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Kertine parašte

Kuklus pasiūlymas 
buržuaio-šviesuoliams perauklėti

Vis daugiau Išeivijos meninin
kų ir intelektualų akių krypsta j 
tarybinę tėvynę. Vis garsiau vis 
daugiau jų širdžių plaka nauju 
taktu. Nusivylę kapitalistinės vi
suomenės prieštaravimais, vis la
biau bjaurėdamiesi šmeižikiška 
veiksnių veikla, jie, nors vis dar 
klysdami ir klupdami, vis ryž
tingiau ieško kelio iš tamsos į 
šviesą.

Ir vis dėlto, nežiūrint galingos 
tarybinės tėvynės traukos, nežiū
rint kelių literatūros stambūnų 
(Morkus, Alseika) grįžimo j tė
viškę, per daug išeivijos meno ir 
rašto žmonių per ilgai tebesi- 
kapsto kapitalistiniame mėšlyne, 
painiojasi imperializmo akligat- 
viuose. Kodėl taip yra? Atvirai 
kalbant, čia dalinai kalti ir tė
viškės šviesuoliai aktyvistai, dir
bantys tamsoje paskendusių išei
vijos kūrybinių inteligentų ap
švietimui. Taip, čia gėrimasi 
“Gimtojo krašto” minčių sodru
mu ar Kazakevičiaus gelmine kri
tika, tačiau pasigendama meto
diškumo ir planingumo sūnų pa
laidūnų dvasiniame gelbėjime ir 
lizdan sugrąžinime. Tam gyvybi
niam veiksmui pagreitinti, tieses
niam vieškeliui į tarybinę šviesą 
ir teisybę pastatyti, skiriami keli 
kuklūs pasiūlymai.

Pirmiausia, klaidžiojantiems 
išeivijos buržuazo—šviesuoliams 
ypač reikia griežtesnės, aiškesnės 
klasifikacijos, kuri padėtų jiems 
suprasti, kur jie atsidūrę šiandien 
— ar rytoj. Siūlau juos paskirsty
ti j šias septynias kategorijas, nuo 
paties padugnio iki išganymą

1. Buržuazinis piktybininkas.
2. Prieštaravimuose paklydęs 

buržuą.
3. Doras buržuazinis paklydė

lis.
4. Doras buržuazinis idealis

tas.
5. Drąsus ir doras buržuazinis 

idealistas.
6. Drąsus ir doras buržuazinių 

vertybių perkainotojas.
7. Doras ir aktyvus Tarybų 

sąjungos bičiulis.

Kiek klystkeliavimo, kiek blaš
kymosi būtų sutaupyta, šias kate
gorijas įvedus. Pakėlimas į naują 
kategoriją būtų šventiškai pami
nėtas pažangioje spaudoje. Švie
son kopiantysis žinotų, kokia yra 
sekanti pakopa. O septintąją ka
tegoriją apvainikuotų iškilmingas 
sugrįžimas į tarybinę tėviškę.

Reiktų apsvarstyti ir atitinka
mų uniformų ar žymenų kiek
vienai kategorijai klausimą. Iš 
vienos pusės, tai padėtų išeivijos 
inteligentijai iš karto susigaudyti 
ir susiuostyti. Antra vertus, bur
žuazinio teroro sąlygose tai ga
lėtų pareikalauti per didelių au
kų. Gal išeitis būtų labai subti
liuose žymenyse (ilgas nagas pir
mam, antram ir t. t. pirštui; ar 
alaus markė kiekvienai katego
rijai, pradedant su “Old Bohe- 
mian” ir baigiant juodu “Wuerz- 
burger”).

Tačiau kategorijos, toli gražu, 
nepakankamos didžiojo tikslo 
greitesniam įkūnijimui. Reikia 
nuosekliau supažindinti išeivijos 
buržuazo-šviesuolius su svabiau- 
siais tarybinės tėvynės simboliais. 
Kodėl nepasiuntus jiems nuo 
Lenino sukakties ir TSRS pen
kiasdešimtmečio išlikusius plaka
tus ir maketus, gegužės 1 d. šū
kių transparentus, kuriais jie ga
lėtų apklijuoti savo kambarių sie
nas, lubas, grindis, tuomi pri
dengti kapitalistinės aplinkos 
nuodingumą ir bent dvasioje 
įplaukti į tarybinę jūrą. Atmos
feros sukūrimui praverstų ir 
draugo Brežniovo penkiavalan- 
dinių kalbų magnetinės juoste
lės.

Buržuazo—šviesuoliams, ku
rie nerodytų pažangos po kate
gorijų, plakatų ir tarybinių kal
bėtojų muzikos, turėtų būti su
teikti kelialapiai į psichiatrines li
gonines politiniams nukrypė
liams. Juk jų “skirtinga galvose
na” yra aiškus šizofrenijos įrody
mas. Nuoseklūs ir atsidavę tary
biniai psichiatrai, Pavlovo meto
dų ir modernių chemikalų pagal-
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Paminklas Lietuvos kankiniams
J. DRAUGELIS

Matas Raišupis, DABARTIES 
KANKINIAI. Lietuvos vyskupų, 
kunigų ir tikinčiųjų kryžiaus ke
lias pirmojoje ir antrojoje sovietų 
okupacijoje. Kalbą tikrino Vladas 
Kulbokas. Įrašus piešė Telesforas 
Valius. Nuotraukas perfotografavo 
kun. A. Kezys, SJ. Išleido “Krikš
čionis gyvenime” 197,2 m. Knygų 
serija Nr. 8. Spaudė “Draugo” 
spaustuvė. Knyga turi 436 pusla
pius, kaina $10.00, gaunama “Drau
ge”

Kai Čekoslovakija susilaukė 
‘‘Prahos pavasario”, kada jau 
buvo galima pasakyti tiesos žodį, 
tuojau spaudos puslapiuose, dau
giausia atsiminimų forma, buvo 
pavaizduotos visos kančios, ku
rias čekoslovakams teko pakelti 
vadinamojo stalinizmo arba 
griežtojo režimo metais. Tada bu
vo suskaičiuotos nekaltai žuvu
sias aukos, kiek tai buvo įmano
ma, duotas vaizdas, kuris iki tol 
buvo dengiamas nuo viešumos 
akių. Iš visų tų viešumon iškel
tų faktų išryškėjo ir Bažnyčios 
persekiojimo įvairūs etapai, su
skaičiuotos kankinių masės.

Panašus likimas ištiko ir Lie
tuvos Bažnyčią, kai Lietuva bu
vo rusiškųjų komunistų okupuo
ta. Tuojau buvo užsimota sunai
kinti Bažnyčią, suardant jos orga
nizaciją, likviduojant jos vadus 
vyskupus ir kunigus.

Pirmieji okupacijos metai 
(1940—41) yra daugelio mūsų 
išgyventi, suduotieji Bažnyčiai 
smūgiai yra žinomi, nors ir to 
laikotarpio smulkesnės statistikos 
beveik nėra. Bet ką atnešė Lie
tuvos Bažnyčiai antroji okupaci
ja, žinome tik bendrais bruožais: 
dalis bažnyčių uždaryta, 4 vysku
pai ir daugiau kaip 300 kunigų 
ištremta į Sibirą, nekalbant jau 
apie 300.000 gyventojų, ištremtų 
į Sibirą kančiai ir mirčiai. O jų 
dauguma buvo tikintieji. Juk tai 
(buvo fizinis teroras — noras su
naikinti Bažnyčią, jos vadus ir 
narius. Kaip visa tai vyko, kokio
se aplinkybėse, deja, mažai žino
me, neskaitant labai nedaugelio 
asmenų, pasiekusių laisvę, pasa
kojimų, kurie irgi yra tik frag
mentiniai, labai riboti. Apie aną 
baisųjį periodą (kuris iš dalies 
tęsiasi ir dabar, tik kitoje formo
je) ir pačioje Lietuvoje tylima. 
Nors ateistinė propaganda visaip 
stengiasi pateisinti vyskupų ir ku
nigų trėmimus, tačiau “nusikal
timus” sufabrikavo vos tik porai 
vyskupų ir keliasdešimčiai kuni
gų, neva už partizanų (kuriuos 
vadina banditais) rėmimą. Bet 
kur kiti? Už ką jie buvo nuteis
ti išgabenti į Sibiro koncentraci
jos lagerius? To komunistai ne
pasako, neduoda motyvų nė 
priežasčių. Neišdrįsta pripažinti, 
kad tai buvo žiauraus religinio 
persekiojimo aukos. Komunistai 
visam pasauliui skelbdami, kad 
Sovietų Sąjungoje nebuvo ir nėra 
religijos ir Bažnyčios persekioji
mo, apie nekaltas aukas nutyli ir 
draudžia apie tai kalbėti. Dėl to 
ir sunku gauti konkrečių duo
menų tiek apie asmenis, tiek apie 
atskirus įvykius iš tos negailes-

tingos ir nesibaigiančios komu
nizmo kovos su Bažnyčia ir ti
kinčiaisiais Lietuvoje.

Šią spragą bent iš dalies už
pildyti ėmėsi Matas Raišupis, už
simojęs surinkti visur išmėtytus 
duomenis, faktus, įvykius apie 
Lietuvos vyskupų, kunigų ir ti
kinčiųjų kryžiaus kelią pirmoje ir 
antroje sovietų okupacijoje. Jis 
■tarsi iš įvairiaspalvių akmenėlių 
■norėjo sudaryti kiek galima pil
nesnį mozaikinį paveikslą. Tų 
pastangų vaisius — “Krikščionis 
gyvenime” knygų seserijos aštun
toji knyga “Dabarties kanki
niai”.

Kaip autoriui- pavyko užsibrėž
tas uždavinys?

