia
ma jaunimo pastanga išsivaduoti 
iš bolševikinio štampo. Jau poezi
ja darosi poezija pilnoje to žodžio 
prasmėje, ne Lenino ar kieno ki
to priesakų eiliavimas. Turint gal 
voje stipresnes asmenybes, įtakų 
klausimas nėra labai būdingas 
reiškinys. Pradedantieji visuomet 
turi į ką nors nusižiūrėti.
— Koks aplamai, jūsų many

mu, yra mūsų poezijos lygis ir ją 
išskiriantis autotentiškiausias 
bruožas, lyginant lietuvių poezi
ją su kitų tautų šio pavidalo kū
rybą?
— Poezijoje, kaip ir kiekvieno

je meno atmainoje, priemonės 
nusidėvi. Pradžioje, kaip, pavyz
džiui, liaudies dainoje, priemonės 
yra natūralios ir nesudėtingai pa 
prastos, paskui rašytinėje poezi
joje jos tolydžio plonėja, rafinųo- 
tėja, sudėtingėja, kol galop pasie
kia ribą, nuo, kurios, bent laiki
nai, kejio toliau nėra. Manyčiau, 
kad tokio akligatvio yra priėju
sios didžiųjų kalbų ir kultūrų po
ezijos. Šiandien gyvos ir gyvas
tingos poezijos reikėtų ieškoti Pie
tų Amerikoje, Balkanuose, Kau
kaze ir gal dar kur nors visai ne
panašioje vietoje, kur tos formos 
laiko būvyje dar nesusidėvėję, 
dar gyvos. Tuo atžvilgiu ir lietu
vių poezija yra tam tikra prasme 
pranašesnė už šiandienykštę dau- 

pustrečio ar tris tūkstančius litų, 
tai jis galėjo per porą skylučų dir 
žą suveržęs ar dantis sukandęs, 
visus metus paskirti kūrybai, eiki
te jūs čia padarykite tą patį už 
penkis šimtus arba už tūkstantį 
dolerių. Čia premijos turėjo būti 
tarp šešių ir dešimties tūkstančių 
dolerių. Aš vis ir vis pradedu gi
liau įsitikinti, kad lietuviai ir čia 
ir tėvynėje nenori investuoti į 
Lietuvos ateitį... Neturtas nėra 
pasiteisinimas. Kai nėra meilės, 
tai nėra ir išteklių. Mane stebina, 
kad ta pati visuomenė surenka 
dešimtis tūkstančių sušerti pa
pliauška per tekantį vandenį...
— Netrukus (lapkričio 2 d.) 

vyksite Chicagon į Šatrijos ten 
rengiamą jūsų kūrybos rečitalį. 
Literatūros vakaruos ir vien tik 
savo kūrybos rečitaliuos esate jau 
nekartą savuosius posmus skaitę. 
Kokie prisiminimai iš tokių susi
tikimų su literatūros bičiuliais ir 
kurie literatūros vakarai pasiliko 
ypač jums atmintini?
— Noriu būti tikslus. Iš tikrų

jų, tai esu turėjęs tiktai vieną sa
vo vieno poezijos rečitalį, bičiu

Jonas Aistis Nuotrauka J. Dėdino

stebuklai, ką mes turime. Tėvy
nėje laiko turi. Kartais pagalvo
ju, kad juos ten mušt reikėtų, kad 
tik tiek teduoda, bet jie turi savas 
bėdas, turi čekistus, kurie per pe
tį seka, ką tas rašytojas rašo. 
Tai yra ir sunkiau ir biauriau ne 
gu čia. Kalbant apie premijas ir 
konkursus pagalvoju, kad klaidin 
ga yra patarlė: geriau tiek, negu 
nieko. Bet jei lietuvių bendruo
menė ar visuomenė, skirdama 
premijai penkis šimtus dolerių 
metams, jaučiasi lietuvių litera
tūrai vyžas lopanti, tai labai klys 
ta. Kai nepriklausomoje Lietuvo
je rašytojas gaudavo i premijos

lio Jurgio Jankaus suruoštą Ro- 
chestery. Paprastai literatūros va 
karuose, nenorėdamas klausyto
jams įkyrėti, neskaitydavau dau
giau, kaip keturis - penkis eilė
raščius. Važiuodamas į Rocheste- 
rį, net nuogąstavau, kad nepajėg 
siu visą vakarą išlaikyti klausyto
jų dėmesio, bet auditorija parodė 
man tiek jaudinančio palanku
mo, kad man ji, kol gyvas būsiu, 
bus miela prisiminti. Panašiai 
buvo ir Los Angelės kolonijoje. 
Prisipažinsiu, kad auditorijos 
laikysena mane sunkokai nutei
kia, man skaudu, kad aš jai tik 
tiek tegaliu duoti...

VĖLINIŲ GODOS

Nuo pa&iurpus'ų platanų m ^Įos |a a
Per aštriai karpytinįus lapus — 
Gedulotos našlės ir našlaitės ne'a 
Chrizantemų puokštes į kafius...

Ne šalna pakando, ne ruduo nuskynė. KT | . ■ t IINe žolynas nuvyto trapus.
O žmogaus ča baigėsi grumtynės, 
Siaučia dž:augsmas girinės kraupus...

K;ek kapų nūnai, kur nieks žolyno jokio 
Neatneš ir n eks neaplankys.
Kiek manųjų brolių išguitų atokiai

į tėvynės pusę kre;ps akis 
Ir gedės, kaip žemės nušluotųjų sodžių 
Atsivėrę žaizdos, klykiančios be žodžių.

SV. SEBASTIJONAS

Pakeldamas akis aukštyn drebėjau,
Kad nepalaužtų valios man kančia — 
įsmigo štai pirmoji vilyčia.
Ir nerimas, o Viešpatie, prąėįo.

Kaip miela — lyg šilti lašai lašėja...
Lyg sula sąnariai... Kaip gera čia
Man laukt, matyt su šypsena skaisčia 
Ateinantį iš tolo Atpirkėją.

Garbė ir šlovė Tau, o Visagali!
Maniau, kad reiks įtempti valią,
Bet štai Tu Pats manęspi ateini...

O kiek šviesos. Net man akis gadina... 
Švelnaus skambėjimo skliautai pilni...
Tik svyra jau galva, sunki kaip švinas...

Q SKAISTI

O skaisti ir tyra, lyg prašilusį ledą 
Prasigraužus linksma vandenėlio srovė, 
įsilieja širdin ir, atgavusi žadą, 
Vieversėlio giesme virpuliuoja erdvėj,

Jog atsiveria akys, akiračiai platūs 
Nusidažo švelniom nematytom varsom
Ir mes jaučiame plakančią visą visatą. — 
Kaip ji verda ir plaka mūs gyslom visom.

Tada viskas gražu, tada viskas prasminga.
Ir gyvenam, ir jaučiam pilnai ir giliai:
Tada žvaigždėmis lyja, tada žiedlapiais 

sninga,
Tada žydim ir spindim visais spinduliais...

Tada širdys ir akys, visa mūs esybė 
Suliepsnoja ir dega didinga ugnis, 

'Jog mumyse prabyla visatos platybė 
Ir nei putą mus neša iškėlus vilnis...

VAKARO TYLA

Ramu, tik epušės visi lapeliai
Staiga pakyla ir smagiai
Plasnodami vėl nutupia negalioj.
Lyg pririšti drugiai...

J aukštą dangų stiebiasi mūs kelias
Ir dairos vakaras baugiai.
Ir plazda širdys epušės lapeliais. 
Lyg pririšti drugiai.

i
Telesforas Valius šv. Sebastijonas (medžio raižinys)

18 NESKELBTO RANKRAŠČIO 
"MANO GIMINĖS GIESMĖS"

VR

Rinko gintarą 
Rinko vašką. 
Rinko medų.
Ant marių krašto
Mano giminė...

Spąstus
Ir žabangus spendė, 
Statė kilpas, 
Sabalus, ūdras, 
Bebrus, kiaunes, 
Audines,
Žebenkštis
Ir šermuonėlius 
Gaudė.„

Iš rytų
Ir vakarų,
Iš pietų ir šiaurės,

, Vis iš tolo.
Negirdėti,
Nematyti,
Neregėti, 
Nepanašūs 
Atkeliaudavo pirkliai...

Ir jie pirko.
Ir jie mainė, 
Siūlė auksą 
Ir sidabrą. 
Piršo ginklus 
Ir namų reikmenę...

Mano giminė stebėjos, 
Ko tų kailių, 
Ko to gintaro 
Visi taip ieško, 
Mėnesiais 
Jopi keliauja, 
Eina pėsti, 
Raiti joja 
Ir važiuoja, 
Ar laivais 
Iš tolo plaukia,

Stebisi atradę, 
Džiaugiasi nupirkę...

Ir taip amžiai 
Plaukė, ėjo...
Mano giminė
Vis siekės it turtėjo...
Juo labiau turtėjo, 
Juo daugiau norėjo, 
Ir besotė 
Jinai alko, 
Jinai troško — 
Vis jai maža. 
Vis jai stinga— 
Turtuos skendo, 
Lobiuos mirko, 
Taip išlepo 
Ir ištvirko...

Jau ne tyrąjį
Šaltinio 
Vandenėlį, 
O tik saldų, 
Apgaulingą 
Midų gėrė, 
Ir dažnai.
Žaliuoju vynu 
Pentin nusigėrę, 
Šūkavo ir pešės,.. 
Degdami pavydu 
Kerštavo ir giežės, 
Vienas kitą skundė, 
Vienas kitą engė, 
Vienas kitam gero 
Linkėt nelinkėjo...

Ir savų gėrybių 
Tekti neužteko...
Mano giminė 
Kaimynus 
Ėmė siaubt ir plėšti, 
Ir tolydžio 
Vis giliau
Svečiojon žemėn smelktis... 
Mano giminė taip ėmė 
Didžią slogą, 
Didelę nelaimę 
Pati sau užtraukti...

I . —< ...................■ ■" lĮi.l I . !■ ■■

IŠILGAI 
AFRIKOS

Kazys Almenas

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

19. RODEZIJA PRO PYNUČIUS

Kazungulu — Wankie — Salisburg, 
1968. VII. 12 — VIII. 5

Dvi išskirtinai malonias dienas praleidau 
Ęotsvvanijoje, net Chobe valstybiniame parke 
susitikau su dviejais anglais, kurie “ant pirš
to” keliavo po Afriką. Radome tad daug bend
rų pokalbio temų. Papasakojau jiems apie sa
vo nuotykį prie Rodezijos pasienio.

— Ech, — sako jie man, — tai iš proto 
išėjęs kraštas. Visur jiems kas nors vaidena
si. Vienam asilui tavo barzda nepatiko, pa
bandyk kitą, gal tam patiks.

Pagalvojau, kodėl ne. Per Rodeziją eina 
asfaltuotas keliąs, ' o Ęotswanija važiuojant, 
reikia kapstytis smėlyje. Kai atsisveikinom, 
nuvažiavau į pirmą pasienio postą.

Užpildžiau iš naujo visus blankus, su
skaičiavo jie mano pinigus, dar kiek lyg pa- 
šnąirąvo, bet štampą į pasą įplojo.

Tiek aš sau galvą tuo reikalu ir sukau. 
Pirmas miestelis, pasiekus vėl asfaltuotąjį ke
lią, buvo Viktorija. Tai ten ir stabtelėjau ben
zinu bei maistu apsirūpint. Nedidelis miestu
kas. Gal tūkstantis gyventoju. Du restoranai, 
imlias krautuves. Kad čia jau Rodezija, įsisąme 

ninau tik pamatęs plakatais aplipintą paštą. 
Ar pamenat dar Hitlerio laikų “Feind hoert 
mitl” arba “Alle Raeder muessen fuer den 
Sieg rollen” tipo plakatus? Šie Rodezijoje bu
vo labai panašūs* didelės besiklausančių šni
pų ausys; susikūprinę, nususę sabotažninkai 
ir tvirta, juos sugriebus, patriotinės jėgos ran
ka. Tik hakenkreuzo trūko. Be abejo, dau
gumai tai slogias asociacijas sukeliantys pla
katai. Mano generacijai tai yra vaikystės lai
kai, ir kaip tokie, maloniai nostalgiški. Atsi
menu, apžiūrėjau juos ir pajutau net keistą 
sentimentalumą. Tiesiog norėjosi išgerti vie
ną už tuos laikus, kai Klein-Witttensee stovyk
loje žaidėme kareiviais, apsiginklavę, nors ir 
surūdijusiais, bet absoliučiai tikrais, iš apgriu
vusių apkasų ištrauktais automatais ir pan- 
cerfaustais.