Reikia tuojau pastebėti, kad 
knygos autorius savo užsibrėžta
jam tikslui medžiagos surinko la
bai daug. O toji medžiaga, tik
riau jos trupiniai, išmėtyti spau
dos puslapiuose, užsilikę labai 
atsargiai rašytuose iš Lietuvos 
laiškuose, kai kurių asmenų at
mintyje ar jų asmeniškuose už
rašuose, dalis net komunistinėje 
spaudoje. Visa tai surinkti, siste

Šv. Kazimiero bažnyčios Vilniuje centrinio kupolo viršūnė, besibaigianti Lietuvos valstybingumo simboliu 
— Didžiųjų kunigaikščių karūna ir kryžiumi. Šios šventovės pradžia ir vėlesni šimtmečiai tampriai Uusieti 
su Lietuvos globėjo šv. Kazimiero vardu ir kultu: bažnyčios pamatų kertinis akmuo kaip tik pašventintas 
šv. Kazimiero kanonizacijos iškilmėse 1604. V. 12. Bažnyčia yra puošnus ir pats didžiauįjas barokinės ar
chitektūros paminklas sostinėje. Lietuvio religinius ir tautinius jausmus siekdami begėdiškiausiai suniekin
ti, šiandieniniai Lietuvos okupantai rusai - bolševikai šią šventovę pavertė ne kuo kitu, o antireliginiu mu
ziejumi.

mingai surūšiuoti buvo nelengvas 
darbas. Savaime suprantama, 
kad surinktieji duomenys negali 
būti šimtu procentų tikri. Jie 
kartais gali būti asmeniškų per
gyvenimų padiktuoti, kaip lygiai 
negarantuotinas patikimumas ir 
komunistinėje spaudoje paduotų 
įvairių “faktų”, žinant, kad jie 
atsirado tardymo metu, iš anksto 
sudarius kaltinimą ir pasmerki
mą. Tai nėra savanoriški “prisi
pažinimai”, o išgauti prievarta, 
taigi dabai abejotinos vertės.

Knygos autorius surinktąją me
džiagą suskirstė į penkis skyrius. 
Pirmąjį pavadino “Kai laisvės 
saulė nusileido”. Čia pasakojama 
apie pirmąją Sovietų Rusijos 
okupaciją, trumpai suminima 
vokiečių okupacijos meto kunigų 
aukos, antrosios rusų okupacijos 
pirmosios dienos. Toliau kalba
ma apie “salą ateizmo vandeny
ne” — Kauno kunigų seminariją, 
sunaikintas ir uždarytas bažny
čias, tikinčiųjų priešinimąsi. Dar 
šiame- Skyriuje randame žinias 
apie Vilniaus bažnyčias ipo 25 
metų okupacijos, ir pagaliau apie 
du vyskupu okupacijos metais: 

vysk. K. Paltaroką ir vysk. A. Ka
rosą.

Antrasis, gana keistai pavadin
tas, knygos skyrius —“Gegutė1- 
le, tu anksčiau parlėki” — 
pačiu vardu skaitytojui nieko ne
pasako. O knygos autorius čia 
tais vienos partizanų dainos žo
džiais norėjo papasakoti apie ku
nigus, nukentėjusius dėl partiza
nų. Duomenys paimti dąugiausia 
iš komunistų propagandinės lite
ratūros (ypač iš “Žudikai baž
nyčios prieangyje”), kurioje (bu
vo paduoti dvasiškių neva prisi
pažinimai dalyvavus partizanų 
veikloje arba ją visaip rėmus. Ko
kios vertės tie prisipažinimai, ge; 
rai žinome, kai jie išgaunami il
gų tardymų ir kankinimų pa
baigoje. Jais knygos autorius ar 
ne per daug patikėjo ir rėmėsi. 
Kalbant apie Lietuvos dvasinin
kų kančias, šiame skyriuje įspū
dis lyg ir silpninamas, kada pa
rodoma dvasiškių ryšiai su parti
zanais. Gaunasi įspūdis, kad čia 
lyg pateisinamos okupantų nau
dotos priemonės prieš dvasiškiją.

Betgi viena yra tikra, kad už 
tą neva partizaninę veiklą yra 

nukentėję kelios dešimtys kuni
gų. Jų vardai žinomi, jie buvo 
ištremti į Sibirą, žinomos ir tos 
partizaninės veiklos kai kurios 
aplinkybės. O jos buvo grynai 
kunigiškos—.pastoracinės: dvasi
nis aptarnavimas asmenų, veiku
sių pogrindyje ar su ginklu ban
džiusių ginti krašto laisvę. Siame 
skyriuje plačiai yra aprašyta Tel
šių vyskupų B. Borisevičiaus it 
Pr. Ramanausko tardymas, kalti
nimai ir bausmė. Skyrius (baigia
mas ištrauka iš 1947 metų Lie
tuvos tikinčiųjų laiško Šventajam 
Tėvui.

Trečiasis knygos skyrius yra 
pavadintas “Katakombų Bažny
čia”. Čia .randame įvairų dva
siškuos kančių epizodų: suėmi
mai, tardymai, trėmimas, pasto
racinė veikla Sibire, kančios ir 
mirtys vyskupų Reinio, Matulio
nio, Ramanausko. Be to paduo
ta daugiau kaip 130 kunigų pa
vardės ( kai kurių su ilgesnėmis 
biografijomis), kentėjusių Sibire 
ir mirusių arba ištrėmime arba 
grįžus į Lietuvą. Skyrius baigia
mas vieno .kito kunigo pastoraci
nio darbo Sibire užuominomis.

Ketvirtasis knygos skyrius 
“Audra tebesiaučia” sumini po 
Stalino mirties trumpą atoslūgį, 
toliau aprašo vysk. Paltaroko 
paskutines gyvenimo dienas ir 
mirtį, vysk. Steponavičiaus nuo 
pareigų nušalinimą, Klaipėdos 
bažnyčios dramą, Skiemonių įvy
kius, Kauno kunigų seminarijos 
vargus, vysk. Maželio veiklą, ku
nigų baudimus už vaikų religi
jos mokymą. Toliau paduotos 'tai
syklės, kuriomis Religijų reikalų 
tarybos įgaliotinis Justinas Rugie
nis vaduojąs, varžydamas Baž
nyčios ir dvasiškuos veiklą, anke
tos, kuriomis tikrinama jaunimo 
i/ suaugusių religingumas, vėl 
kelių nukentėjusių kunigų por
tretai, paskutinio meto kunigų 
bylos ir bausmės už vaikų tiky
bos mokymą. Skyrius baigiamas 
trumpo.mis žiniomis apie Sibirą, 
tą lietuvių tautos Golgotą.

Paskutinį knygos skyrių sudaro 
'įvairūs sąrašai, statistikos ir len
telės, iš kurių matyti kondensuo
tas vaizdas, koks buvo skaičius 
bažnyčių, koplyčių, dvasiškių 
Lietuvoje 1940 metais ir koks yra 
šiandien; kiek 1960—71 m. yra 
mirusių ir naujai įšventintų ku
nigų. Pagaliau paduotas pilnas 
sąrašas 1940 m. Lietuvoje dirbu
sių kunigų ir jų likimas iki 1972 
m. pradžios.

Knygos gale įdėta knygos me
cenato kun. Pijaus Leikešio atvaiz
das ir trumpa biografija. Tokia 
jau Amerikoje mada, pagerbiant 
knygos mecenatus. Vieno, ko la
bai pasigendama, tai knygos gale 
asmenvardžių ir vietovardžių ro
dyklės. Ją sudaryti, tiesa, reikia 
daug laiko, bet šioje knygoje ji, 
atrodo, buvo būtina, juoba, kad 
apie tą patį asmenį dažnai kalba
ma ne vienoje, o keliose knygos 
vietose.

•
Kaip iš knygos turinio matyti, 

medžiagos yra surinkta labai 
daug ir labai vertingos bei įdo
mios. Autorius ją traktavo su 
meile ir tam tikra pagarba. Gal 
dėl to iš po jo plunksnos, beieš
kant šiltesnio žodžio, gražesnio 
posakio, tikrovė kai kur panaši į 
beletristiką, o ne dokumentais 
paremtą istoriją. Gal dėl medžia
gos gausybės, gal dėl skubėjimo 
kiek galint greičiau knygą įduo
ti į skaitytojo rankas, pasigenda
ma medžiagos sistemingesnio su- 

(Nukelta j 2 psl.)
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Lietuvos 
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bos klaidų, kai kur yra likę ir 
stambesnių, pvz. 378 p. visiškai 
nereikalinga trečioji eilutė iš vir
šaus.

Knygoje panaudota medžiaga 
yra gausiai dokumentuota. Ta
čiau nuorodas į šaltinius kny
gos autorius vienas paliko tekste 
(tokių yra daugiausia), o kitas 
įdėjo atskirai knygos gale. Būtų 
buvę nuosekliau laikytis arba 
vieno arba antro būdo. Skaityto
jui yra patodgiau, kai, perskaičius 
žinią ar faktą, čia pat (geriau 
puslapio gale) paduota ir. šaltinis.

•

Visos čia padarytos pastabos

Šv. Jono bažnyčia ir varpinė Vilniuje, šventovė statyta dar Vytauto 
laikais, ir pagrindiniame savo plane yra gotikinės architektūros pa
minklas. Pokario metais rusai - bolševikai bažnyčią uždarė, palikdami 
ją lėtam irimui ir laiko dantų malonei. Tik pastaruoju metu Vilniaus 
un i ve rytėto rūpesčiu ji atiduota universiteto žinion, remontuojama ir 
naudojama įvairioms mokslinio pobūdžio parodoms.

(Atkelta iš 1 psl.) 
skirstymo, suklasifikavimo pagal 
objektą ir turinį. Taip ir lauk
tum, kad pvz. visa, kas žinoma 
apie vyskupus, būtų paduota 
vienoje vietoje, viename skyriu
je. Dabar, apie juos rašant ke
liose vietose, gaunasi pasikartoji
mai. Knygos skyriai nėra aiškiai 
apriboti vienu kuriuo klausimu. 
Pvz. skyrelyje “Šventovės pele
nuose”, kur kalbama apie baž
nyčių naikinimą, įdėta Molėtų 
klebono Lajausko nužudymas. 
Skyrelyje “Akimirkos iš tikinčių
jų priešinimosi” įdėta šv. Jono 
bažnyčios Vilniuje likimas. Po
skyris “Vyskupas Stalino viešpa-
tavimo laikais” galėjo būti pa
vadintas “Vyskupai Stalino me
tais” ir paduota visų vyskupų 
anuo metu likimas. Skyrelis “Ke
li vyresniųjų kankinių portretai” 
(331—349 p.) pilnai tiko įjungti 
į skyrelį “Vardai Kristaus kan
kinių kapinyne” (172—204 p.). 
Atrodo, kad knygos autorius, kai 
knyga buvo jau parašyta, dar ga
vo naujos medžiagos, bet nenorė
jo savo darbo perredaguoti ir ją 
į atitinkamas vietas įjungti. To
dėl įdėjo į knygos pabaigą tai, 
kas labai tiko įterpti į kitus kny
gos skyrius.

Skyriuje “Okupantų uždarytos 
bažnyčios” yra paminėtos kelias 
ir evangelikų liuteronų bei kalvi
nų bažnyčios, tačiau ne visos. 
Vaizdo pilnumui tiko parinkti 
medžiagos ir apie kitų konfesijų 
Lietuvoje sunaikintas bažnyčias 
ir čia jas paduoti.

Kad knyga leista paskubomis, 
matyti iš paliktų nepastebėtų 
stambesnių klaidų. Pvz. 193 p. 
rašoma kun. Jonas Rakickas, o 
kitose vietose tikrasis jo vardas 
Juozas. Tėvas Pijus-Jurgis Andri- 
jaitis (bet gal taip parašė ko
munistinis šaltinis?), kai tuo tar
pu tikroji pavardė yra Andraitis. 
Be to, Religinių reikalų tarybos i 
įgaliotinis yra ne Rugienius, kaip 
Visur knygoje rašoma, o Rugienis.

Be smulkesnių rašybos ir skyry-

Edmundo Laucevičiaus netekus
Didelis nuostolis Lietuvos kultūrinės praeities mokslui

chyvus, vis parsiveždamas doku
mentaciją savo rašiniams.

Paskelbė studijas iš numizma
tikos, auksakalystės ir popierinin- 
kystės istorijos (Iš lietuvių kultū
ros istorijos IlI-me tome, 1961 m. 
“Kauno pinigų kalykla”, gi — 
Vl-me tome, 1964 m. “Kauno 
auksakaliai XV-XVII” ir “Lietu
vos popieriaus dirbtuvės XVI - 
XVII amžiais”). Ir tų studijų es
minis bruožas — kruopšti, išsami 
dokumentacija.

Bet monumentalią reikšmę turi 
jo didžiulis (didelio-albuminio 
formato) veikalas—monografija 
"Popierius Lietuvoje XV - XVIII 
a.”, išleista 1967 m. Vilniuje. I- 
as tomas, 287 p. apima semiamo
jo popieriaus gamybos technikos 
ir to popieriaus gamybos Lietu
vos DK duomenis. II-as tomas, 
557 p, Lietuvoje gaminto popie

S. m. sausio mėn. 7 d. Vilnių-, 
jė, po sunkios ligos, mirė lietu
vių kultūros istorikas Edmundas 
Laucevičius. Buvo gimęs 1906. 
VII.31 d. Šiauliuose. 1929 m. bai
gė VDU teisių fakulteto ekono
mijos skyrių, gi 1950 m. — Vil
niaus universiteto istorijos ir fi
lologijos fakultetą. 1925-35 m. 
tarnavo Lietuvos Finansų minis
terijoje, prekybos departamente, o 
1935-40 m. Užsienių reikalų mi
nisterijoj ir buvo Lietuvos pasiun
tinybės Londone sekretorius. 
1940-63 m. dėstė anglų kalbą 
įvairiose vidurinėse ir aukštosio
se Vilniaus mokyklose. Greta to, 
tyrinėjo Lietuvos materialinės 
kultūros istoriją, aplankydamas 
veik visas Lietuvos bibliotekas, 
muziejus ir archyvus, o taip pat 
Krokuvos, Varšuvos, Poznanės, 
Lvovo, Minsko, Gardino, Rygos, 
Talino, Leningrado, Maskvos ir 
Vakary Europos muziejus bei ar

Vilniaus katedros Šv. Kazimiero koplyčios detalė su krikštykla ir Di
džiųjų Lietuvos kunigaikščių skulptūromis. Šioje koplyčioje šimtmečius 
tikinčiųjų buvo lankomas šv. Kazimiero karatas, padėtas viršum kop
lyčios altoriaus. Pokario metais, rusams - bolševikams istorinę Vilniaus 
katedrą uždarius ir pavertus ją meno galerija bei koncertų sale, ir šv. 
Kazimiero karstas iš čia turėjo būti išneštas į šv. Petro ir Povilo baž
nyčią Antakalnyje.

riaus vandens ženklų (filigranų) 
atlasas, apimantis 4277 tokių 
ženklų piešinius. Istorinę dalį su
daro net 39 popieriaus fabrikų, 
veikusių LDK, aprašymas; tų 
fabrikų atsiradimo ir popieriaus 
gamybos raidos Lietuvoje vaizdi 
apžvalga. Mūsų kultūros istorijo
je tai pirmutinis ne tik tos srities, 
bet ir iš viso tokios apimties dar
bas. Jo svarbą galima suprasti, 
tik palyginus jį su kitų kraštų to
kios rūšies tyrinėjimų duomeni
mis. Tai puiki dovana visiems 
paleografams ir nedatuotų rašy
tinių dokumentų bei spausdinių 
tyrinėtojams. Visai vertai tas vei
kalas iš karto atkreipė istorikų, o 
ypač archyvistų, bibliotekininkų 
(pvz. tarptautiniame suvažiavime 
Londone) ir paleografų dėmesį. 
Veikalas tarptautinėje mokslinių 
knygų parodoje buvo apdovano
tas aukso, medaliu. Tai pirmuti
nis, lietuvio parašytas, veikalas 

nemažina knygos vertės. Jos pa
minėtos tik tam, kad, leidžiant 
antrą laidą, arba darant knygos 
vertimą į svetimą kalbą, būtų pa
stebėta tai, kas galima patobu
linti, pataisyti. Autorius šios rū
šies darbu pramynė pirmąjį taką. 
Ateityje ant padėto pagrindo bus 
galima, surankiojus naujų plyte
lių, naujų faktų, papildyti ir 
puošti didžiulį autoriaus pastaty
tą paminklą Lietuvos kanki
niams. Salia Romos šv. Petro ba
zilikoje netoli Apaštalų Kuni
gaikščio kapo lietuvių aukomis 
įrengtos Gailestingumo Aušros 
Vartų Dievo Motinos koplyčios, 
skirtos amžinam atminimui visų 
Lietuvos Bažnyčios kankinių, M. 
Raišupio knyga “Dabarties kan
kiniai” yra tarsi ano paminklo 
pratęsimas. LTž tai visi lietuviai, 
kurie supranta it vertina aukos 
prasmę, yra autoriui ir knygos 
leidėjams dėkingi. Knyga skaito
ma, kaip nenutrūkstamas filmas, 
kuriame vaizdas seka vaizdą, ku
ris vis skaudesnis, įdomesnis, 
prasmingesnis.

CHICAGOS IR APYLINKĖS 
DALININKŲ PARODA

Dvimetinė Chicagos ir apylin
kės dailininkų paroda įvyks Chi
cagos meno institute nuo kovo 
30 iki gegužės 6 dienos.

susilaukęs tokio tarptautinio dė
mesio.

Tas E. Laucevičiaus parengtas 
vandens ženklų atlasas nuo kitų 
panašių leidinių skiriasi visų pir
ma skaičiumi išnagrinėtų ir re
produkuotų ženklų, o taip pat ir 
jų chronologine apimtimi. Dau
gumas vandens ženklų reprodu
kuota iš naujų, iki tol niekieno 
nenagrinėtų šaltinių, dokumentų. 
To siekiant, reikėjo peržiūrėti, nu
fotografuoti, perpiešti ženklus iš 
šimtų tūkstančių lapų. Visi ženk
lai atlase surikiuoti pagal temati
ką, alfabetine pavadinimų tvarka 
ir perpiešti natūraliame dydyje. 
Informacijas apie tuos ženklus 
randame I-me tome, kur nuro
doma paskiro archyvinio doku
mento ar spaudinio saugojimo 
vieta, o taip pat ir tų dokumen
tų datavimas. Daugumos van
dens ženklų inicialai dešifruoti ir 
tie ženklai smulkiai aprašyti. 
Ženklų sąrašai, sudaryti įvairiais 
pagrindais, suskirstyti ir pagal 
metus, ne tik labai padeda, ieš
kant reikiamą ženklą, bet ir pa
teikia gana išsamių duomenų 
apie paskiro ženklo atsiradimą, jo 
kilmę.

Besilankydamas 1969 metų pa-

Kertine parašte
• Atkelta iš 1 psl. i

ba, padėtų jiems greičiau pabėgti 
iš buržuazinio, marazmo į sveiką 

1 ir švarią bolševikinę sąmonę.
O itin sudėtingi ligoniai, su 

įkalkėjusiais ideologiniais pikt- 
augliais, galėtų pasinaudoti pag
rindinėmis tarybinėmis intelektu
alų perauklėjimo institucijomis. 
Mes atsimename, koks pilnas 

. prieštaravimų buvo, sakykime, 
j Kazio Borutos ar Antano Miški
nio kūrybin's kelias. Kaip jie su-
gebėjo įveikti prieštaravimus ir, 
palaipsniui, tapti vis pareiginges- 

: niais socialistinio realizmo šauk- 
j liais? Keletas metų priverčiamo 
' darbo stovykloje! Ir tėviškėje pa- 
l silikę rašytojai doriau elgėsi, ži- 
I nodami, kad tokios stovyklos vei
kia. Kapitalistiniai šmeižikai yra 
priplepėję eilę nesąmon'ų apie 
tas stovyklas. Iš tikrųjų, jos yra 
šviesus tarybinės vyriausybės so
cialistinio humanizmo įrodymas. 
Tarybų valdžia negaili nei lėšų 

j nei personalo savo intelektualams 
perauklėti darbo stovyklose, už
uot leidusi jiems klaidžioti ir 
nykti anarchinėje “laisvėje”, 
kaip buržuaziniuose kraštuose. Ir 
tėvai kartais baudžia vaikus, kad 
tie dorais žmonėmis taptų! Tokia 
yra gili tarybinių priverčiamo 
darbo stovyklų prasmė!

Taip, reikia numatyti galimy
bę, kad perauklėjimo procese 
koksai buržuazo—Šviesuolis ims 
ir nugaiš. Bet kokia prasminga 
būtų tokia išgaištis, daug pras
mingesnė už nykimą kapitalisti
niame mėšlyne! Numiręs, jis ži
notų, kad išgaišo kely į šviesą! Ži
notų, kad bus bematant išleista 

baigoje Chicagoje, velionis, pasa
kodamas apie savo darbus Lie
tuvos kultūros istorijai tirti, sa
kėsi, jog jau buvo atidavęs lei
dyklai kitą didelį veikalą "Kny
gų įrišimas Lietuvoje XV - XVIII 
a.”, kuris irgi turįs būti didelio 
formato ir apimti netoli tūkstantį 
puslapių. Taip pat sakėsi bebai
giąs rinkti medžiagą ir, grįžęs į 
Vilnių, prisėsiąs apipavidalinti to
limesnį veikalą "Apie auksaka
lystę Lietuvoje”, kuris turėjo 
apimti daugiau kaip pusantro 
tūkstančio puslapių. Medžiagą 
Šiems savo veikalams E. Lauce
vičius pradėjęs rinkti, dar būda
mas Anglijoje, nuolat lankyda
mas muziejus, bukinistus, gi 
“rimtai”, sakėsi, kokia trisdešimt 
metų gyvenęs tik tų temų minti
mis.