Restoranas vadinosi “Sprayview”.
Pastačiau “Mažiuką” priekyje, prisėdau 

prie baro, užsisakiau alaus. Nebuvo kur sku
bėti. Siurbčiojau antrą stiklinę, kai į vidų įėjo 
trys policininkai. Net dėmesio į juos nekrei
piau, bet visi trys priėjo tiesiog prie manęs.

— Come along! — sako neabejotinai 
man seržantas.

— Kodėl? — klausiu aš. Manyčiau esamo 
se sąlygose tai ne per kvailas klausimas. Bet 
atsakas į klausimą Rodezijoje buvo Standarti
nis.

— Ar tu eisi taikiai ar mums reikės pa
vartoti jėgą? — ne tiek klausia, kiek atrodo, 
tik laukiąs progos jėgai vartoti, atrėžia raudo
no sprando seržantas.

Dąbar. Idant ši scena neatrodytų per keis
ta, dar truputis žinių apie Viktorijos mieste
lį. Gyventojų, kaip minėjau, apie tūkstantis. 
Baltų policininkų — daugiau dešimt. Juodų 
pagalbininkų — per dvidešimt. Uniformuotų 
pasienio pareigūnų — bent penkiolika. Turis
tų tuo metu miestelyje, kiek mačiau, — vie
nas, būtent — aš.

Algai į “į>prayview” restoraną, kur trys 

narsūs tvarkos gynėjai surado pasislėpusį (prie 
baro) neaiškų, barzdotą, įtartinai atrodantį 
elementą.

— O ne. Ne jėgą, — sako tas elementas, 
nes jis yra neaiškaus rango pacifistas ir gal 
karinės prievolės vengėjas. — Eisiu, jau eisiu. 
Bet kur?

— Pamatysi.
— Norėtųsi lyg žinoti.
— Shut up. Duok pasą!
Elementas paduoda. Seržantas pasklaido, 

įsikiša į kišenę.
— Ei atiduok! Čia mano! — provokuojan

čiai sako elementas. — Tu neturi teisės paso 
atimti!

Seržantas nusijuokia. Keistų idėjų turi tie 
plaukuoti, neaiškūs elementai.

— Einam. Marš!
— Ar jūs, suaugę vyrai, neturit nieko ge

resnio veikti kaip ramius turistus užkabinėti? 
—biauriai užgauliojančiai sako elementas.

Seržantas parausta. Jis narsiai ir tvirtai su
griebia šio pavojingo tipo alkūnę.

— Eisi ar ne? Mes pažįstam tokius kaip 
tu!

— Eisiu, jau eisiu, — sako elementas, nes 
pagrinde jis, kaip ir kiti panašūs, yra komu
nistinės propagandos suklaidintas bailys.

Nemanau, jog peršąržuoju šią sceną. Vis
gi tie trys suaugę vyrai turėjo sau kaip nors 
paaiškinti aplinkybes, kodėl jie suima resto
rane sėdintį žmogų ir įmeta į dabok|ę. Teko 
pažinti kiek iš arčiau šį žmonių tipą per tąs 
tris savaites, praleistas Rodezijoje. Vjenas jų 
charakteringas bruožas: jie nelinkę abejoti sa
vo veiksmų tikslumu.

Tą popietę užtat daug ir nesispyriojaų. 
Mąnau, iš ryto ateis gudresnis ir paleis. Gį 
teisybė juk dar yra sviete! Taigi. Atėrpė man 
diržą, kišeninį peiliuką, degtukus. Nuginkla
vo, vadinasi. Pavardę į storą knygą įrašė ir 
nuvedė (du iš Jų) į daboklę.

Daboklė — cementinis plytĮL skania deng 

tas, kalkėm baltintas namukas apie 200 m 
už polįęijos būstinės, padalintas į dvi dalis, 
su cĮviem įėjimais. Prieš kiekvienerias duris 
tinkline tvora ir spygliuotom vielom užtver
tas gardas. Mane įvedė į mažesnįjį. Didesnia
me stoviniavo šeši negrai. Pati celė — trijų 
žingsnių ilgio, nepilnai trijų pločio. Geležinė 
lova su trim purvinom antklodėm, kampe sky 
lė grindyse ir aukštai langas su pinučiais. Nei 
elektros, nei vandens nėra.

Uždarė duris. Ir nuėjo. Sekančias 4 dienas 
balto veido aš nebemačiau. Maistą atnešdavo 
negras — prižiūrėtojas. Maistu nesiskųsiu. 
Nesu lepus, ir bulves su pupom visai galima 
valgyti. Bet savijauta tai jau kitas dalykas. 
Vis dėlto psichiniai tokiam dalykui žmogus 
nesi pasiruošęs. Dar kartą pabrėžiu—nebuvau 
nei apkaltintas, net neklausinėtas. Suėmė, 
atvedė, duris uždarė. Viskas. Nieko negalėjau 
kontaktuoti, jokio laiško ar žinios išsiųsti. 
Negras, kuris maistą atnešinėjo, tik trukčiojo 
pečiais. Jis greičiausiai nieko ir nežinojo. Ma
no likimo “kolegos” gretimame garde irgi bu
vo menka pagalba. Jie visai nei mano, nei sa
vo padėtim nesistebėjo. Sužinojau, jog man 
pasisekė ta prasme, kad nebuvau suimant su
muštas. Vieno negro visi priekiniai dantys 
buvo išmalti. Jį užtiko kelyje, beeinantį tė
vus kitame rajone aplankyti. Suėmė, sumu
šė ir jau daugiau dešimt dienų čia jį laiko. 
Negrai, mat, be policijos leidimo neturi teisės 
peržengti savo rajono ribų. Antrą dieną, man 
ten bebūnant, atvedė dar du visiškai sukru
vintus jaunus vyrus. Vienam kaktoje, prie 
pląukų linijos, gera dalis odos buvo nu
smaukta, ir kraujas vis bėgo sumuštajam į 
akis. Vyrukai buvo iš Zambijos. Ir buvo areš
tuoti vakare pačiame Viktorijos miestelyje.

Penktą dieną mane aplankė du unifor
muoti pasieniečiai. Vieną jų pažinau. Atpaži
nau tatuiruote ant rankos. Ne kas kitas kaip 
mano sutiktasis muitinės viršininkas prie Li- 
vingstono miestelio, pavarde Evaus.

Per keturias dienas tupėjimo buvau atsi
rinkęs klausimų, išplūdimų ir prakeiskmų, 
kad būtų jų kelioms valandoms užtekę. Bet 
pats pirmasis klausimas man sujaukė visus 
reikalus.

— Kodėl? Po velnių! Kur priežastis? Dėl 
kokios nesąmonės, dėl kokio absurdo aš esu 
areštuotas ir uždarytas?

— Tu neareštuotas ir (neuždarytas! — 
sako man tas plačiaveidis mėsininkas Evans. 
— Sulaikytas (detained). Mes turime visišką 
teisę bet ką sulaikyti dviem savaitėm.

Tolimesnį pasikeitimą “malonybiniais” žo 
džiais praleisiu. Susumavo jų beprasmišku
mą pats Evans.

— Tu nepažįsti Rodezijos! — šaukė jis 
man. — O mes čia tokius elementus, kaip tu, 
gerai pažįstame!

— Tai kas tavo vaizduotėje aš esu? Kas?
— O čia tavo? — parodė man pasą.
— Atėmėt nuo manęs, tai kieno bus?

— O ko buvai Rusijoje? — rodo man So
vietų Sąjungos štampą pase,

— Ne Rusijoje, o Lietuvoj buvau. Ir čia 
ne jūsų reikalas. Gimines lankiau.

— Ach, gimines!.. — jis reikšmingai pa
lingavo galvą. — O ko nelegaliai į Rodezi
ją atvykai?

— Kaip nelegaliai? Akis turi ar ne? Juk 
yra pasienio štampas pase. Per Kazungulų 
postą įvažiavau.

— Ach, taip! Pažįstame mes tokius. Pa
matysime.

Viena prasme Evans kalbėjo visai teisybę. 
Yra toks įstatymas, Ian Smitho laikais išleis
tas. Policija bet ką, bet kur gali suimti ir iš
laikyti dvi savaites, nei motinai, nei žmonai, 
nei kokiam teisėjui nepranešę. Gal šitai net 
pastato Rodeziją truputį geresnėn švieson 
kaip stalinistinė Rusiją ar Hitlerio Vokietiją. 
Ten, berods, konstitucija piliečius bent popie
riuje apsaugojo ir valstybė veikė už konstitu-

(Nukelta j 4 psl.)
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IŠILGAI AFRIKOS
(Atkelta iš 3 psl.)

vijos ribų. Čia hipokrizijos mažiau — polici
jos jėga visai legali.

Sekančia dieną buvau iš Viktorijos da
boklės perkeltas į už apie 100 km esantį Wan- 
kie kalėjimą. Dar vis be arešto. Tai savotiš
kai pabrėžė pati kalėjimo aplinka. Kiti ka
liniai buvo aprengti melsvais kalėjimo rūbais 
ir turėjo teisę išeiti j aptvertą sodą. Aš tu
rėjau savo drabužius ir tegalėjau būti tik sa
vo celėje ir aklinai uždarytame garde. Vienas 
pliusas čia buvo nemažas. Wankie kalėjime 
buvo vandens ir elektra, buvo galima jau 
praustis. Celės dydis ir‘įrengimai labai pana
šūs, tik švara buvo didesnė.

Pervežant mane iš vienos vietos į kitą, 
man buvo sugrąžinti j rankas ir mano daik
tai. Bet vėl jie buvo atimti, kai tik Wankie 
pasiekiau. Kol daiktus turėjau rankose, tai 
vienam policininkui (gal ir esu naivus, pa
sitikintis žmogus) įdaviau kelis laiškus, dvi 
parašytas prieš tai “Draugui” atkarpas ir pini 
go, kad visa tai anas išsiųstų paštu. Priža
dėjo padaryti. Ir bent iš veido atrodė lyg ne
blogas vyras. Tačiau nė vienas iš įduotų laiš
kų nebuvo išsiųstas. Be abejo, policininkas į- 
sikišo sau pinigus, o laiškus išmetė į šiukš
lių dėžę. Tokių smulkių žulikysčių patyriau 
Rodezijoje visą virtinę. Buvau apvogtas Af
rikoje, taip, bet tik baltųjų policininkų.

Berods 12-tą dieną po suėmimo, atvyko į 
kalėjimą iš Salisbury Amerikos atstovybės sek 
retorius. Amerika su Rodezija diplomatinių 
santykių neturi, tad konsulo atstovybėje nė
ra. Tik du, oficialių teisių neturintys, sekre
toriai. Sužinojo jis apie mane taipogi “neofi
cialiai”. Nieko jis man padėti negalėjo. Ir ne
padėjo. Tik išgąsdino mane nemažai. Pats, 
matyt, buvo tokios baikščios, atsargios, na
tūros žmogelis.

— Viską jie gali su tavim daryti šiame 
krašte, — aiškino jis man. — Jei kokio įsta
tymo neturės, tai tam reikalui išleis. Gal lai
kys dėl kokių nors politinių priežasčių.

— Dėl Dievo meilės. Kiek laikys?
— Nežinau. Nieko nežinau. Tu turi tuč

tuojau nusisamdyti advokatą.
Kol kas ir tam jokios progos neturėjau. 

Per atstovybės sekretorių iš Bullavvayo buvo 
man angažuotas advokatas. Kadangi advoka
tas pasiteiravo, tad gal vien užtai (nežinau 
tikrai, tad netvirtinsiu) man buvo sugalvotas 
apkaltinimas. Dviejų savaičių sulaikymo ter
minas, mat, baigėsi. Apkaltintas buvau: 
“Entering Rhodesia under falše pretenses”.. 

Taip man pranešė advokatas, išreikala
vęs pirma, kad jam perduočiau savo kalėjime 
laikomus 140 dolerių kelionės čekiais.

— Kaip tai “falše pretenses”?
— Mat, vieną kartą tavęs neįleido, — 

aiškino advokatas.
— Ką daryti?
— Prisipažint kaltu, — sako advokatas.
Tiek ir gavau už savo 140 dolerių iš to 

teisybės gynėjo.
Į kalėjimo rūškanas sienas bežvelgiant, 

nieko geresnio neišgalvosi, norisi tik kuo grei
čiau iš ten išsinešdinti.

Prisipažinau. Reiškia, pasirašiau man pa
duotą popierių.