1972. XI. 30 d. Vilniuje, G. K., 
buvo paskelbtas pasikalbėjimas su 
E. Laucevičiumi, tačiau jame ne
randame nieko konkretaus apie 
tai, kaip toli jis buvo pažengęs 
parengime anos knygos apie 
auksakalystę. Reikia manyti, kad 
toji medžiaga, kuria nors forma, 
irgi pasirodys spaudoje, liudijant 
didelę apimtį velionio įnašo į lie-I

(Nukelta į 6 pusi.)

REZID. TEL. 232-4688

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija Ir moterų Ilgo.
Ginekologinė Chirurgija 

8449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-8446 

Priima ligonius pagal susitarimą 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR, ANNA GALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKI .ffiS LIGOS
Pritaiko akinius 

2858 Weat 63rd Street 
VaL. kasdien 16—18 vai. ir 1—* 
rak. Beitadlenlals 10—1 vai. Trečiac 
atdaryta. Ligoniai priimami susitari 

Ofiso telefonas PR 8-8228 
Rea. teleel. TOAIbrook 6-6076

DR. VL, BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-člos Ir California 

Plrmad., antrad., ketvirtad. nuo 
6 tkl 7:80 vai. vakaro 

Seštad. nuo 2 iki 8:80 vai. 
Trečiad lr penktad. uždaryta.

Ofiso telef. 476-4042 
Resid. tel WAlbroolt 6-3048.

Remkite “Draugę”.

pomirtinė jo knyga, kad jo pa
vardė įžygiuos į tarybinę enciklo
pediją — amžinam gyvenimui.

Tad nebegaiškime, draugai ir 
draugės. Svarbiausia, veikime 
planingai, sekime čia išdėstytus 
pasiūlymus! Jei taip veiksime, su
silauksime greito laimėjimo. Jau 
matau švintant tą dieną, kai per 
laukus ir jūras tarybinėm tėviš
kėn ims vingiuoti išeivijos buržu- 
azo—šviesuolių gurguolės, laime 
švytinčiomis akimis, tarybinio ad

OR. C. K. BOBELIS
NKSTŲ IK ŠLAPUMO TAKI. 

t'HIIU'KGI.I š

Tel. — 695-0533
l <»X V Al.I.n MEDICAL CENTU

860 Su mm K Strwt
Konto 58 — Elgin 11linoi>

lel OftflO III*. 1-5819, re’/. 388 22!*?

OR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ."

2431 VVest 71 M Strrel
Vai pirm. ketv l iki 7 popiet
antr . penkt 1-6 treč u Aelt Mt
susitarus.

Dr. Ant Rudoko kabinėta perPm?

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: plrmad. Ii 
ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. ir penk 
tad. 10------- 4. šeštad. 10—8 vai.

Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-0980

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUlLDINf 

6440 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rezid. Tel. — GI 8-0873

I DR. W. M. EISIN • EISINAS
■ AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
8132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2676 
falandos pagal susitarimą. Jei ne 

atsiliepia, skambinti: MI 8-0001

Tel — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 

3907 VVest t03rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rezid. — Prospect 8-808) 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K 8 A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Plrmad., antrad.. ketvlrtad. Ir penki 
nuo 12 Iki 8 vai. Ir nuo 5 Iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7276
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VVest 63rd Street 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad Ir šeštad. uždaryti

Visi telefonai 652-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-18 tr 4-7 Trečiad l> 
šeštad. tik susitarus.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4151 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero 

Kasdien 1-8 vai. tr 6-8 vai. vale. 
Išskyrus trečiadienius. 

Betadleniala 12 Iki 4 vai. popiet

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. nuo 18-4 vaL p. p. 6-8 
vai. vak. šeštad. 12—1 vai. p. p. b 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING

7156 South We«tern Avenue
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 
2 v. popiet Trečiad. lr Seštad. nuo

10 v. ryto iki, 1 v. popiet.
Ofiso telef. RE 7-1168 

Rezid telef — 288-2818

Perskaitę “Draugą", duo 
'fifp ii kitiem* pasiskaityti

renalino plazdinamomis širdimis. 
Į Jau jie artėja prie budriai sau
gomų tarybinės tėvynės sienų. 
Prasiveria varta’-, išsijungia mi
nos, atšimpa vielų spygliai, užsi
čiaupia budrūs šunys—sargybi
niai, nusišypso tarybiniai pasie- 

I niečiai su apsiaustais—palapinė- 
i mis, šiltai apkabina didžiojo bro- 
1 lio rašytojai—ąžuolaliemeniai, 
saulė nušviečia vešlųjį socialisti
nio reahzmo sodą, juokas ir 
džiaugsmo ašaros...

Buržuazo—šviesuolis

(Redakcijos pastaba. 
Šioje vietoje sakinio ir rašinio pa
baigą ištirpdė susjaudinusio au
toriaus ašaros).

0R. NINA KRAUCEI 
KRIAUčELIONAITf

% RI Ai'TUJA IK
6132 S. Kedzie Avė

lel WA 5-26?o (tentai Heliu* skaii 
blntl 471 0225 Valandos pagal m* 
įtarimą

>riao IIK I-Ifilh Ke/. I’K

0R. J. MEŠKAUSKAS 
iYDYTOJAS TR CHIRURGĄ' 
SPECIALYBE VIDM'S 1.1008 

?454 VVest 7lst Street
,7 lst Ir Campbell Avė. knmpn-, 

Pirmad . antrad. ketvlrtad Ir penkt 
nuo 3 vai. popiet Iki 7 vai vV 
Ketvlrtad Ir šeštad nuo 9 v rv” 

Iki 11 vai. ryto — tik susitarus

OR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2818 VV. 71st St. — Tel. 737-5148 
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 

“contact lenses”
Vai pagal susitarimą ITždarvta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS IJGOS 
5159 South Damen Avenue 

1*1. Ofiso PR 6-7800 Narnų 026-7607 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Offiso tel.: 799-3720
IZOLDA M. RADVILA, M.D.

AKIŲ GYDYTOJA IR CHIRURGE 
3235 \V. VOLI3IER

(Kampas 203 St. ir Kedzie Avė.)
Flossmoor, Illinois 60422 
Valandos pagal gusi tarimą.

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės lr Prostata 

CHIRURGIJA 
2656 VVest 63rd Street

Vai. antr? d. nuo 1-4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso tel. 776-2881,: rez. 448-554f

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

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rez. GRovehill 6-0617

Valandos: pirm, tr kel nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 vai. vak 
antr. Ir penkt nuo 12 Iki 2 vai. p. p 

ir vakarais pagal silRitarfmą

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst Street 

TEL. — 825-8286 
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—11 
ryto 2—8 vai. vak. Seštad. 1 Iki 
i v. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta

Rezid. tel. WA 6-3088.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas Ir rez., 2652 W. 58tli St. 

Tel. PRospect 8-1223.
Oflao vai.: Pirm., antr., treč. Ir 

penkt. nuo 2 Iki 4 vai ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet tr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2128. Namų GI 8-8186

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 7lst Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv Ir penktad 
8-4 tr 0-8 Treč Ir šeštad uždaryte

Tel. PRospect 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAIKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 0—8 vai 
vak., penktad. ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

TeL ofiso PR 6-6446

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141. Namų 036-4856 

Vai: pirm., antr. ketv. 2—6 tr 6—8, 
penktad 2—6 ftešt pagal susitarimą



Šeštadienis, 1973 m. vasario mėn. 3 d.

Pas jaunų dienų bičiulį
JURGIS JANKUS

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS. LITERATŪRA

vėliau paaiškėjo, tuo pačiu im- Tiesa, pušaitės į medžius užau- 
petu jis varo visas šešias savai- gusios, net visą kalno šlaitą už- 
tės dienas ir priedo dar sekma-j stoja. Truputis brūzgynų tik pa
dienio popietį, jeigu popiečiu ga-1 čioje viršūnėje tekyšo. Pamatęs 
Įima vadinti laiką nuo ketvirtos 
po pietų ligi devintos ar net de
šimtos vakaro. Bet tą sužinojau 
vėliau, o tuo tarpu (po pasisvei
kinimų ir apsikabinimų) pasakė, džiulio lango ir išsižioju: nebėra

— Aš dar turiu mažą reika- puikios, gėlėmis įrėmintos, tera-
liuką, o judu Koste parlydės na- sos, nebėra Fatimos Marijos, ne-
mo. O! Tenai rasi naujų dalykų! bėra paties gražiausio pušyno, o
Ir kokių dalykų! Tik tu (čia jau jų vietoje vėpso kažin kiek pėdų

Pomeroj miestelyje paliegusio gy-j Kostei) jam nieko nesakyk, tegu pločio ir dar kažin kiek gilumo
dytojo kabinetą ir ėmė gydyti ka- pats pamato. Tai nustebsi! Bro- ' raudonmolyje išvarvolytas grio

vys; Jo raudonam dugne kai kur 
dar tebekėpso milžiniški akmenų 
gurvoliai, o tarp jų kelios didžiu
lės žemkasės.

— Tai tokie nuostabūs daly
kai pas jus? — pasakau per petį.

— Tai jau tokie, — atsidus
dama pakartoja Koste.

— Kai leki lyg galvą pametęs 
greitkeliu, yra neblogai, bet kai 
tau pačioj panosėje ir dar tavo 
sukurtas gražiausias vietas žem
kasė rausia, tai...

— Bet kad tuo greitkeliu nie
kur ir nenulėksi. Čia tuoj už tri
jų sodybų jis įeis į tą patį vin
giuotą kelią, kuriuo atvažiavom.

— Praplatins ir aną...
— Ne, aną paliks tokį

Kad žinotum, kaip Edmundas ko
vojo, kad išvažiavimą padarytų 
ties senuoju keliu. Galėjo kiek 
praplėsti, vingius patiesinti. Ir 
apskritai, kiek čia tuo keliu kas 
važiuos, kai miestelį galės greit
keliu aplenkti. Bet ne! Reikėjo 
kam gerai uždirbti, tai ir rausia 
kalną.

— Po kuriuo prirausta tiek 
daug urvų, kad gali būti net to
kių, apie kuriuos niekas nieko

Amerikos milijoniniu mastu 
mūsų čia, rodos, tiek nedaug, bet, 
gerai paieškojęs, beveik visur 
rastum kokį užsimetusį lietuvį.