Tarp kiekvieno šio pokalbio ar žingsnio 
praeidavo po diena ar dvi, tad, kai pasi
rašiau popierių, buvo jau iš viso 3 savaitės 
praėję. Sekančią dieną į kalėjimą atėjo nuo
sprendis ir atsakas: bausmė $50 ir deportacija 
iš svetingosios Rodezijos. Išvykti iš Rodezijos 
tegalima lėktuvu. Niekaip kitaip. Jei neperki 
bilieto — sėdėk kalėjime. Ką su “Mažiuku” da 
ryti? Kai klustelėjau kalėjimo viršininką, šis 
tik nusijuokė. Tavo reikalas.

Dar dieną sėdėjau celėje, visa tai svarsty
damas. Sienos storos. Pinučiai languose. Nie
kam dėl manęs nei šilta, nei šalta. Laimei 
tik, kad tuo laiku, kai pasirašiau advokatui 
čekius, pats išsiunčiau tėvui į Nebraską tele
gramą. Tai vienintelė telegrama, iš penkių 
siųstų, kuri adresatą pasiekė. Tėvas, nė nenu
tuokdamas iš kokios skylės mane gelbsti, at
siuntė į Wankie banką pinigus. Taigi, bilietą 
pirktis galėjau.

Tačiau gaila buvo “Mažiuko”. Pietų Afri

kos, po tų trijų savaičių, praleistų baltųjų 
“globoje”, jokio noro pamatyti jau nebeturė
jau. Buvo jau ir pasiūlymas, liečiantis mano 
mielo “Mažiuko” likimą. Prieš tai man toks 
seržantas Cherry, siūlė už jį 100 dolerių. Krei
piaus dabar į jį. O jis atsakęs, jog gaila, 
bet girdėjęs, kad man jau teks tik lėkte iš
lėkti. Todėl ir kaina dabar jau tik 50 dole
rių. Derėdamasis su tuo žuliku, vis dėlto dar 
gavau 80 dolerių. Oi, užtenka. Atidaviau.

Vargšas mano “Mažiukas”! Tiek Afrikos 
mudu drauge pravažiavome, o dabar atiduot 
jį kaip ir už dyką. Ir dar tokiam iniformuo- 
tam kupranugariui. Bet, po 23 dienų vienutė
je atidaviau.

Už lėktuvo bilietą užmokėjęs, buvau pa
leistas, bet be paso, kurį pasilaikė kaipo “ma- 
terial evidence”, o tik su raščiuku, leidžiančiu 
tik dieną būti Rodezijoje.

Nuvykau į sostinę Salisbury. Tas nedrą
susis Amerikos atstovybės sekretorius man iš
davė laikiną pasą. Žmogus priėmė mane lyg 
seniai nematytą brolį. Pats jis tikrai džiaugė
si ir stebėjosi. Matyt, aš jam taipgi buvau 
tapęs problema.

— Dar gerai tau išėjo! Gerai išėjo! — ti
kino jis mane, kai aš keikiau Rodeziją. — 
Čia toks kraštas, kad jie viską galėjo tau pa
daryti.

Sekančią dieną per Angolą jau išskri
dau atgal į Europą.

♦ * *

Kokius čia prie to pridėjus pafilosofavi- 
mus? Daug prisigalvoja žmogui per tris sa
vaites nagų graužimo.

Ar Rodezijoje kitokie žmonės? Kodėl bū
tent čia, be paties to suėmimo, susilaukiau 
ir visos eilės (tik dalį teminėjau) smulkesnių 
niekšybių? Kodėl čia mane, bejėgiu tapusį, 
skriaudė ir apvogė, kai kitur Afrikoje susilau
kdavau tiek pat svetimų žmonių pagalbos?

Be abejo, esmėje ir čia ne kitokie žmonės. 
Grįžę iš tarnybų namo, greičiausiai savo vai
kų galvutes paglosto, žmoną pabučiuoja.

Bet vis dėlto ir ne tie patys. Pati Rode
zijos valstybė, pati visuomenė yra atsisakiu
si pasaulyje priimto legalumo, o savo išsi
laikymą grindžia nuoga jėga. Valstybės iš
laikymas čia ir yra be rezervų perduotas į ran
kas tiems, kuriems tas jėgos naudojimas yra 
prie širdies. Jėgai gi vien tik valdžios ne
užtenka, ji nori ir adoracijos. Patriotizmu čia 
tai vadinama. Jai reikia ir pavojaus. Rodezi
joje jis gana realus: ketvirtis milijono baltų
jų čia nori heribotam laikui valdyti ir iš
naudoti daugiau kaip keturis milijonus juo
dukų. Tas didysis visuomenės smurtas negali 
palikti nepaliesto kiekvieno jos nario, taip pat 
kaip Stalino teroras giliai palietė ir pakeitė 
kiekvieną, vien tik to teroro atmosferoje gy
venusį.

Pasakysiu dabar kokia, ten Rodezijos ka
lėjime išmokta pamoka mane liūdniausiai 
nuteikė: Rodezijo? baltųjų paranoją, jų atsi
davimą policijos ir automatų jėgai jokiu bū
du nepateisinu, bet yra ji man čia bent su
prantama. Daug paradoksiškiau buvo, sugrį
žus čia į laisvąją Ameriką, surasti policijos jė
gos ir kumščio šalininkų. Ir tai tarp lietuvių, 
ir tai tarp mano (bent buvusių) draugų. Čia 
jau daugiau kaip tragiškas nesusipratimas. 
Mes, kurie esame maža mažuma, kurie ap
leidome savo tėvynę, būtent, norėdami išgel
bėti savo asmeninę laisvę, turėtumėm aiš
kiausiai suprasti, jog jokios laisvės nėra be 
laisvės turėti savo nuomonę, be laisvės ją pa
reikšti. Be teisės nesutikti, kitos teisės yra be
reikšmės. Be lygių teisių mažumom, visom 
mažumom, mes, mažos tautos nariai, esame 
tik didžiumos pastumdėliai.

Gal tai elementariai naivu ir savaime aiš
ku? Deja, matyt, pagrinde esu naivus žmo
gus, ir net Rodezijos kalėjimas mane nieko 
gudresnio neišmokė. Man, grįžus Chicagon, 
keletas gudrių žmonių bandė aiškinti, kaip 
Chicagos policija, “glostydama” galvas barz
duotų ir nebūtinai barzduotų demonstrantų, 
apgina ir jų asmenišką laisvę, kaip, suvaržant 
negrui pirktis namą, jų, tų aiškintojų, laisvė 
padidėja. Bandė aiškinti, bet aš taip ir 
nesupratau.

(Kitą šeštadienį jau bus paskutinė, kelio
nės įspūdžius lyg ir sumuojanti K. Almeno 
atkarpa, pavadinta “Africa Adio”.)

DIDŽIOJO ZOOLOGO
NETEKUS

A. A. PROF. PRANCIŠKUS ŠIVICKIS

BRONIUS KVIKLYS

Žymių, pasaulinio garso moks
lininkų tėvynėje ir išeivijoje ne
daug teturime. Taigi su nemažu 
širdies skausmu sutikome žinią, 
kad spalio 10 d. Vilniuje po ilgos 
ir sunkios ligos pasimirė Pranciš
kus Sivickis, profesorius, dakta
ras, akademikas, bestuburių zoo
logijos specialistas, parazitologas, 
Lietuvos vandenų faunos tyrinė
tojas. Spalio 12 d. 3 vai. popiet 
jis buvo iškilmingai palaidotas, 
taip vadinamose, Antakalnio ka
rių (bolševikų) kapinėse, kur kar 
tais okupantai ir mūsų žymes
niuosius žmones laidoja. Velio
nis išgyveno netrumpą amželį 
(86 metus), kurį skyrė Lietuvos 
mokslui praturtinti. Jo asmuo ir 
darbai gal ilgainiui susilauks pla
tesnės monografijos, kur bus spe
cialistų išsamiau aptarti. Taigi 
šio rašinio uždavinys bus tik pra
bėgomis apie velionį pakalbėti, 
ypač iškelti jo ryšius su Amerikos 
Lietuva.

sunkių bei ilgų fizinių darbų. Bet 
•visa tai nepalaužė jaunuolio e- 
ncrgijos: atidirbęs ilgas darbo va
landas fabrike, vakarais mokėsi 
ir baigė vidurinę mokyklą; vei
kiai pateko į to meto lietuviams 
gerai žinomą Valparaiso unversi- 

I lėtą, kur ne tik pats mokėsi, bet ir 
kitus mokė, uoliai reikšdamasis 

I lietuvių studentų veikloje. 1911 
j m. gavo gamtos mokslų bakalau- 
j ro laipsnį. Toliau specializavosi 
laisvųjų menų mokslų srityje Mis 
souri universitete. 1917 m. ten 
gavo ir šios srities bakalauro laip
snį. 1920 m., kaip gabus moksli
ninkas, pradėjo dirbti Chicagos 
unversiteto eksperimentinės zoo 
logijos skyriuje ir 1922 m. apgy
nė daktaro dizertaciją. Drauge 
visą laiką aktyviai dirbo lietuvių 
kultūrinėse organizacijose, o taip 
pat kurį laiką “Draugo” redakci
joje.

Atrodo, kad Pranas Sivickis bu 
vo pirmasis Amerikos lietuvių, 
šiame krašte išsimokslinęs ir dok
torato pasiekęs. Tai labai atmin
tina, turint prieš akis ano meto 
(carinės Rusijos valdymo laikų) 
mūsų emigracijos praktiškai be
raštę masę, iš kurios šis jaunas 
mokslininkas ypač išsiskyrė. Šis 
svarbus įvykis, be abejo, buvo tin

Prasmingo gyvenimo kelias

Pranas Baltramiejus Sivickis 
gimė 1882 m. rugsėjo 30 d. Žala- 

I kiškių k., Šiluvos vis. Ano meto 
I sąlygos neleido jam išeiti bent vi
durinį mokslą. Tačiau tai nesu- 
kliudė jam į lietuvišką veiklą įsi-1 
traukti. Bijodamas rusų represi
jų, 1906 m. išvyko į JAV-bes. Ne
lengva čia buvo jo gyvenimo pra 
džia: teko dirbti ir kastuvu, ir kir- 
ka, ir laužtuvu, ir griebtis kitokių

Prof. Pranciškus Sivickis 1965 m. prie savojo moliuskų rinkinio.

karnai paminėtas tiek lietuvių or
ganizacijose, tiek ano meto mūsų 
spaudoje. Tada Amerikos lietu
vių liaudies poetė Uršulė Gur- 
kliūtė - Gudienė net specialų ei
lėraštį parašė, iš kurio \ minėtini 
pora posmelių:

Tai čion Amerike pas mus 
Toks pirmas lietuvys. 
Aukščiausią mokslą gavo jis 
Kas antras jį pavys.

Būk tu švietėju tautoje
It saulės spindulys, 
Aukščiausio mokslo šakoje 
Užaugęs lietuvys.

(Cituota iš nežinomo laikraščio 
1922.VI17 iškarpos; rašyba palik
ta netaisyta).

Tačiau neilgai Amerikos lie
tuviai džiaugėsi savo išmokslin
tu broliu. 1922 m. gavęs Manil- 
los u - to (Filipinuose) kvietimą, 
Pr. Sivickis išvyko į tą kraštą (ta
da JAV koloniją), kur dirbo kaip 
zoologijos katedros profesorius ir 
vedėjas; 1924 - 1925 m. vadovavo 
ir jūrų biologijos stočiai Puerto 
Galera.

Atsikūrusi nepriklausoma Lie
tuva Sivickį traukė daugiau 
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A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta priež 49 metus

Dengiame visų rūfiių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl- 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iŠ lauko. Taisome mūrą "tuck- 
pointing”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimui nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku
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R S : 
Ketvirtad. 
Penktad. 
šeštad. ..

TEL. GR 6-7575

Notary Public Service 
Free community rooms for 
your organiz'n meetings 
Cash checks and pay all 
family bills witb our spec’l 
money order checks. No

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club
College Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club
Insured Family Savings

I
Chicago Savings and Loan Assn 

6245 SO. WESTERN AVĖ
H O

. 12:00 P M -8:00 P.M.
9:00 A.M -4:00 P.M.

......... Uždaryta visa d

9:00 A.M.-8:00 P.M.
9:00 A.M.-8:00 P.M.

9:00 A.M.-12:30 P.M.