Aną kartą aplankę Geongijos 
pušynuose įstrigusį sūnų, kelias 
dienas pasidžiaugę kalnais, stab- ' 
terėjome aplankyti, pačiam pie
tiniame Ohio valstijos maišgaly' 
nusėdusi, jaunų dienų bičiulį Ed
mundą Butrimą. Jis čia gal prieš j 
kokia penkiolika metų nusipirko! 
Ohio upės krante nu'įsusiame'

liuk, tai nustebsi!
Važiuoju ir galvoju, kokių 

naujų stebuklų bus pridaręs. Kai 
tada buvau, šalia 33-čiojo kelio 
buvo nusipirkęs kalno šlaitą, ato
kiai nuo kelio pasistatęs erdvų 
namą, apie kurį Koste buvo pri

žin kelintos kartos angliakasių 
palikuonis.

Pomeroj pasiekėm apie 4 vai. 
po pietų, kada dieninės valandos 
baigiasi. Susiradau siaurą, aukš
tą, kitų namų ankštai suspaustą, 
lyg krūvon stumte sustumtą, pa
statą, kuriame pagal adresą ture- daiginusi gausybę gėlių, o jis pats 
tų būti jo kabinetas. Žmoną pa- brūzgynais apšepusį šlaitą jau 
lieku pasėdėti mašinoje. Sakau: buvo pakeitęs į jauną kvepiantį 
"Tu pažiūrėk į tą rusvą, ligi tirš- pušyną. Dabar daugumas tų pu- 
tumo užterštą Ohio upės srovę, šelių turėtų jau bešokti į pušis 
o aš eisiu mesti akį, ar Edmun
das tebėra čia. Juk žinai, kad 
daktarai nemėgstu ilgų darbo va
landų”.

Įeinu. Laukiamasis ilgas, siau
ras. Prieš kažin kiek metų čia jau 
buvau buvęs kartą, bet dabar vis
kas atrodo kitaip, lyg užeičiau 
pirmą sykį. Tada buvo lyg erd
viau, o gal tik todėl, kad tada 
lauke švietė saulė ir pilni pasie
niai buvo laukiančių ligonių, o 
aš, jų akių sekamas, kaip niekur 
nieko nuėjau tiesiai pas daktarą. 
Ir dar ne vienas, su pačia dakta- 
riene, su Koste, kurios santuokos 
dokumente net savo parašą esu 
prikergęs, matykite — liudininkas 
buvau ir Kauno burmistro ir 
Žaliakalnio klebono kanauninko 
Kapočiaus akivaizdose. Būčiau 
neteisingas, jeigu nepridėčiau, 
kad kanauninkas, mūsų para
šams, o Kostės ir Edmundo žie
dams palaistyti su triukšmu pra- 
kimšo pilvotą šampano bonką. 
Vokietmečiu tai nebuvo toks jau 
eilinis reikalas.

Dabar ji atidaro duris, apsi
rengusi, gatava išeiti. Ta pati, bet 
ir ne visiškai ta pati. Laikas jau 
ir jos veide kiek pasauvaliavęs, tik 
akių tas sauvaliautojas dar nepa
siekęs: jos taip pat tvirtos ir kiau
rai smeigiančios. Bet neilgai ties 
manim ir testabteri.

— Labai gaila, bet daktaras 
išvyksta pietų. Sugrįš šeštą va
landą, — trumpai pasako ir nu
sisuka į duris, pro kurias turėtų 
atsekti vyras.

Supratau, kad manęs negalėjo 
gerai matyti, nes stovėjau nuga
ra į siaurą langą, vienintelį tam 
kambary, ir tylėdamas žengiau 
artyn.

— iNe, ne, daktaras dabar jo
kiu būdu negali priimti. Jis jau 
apsirengęs išeiti, — priešinosi 
Kostė.

— O aš manau, kad mane tik
rai priims, — nusijauokiau lietu
viškai.

Ji šūktelėjo porą a! ir oi, pla
tus šypsnys nušlavė nuo veido 
visus ką tik matytus laiko teptu
ko bruožus, ir atsisukusi į duris 
ėmė šaukti: *

— Edmundai, žiūrėk! Ed

i kaip reikiant, ir atkalnėje pasta
tytą Fatimos Mariją gožti plačio- 

! mis šakomis. Bet ką dar ypatin- 
; gesnio būtų galėjęs padaryti. Sa- 
. kau, gal kokį įmantrų maudymo
si baseiną, gal tokį, kuriame gali 
kiaurus metus taškytis. Žinoma, 
gal net kokį baseiną stetoskopo 
formos, perkratęs visas galimybes, 
nusprendžiau. Kaip čia dabar 
prasisiekęs žmogus galėtų apsiei
ti be baseino. Tėvai ir tėvų tė
vai maudydavosi kūdrose, o mes 
dabar — baseinuose. Kaipgi ki
taip. Tik kad tautiškiau atrody
tų, reikėtų juose pasodinti ajarų 
ir priveisti karosų. Tą tikrai Ed
mundui patarsiu.

— Tai ką gi, pagaliau, pama

pat.

Dr. Edmundas Butrimas svarsto gyvenimo problemas

mundai, žiūrėk, kas čia. Tik grei- 
čiaul

Tarpdury pasirodė ir Edmun
das. Toks pat, kaip visada. Gal 
ne visiškai toks pat. Atrodė, kad 
per pastaruosius kelerius metus 
bus ant sveikatos aukuro kelioli
ka svarų lašinių sudėjęs. Dabar 
tikrai galėtų susijuosti tuo pačiu 
diržu, kuriuo juosdavosi prieš 
daugelį metų Šeduvos progimna
zijoj. Ir visas toks pat, kaip ta
da: tiesus, status, pilnas ryžto, 
tik veide žymu kiek nuovargio, 
bet ir nenuostabu:' kiek ligonių 
praleido nuo aštuntos valandos 
ryto ir dar kiek reikės praleisti 
nuo šeštos ligi devintos. Bet kaip

tysiu? —nebeiškentęs, stengda
masis susisukusiam, susivijusiam 
kely mašiną išlaikyti savo kelio 
pusėje, kamantinėju Kostę. — 
Tur būt, maudymosi baseiną, pa
našų į kokį nors medicinišką 
daiktą. Stetoskopą, ar ne?

— Pamatysi. Turėk porą mi
nučių kantrybės, — šypsosi ta 
ir, nusisukusi į kitą pusę, kalbi
na žmoną.

Ką gi, reikia turėti kantrybės. 
Įsukam prieškalnin į kiemą. Nie
ko nauja nematyti. Namas tas 
pats, ta pati didžiulė pieva, tik 
apie namą nematyti gėlių. Dar 
joms per anksti, kalnuose dar 
sniego lopinėliai tebebaltuoja.

nebežino, — užpakaly atsiliepė 
jau spėjęs grįžti daktaras. — Ži
nai, kiek pėdų po greitkeliu bus 
tie urvai, kuriuos žinom?

Aš tik patraukiau pečiais.
— Apie trisdešimt, keturias

dešimt pėdų. Teiravaus kalnų 
specialistų. Jie nieko negarantuo
ja. Sako, gali įsmukti bet kada 
ir bet kur, ypač kad kasyklos se
niai užleistos, urvai užtvinę van
deniu ir jų stovio niekas negali 
patikrinti. Ir aš beveik tikras, kai 
mašinos pradės važinėti, ypač di
dieji sunkvežimiai, — įsmuks. 
Gal už kelių ar keliolikos metų, 
bet įsmuks. Tik viena turiu pa
sakyti, komisijoms kaltininkų ne-

lagaminą pirmame kambary, 
skubu skersai namą pamatyti, 
kas taip nuostabu kitoje pusėje. 
Pribėgu valgomajame.prie di-

i reikės ieškoti. Aš pats žiūrėjau, 
kad visi argumentai prieš tą ke- 

I lią būtų smulkiai užprotokoluo
ti, žiūrėjau dar, kad ir viskas 

I spaudoj būtų paskelbta. Jeigu, 
kas, kaltininkai bus aiškūs. Tai 
gerai, kad atvažiavot! — trinda
mas rankas pakeitė kalbą. — Pa
sišnekėsim ligi soties. O bus ko! 
Kiek metų nesimatėm? Kiek per 
tą laiką prisikrovė!

Nors labai dažnai ir nesusitik- 
davom, bet pasišnekėti visada 
turėdavom apie ką. greičiausiai 
todėl, kad pažįstamų ir artimųjų 
reikalai ir nuotykiai mūsų pašne
kesiuose maža teraudavo vietos. 

| Kalba tuoj nušokdavo į bendrą
sias žmonių ir laiko problemas, 
kdriomis sirgti Edmundas visada 
rasdavo ir dar teberanda ir laiko 
ir energijos. O užsiminus energi
ją, tos tai jam niekada nestoko
jo, o ir dabar tebėra jos pilnas, 
kaip užvirintas puodas. Jis vis 
tebegali dirbti be pertraukos ne
žinau kiek valandų, gali nuvai
ruoti mašiną per dieną ten, kur 
man reikėtų dviejų, nes dvidešimt 
valandų už vairo išsėdėti jam vie
ni niekai. Bent jis pats tą sako 
ir žmona patvirtina.

Kai išsiskyrėm iš Šeduvos pro
gimnazijos, nežinau po kiek lai
ko susitikom Kaune. Jis jau buvo 
gerai prasisiekęs daktaras, rent
genologas, Žaliakalnio ligoninės 
(ar kaip kitaip ji ten vadinosi) 
direktorius, o aš tik pradinės mo
kyklos mokytojas, bet susitikom 
taip, lyg socialinio plyšio tarp 
mudviejų visiškai ir nebūtų. Pir
miausia, tur būt, apŠnekėjom 
abu okupantus ir okupacinius 
nuotykius, ir kaip šiandien atsi
menu, kai jis staiga pakeitė kal
bą ir šūktelėjo:

— Žinai, ką pasakysiu. Tau pir
mam. Niekas kitas dar nežino. — 

I Kelis akimirksnius mįslingai pa
žiūrėjo į akis ir pridėjo: — Ra
šau dramą.

— Medicinišką?
— Ir taip ir ne. Yra proble

mų didesnių už mediciną, gal 
net, nelogiškai tariant, ir už gy
venimą, bet mūsų rašytojai jų 
nė iš tolo neliečia. O mano su
pratimu, jas reikia liesti, reikia 
apie jas šaukte Šaukti. Aš, ma
tai, pirma esu žmogus, o tik pas
kum gydytojas. Būčiau menkas 
žmogus, jeigu griebčiau analizuo
ti problemas, apie kurių pagrin
dus ko mažiausia teišmanau. Sa
kykim, apie kokius nors negeru
mus, kylančius iš tarptautinės 
laivininkystės, ar kokios Sacha
ros sudrėkinimo. Suprantama, 
kad mano dramos pagrinde yra 
mediciniškų dalykų, jie išeina iš 
mano patirtos realybės, bet visų 
pirma rašau apie žmogaus rei
kalus.