PATARNAVIMAS:
service charge to members 
Sėli & redeem U.S. Bonds 
Two large free park’g lo<s 
Save-by-Mail Kits 
Travelers Checks 
Safe Deposit Boxes

Kurkite geresnę ateitį
ŠTAI MENESINfi TAUPYMO LENTELE:

Įsijunkite j CHICAGO TAUPYMO BENROVfiS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjjmo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4%%- Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

B A N G A
TV. Radio, Stereo, Air-Conditiouers

Pardavimas'ir taisymas
2649 W. 68rd St., Tel. 484-0421

P. Rudėnas K. Šimulis

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00 JOHN PAKEL, President

išduodami tūks- 
Mažiausiai turi

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

Ant visų knygelių 
sąskaitų5

^ ^Įq Certifikatų sąskaitos

Ą Certifikatai

“ tantinėmis.
būti $8000. Pelnas mokamas 
kas šeši mėnesiai.

CONSTRUCTĮONCO.

2457 VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

RICHMOND SERVICE

Kampas Richmond ir OSrd St.
Užsieninių ir vietinių automobilių 
Taisymas Priklauso Chicago Motoi 
Club. NelaimSs atveju skambinkit.

GR n-a 134 arba GR 6-3353
Sav. — Juozas (JoeJ Juraitės

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybfle, 

automobilių, 
•vetkatoe. biz
nio.
PatORioa l&il- 
mokčjiino sųly 
«oa.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2283

ILLINOIS GYVENTOJAI PASIILGĘ ENERGINGOS IR SĄŽININGOS ADMINISTRACIJOS! 
ŠIE VYRAI JUMS JĄ UŽTIKRINS!

R. B. OGI L VIE governor
\7 V A TA A O V I T G TRUSTEE, METROPOLITAN SANITARY DISTRICTVe Ve r\ LJ r\ LV1 U □ OF GREATER CHICAGO

A. VALUKAS JUDGE, CIRCUIT COURT DISTRICT

BŪKIME VIENINGI * BALSUOKIME UŽ RESPUBLIKONUS BALSUOKIME Už LIETUVIUS.



Prof. Pranciškus Šivickis su studentais 1934 im. Šventosios) uoste.
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kaip Amerika ar egzotiniai 
kraštai. 1928 m. jis grįžo į Lietu
vą. Nuo tų metų jo gyvenimas 
jau surištas su mūsų krašto mok
slo įstaigomis. Dirbo kaip profe
sorius, skaitė paskaitas studen
tams, vadovavo mokslo - tyrimo 
įstaigoms, tyrė Baltijos jūros ir 
mūsų ežerų pakraščių fauną. 19 
40 m. Vilniuje suorganizavo ben
drosios biologijos ir histologijos 
katedras, sunkiais okupacijų me
tais išsaugojo brangius moksli
nius rinkinius bei laboratorijų 
įrengimus. Jo gausius mokslo dar 
bus spausdino Ine tik Lietuvos, 
bet ir JAV, Filipinų, Vokietijos, 
Anglijos, Italijos ir kt. kraštų mok 
slo žurnalai. Dalyvavo daugelyje 
tarptautinių mokslinių konferen 
ei jų bei suvažiavimų. Jo tyrimai 
bei paskaitos rado gyvą atgarsį 
pasaulio zoologų tarpe; ypač iš- 
keltini sraigių (moliuskų) tyri
mai. Šivickio vardu buvo pava
dintos naujai dvi-atrastos sraigių 
rūšys. Panašaus įvertinimo susi
laukė ir jo darbai gėlųjų vande
nų hidrobiologijos srityje. '

Dirbo kukliai, nereikalauda
mas ypatingų sąlygų ar aukšto at
lyginimo. Nors ir užimtas mokslo 
darbais, neužmetė ir visuomeni
nių pareigų. Aktyviai dalyvavo: 
krikščionių demokratų veikloje 
tiek JAV - bėse, tiek Lietuvoje, 
rinko pinigus Lietuvos atstatymo 
darbams, atstovavo Amerikos Lie 
tuvių tarybą. įsisteigus Lietuvių 
Katalikų mokslo akademijai, pa
kviestas jos tikruoju nariu. Buvo 
giliai tikintis, tokiu išliko ir ligi 
gyvenimo pabaigos. Sukūręs šei
mą, išaugino du sūnus ir dvi duk
ras.

Rusų okupacijos metais
Rusams užėmus Lietuvą, pasi

liko tėvynėje ir visais būdais sten 
gėsi išsaugoti Lietuvos mokslo įs
taigas, įsijungdamas į pedagoginį 
ir mokslinį darbą. 1948 m. prade 
jo dirbti Mokslų akademijos ž. ū- 
kio institute, vėliau Gyvulinin
kystės ir vetenarijos institute; or 
ganizavo kompleksinę parazitolo 
gijos laboratoriją. 1956 m. išrin
ktas Mokslų akademijos tikruoju 
nariu. 1959 m. paskirtas Mokslų 
akademijos Zoologijos ir parazi
tologijos instituto direktorium. 
1951 - 1953 m. dalyvavo moksli
nėje ekspedicijoje, tirdamas Vol
gogrado ir Saratovo sričių fauną. 
Yra paskelbęs per 100 mokslo 
darbų. Pažymėtinos knygos - Pa
razitų apibūdinimas (1956 m.) 
ir “Lietuvos moliuskai ir jų a- 
pibūdinimas” (1960 m.). Per il
gesnį laiką yra išugdęs didelį bū
rį mokslininkų bei aukštųjų mo
kyklų dėstytojų. Buvo daugelio 
dizertacijų ir kitų mokslo darbų 
bendradarbis, oponentas.

Mokslinės literatūros stoka
Nelengvas yra Lietuvos mok

slininko darbas rusų okupacijos 
metu. Bolševikų propaganda skel 
bia, kad mokslininkai aprūpina
mi viskuo, kas tik reikalinga. Ta
čiau taip yra tik propagandoje: 
praktiškai labai stinga įrengimų, 
aparatų, mokslo priemonių ir y- 
pač pažangių pasaulio kraštų mo 
kslinės literatūrą |odynų. Savo 
srities mokslo knygų jis ne kartą

I

yra prašęs nupirkti ir išsiųsti savo 
seno draugo JAV - bėse (dar iš 
Valparaiso laikų) Prano Guda
vičiaus — Gudo, kuris savo laiku 
finansiškai rėmė Pr. Šivickio stu 
dijas. Pr. Gudas visomis išgalėmis 
stengėsi jam padėti: pirko knygas, 
siuntė, bet ne visos mokslinės 
knygos, tegu tik parazitus (ne po
litiką) liečiančios, jį pasiekdavo. 
Šia prasme yra įdomūs velionio 
laiškai, rašyti jau minėtam bičiu
liui ir geram kaimynui Pr. Gu
dui kurių kai kurias ištraukas čia 
paskelbsime. (Laiškų ir fotografi
jų orginalai, mirus Pr. Gudui, 
dabar laikomi .šio str. -autoriaus 
archyve).
— “Žodyno dar negavau, lau

kiu, anksčiau ar vėliau gausiu. 
Tikiu, kad ten nieko “prakeikto” 
nėra. O jis labai reikalingas. Mat, 
prieš kelerius metus pradėjau rin 
kti zoologijoje taikomus žodžius. 
Prisirinko jų keli desėtkai tūks
tančių, bet jų tvarkyti dar nepra-

Geriausia dovana 
siųsti į

LIETUVĄ 
Vertingiausia dovana 

DOVANŲ

PAŽYMĖJIMAI
(U. S. Dollar Certificates)

PILNAI GARANTUOTA 

Greitesnis Pristatymas

Tik dovanų pažymėjimai 
yra vertingiausia dovana ir 
daug geriau negu siuntiniai. 
Jūsų giminės tai patvirtins. 
Tad. kai kitą, kartą planuo
site siųsti siuntini, Jo vieto
je siijskite DOVANŲ PAŽY
MĖJIMĄ, pamatysite kaip 
laimingi ir patenkinti bus 
Jūsų giminės
TIK DOVANŲ PAŽYMEJI- 
MAi duoda galimybę Jilsų 
giminėms pirkti Vneshpo- 
syltorg specialiose dolerių 
krautuvėse geriausios koky
bės amerikoniškų, vakarų 
europietiškų ir vietinių pre
kių. Jūsų giminės tai patvir
tins.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJI
MAI duoda galimybe 1ūsn 
giminėms pirkti DABAI 
SPECIALI AI NUMAŽINTO. 
MIS KAINOMIS. Jūsų gi
minės tai patvirtins.

JOK.O PAPILDOMŲ MOKĖS
C1O net stūmėjui. nei gavėjui.

RUBLIAI Į USSR
Jei norite kad Jūsų giminės 
gautų grynais rubliais, mes 
galime tai sutvarkyti per 
Bank for Forelgn Trade, 
Moscow. Jūsų giminėms pi
nigai bus pilnai išmokėti be 
Jokių nuskaitymų. Pristato
ma per 10-14 dienų. Tarifas 
yra 9 naujieji "sunkūs” rub
liai už $10.00.
Persiuntimas kainuoja
$2.75 siunčiant sumas iki 

ir 10% už sumas virš $30.00
Visi persiuntimai yra pil

nai garantuoti ir ap<lraustl.

Užsisakykite dabar. Užsisa
kykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street

New York, N. Y. L0010
Prašykite neapmokamo 

katalogo

American Kxpreas 
ir PodarogiftB Ine.

įgalioti 
Coinpany 
atstovai.

dėjau. Manau, kad su juo susipa
žinęs, gausiu jėgos ir savąjį pra
dėti tvarkyti. Labai ačiū, kad jį iš 
siuntei. Kitaip aš jį būčiau galė
jęs gauti tik kitą metą. Man, kai
po Akademijos nariui, yra leidžia
ma per Maskvos Mokslų akademi 
jos knygų skyrių kas metai iš už
sienio išsirašyti už tam tikrą su
mą (apie 20 rublių) man reika
lingų knygų, bet aš ta teise pra
džioje metų pasinaudojau. O kito 
legalaus kelio pasiųsti už pirki
nius pinigų nėra.” (iš 1964.VIII 
28 rašyto laiško).

Kaip yra sunkus, kad ir grynai 
mokslinio turinio užsienyje išleis
tų knygų gavimas ar net tik jo
mis pasinaudojimas, matyti ir iš 
kito (1964.V.16) laiško: .
— “Aš kartais vieną kitą kny

gą užsisakau iš Amerikos, žino
ma, tik mokslinę, bet aplinki
niais keliais. Mat Akademijos na
riams ir profesoriams leidžiama 
išsirašyti kas metai už 10 - 20 rub 
lių vertės knygų iš užsienio, bet 
tik per Maskvą. Mokslų akademi
ja turi tam tikslui atskirą skyrių, 

I per kurį galima reikalingą kny
gą išsirašydinti, bet reikia tiksliai

I

I

I

Į nurodyti autorių, leidimo vietą 
ir kainą. Tai padaryti reikia metų 
pradžioje. Tai padarius, jie atsiun 
čia pranešimą, kiek reikia mokė
ti ir pinigus reikia pasiųsti jiems 
iš anksto, o po pusmečio gauna
me prašomąją knygą. Ilga proce
dūra... Be to, mes gauname daug 
literatūros anglų, vokiečių ir kito
mis užsienio kalbomis iš Akade
mijos bibliotekos. Gauname ir to
kios, kuri mums reikalinga, jei iš 
anksto užsakome. Kai kuriuos žur 
nalus, kurie labiau reikalaujami, 
pvz. Science iš Amerikos, Nature 
iš Londono pas mus fotografuo
ja ir mes gauname jų kopijas, ku
rios po kelis puslapius, kurie 
mums netinka skaityti, išleidžia
mą. (Mano pabr. Br. K.). Kartais 
išleidžiama paragrafas ar keletas 
eilučių. Bet bendrai visa, kas ra
šoma apie mokslą, nukopijuoja
ma gerai. Bet aš per daug išsiple
pėjau apie literatūrą, apie dien
raščius ir savaitraščius su politi
niu turiniu nėra ko rašyti, nes jų 
visai negauname. Kioskuose gali
ma pirkti tik “The Worker” iš 
Londono ir “The Daily Wor- 
ker” iš Netv Yorko. Lietuviškų 
bibliotekoje turime “Laisvę” ir 
“Vilnį” iš Chicagos, o pirmąjį iš 
New Yorko”.

S

I

Kad prof. Pr. Šivickiui butų pa 
tekę į rankas lietuvių mokslinin
kų - jo kolegų mokslo darbai, iš
leisti išeivijoje, nėra ko ir kalbė
ti: rusų cenzūra neleisdavo, jei
gu kas ir bandydavo pasiųsti. A- 

I pie tai jis viename 1958 m. laiške 
i pats užsimena. “Beje, rašai išsiun 
į tęs porą banderolių — aš jų lig- 
šiolei negavau. Matyti, kur nors 
užkliuvo. Gal geriau jų nesiunti- 
nėk. Tuščios pastangos. Juk mes 
ne politikai, gal ne viskas mums 
aišku toje srityje, tai kai kas gali 
pamanyti kažin ką”.

Nepamiršo Amerikos lietuvių

Amerikos lietuvius jis prisi
mindavo kiekviename laiške; pra I 
šydavo žinių apie jų gyvenimą,! 
darbus; apgailestaudavo pažįsta- j 
mų pasitraukimą iš gyvųjų tarpo. 
Čia pateikiame keletą ištraukų iš 
velionio laiškų:
— “Taigi rašai, kad DambrauĮ 

(Nukelta , 6 ps.

STATOME NAUJUS NAMUS 
ir

Atliekame įvairius pataisymus 
PETRAUSKAS BUILDERS, INC 

Tel. 585-5285

3NRE:SS«KE:3S«SE

H K 0 R A V I M A S
is » iii Ih iš I. *( h«

uliniai > ■ pumai. iml<la> >al<>iu

Kt IX- tel. l lJtlsKlr t 1051

LEO'S SINCLAIR SERVICl
LEONAS PRANOKUS 

stabdžiai. mn kabos Tran^misij*’' 
l'unr-up ir Vlotory Kemonta** 

j 7 >9 So. Aestern ftvt 
Kampu** 'lieti

ieivlona> 1»•*!»« < 1 m-p.»a

TELEVIZIJOS
Spalvotos iri Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai.
I

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

Į J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke 

2346 W. 69th St. 776 - 1486
Namų tel. — PR 6 -1063

M O V I N G 
šERftNAS perkrausiu baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
1047 W. 67th Place WA 5-8063

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
ir L.'tus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Ar.her A v.
Chicago, III. 60632. Tel. VA 7 5980

10% — 20%, — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies Ir automo
bilio pas

F K A N K Z A P O L i S 
*208 H West ®5th Street 

('hic^ago. Illinoir*
l'el (JA 4-H654 ir GR <1-1339

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų.

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

KILTYS j
RESTORANAS ★ 4545 W. 95th St. 

Telefonai GA 4-5800 ir BE, 8-5585 
Uždarytas laike pertvarkymo-pagražinimo. Yra at- g 

daras tik grupėms, parengimams, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitoms progoms. j

Teiraukitės nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. vakaro. 1
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| ARTESIAN Restoranas | 
| 2432 West 63rd Street, V K L ATIDARYTAS.! 
| Visa nauja ir gražu, kaip viduje taip ir iš lauko.

| Kviečiame senus ir naujus draugus atsilankyti.

TeleLį.— 436-4622 arba 436-4623 f
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Balsuok šį kartą kaip nuo to
priklausytų visas pasaulis!

Mūsų žmonės sunkiai dirbo daugelį metų, steigdami savo bendruomenes, 
statydami savo namus ir bažnyčias, augindami ir auklėdami savo šeimas, ir tuo 
užtikrino Amerikos galybę ir charakterį. Dabar, jie nori išsaugoti tą savo sunkiu 
darbu užtarnautą indėlį. lie nori naudotis savo darbo vaisiais, gyvendami 
saugioje kaimynystėje ir saugiuose namuose.

RICHARD NIXON yra nusistatęs visa tai apsaugoti, prižiūrėdamas visų įstaty
mų teisėtą ir teisingą vykdymą, kad kiekvienas amerikietis, nežiūrint jo kil
mės, galėtų gyventi atmosferoje taikos, gerbūvio ir saugumo.

RICHARD NIX0N yra nusistatęs apsaugoti mūsų šalį nuo komunistų ir kitų, 
kurie siekia skaldyti mūsų visuomenę ir griauti 
mūsų laisvių institucijas. lis praeityje buvo griež
tas santykiuose su vietos ir užsienių komunistais, 
jis tokiu bus ir ateityje.

RICHARD NIXON visada rėmė laisvo apsi
sprendimo principą visoms tautoms.

RICHARD NIXON ir toliau rems komunistų 
Baltijos kraštų užėmimo nepripažinimo politiką.

RICHARD NIXON yra nusistatęs garbingai 
baigti karą Vietname, lygiai kaip Prezidentas Ei- 
senhovzer baigė karą Korėjoje.

BALSAVIMO DIENĄ, ANTRAD., 

LAPKRIČIO MĖN

BALSUOK

5 DIENĄ

UŽ

RICHARD M. NIXON
I R

SPIRO T. AGNEW

Fifthj3_98

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE

’SIS S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-820?
OCTOBER - SPALIO MEN. 24, 25 ir 26 D. D.

JACQUES CARTIEK Imported 
FRENCH BRANDY

HAUTEFORT V.SJO.P. Imported
FRENCII COGNAC Fifth $5.98

MONNET V.V.L. IMPORTED COGNAC Fifth $4.2 9

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Ftfth $4,98

POPULAR BRAND of Creme De Cacao,
Green or White Menthe or tSchnapps Fifth $2-98

KIEMERSdDIID ESCORIAL GRUN
LIQUĖUR 112 Proof

FALSTAFF BEER
Case of 24—12 oz. Cans

CLOSE OUT of Popular Brand of 4 Year
Kentucky Straight Bourbon Whisky, Fifth $Q>,98

86 Proof

Ftfth $5,98

MOET CHANDON Imported White Seal
CHAMPAGNE Fifth $3.98

IMPORTED 6 Year Old, 86 Proof
CANADIAN WHISKY Fifth $4.69

$3.69

TĘSH I G

4.75’ INSURED
per annum 

on regular savings
per annum 

on lnvestment bonus

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Aroher Avenue, Chicago, Illinois 60632

United Citizens for Nixon-Agnew 
Nationalities Division 

Willard Hotel 
Washington, D.C.

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.

Kas tik turi gėrę skonį,

viską perka pas Lieponį !

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Westem. PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS



Prof. Pranciškus Šivickis su savo pastarųjų metų artimaisiais bendradarbiais.

į su kuriuo nuolat susirašinėjo. I rodą, kad jau I-III a. po Kr. bu-1 
Pianas Šivickis savo ilgoką gy- vę vartojami gana tobuli medi-

' venimo kelią užbaigė. Bet kelias
i iiivo ne tik ilgas, bet ir giliai pras
: dingas. Š ai kodėl, jam iš gyvųjų 

arpo pasitraukus, velionio nuo
širdžiai liūdime visi: tiek okupuo-

• toji, tiek Amerikos Lietuva.

cįno3 instrumentai. Jau tada lie I 
uviai mokėję gerai sustatysi ir 

suauginti lūžusį kaulą, trepanuo 
t į kaukolę, žinoję šimtus gydo
mųjų žolių, mineralų, vaistų. 
Pažangi medicina buvusi ir D. 
L. K. laikais.

• Latviai išleido knygą Lat
vijos geografijai pažinti. Veika-

Į laš skirtas bi ‘imokan iiarn jauni
mui. Pavadinimas: “Latvija, ze- 

I mu, ūdenį, kalni”. Knygą spaus
dino V. Vijeikio spaustuvė.

• Jonas Švedas, žinomas mū
sų muzikas, dirigentas, chorų ve 
dejas ir ansamblių vadovas, lie-

DULKIŲ 
SIURBLĮ 
iflhYMAS.

DIDŽIOJO ZOOLOGO NETEKUS
(Atkelta is 5 dsI.)

skfls, Klimas mirė. Antanas Kar- 
tahas gyvas. Malonu girdėti. O 
kątp Strikulis, Laukys ir kiti bu- 
vęįdraugai? Biežis, tur būt, jau 
gerai įsitaisė kaip chirurgas? In
delius gyvenimas: išaugi, subręs
ti ir reikia apie i pabaigą galvoti. 
Aš pirmiau negalvojau apie galą, 
dąjjar pradedu. Juk nejuokais ju
biliejus švenčių. (1958.II.7).
J- “Jūsų laiškai įdomūs ir mie' 

Ii. Perskaitau juos, padedu, ir prie; 
pirmos progos vėl skaitau. Ypa
čiai įdomūs, kur rašai apie šeimą 
ir buvusius mokslo draugus. 
Daug jau jų, kaip matyti, išmirė, 
kiti nusilpo, bet visi jie mielai pri 
simena. Visi juk jaunystės drau
gai. Lietuvoje aš tokių beveik ne
turiu. Kai sueisi kur, primink 
jiems apie mane, pasakyk jiems, 
kad esu dar gyvas. (1958.VI.)).

Savo senuosius draugus Ameri 
koje jis prisimena beveik kiekvie
name laiške; laukia laiškų iš Ame 
rikos ir žinių apie juos. 1964.V.6. 
rašo: “Jūsų laiškai man labai įdo 
mūs. Jie man primena tuos laikus 
ir žmones, su kuriais turėjau kada 
tai susitikti. Šiame laiške primeni 
apie .Šimučius. Aš juos prisimenu, 
kaip jauną, gražią šeimą 
New Yorke. Malonu su ja susitik 
ti, nors laiške. Su Kolupaila teko 
draugauti man pačiam ir mano 
žmonai. Puikus buvo žmogus. A- 
pie tai, kad jis mirė, mes girdėjo
me, bet mirties priežasties nežino 
jom. Dėl Kaupo mirties aš nusiste 
bėjau — juk dar jaunas žmogus. 
Kai grįžau į Lietuvą 1928 m., jis 
buvo tik vaikas”.
— “Nežinojau, kad Pratapas 

buvo vedęs. Rašei, kad Biežis ser
ga. Prašau pareikšti mano užuo
jautą. Prie progos pasveikink Ši
mučius. Su Simutiene New Yorke 
sykiu dirbome. Neseniai Leonar
do balsą girdėjau - mažai pasi
keitęs” (1965. VII.7).
“Atrodo, kad Čikagoje esantys 

draugai taip pąt pradėjo senti. 
Kai sueisi, pasveikink mano var
du' Šimučius, Biežj, Strikolius, 
Benošių, Kartaną ir kitus >buvu
sius valparaisininkus ir po karo 
atvažiavusius vilniečius — prof. 
Žilinską ir kitus. Nors kartais a- 
pie vieną kitą nugirstu per radi
ją, bet tik atsitiktinis dalykas”.

Senatvės dienomis
Pr. Šivickio senatvė nebuvo 

lengva. Ilgesnį laiką negalavo, 
vėliau rimčiau susirgo, gydėsi, 
bet dirbo, kol įstengė. Kelios iš
traukos iš jo laiškų padės skaity
tojui susidaryti tikresnį vaizdą.

1958.II.7 Pranui Gudui rašė iš 
Maskvos:
— “Aš atšvenčiau 75 metines 

beveik per prievartą, netyčiomis. 
Mat, išėjęs iš vieno posėdžio, ra
dau sekančiame kambaryje susi 
rinkusių savo bendradarbių būrį; 
čia buvau sulaikytas ir man bu
vo pareikšta, kad būsiantis specia 
lūs susirinkimas. Ir man bešne
kant, tikrai pradėjo rinktis mano 
draugai, buvę studentai, o po pus 
valandžio direktorius pakvietė 
prie stalo ir pareiškė, kad esąs ma 
no “senatvės” minėjimas. Prasidė 
jo kalbos, sveikinimai, dovanos; 
aš buvau nustebintas, reikėjo vi
siems sveikinimams atsakyti; aš 
atšakiau, bet negalėčiau atsakyti,

I

ką atsakiau, nes viskas buvo neti
kėta ir aš buvau tikrai susijaudi
nęs.”
— “Bet vaikščioju, dirbu ir 

jaučiu, kad einu galop. Juk Sha- 
kespearas kažin kur įsako, kad 
žmogaus gyvenimas yra “Three 
score and ten” ilgumo. Taigi nė
ra ko rūgoti. Ir nerūgoju, tik šne
ku.