Po kokios savaitės ar kitos jis 
parodė jau baigtą Tėvų kaltės 
dramą. Netrukus su Juozu Mon- 
kum, tada Kauno Dramos teatro 
meno vadovu ir Stasiu Santvarų, 
to pat dramos teatro dramatur
gu, suėjom paklausyti naujo vei- 

I kalo. Monkui drama patiko. Gal
vojo, kad iš jos galima padary
ti ne tik patrauklų, bet ir sukre
čiantį spektaklį. Tik reikėsią kai 
kur papiaustinėti, kai kur paieš
koti ryškesnių, teatriškesnių pa
sakymų, gal net vieną kitą situ
aciją kiek pakeisti. Santvaras ir
gi pritarė, o Edmundas sutiko 
bendradarbiauti ligi galo. Netru
kus (gal net po vieno kito pa
taisymo) teatras veikalą nupirko, 
bet scenos jau nebeišvydo, nes 
Monkus girtų vlasoviečių vienoj 
Žaliakalnio gatvėje buvo nužu
dytas, Santvaras išėjo direkto
rium į Jaunąjį dramos teatrą, 
o režisieriaus, kuris užsidegtų 
“Tėvų kaltės” statymu, nebeat- 
sirado. Tik 1944 metų pavasarį 
Kubertavičius pasisakė peržiūrė
jęs rankraštį ir manąs 44-45 
metų sezonui pastatyti, bet nori, 
kad sutikčiau prie to veikalo kar
tu su juo padirbėti. “O kaip auto
rius?”, — pasakiau. “Sutinka. Jei
gu tu padėsi, visiškai sutinka”. 
Sutikau. Sumušėm rankas, ir taip 
viskas tarp sumuštų delnų pasi
liko. Rudeniop užplūdęs rusas 
nunešė visus planus ir visas vil-
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Antanas Vaičiulaitis

NAKČIA SUSTOJUS PO ŽYDINČIA 
LIEPA

Mūsų dienos — liepos žiedas 
Siaurės krašto naktyje, 
Balto sodo obelėlė, 
Apynėlis, lelija.

Tolumoj dangus žioravo, 
Liejosi gaili daina.
Vėjuose klegėjo gervė, 
Tėviškėlės skrisdama.

Naktį žvainą mes praėjom 
Tarp lelionių ir sapnų. 
Nulingavom, lyg šešėliai, 
Užu marių mėlynų:

Žydi ten kupli liepužė,
Šiaurės soduos ošdama.
Kvepia vyšnios baltą naktį, 
Obelėlė, sedula.

NUO DIDŽIOSIOS KOPOS

Nito didžiosios kopos 
Tau parnešiu smėlio, 
O nuo marių krašto — 
Baltą akmenėlį.

Vilnys akmenėlį 
Amžių amžiais plovė.
Ir didžioji kopa
Nuo senovių stovi.

Ten žvejų kaimelis
Miega užpustytas, 
Jo sapnų nedrumsčia 
Vakaras nė rytas.

Kai išdils mūs pėdos,
Kai nuplaus jas putos,
Žalioje girelėj
Vis čiauškės lakštutė.

Vis pustys čia smėlis
Ir kvepės pušaitės...
Kas tada išvaikščios
Šiuos klonius, pašlaites f

Nulinkau prie marių, 
Prie vilnių ir purslų. 
Ošia, ošia vandens 
Rūškani ir duslūs.

AUŠRINĖ DAINA

Kai tu eisi vandens,
Sugirgždenk vartelius.
Ir subelsk prie akmens
Seno klevo naščius-

Visą naktį mąsčiau,
Sapnavau tik tave.
Už lakštutę gražiau 
Paskardcnki sode.

Kai skambės ta daina, 
Aš žinosiu — eini.
Aušrai tekant, rasa
Mes nubrisim vieni.

Nenuliūsk prie vandens:
Aš panešiu naščius, 
Kai aušrinė plevens 
Ir vėjeliai nuščius.

Nusilenkt prie versmės, — 
O tai laimė bus mums!
Mus vanduo atspindės, — 
Atspindės — susidrums...

LAUMĖS

Aš nežinau, kur laumės žlugtą 
Velėti rinkos vakare-.
Gal Gilijoj, gal Lukšto 
Ar Obelijos ežere...

Ir nežinau, prie kokio klevo,
O gal po gluosniais ar šile 
Jos laigė ir dainavo, 
Išskalbę džiaustė drobules.

Pavogę, kūdikėlį prausė 
Ir krykštė tarp meldų. 
Išmaudę jį balčiausiai, 
Liūliavo lig gaidžių.

Aušra jau brėkšta. Ten boluoja 
Upeliai mano, ežerai.
Išnyko manai palei Kruoją, 
Vien ramūs kuždąs ajerai.
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VASARA KALNUOSE

Toje viršūnėje ašai 
Sėdėjau ir mąsčiau. 
Ramybė lyg rasos lašai 
Varvėjo iš verventės. 
Ir vis rūsčiau, 
Lyg būtų kentę, 
Kalnų sniegynai degė. 
O kloniuose gūdžiai, 
Gūdžiai kukavo gegė.

AUKŠTUMOJ

Galingas Jis ir didis — 
Balta viršūnė žvaigždžių spinduliuos. 
Ir tujen, kurs nakčia paklydęs 
Kalnų tarpekliuose giliuos 
Iš murmančio šaltinio gėrei,
Nebūk toks liūdnas: Jis tave išgydys, 
Tave miegu didžiuoju užliūliuos, 
Kaip šlaituos žvėrį.
Galingas Jis ir didis — 
Nakties tamsybėje kaip žaibas žėri.

MOTINOS VEIDAS

Toli kalnų viršūnėje veidai 
Uoliniai stovi. Juos gamta sukrovė 
Iš akmenų. Nesiekia jų aidai 
Nei girių giesmės, nei upelių srovės.

Išsilgę žiūri į rytų kraštus, 
Kur saulė keldamasi žaižaruoja, 
Jų skruostus nuplieskia — kantrius, gerus, 
O skurdžiuos vėjai lėkdami dainuoja.

Nors tu mirei, bet man gražiau švieti 
Nei užburti gūdžių kalnynų seniai. 
0 Tavo žodžių skiemenys šventi, 
Lyg vieversiai, ties manimi plevena.

f
Aplink nutviskusi, skaidri erdvė — 
Ir motinos tylių akių gerumas.
Dauson iškelta, kaip šventa giesmė. 
Stebi iš saulės mėlynųjų rūmų.

ODĖ ZUVUSIEMS PARTIZANAMS

Palaiminti, kurie kaip šventgirių klevai 
sugriuvo 

Ir, rankomis apglėbę savo žemę, 
Jai kvėpė paskutinį savo žadą:
Kaip kūdikiai prie motinos krūties prigludę, 
Išliejo savo brangų kraują.
Nei krūmai šaknimis, kiekviena gysla 
Jie gėrė juodą savo žemės garą.
Mirties ekstazėje 
Jaunatviškais veidais, lyg mylimieji, — 
Stelmužės ąžuolai drūti, vaikeliai, — 
Jie paskutinį kartą lietė girių žolę.

Palaiminti, kurie, šventoj kovoj ištvėrę,
Po Tavo kojų krito:
Surink jų kūnus, Tėve, kaip gailiausią rasą. 
Iškelk jų sielas dangiškon šviesybėn, 
Priglausk prie savo mylinčios krūtinės.
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Pas jaunų dienų bičiulį
(Atkelta iš 3 psl.)

tis. Tas pat būtų atsitikę, jei vei
kalas būtų buvęs net ir auksinis, 
nes jo autorius tenai tapo nebe
minimas žodis. Vėliau Edmun
das dar parašė “Budelį” ir, abi 
dramas sudėjęs krūvon, Vokieti
joj išleido atskira knygute, kuri 
mūsų spaudos buvo tobulai nu
tylėta. Tai autorių stipriai pavei
kė, gal net per stipriai, kad jis 
ir šiandien tą nutylėjimą tebe
laiko kai kurių žmonių sąmokslu 
ir visiškai nebežada grįžti prie 
plunksnos.

Perkandęs pietus, jis vėl užsi
metė paltą ir išlėkė atgal pas li
gonius.

—< Koste jus paglobos, o aš su
grįšiu. Tikrai! — dar pridėjo iš
lėkdamas.

Pasilikę su Koste iš lengva su
žinojom, kad jų įsikūrimas čia 
pačioj Ohio papilvėje, nebuvo 
toks rožėmis klotas, kaip atrodo 
iš paviršiaus. Vėliau ir pats Ed
mundas tą patvirtino, tik jau be 
žmonos santūrumo. Tolimos pro
vincijos uždara daktarų klika nu
sprendė svetimo 'neįsileisti. Prieš 
Edmundą, ir jau jam įsikūrus, ke
li nauji ateiviai (latviai, ukrai
niečiai) tokio išskyrimo ir spau
dimo neišlaikė. Pabuvo kelis mė
nesius, vėl susikrovė savo maka- 
tus ir išsinešdino. Bet ne Edmun
das. Sako: “Tiesiai į akis pasa
kiau —o kas jūs tokie? Ar ne 
ateiviai? Didelis reikalas, kad jū
sų tėvai «kiek anksčiau Atlantą 
perplaukė! Jūs daktarai ir aš 
daktaras. Aš jūsų nebijau. Jeigu 
jūs manęs bijot, tai jau blogai. 
Tur būt, ne kaip patys apie save 
galvojate”. J tai iš daktarų atsa
kymas atėjo greitai. Kai tik Ed
mundo ligonis patekdavo kitiems, 
tuoj pirmas klausimas būdavo: 
“Kas gydė?” Jeigu tik daktaras 
Butrimas: “Oi, oi! Koks prastas 
gydymas! What a poor jobl” 
Toks kolegų nutarimas netruko 
pasiekti ir naujakurio ausis. Jis 
nė kiek nesvyruodamas ėmė pa
cientams atsakinėti tais pačiais 
žodžiais, dar galvą pakraipyda
mas, pavartydamas akis, net ran
kas plačiai į šonus išmesdamas. 
Gal dėl to, o gal ir todėl, kad 
Edmundas, lyg koks televizijos 
dr. Welby, nuo žmonių neužsida
rė griežtai aprėžtomis valando
mis ir priėmimo kambario sieno
mis, bet buvo jiems atviras, visur 
ir visada prieinamas. Pagal jį — 
žmogus negali su liga padaryti 
sutarties, kad palauktų, kol dak
taras išsimiegos ar penktą valan
dą po pietų atidarys savo kabi
netą. Liga turi savo tvarkaraštį, 
kurio daktaras privalo ir laiky
tis.