Prieš pusę metų likau direkto
rium naujai sukurto Akademijos 
instituto, kurį vadiname Zoologi
jos ir parazitologijos institutu. 
Naujas pavadinimas, bet pati į- 
staiga sena. Mat, buvo didelis 
Biologijos institutas. Jį suskaldė
me į Botanikos ir \ Zoologijos. Į 
pirmąjį susikaupė visi augalinin- 
kai, o į kitą visi zoologai, parazi- 
tologai, hidrobiologai, fiziologai 
ir ežerų tvenkinių tyrinėtojai, bet 
pavadino tik Zoologijos ir parazi
tologijos vardu. Darbuotojų gru
pė nemaža. Šiuo metu čia dirba į

Japonų rašytojas Yasunari Kawa- 
bata, kuriam paskirta 1968 metų 
Nobelio literatūros premija. Rašy
tojas yra 69 metų amžiaus. Lig 
šiol jo kūryba Vakaruose buvo ma
žai kam plačiau žinoma, be jo ge
riausio romano “Sniego šalis”, ma
ža kas j svetimas kalbas bebuvo ir 
išversta. Savo kūrybos giliausiose 
šaknyse Kawabata yra japonų dva
sios, meilės, mirties ir savo gimto
jo krašto gamtos vaizduotojas, ta- 
č'au jam nėra svetima ir vakarie
tiškos kultūros srovė. Net ir pre
mijos paskyrimo akte, be kita ko, 
sakoma, kad ji autoriui skiriama ir 
"už dvasinį tiltą, rašytojo tiesiamą 
tarp Rytų ir Vakarų”.

vairaus plauko ir pavadinimo 
virš 50 “mokslininkų” — tyri
nėtojų. Nelabai dar tvirti kai ku
rie mokslininkai, bet visi jie ma
žiausiai yra aukštąją mokyklą, 
universitetą ar kitą kokią baigę. 
Taigi dirbame. Pakol kas skun
džiamės dėl patalpų, bet tikimės 
šį klausimą išspręsti. Mat praėjusį 
pavasarį gavome prie Vilniaus e- 
santį dvarelį — Verkiai. Tai bu
vęs kadaise vyskupo Masalskio 
dvaras. Jame buvo vyskupai pas
tatę keletą puikių pastatų, gar
saus architekto Gucevičiaus pla
nuotų. Kai kuriuos jų laikas ir 
karai sunaikino, bet keletas jų te
bestovi. Šiais metais mūsų institu 
tas gavo visus laukus ir kitą ką, 
bet laboratorijoms tinkamų pas- j 
tatų nedaug... Mokslinio darbo, 
labai mažai dirbu, laiko netu-1 
riu. Daug administracinio ir po
pierinio darbo”.

1961 m. kovo mėn. rašytame 
laiške skundėsi:
— “Į darbą dar nueinu, bet vi-1 

sų valandų beveik niekados neiš
dirbu. Pietų kai išeinu, tai atgal 
ir negrįžtu. Atrodo, kad nedaug 
geriau įr kitiems mūsų amžinin
kams. Andai sutikau Mykolaitį - 
Putiną. Nežinau ar jį pažinojai. 
Seniau būdavo gražus, buinus, 
o dabar baisiai pasibaigęs. Sako 
vos galįs vaikščioti. Jis dabar rašo 
antrąjį tomą savo veikalo “Su
kilėliai 1863 m.” Sudžiūvęs kaip 
šakalys. Vadinasi pradedame visi 
senti. Aš dar nesudžiūvęs”.

Vėliau rašytuose laiškuose dar 
labiau skundėsi, o ir tie patys laiš 
kai retėjo. Pagaliau mirė ir tų laiš 
kų gavėjas a.a. Pranas Gudas — 
geriausias jo draugas JAV - bėse,

• Lietuvos medicinos istori
ją, paruoštą <lr. V. Micelmache- j 
rio, Vilniaus universiteto profe
soriaus, išleido Leningrado lei
dykla “Medicina” rusų kalba, 
276 psl. Turinys platus ir api
ma Lietuvos medicinos istoriją 
nuo priešistorinių laikų ligi 19- 
65 m. Pateikta daug žinių apie tuvių liaudies muzikos puoselė- 
mediciną Lietuvoj nuo XIV am- tojas, rugsėjo 26 d. atšventė 
žiaus. Archeologiniai radiniai savo 60 metų gimimo sukaktį.

BALTIC B A K E R Y
Veikia jau dvi kepyklos, o prie jų ir krautuvės. Kepa įvairių rū

šių duoną, pyragus, tortus ir kitus Kepsnius ir visų mėgiamą 
lietuvišką ragaišį.

I • KEPYKLA IR KRAUTUVE:
4627 S. Hermitage Avė., Chicago, III. 60609 — Tel. LA 3-1510

Atdara kasdien nuo 7 vai. ryto iki 9 vai. vak-. šeštad. ir 
sekmad. nuo 7 vai. ryto iki 7 vai. vak.

II - KEPYKLA IR KRAUTUVE:
2616 West 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. 778-7632
Atdara: Pirmad. 9 vai. ryto iki 8 vai. vak; antrad., treč., 
ketv. ir penkt. 7 vai. ryto iki 8 vai. vak.. šeštad. 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vak., sekmad. 8 vai. ryto iki 2 vai. popiet.
Abiejuose kepyklose priimami užsakymai tortams ir kt. keps

niams. Parduoda visokius kepyklos gaminius,, o taip pat mėsos ir 
pieno produktus. Juozas Ankus, savininkas

KALĖDINĖS DOVANOS
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius

LIETUVOJE,
jei siųsite jas per

CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.
220 Smith Stale St., Tel. WA 2-9354

arba

2618 Vltest 63rd St., Tel. WA 5-2466
Mūsų turimas ypatingai gausus pasirinkimas įvairiausių piekių 
ir mūsų patarimai palengvins tikrai vertingų siuntinių sudarymą.

Per mus galite užsakyti visus 
anksčiau skelbtus sovietų mais
to produktus bei pramonės ga
minius, išskyrus automobilius ir 
šaldytuvus.

Mes mielai priimame ir 
išsiunčiame siuntinius, 
sudarytus iš siuntėjų nuosavų 
daiktų bei maisto produktų.

Reikalaukite naujus katalogus bei muitų sąrašus. 
Garantuotą siuntinių pristatymą atliekame jau virš 21 metus.

O jeigu norite aplankyti Lietuvoje savo giminaičius, tai mūsų 
skyrius, —

— GORDON TRAVEL SERVICE, INC., — 
sutvarkys Jums keliones reikalus be jokių rūpesčių

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)

Valome, 
ištepame, 
sūdomame, 
Pakečatiie 
(hoseši — 
žarnas.

taisome visų gnm\

MOVING
krau t hnlthis iš u’fi ir toli.

A.. BENIULIS
Chicago, III. 60629, T-l. RE 7-7083

Parduodame ir 
bų dulkių siurblius ir turime dalis, 
maišelius ir visus prijungimus (da 
lis> visų gamybų ą.i.’bliunr 
Eleclrolux Uoover Eureka. K i r ••
ii Koyal bei kitų

B. k B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue

(Archer ir California)
Chicago, III. 60632, Tel. 927 4702 

Ved. Arvydas M. Dikinis

čū 
bei
p.i

l (i
SUPPLY

REIKMENYS FOTO' :H AEA.MS
IR MĖGĖJAMS

Pąuę sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparatus 
lų reikmenis Pasinaudokite
togiu planu atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatingai proga 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas Atdara piimad ir 
ketvirtad vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street

Platinkite “Draugę”
Chicago. Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ STAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO
F A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai po pietų.

CRANE SAVINGS
4 N D LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

PINIGAI ĮNEŠTI 
Dividendai

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo 

sąskaitas.

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas 

(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake ser
vice), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois

Telef. — GRovehill 6 - 7777
Vai.: kasdien 7 v. r.— 7 v. v„ šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p. 

Sekm. uždaryta. Kitu laiku pagal susitarimą.
Savininkas MIKAS ČESAS

9 v. r. iki 9 v. v. 
9 v. r. iki 6 v. v, 
Trečiad. uždaryta

■ ■ .

VVAGNER & SONS
Typewriters — Addlng Machlnes — 

Checkwriters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virii 50 m. patikimas patarnavimas

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

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

PIRMAD ir KETVIRTAD. .
VALANDOS! ANTRAD. Ir PENKTAD. . . .

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.
N

Mes mokameMOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

kiti foto patarnavimai
HY 7-4677
— RIDGEVVOOn, N. Y. 11287

per annum
MINIMUM SUMA $5.000.00

ATIONWIDE 
GUARANTEE 

No-Limit on MILĖS... 
No-Limit on MONTHS

FULL LIFET1ME GUARAN
TEE agalnst defects In work- 
manship and materials and 
all normai road hazard in- 
juries encountered in every- 
lifeday passen<er cąr ūse for 
the life of the original tread 
design i n accordance with 
terma of our printed gua- 
rantee certlflcate. Price of 
rėplacement pro-rated on 
original tread depth wear 
and hašefl on Firestone ad- 
justment price tk>r replac- 
ement tire at time of adjust- 
ment Firestone adjustment 
prlces are tntended to, būt 
may not, represemt approx- 
imate current average sei
lins prices and are subject 
to change wlthout notloe.

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir

Tel. —
422 MENAHAN STREET

■yilllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIĮS
' E

PLANINGAS TAUPYMAS

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

5(7/ Moikamas už vienų metų taupy-
' mo lakštus nuo išdavimo datos

($5,000.00 ar daugiau, {dedant po
.00)

ty Mokamas už vienų metų taupy- 
mo lakštus nuo išdavimo datos

($10,000.00 ar daugiau, Įdedant po 
$1,000.00)

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
2212 W CERMAK RD., CHICAGO, ILL. 60608, Tel. VI 7-7747

OFFICE HOURS: Mcnday, Tuesday, Friday 9 to 4: 
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President
R ______

_____

* ant visų taupymo 

certifikatų

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470 
FRANK ZOGAS 

President

MIDLAND 
SAVINGS



komis paruoštas 48 psl. Jeidi- 
i nys. Tai kruopščiai parengtas 
kelrodis ir informacija visiems, 

■ kurie stud juoja ar tik rengia
si studijuoti šioje mūsų švieti
mo institucijoje akivaizdiniu ar 
neakivaizdiniu būdu lituanisti
ką. Leidinys įgydamas, rašant 
šiuo adresu: Pedagoginis Litua
nistikos institutas, 5620 S. Cla- 
remont Avė., Chicago, III, 6C636

A

VISKAS NAMŲ
PAGERINIMUI

• Pedagoginis Lituanistikos 
institutas, REGULAMINAS IR 
PROGRAMOS. Išleista Chica- 
goj 1968 m. Gražiai sutvarky
tas ir Instituto veiklos nuotrau-

Gerai sunaudok laiką ir lai
mėsi poilsio. — Franklin.

Oi

plačiai “Ateitus” apjungia sa
vo bendradarbius, rodo, saky
sim, ir tai, kad ši kartą Juozo 
Girniaus knygą "Idealas ir lai
kas” recenzuoja Saulius Sužie-

NAUJI LEIDINIAI

I

■k

KOSTAS BUTKUS
Telef. PR 8-2781

SKYRIAI:

Mieli lietuviai, praleiskite žie
mą šiltoje ir saulėtoje Arizono
je, naujame lietuviškame mote
lyje:

Martha
GANDIDS

YArds 7*5858

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
KENNEBUNKPORTE, MAINE,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISĖM.
Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek ang
lų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama lietuviška 
gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams šviesti kviečiami liet, rašytojai, 
muzikai, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda mokiniams 
įstoti į kolegijas.
Mokiniai gyvena bendrabuty.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Anksti registruokite mokinius 1969-1970 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

LIETUVIAI TĖVAI, BRANGINKIT ŠIĄ GIMNAZIJĄ, 
KOL JI YRA. JOS ATETIS JŪSŲ RANKOSE.

Informacijos ir registracijos reikalais rašykit:

Rev. Rector
St. Anthony High School 
Kennebunkport, Maine 04046

• Giovannino . Guaresehi, 
DRAUGAS DON CAMILLO. 
Šil 1S autoriaus piešinių. Išver
tė Jonas Pranas Palukaitis. Iš
leido Viltis, knyga 216 psl., kai
na $3, gaunama “Drauge”.
itb

Tai neseniai mirusio italų ra
šytojo viena iš tų daugel'o kny
gų, kuriose pagrindiniai veikė
jai yra vieno italų miestelio kle
bonas Don Camillo ir vietinės 
komunistų partijos sekretorius 
Peppone. šių dviejų pagrindinių 
veikėjų “draugystė” — tarpu
savio kova, spalvinga pokario 
Italuos gyvenimo tėkmė auto
riaus šiose knygose piešiama 
tokiomis lakiomis humoristinė
mis situacijomis ir forma, kad 
jis ne vieno kritiko yra pava
dintas šių dienų Servantesu. 
Čia minima lietuvių kalbon iš
verstoji Guaraschi knyga vaiz
duoja ypač intriguojantį daly
ką — Don Camillo ir Peppone 
kelionę į šiandieninę Rusiją.

• ATEITIS, 1968 m. Nr. 7. 
Lietuvių katalikiškojo jaunimo 
žurnalas. Vyr. red. Antanas Sa
balis, 80 - 23 85th Drive, Wood- 
haven, N. Y. 11421. Administra
torius: Kazys Vainius — Atei
tis, 64 - 09 56th Road, Maspeth, 
N. Y. 11378. Metinė prenumera-

ta JAV ir Kanadoje $5, susipa
žinimui prenumerata $3, garbės 
prenumerata $10, visur kitur 
pasaulyje $3.

Naujasis žurnalo numeris dar 
kupinas praėjusios vasaros 
įspūdžių — tai vis buvusių sto
vyklų iliustracijos, aprašymai. 
Nemažai ir pačių moksleivių kū
rybos: eilėraščių, prozos. Šiuo 
girtinu bruožu “Ateitis” ir šian
dieninėse sąlygose vykdo savo 
jau tradicija virtusią misiją — 
auginti lietuviškajam raštui 
naujus poetus, rašytojus. Kaip

kone visa savo medžiaga skirtas 
praėjusią vasarą įvykusiai V- 
tajai tautinei stovyklai. Ta pro
ga žurnalas žymiai padidintas 
puslapių skaičiumi, o gerų iliust-

dėlis, dirbąs JAV Taikos kor- racijų gausa jį daro tiesiog pui- 
puse, Adis Abeboj, Etiopijoj. j kiu jubiliejinės stovyklos albu- 

• SKAUTŲ AIDAS, 1968 m. mU' 
rugsėjo mėn. Nr. 7. Lietuvių 
skautų ir skaučių laikraštis, ei- j 
nąs nuo 1923 metų. Vyr. red. v. 
s. Antanas Saulaitis, Old Colo- I 
nian Rd., Oakville. Conn. 06779. 
Administrator us Kazys Šimė
nas, 45 Alban St., Dorchester, 
Moss. 02124. Metinė prenumera
ta $2. ■ M ■' ' ■ 1 ''l

Naujasis laikraščio numeris

FUNERAL HOME

ŽAVIOMS NUOTAKOMS T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Dagys NorS priešas tvirtas, nebijau (bronza)
Iš šešių dailininkų parodos, surengtos žurnalo “Mūsų Sparnai” vado
vybės, Čiurlionio galerijoje, Chicagoje. Paroda dar atdara šiandien ir 
rytoj.

• šešių daiMninkų paroda, su- j loniai nustebino savo debiutu, 
rengta lietuvių evangelikų re-' dar daugiau žadėdama atei- 
formatų žurnalo “Mūsų Spar
nai” vadovybės, Čiurlionio ga
lerijoje, Chicagoje, buvo atida
ryta praėjusį šeštadienį ir už
daroma šį sekmadienį, spalio 27 
d. Parodoje išstatyta šių įvairių 
kartų mūsų dailininkų darbai: 
Henriko Blyskio, Jokūbo Dagio, 
Aldonos Kregždaitės, Juozu 
Mieliulo, J. Neimanienės ir Jo
no Neimano. Išskirtinai yra ge
ra Henriko Blyskio grafika. Šis 
jaunosios kartos mūsų grafikas 
jau seniai yra vertas atskiros 
individualios parodos, ir labai 
gaila, kad čia išstatytos tik dvi 
jo litografijos, rodančios pirma
eilio grafiko brandumą. Apla
mai, ši paroda būdinga dar ir 
tuo, kad joje dominuoja skulp
tūra. Paprastai mūsų bendrinė
se dailės parodose ji vis būdavo 
gana negausi. Šį kartą Dagys 
galerijoje išstatė net 33 bron
zos, medžio, plastikos ir gipso 
skulptūras, patraukiančias te
ntų if formų įvairybe. Jauniau
sioji Aldona Kregždaitė, ban
danti ir keramiką ir tapybą, ma-

Angelą Motei
2114 W. Buckeye Rd., 
Phoenix, flriz. 85009 

Telef. 252-1265
25 vienetų motelis, labai šva

rus ir ramus, nemokama tele
vizija, nemokamai atvežam ir 
nuvežam į aerodromą, autobusų 
ir geležinkelio stotis.
Savininkai:

M. ir M. DAMBRAUSKAI

čiai. Juozo Mieliulio parodo
je randame tik tris darbus. 
Visi paveikslai jau kelis kartus 
matyti įvairiose, čia pat vyku
siose, parodose. O būtų buvę la
bai įdomu sužinoti, ką dailinin
kas kuria naujo. J. Neimanienė 
žiūrovui yra gana įdomi išra
dingose tapybos, stiklo ir foto
grafijos kombinacijose. Jonas 
Neimanas daug kam yra tikra 
naujiena savomis medžio kon
strukcijomis. Parodą dar gali
ma lankyti šiandien ir rytoj nuo 
10 vai. iki 9 vai. vak.

LANGAI
DURYS 
STOGELIAI
TVOROS —
ĮVAIRIŲ METALŲ RŪŠIŲ 

IR KAINŲ

home of 
mooern 

photography

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUHERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 West 7lst Street 
1410 So. 50fh Avė., Cicero

AIKŠTE VUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS:
Tel. 476 • 2345 

Tel. TO 3*2108**09

Gowns by

PORTRAITS • 
3213 S. Morgan St,

Globė Parcel Service, Ine
Seniausia firma J.A.V-se yra Vneshposyltorg įgaliota priimti SIUN- 

TINIUS-DOVANAS j visas SOVIETŲ RESPUBLIKAS su iš anks
to apmokėtu muitu.

Mūsų prityręs štabas garantuoja mūsų klientams:
TIKSLŲ, BE PRIEKAIŠTŲ patarnavimą,

GREITĄ ir LAIKU pakietų išsiuntimą
Visi siuntiniai yra APDRAUSTI pilna jų verte.

GARANTUOTAS KVITAS — su siuntinio gavėjo parašu.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. yra PODAROGIFTS, INC. 
įgaliota imti užsakymus Sovietų gamintoms DOVANOMS ir PINIGI
NIAMS CERTIFIKATAMS, už kuriuos galima pirkti pačių pasirink
tus daiktus

ĮSITIKINKITE PATYS — apsilankykite bet kariuose mūsų skyriuose 
didesniuose JAV miestuose, kur turime didelį prekių pasirinkimą savo 
klientams.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 1 

Phone 215 —WA 5-3455

Philadelphia, Pa. 19123 632 West Girard Avė. WA 5-8878
Baltimore Md. 21224 3206 Eastern Avė. DI 2-2374
So Boston, Mass. 02127 390 West Broadway AN 8-8764
Chicago, III. 60632 4102 Archer Avė. FR 6-6399
Chicago, III. 60622 2242 W. Chicago Avė. BE 5-7788
Cleveland, Ohio 44119 787 E. 185th Street 486-1836
Detroit, Mich. 48210 6460 Michigan Avė. TA 5-7560
Eilzabeth, N. J. 07206 943 Elizabeth Avė. 201-354-7608
Hamtramck, Mich. 48212 11415 Jos Campau Avė. 365 6350
Hansas City, Hansas 66102 18 S. Bethany AT 1-1757
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y ve n i mas Rekolekcijos prasideda penk-

TEILHARD DE CHARDIN
IR MOTERYS

Danutė Augienė
Vienos naujos studijos proga

Nuotrauka Vytauto Maželio

& MM

baigiasi sekmadienį, lapkričio 
10 d., apie 5 v. p. p. Rekolekci
jas ves lietuviškai kun. A. Za
karas (Matula'čio Namų Put
name kapelionas). Mokestis

'$25. Registruotis ir teirautis: dr. 
J. Meškauskienė, 6623 S. Fran
cisco Avė. Tel. PR 6-9801; Kas- 
niūnienė, 3754 W. 70 PI., tel. LU 
5-3617.

se, ką liudijo Teilhard, tardamas: 
“Visada yra momentų, kurių 
žmogus nebeįstengi vienas pakel
ti”.

Du pranciškonai — P. J. Oli- 
gny ir M. D. Meilach — neseniai 
išvertė prancūzo Andre A. De- 
vaux veikalą “Teilhard and Wo 
manhood” (išleido Paulist Press, 
New York, N.Y. 1968 m. 83 psl., 
95ct.)‘Autorius A. Devaux yra 
nuostabios erudicijos, knygą pa
rašęs intriguojančiai, duodamas i 5uvy« Pavu„A-u To.iknJ kJlus> kune supa vyro ir moters

Smagu lietuviškai skaityti.

“Yra žmogiškosios prigimties t gręžti, klausti ir išrišti susiraiz- 
įstatymas, įrašytas pačiose bū-1 giusias dvasinio gyvenimo gijas. 

! ties gelmėse ir sudarąs visų | Rekolekcijose kviečiamos da- 
' žmogaus interesų dalį, lygiai [ lyvauti visos moterys (grupėje 
kaip noras statyti ir turėti na- ■ telpa 40 asm.), kurioms sąlygos 
mus, apdirbti žemę, kurti šei- yra priimtinos.
mą, turėti vaikų, skaityti ar dai-. Rekolekcijos prasideda penk- 
nuoti, taip lygiai žmoguje ruse- Į tadienį, lapkričio 8 d., 6 v. v., 
na troškimas būry su savo bro
liais išpažinti savo priklauso
mybę Dievui, Tėvui, Tvėrėjui...” 
(Tomas Mertonas).

Vyro ir moters draugystės pavojai

Tačiau, kaip knygos autorius 
pažymi, Teilhardas suvokė pavo-

ne tik paties Teilhard mintis, bet 
iliustruodamas ir daugelio kitų 
autoritetų pareiškimais. Knyga 
skaitoma lengvai ir verta ją pa
žinti kiekvienai moteriai, o net ir 
vyrams.

draugavimą, ir buvo budrus, kad 
tai neišsigimtų. Iš savo bendravi
mo su pussesere jis priėjo išvados, 
kad ryšiai tarp vyro ir moters gali 
tęstis ir gilėti gilėti tik jei greta to

Moteris vienijantis pradas
Teilhard de Chardin buvo ypa 

tingas mokslininkas, antropolo
gas ir filosofas bei teologas, kuris 
įstengė darniai jungti antgamtę 
su pačia gamta. Savo veikaluose, 
paliesdamas meilės klausimą, jis 
pabrėžė, kaip besimylintieji yra 
traukiami prie kits kito ir mei
lė gali patarnauti žmogaus pakili
mui. Savo prigimtimi, sako Teil
hard, moteris yra vienijantis prinj 
cipas; jau net “pirminis žmogus 
būtų pasilikęs nepilnas, jeigu jis 
nebūtų pažinęs to akstinančio ry 
šio su kita lytimi, prie kurios jis 
pajuto tikrai asmeninį, centrinį 
patraukimą”.

Tailhard de Chardin
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Moteris vyro gyvenime
Savo autobiografijoje Teilhard 

de Chardin, tasai vienas rimčiau
sių naujųjų laikų jėzuitų, pažy
mėjo: “Joks vyras negali apseiti 
be moters, kaip jis negali apseiti 
be šviesos, deguonio ir vitaminų; 
tai aiškus dalykas, kuris kasdien 
labiau išryškėja”. Tačiau reikia 
atminti, I kad čia moteris jo su
prantama plačiąja prasme. Jis tu 
rėjo mintyje visų pirma savo mo
tiną, kurią jis švelniai mylėjo ir 
kuriai 1936 m. mirus, jis ją gai
liai apverkė, tardamas: “Brangi 
ir šventa motule, kuri man davei 
geriausio, kas yra mano sieloje”. 
Motina jam visų pirma perteikė 
gilų tikėjimą. Teilhard kalbėjo: 
“Jokiu savo gyvenimo momen
tu aš neturėjau mažiausio sunku
mo, kalbėdamas apie Dievą kaip 
kažką Aukščiausio”.

abudu partneriai siejasi dar su tre 
čiu, pačiu Kristumi, kuris yra vis
ko centras. Teilhard pasakė:“Kuo 
vyras yra labiau vyru, tuo labiau 
jis jaučia reikalą pasišvęsti dides
niam už save”. Dėl to jis net vie
name laiške pažymėjo: “Tegu 
Dievas padeda, kad mūsų drau
gystė būna tokia, kad ji būtų jė
ga, kuri veda į Jį”.