Ten pat bešnekant, suskambo 
telefonas, ir Edmundas, valandė
lę pakalbėjęs, užsimetė paltą. 
“Grįšiu už valandos, gal grei
čiau”, ir vėl išlėkė.

— Tai vis taip, —paaiškino 
Koste. — Bet pasakysiu, kad dėl 
niekų žmonės jo ir nešaukia. Bu
vo pradėję. Bet juk pažįstate Ed
mundą. Kai be reikalo pašauk
tas, į akis išdeda teisybę, tai tas 
jau ir su reikalu pagalvoja. Tie, 
kurie šaukia, paprastai, jau jam 
yra gerai žinomi.

Man nebe nuo šiandien knie
tėjo Edmundą padilginti, kad sa
vo turtingo daktariško patyrimo 
nenusineštų kartu su savimi. Ką 
vadinu daktarišku, niekada netu
rėjau galvoje mediciniško patyri
mo, bet to sunkiau apčiuopiamo 
santykio žmogaus su žmogumi, 
kurį ir išsakyti daug sunkiau, nes 
reikiš pažvelgti nebe į medžiagą, 
bet toli už jos.

Kai tą vakarą apie dešimtą va
landą grįžo nuovargio žemyn 
patemptu veidu, tik trumpai pa
sakė, kad radęs širdies priepuolį, 
suteikęs pirmąją pagalbą ir pa
guldęs į ligoninę. Atrodę, kad 
bus viskas gerai, bet jeigu būtų

laukęs ligi rytmečio, būtumėm 
tikrai turėję laidotuves.

— Tai kiek valandų šiandien 
dirbai? —paklausiau.

— O... pradėjau aštuntų, porą 
valandų pertraukos pietums. Tai 
kiek bus? Dvylika? Tai visiškai
normali mano darbo diena. Kar
tais pasitaiko penkiolika ir ilgiau.

— Bet ar ilgai taip veši?
— Tai kad, matai, kažin ar 

žmogus kada nuo darbo mirė. 
Nuo kitų dalykų taip. Tokių ga
lėčiau suskaityti daug. Gal net ir 
suskaityti negalėčiau.

Ir atsisukęs į žmoną pridėjo:
— Ar vakarienės ką palikai?
— Laukiam tavęs. Juodu at

sisakė valgyti vieni.
— Tai dėk ant stalo. Aš trupu

tį apsivalysiu ir tada, kai sėsim...
— ir išlėkė apsiprausti.

Žmona kumštelėjo į pašonę.
— Tu tik nevargink jo savo 

kalbom. Gerai pažiūrėk į veidą.
— Žiūrėjau, — atsakiau, — 

pavargęs.
Kai susėdom prie stalo, Ed

mundas toks pat, žemyn patysu- 
siais veido bruožais ir be grei
tos kalbos. Pirmiausia suvalgė 
pusę apelsino ir nurijo orazinko 
kapsulę.

—r Tas man prailgins gyveni
mą mažiausiai penlkeriais metais,
— pasakė.

— Labai nedaug daktarų taip 
galvoja, —įterpiau.

— Normalu. Jiem niekas ne
egzistuoja, ko neišmoko mokyk
loje prieš dvidešimt, trisdešimt 
net keruriasdešimt metų.

Ir vėl nutilom.
Vakarienę baigėm, tik persi

mesdami žodžiais su Koste. Ed
mundas daugiausia tylėjo. Žmo
na mestelėjo kelis žvilgsnius į 
mane, lyg sakydama: “Ar nesa
kiau, kad nereikia važiuoti, kad 
nereikia žmonėms užsimesti ant 
sprando”.

— Palaukit, kur mano galva,
— staiga Edmundas pašoko lyg 
iš susimąstymo, plekštelėjo delnu 
į kaktą ir nubėgo į kitą kamba
rį. Po valandėlės grįžo plačiai 
šypsodamasis ir po bonką kiek
vienoje rankoje.

— Ir kur mano protas?! Tu sa
kai, — metė į mane, — kad ir 
geriausi draugai po ilgo nesima
tymo ilgai neranda kalbos, o aš, 
matai, ne tik kalbą, bet ir bonką 
užmiršau. Pirma paragausim to. 
Tai labai specialus gėrimas. Pas
kiau pasakysiu, kodėl specialus 
ir kodėl tik dabar noriu pra- 
kimšti, po jo eisim prie kito, o 
paskum kalbėsim.

— Gal rytoj? — įsiterpė žmo
na. — Dabar juk pavargęs esi. 
Ar negeriau būtų pailsėti.

— Rytoj? Rytoj kita diena, 
bus ir kiti reikalai. Dabar aš kaip 
naujai užgimęs. Aš, matote, jau 
toks, kai pavargstu, reikia pusva
landį pabūti ramiai, kad visos 
baterijos atsigaivintų. Tas vyras 
jau vėl gyvas ir gali šnekėti nors 
ir per naktį.

Ir vėl nuklydom į Šeduvos ir 
Kauno laikus ir į tuos, kur nebu
vom kartu, net nežinojom, kad 
kuris dar tebegyvas esame, žino
ma, pirmiausia paliesdami mo
mentus, kur nežinia kieno ranka 
paskutinę akimirką pravedė pro 
ištrėmimą, kalėjimą ar mirtį. Tai 
buvo įdomu, viską surašius, gal 
ir kitiems būtų įdomu, bet man 
vis knietėjo grįžti į rašymą.

— Vis tiek, pasitraukęs nuo 
gydymo, turėsi daug laiko, — 
pagaliau įlindau su neprašomu 
patarimu. — Kodėl negalėtum | 
surašyti viską, ką čia apšnekė- 
jom, ir dar tūkstančius neapšne
kėtų įvykių, kurie kieno nors gy
venime yra nemažesnės reikšmės, 
negu mums išsisukimas iš kalė
jimo ar prasilenkimas su keršti
ninku. Gydytojo kiekviena diena 
pilna nuotykių, kur jo vedamas 
žmogus prasilenkia ir su mirtimi 
ir su amžinu kalėjimu lovoje ar 
vežimėlyje. Toliau nuo to stovin-

čiam prakeiktai būtų įdomu visą 
tą pamatyti ne vien iš gydytojo 
pusės, bet -ir iš žmogaus. Žinau, 
kad tą įžvelgti ne kiekvienam 
gydytojui pasiekiama, bet tu ga
lėtum. Tu moki įžvelgti, rastum 
gerą formą ir pasakyti, ką įžvel
gęs.

— Hm, — numykė į mano 
pamokslą, —įžvelgti .kartais ir 
įsižvelgia, bet rašyti, tai vargu 
ar kada bemėginsiu. Sykį pamė
ginau, cerberiai nudegino.

— Dabar taip galvoji, kai ne
gali nė valandėlės rankom pra
skirti, bet kai visos valandos pa
liks paties žinioj, kaip tada?

— Tai kažin, ar paliks... Gal 
ten išvažiavęs irgi panorėsiu gy
dyti. Senus įpročius sunku pa
mesti.

— Tai bent neužsižadėk.
— Neužsižadu. Nieko neužsi

žadu, bet va viena tai tikrai da
rysiu. Su tuo prakeiktu komuniz
mu, tai kovosiu ligi paskutinio 
atsikvėpimo. Tur būt, kad tai 
vaiko pasižadėjimas, ir aš jį iš
tesėsiu. O buvo taip. Kai buvom 
Viazmoj, tėvas tarnavo geležin
kely. Pažinai juk. Buvo stačios 
kalbos, turėjo kandų liežuvį, sy
kį kažin ką pasakė apie ką tik 
valdžią paėmusius bolševikus ir, 
žinoma, tuoj buvo suimtas ir tik 
per plauką išvengė sušaudymo. 
Tada, laukdamas tėvo sušaudy
mo, ir pasižadėjau. Ir tas pasiža
dėjimas didėja su kiekvienu ko
munistų kankiniu. O tų kanki
nių (gal tik paskutiniam apakė
liui reikėtų tą dar įrodinėti) jau 
yra be skaičiaus. Daug sistemų 
žudė, bet, pasakyk man, kuri iš
žudė daugiau. Net Hitlerio žudy
mai prieš komunistinius yra tik 
kūdikis prieš pasakų milžiną. Ir 
pasaulis tai toleruoja. Ir mes pra
dedam toleruoti. Ar neprigyve- 
nom ligi to, kad pasaulio viešoji 
opinija toleruoja tik tai, ką to
leruoja komunizmas. Man daro
si baisu, kad pradedam toleruo
ti ir mes patys. Se, parodysiu kny
gą, parašytą mano įtaigojimu.

— Jo parama ir išleista, — 
pridėjo Koste.

Ir iš kito kambario atnešė kun. 
W. H. Perrin, Look who’s kill- 
ing God, apie bedievybės plėti
mą dvasinėse seminarijose, o per 
jas ir bažnyčiose.

— Jis puikus vyras, turėtum su 
juo susipažinti. Kovoti prieš ko
munistinę infiltraciją, jeigu ir 
tikrai bandytumėm, mes vieni 
per silpni, bet kitus tai kovai 
telkti, būtų viena iš pirmųjų 
mūsų pareigų. Juk šiandien ko
munizmas beliko vienintelė po
litinė sistema, kuri nori visus pa
saulio žmones paminti po rau
donu padu. Nubrauk jį, ir pasau
ly bus taika. Aš visą savo gyve
nimą traukiu žmones iš mirties 
nagų, tai kaip galiu susilaikyti 
nesmerkęs sistemos, kuri, užim
dama kraštą, iš anksto pasmer
kia tam tikrą procentą gyvento
jų kūninei mirčiai, kad lengviau 
visus kitus galėtų numarinti dva
siniai. Niekas kitas nepaverčia 
žmogaus amžinu ligoniu, kaip 
nuolatinė mirties baimė. Tą jie 
žino geriau, negu daugelis gy
dytojų. Pakanka žmogų įgąsdin
ti, kad kiekvienu momentu jis 
gali mirti, ir žmogus tuoj mirš
ta dvasiškai. Tik drąsuoliai, lais
vi nuo kūninės mirties baimės, iš
lieka gyvi ir dvasiškai. Bet ko- 
minterno galvočiai surado dar ir 
kitą kelią, sakyčiau profilaktinį. 
Jie randa tūkstančius kelių anes- 
tizuoti žmonių dvasią, nujaut- 
rinti ją nuo visų idėjų ir princi
pų, kurie jai teikia gyvybės. Ži
nai, — valandėlę patylėjęs pri
dėjo, — aš galvoju skelbti kon- j 
kursą ar taip surasti žmogų, ku
ris parašytų veikalą, atsklei
džiantį visas tas gyslas ir gysle
les, per kurias rusiškas ar ir ki- 
nietiškas komunizmas pumpuo
ja nuodus ir į taip jau ligotą lais

vojo pasaulio kūną. Nepagailė
čiau už tokį darbą nors ir dešimt 
tūkstančių. Bet kur tokį drąsuolį 
surasi? Jeigu darbas bus silpnes
nis, visi nutylės, kaip burnas 
vandens prisisėmę; jeigu geras ir 
nebenutylimas, autorius bus ap
šauktas atsilikėliu, fašistu, raga
nų medžiotoju, išmestas iš dar
bo, sumintas, kaip po kojų kliū- 
vąs kuolas, žemėn įkaltas. Kas 
šiandien darosi, kai kas pamėgi
na iš kurio universiteto pašalin
ti komunistą profesorių? Kyla di- 

i džiausią audra, nes kur jie beras 
I geresnę tribūną, kaip jaunus ne- 

! patyrusius žmones. O kas atsitin- 
, ka, kai pašalinamas profesorius 
I antikomunistas? Tyla. Jam taip 
ir reikia. Ko mėgina šiauštis 
prieš viską iš kelio nupučiantį 
rytų vėją.