Trys meilės elementai
Jo filosofijoje yra ryški vieta vy 

ro ir moters meilei, jų pilnam 
kits kito atsidavimui, kada jie

vienas kitą labiau paima savo 
nuosavybėn, patys save prarasda 
mi kitame. Kūną jis vadina di
džiąja realybe ir pabrėžia, kad vy 
ras ir moteris egzistuoja trečiam: 
kūdikiui. Tačiau, drauge Teil- 

1 hard pabrėžia, kad “vienybėn su- 
I ėję vyras ir moteris vienas kitą pi 
' nai suranda tik dvasinio augimo 
viršūnėje”. Dėl to Chardin skel-l 
bia, kad meilė turi tris elemen
tus: vyras, moteris ir Dievas.

Kalbėdamas apie dorovinį atsi- 
j naujinimą, Teilhardas primena 
' apie tą “stiprinančią žmogiškąją 
meilę su ta neapskaičiuojama ga
limybe išvystyti dvasinę jėgą tarp 

; susituokusių”.

Ne bėgimas, o sukilninimas
“Moteris stoja prieš vyrą, kaip 

pasaulio simbolis iy potraukis”, 
j - rašo Teilhard. Jis gina skaistu
mą ir pažymi, kad “aukščiausias 
skaistumas yra ne bėgimas (re
presija), o pergalė (sublimacija) 
dvasinių jėgų, miegančių po abi
pusiu seksualiniu patraukimu”.

Pagaliau pažymėtina, kad Teil 
hard garbino Mariją ir ieškojo do 
rybių, kurių įsikūnijimu ji yra. 
Marijoje jis matė krikščionybėje 
būtiną reikalą krikščioniui ”su- 
moteriškinti šiurpiai jau suvyriš- 
kintą mūsų turimą Dievo (Jah
vės) sąvoką”.

Dar nevisi Teilhardo minties 
polėkiai yra pilnai iškelti ir išryš
kėję. Minėtoji knyga “Teilhard 
and Womanhood” iškelia vieną 
atžvilgį jo gyvenime ir mintijime, 
su kuriuo verta susipažinti. J. Pr.

JAPONIŠKOJI VĖDUOKLE

Šią bendruomeninės maldos 
palaimą yra pajutęs Chicagoje 

į katalikių moterų būrys, jau ke
linti metai lapkričio pradžioje 
(šiais metais 8—9—10 d.) vie
nam savaitgaliui paliekąs savo 
asmeniškus ir namų reikalus ir 
besirenkąs Cenakle vienuolyno 
(11600 So. Longwood Dr.) na
muose uždaroms rekolekcijoms.

Tai būna tikra dvasinė šven
tė ir kiekviena, kuri naudojosi 
šia proga, tuo įsitikino. Atsipa
laiduojama nuo kasdienybės, 
randama ramybė ir atsiveriama 
Dievo žodlžiui. Tyloje girdisi 
Dievo balsas, turima laiko atsi-

ALDONA MICHELEVICIENE

joje moterys vartoja vėduoklę 
tik karštomis vasaros dienomis. 
Be to, šiandieną vėduoklėmis 
yra puošiami bei dekoruojami 
kambariai, iškilmių salės, krau
tuvių langai ir t. t. Vėduoklė 
tapo simboliu japoniško praei
ties gyvenimo. Lankantis didžiu

Jau senų senovėje Japonijoje raščius ant vėduoklių ir jas siųs- 
buvo paprotys vartoti vėduokles davę, vietoj meilės laiško, savo 
įvairiais atvejais, o septintame išrinktajai. Šiais laikais Japoni- 
šimtmetyje net buvo laikoma 
geru “tonu” turėti rankoje vadi
|namą “Ohgi” — japonišką vė
duoklę, kuri sudarė lyg ir dalį 
iškilmingo apdaro (kimano), y- 
pač moterų dalyvaujančių priė
mimuose, baliuose bei įvairiose 
valstybinėse iškilmėse. Žinoma,
tada toji tradicija lietė daugiau- liuose Tokio prekybos namuose, 
šia tik kilminguosius. 1 rasime visokiausio dydžio bei iš

Pradedant XVIII šimtmečiu, vaizdos labai meniškai pagamin 
vėduoklės vartojimas paplito po tų vėduoklių, kurių kaina dau- 
visą kraštą: tas paprotys virto giausia priklauso ne tiek nuo 
tikra japoniška tradicija. Pasa
kojama, kad Japonijos imperato 
rius Higashiyama, valdęs kraštą 
1687 - 1709, dalyvavęs vienoje 
išvykoje laiveliais Oi upe. Laike 
tos iškylos viąna karališkojo dva 
ro ponių įmetusi savo vėduoklę 
į vandenį. Jos pavyzdžiu paseku 
sios ir kitos dalyvės, įmesdamos
savo spalvingas ir meniškas “O- metalo. Seniau vėduoklės rėmus 
hgi” į sraunų upės vandenį, gamindavo iš penkių dalių (su- 
Tos plūduriojančios ir srovės ne 
šamos vėduoklės sudariusios pa 
sigėrėtiną vaizdą, kuris džiugi
nęs imperatorių ir jo palydovus. 
Nuo to laiko Japonijoje paplito 
vadinami “vėduoklių plukdymo” 
žaidimai ant vandens, žinomi 
“Ohgi Nagashi” vardu.

Sakoma, kad viduramžiais Ja 
ponijos didikai kūrę ir rašę eilė-

Į

medžiagos, kiek nuo vėduoklės 
meniškos vertės ir išvaizdos. 
“Ohgi” daugiausia yra gamina
ma iš japoniško šilko, geros rū
šies popieriaus, brangių plunks 
nų ir mezginių. Vėduoklės rė 
mai dažniausiai yra bambuki
niai, bet pasitaiko ir iš dramb
lio kaulo ar specialaus lengvo

I

Tekėjusios ar netekėjusios 
moterys jausmingesnės
Moters jausmingoji sveikata, 

ne jos vedybinė padėtis, nusta
to jausmingumą, sako psicholo
gai. Sveika, gerai prisitaikiusi 
prie gyvenimo aplinkybių mote
ris yra jausminga naudinga 
kryptimi, ar ji būtų tekėjusi ar 
netekėjusi. Nervinga, suirusi 
moteris bus tokia, kaip ji yra 
— kai kuriais atvejais jausmi
niai “išbadėjusi”, kitais atvejais 
jausminiai nesusivaldžiusi, ar ji 
būtų viengungė ar ne. Kai ku
rios moterys yra nelaimingos, 
nes jos nesukūrė šilimos gyve- 
ir'mo, kitos gi labiau nelaimin
gos, nes jos yra ištekėjusios, 
teigia gydytojai.

lenkimų). Laikui bėgant, tų su
lenkimų skaičius padidėjo net i- 
ki dvidešimties, šiandieną japo
nai ir kitų kraštų turistai mielai 
perka vėduokles ir jas dovanoja Į 
kaip suvenyrus savo artimie
siems, nes vėduoklė japonų prie 
tarų pasaulyje yra laimės talis
manas. |

Nijolė modeliuoja kailines 
kepuraites

Moters įtakai veikiant

Tapęs kunigu ir vienuoliu, jis 
turėjo progos palaikyti ryšių su 
inteligentiškomis moterimis ir net 
savo autobiografijoje yra išsireiš
kęs: “Nuo pat to laiko , kai aš ė- 
miau įgauti pilną sąmonę ir pra
dėjau reikštis sau pačiam, viskas 
manyje vystėsi veikiant moters 
žvilgsniui ir įtakai”.

Visų pirma moteriškumas jam 
išryškėjo jo paties šeimos rately - 
dėka jo sesučių Francoise ir Mar- 
guerite - Marie, o ypač dėka jo 
pusseserės Marguerite Teillar — 
Cahmbon. Kaip minėtoje knygo
je sakoma, jų draugystėje jis ėmė 
ryškiau suvokti įkvepiančią mo
teriškumo jėgą. Jo vyresnioji se
suo Francoise vėliau tapo vie
nuole ir 1911 m. mirė Kinijoje. 
Antroji sesuo tapo negalinčia ju
dėti invalide, kas Teilhard įkvė
pė parašyti veikalą “Kentėjimo 
dvasinė energija”. Kai ši jo sesutė 
invalidė mirė 1936 m., Teilhard 
skundėsi, kad tai sudarė jam gilią 
vienatvę, apimančią visus jo vi
daus pasaulio elementus. Užtat 
gyva pasilikusi pusseserė, dėka 
jos rodomo atjautimo ir simpa
tijos, padėjo jam atgauti ryžtą pa 
čiuose sunkiausiuose momentuo Nuotrauka Vytauto MaželioAr aš ne voveraitė?

“NAUJOJI MORALĖ”
Antrojo Vatikano suvažiavi

mo drąsūs mostai ir etikos srity
je naujos srovės daro aktualias 
moralės problemas, tuo labiau, 
kai iškyla klausimas lanksčios va
dinamosios situacinės moralės.

Kad šios problemos gyvai svars 
tomos, gali parodyti ir veikalas 
‘The New Morality” (išleido 
rierder and Flerder, New York, N 
Y., 192 pusi., $4,95). Veikalas ko
lektyvinis. Jį suredagavo Williamj 
Dunphy. Čia bazilijonas prof. D. 
Beleya įžangoje rašo apie Kristų 
.storijos eigoje, istorijos prof. M. 
Jheenan meta žvilgsnį į mora-1 
lės raidą, aukštosios Toronto teo- j 
oginės mokyklos direktorius J.E. 
Jruns dėsto apie seksualinės eti
kos apraiškas, prof. L. Devvart su-I 
pažindina su Naujojo Testamen
to morale, prof. A. Wingell svars- 
o apie istorinį sąlytį tarp mora

lės ir pasaulio tvarkoj, prof. E. Sy 
įan nagrinėja etinių dėsnių tęsti
numą, bazilijonas teologijos prof. 
St. Kutz rašo apie jausmų ugdy
mą, augustinionas, ekumeninių 
studijų centro direktorius G. Ba 
um svarsto apie žmogų istorijos 
bėgyje, koncentruodamasis į Va
tikano II antropologiją: pagaliau 
Toronto universiteto Kultūros ir 
technologijos centro direktorius 
M. McLuhan žvelgia į moralės a- 
teitį.

Straipiniai gilūs, išmąstyti, rei 
kalauja iš skaitytojo filosofinio 
pasiruošimo. Autoriai linkę iš-

ryškinti meilės svarbą žmonių 
santykiuose. Primenamas Dosto
jevskio veikale “Broliai Kara- 
mazovai” mirštantis tėvas Zosi- 
ma, kuris klausia “Kas yra pra
garas?”. Atsakoma: kentėjimas 
negalint mylėti.

Pažymima, kad krikščioniško
ji moralė skiriasi nuo senojo Tes
tamento moralės, nes, neįparei
godama paklusti Mozės įstaty
mui, palenkia paklusti morali
niams nuostatams ne iš baimės, o 
iš meilės, kuri yra tobulas moty
vas nusilenkti įstatymui.

J. Pr.

Šypsena
Ji nieko nekainuoja, bet daug 

sukuria.
Ji praturtina tuos, kurie ją 

gauna, ir nepadaro vargšais tų, 
. kurie ją dalina.

Tai įvyksta žaibo greitumu, 
o jos atsiminimas kartais tęsia
si visą laiką.

Niekas nėra taip begaliniai 
turtingas, kad galėtų apsieiti 
be jos.

Ir nieks nėra taip vargšas, 
kad negalėtų praturtėti iš jos 
nešamos naudos.

Ji atneša laimę į namus, sklei
džia taikią dvasią darbovietėje 
ir yra gerų draugų slaptažodis.

Tačiau, ji nėra nuperkama, 
išmaldaujama, skolinama ar pa
vagiama, nes ji yra kažkas, ku
ri neatneša jokios naudos nie
kam tol, kol ji nėra duodama 
laisvai savo noru.

Ir niekam nereikia tiek daug 
“šypsenos”, kaip tiems, kurie 
patys yra bejėgiai duoti ją ki
tiems.

Kanadiečiai mėgsta "mini"
Šaltieji kanadiečiai — dau

giausia prekybininkai pravedė 
balsavimus ir 4 prieš 1 balsais 
pasisakė už merginų dėvėjimą 
trumpų suknelių, vad. “mini”, 
įstaigose. Mini sijonai kanadie
čiuose yra patys populiariausi.

Laiveliai prie Chicagos (aliejus)Jadvyga Paukštienė
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