Moterys jau ėmė kilti ir kalbė
ti apie patalus, pro langus ryt
mečio brėkšma pradėjo žvalgy
tis vidun.

— Aušta, — pasakė kažin ku
ri.

— Eik jau, —nusijuokė Ed
mundas, — mėnuo teka. Bet ge
rai, lietuviškai širdį palengvi
nau. O taip retai čia tepasitaiko 
išgirsti savo kalbos žodį. Dar re
čiau pačiam praverti. Nebent lie
tuviškai nusikeiki, kai • kas įerzi
na. Rytoj parodysiu, kur padėjom 
Mariją, o poryt galėsiu supažin
dinti su kunigu Perrinu.

Marijos statulą gražioje kapi
nių atšlaitėje pamatėm, bet ku
nigą Perriną nebebuvo kada. Pir
madienio rytą reikėjo jau leistis 
į kelią. Iš tikrųjų skubėjimo rei
kalas toks ir tebuvo, kad dar 
prieš užsukdami sakėm, jog pir-

Lietuvių Katalikų mokslo 
akademijos žurnalistikos 

premija prof. J. Eretui

Jury komisija, kurią sudaro 
pirm. S. Lūšys, sekr. O. Laba
nauskaitė, nariai: prof. kun. St. 
Yla, prof. S; Goštautas ir p. Ei- 
vienė 1972 metų Lietuvių kata
likų mokslo akademijos žurnalis
tikos premiją 500 dolerių paskyrė 
prof. Juozui Eretui, įvertindama 
jo gausius spaudos darbus Lietu
vos labui. Premijos mecenatas 
kun. J. Prunskis.

Kaip žinome, prof. Eretas, dar 
studentaudamas Friburge, reda
gavo žurnalą Litauen, rdagavo 
Šveicarijoje įsteigto lietuvių spau
dos biuro biuletenius, išleido vei
kalą apie Lietuvą prancūziškai, 
dirbo Berlyne prie Lietuvos pa
siuntinybės įsteigtame spaudos 
biure, organizavo Eltą Kaune ir 
buvo jos direktoriumi, įkūrė Blai
vybės draugijos organą Sargybą, 
įsteigė vaikams laikraštėlį Ange
las Sargas, įsteigė Pavasarininkų 
Vadą, rašė daug straipsnių ir stu
dijų žurnaluose Logos, Židinyje, 
Soter, Naujojoje Romuvoje, Athe- 
neume (kurį redagavo nuo 1930 
m.), XX Amžiuje, o ir dabar iki 
paskutinių dienų Europos spau
doje stengiasi gyvai ginti Lietu
vos laisvės reikalus.

madienį išvažiuosim, tai taip, 
rodos, ir reikėjo, o dabar, kai 
perskaičiau Look who’s killing 
God, ima gailestis, kad nepasili- 
kau. Būtų buvę daug apie ką pa

are you 
eaming 
enough 
interest
on your 
savings

Phone 847-1140

-

Prof. Juozas Eretas, kuriam paskirta 1972 metų Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos žurnalistikos premija. Premija — 500 dolerių* jos 
mecenatas kun. Juozas Prunskis. Premija yra kasmetinė, šiemet pa
skiriama antrą kartą, pernai ja buvo atžymėtas prof. Juozas Brazaitis 

Nuotr. V. Maželio

sikalbėti.
Namie dar kartą peržvelgiau 

Edmundo dramas. Iš jų, atrodo, 
ir šiandien galėtų išeiti neblogi 
spektakliai, o iš “Budelio” net vi

siškai šiuolaikinis, ypač kai da
bar masinių abortų tema tokia 
populiari. Tik reikėtų, kad koks, 
į rėmus neįspraustas, režisierius 
atsidėjęs ją perskaitytų.
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Skaitytoju nuomonės

Frazes, idėjos ir tuštuma
Pirmą kartą atsitiko, kad teko nu

sivilti “Draugo” kultūrinio priedo 
“Kertine parašte”. Tai Pr. V. inicia
lais pasirašytas straipsnis “Gaives
nės frazeologijos belaukiant”, tū
pęs 1973 m. sausio mėn. 6 d. nu
meryje. Piršdamas gaivesnę frazeo
logiją, straipsnio autorius pats ban
do tokia frazeologija operuoti, ta

čiau už dirbtinio gaivumo fasado 
maža nuoseklaus svarstymo ar idė
jų, o daugiausia tik kažkokie pa
laidi siūlymai, logiško ryšio neturį 
minčių šuoliai, rebusiniai sampro
tavimai.

Straipsni autorius pradeda pasi
sakymu prieš nukartotų išsireiški
mų ir perdaug gerai žinomų faktų 
vartojimą prakalbose, paskaitose, 

straipsniuose, atsišaukimuose. Apie 
tai jau prieš dešimtmetį yra ne kar
tą rašęs rašytojas Aloyzas Baronas. 
Ta tema jis net sukūrė novelę “Pan
čių vijiką”. Dėl to ir su Pr. V. jokio 
ginčo būti negalėtų. Juk nuobodus 
žinomų faktų trafaretiniais išsi
reiškimais pristatymas atstumian
čiai veikia klausytojų ar skaityto
jų auditoriją, silpnina įvairių mi
nėjimų bei švenčių patrauklumą, 
spaudos įdomumą. Tačiau labai nu
stembi, kai straipsnio viduryje nei 
iš šio, nei iš to skaitytojas tampa 
nustumtas ant kitų bėgių, netgi 
nepajudinus semaforų; čia jau kal
bama ne apie frazeologiją, bet apie 
idėjas, ne apie prakalbas ar atsi
šaukimus, o apie lietuvišką politiką:

“Norint, kad Lietuvos reikalas 
pajudėtų iš stagnacinės tamsos į 

šių laikų politinių bei kultūrinių 
arenų psichodelinį apšvietimą, rei
kia gaivesnių, įspūdingesnių, o gal 
net keistesnių idėjų”, sako “Kerti
nės paraštės” bendradarbis.

Bet politika — tai ne retorika ar 
publicistika. Ne dailus žodis ar sa
kinys čia lemia, bet pajėgumas įsi
jausti į problemas, įvertinti situa
ciją, pramatyti įvykių judėjimo 
kryptį, sukurti realius planus ir juos 
ištvermingai vykdyti. Visa tai gali 
būti išsakyta labai paprastais žo
džiais ir “nuvėsusiais” sakiniais. 
Straipsnio gi autorius sąmoningai 
ar nesąmoningai frazes suplaka su 
idėjomis, retoriką ir žurnalistiką su 
politika. Juk, sakysime, ligonius li
goninėse lanko ne tik gydytojai, bet 
taip pat, ypač švenčių metu, lite
ratai, aktoriai, dainininkai. Žodžio 
originalumas ir kūrinio interpretaci
jos gaivumas bus svarbu meninin
kui, atliekančiam ligoniams prog
ramą, gi gydytojas ateina pas ligo- 
nj tiksliai diagnozei nustatyti ir gy
dymo būdui parinkti.

Straipsnio pabaigoje Pr. V., ne- 
paruošęs skaitytojo, peršoka ant 
trečių bėgių — žmonių gerovės 
siekimo: “Laisvame krašte žmonių 
gerovė siekiama ne šūkių garbini
mu, bet naujų idėjų ieškojimo ke
liu”, gi sekančiu sakiniu vėl grįžta 
prie “nuvėsusių frazių”. Ir taip iš 
“gaivios frazeologijos” atsiranda ne
aiškaus skonio frazeologinė mišrai
nė.

Straipsnio autorius baisiai susi
žavėjęs naujumais: “naujomis gairė
mis”, “naujausiais dvasinių moks
lų sprendimais”, “naujais dvasiniais 
mitais”; Ir visus tuos naujumus tu
rėtų pateikti “jauni protai ir aka
demiškai pakilios širdys”, “patir
ties ir mokslo užgrūdinti žmonės... 
studijavę modernius mokslus”. Kad 
tokių protų ir širdžių yra, tiesa. 
Pvz. dr. V. Vardys Lietuvos laisvės 
bylą gina didžiojoje pasaulio spau
doje, kitas jaunas politinių mokslų 
daktaras praėjusiais metais paruo
šė “The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lith
uania” leidinį, kurį išleido Lietu
vių Bendruomenė, jaunosios kar
tos bendruomenininkai naujais bū
dais telkia Lietuvos laisvės drau
gus įtakingoje amerikiečių visuo
menėj, jaunas studentas Linas Sid- 
rys Notre Dame universitete orga
nizuoja kitą įdomų sąjūdį. Tai tik 
vienas antras pavyzdys iš daugelio. 
Bet čia negalima įžiūrėti nei “psi-

chcJelinių apšvietimų”, nei “nau
jų dvasinių mitų”, nei “keistų 

idėjų”. Būtų buvę puiku, jei Pr. V. 
būtų nurodęs bent vieną savo per
šamų dimensijų “jauną protą- ir 
kilnią širdį” ar “naują idėją”, galin
čią Lietuvos reikalą išvesti iš “stag
nacinės tamsos” į “psichodelinį ap
švietimą”, tada būtų galima žino
ti,apie ką eina šneka.

Tenka suabejoti ir “Gaivesnės 
frazeologijos belaukiant” autoriaus 
metodo originalumu, kuriuo lygina 
išeivijos laisvės Lietuvai siekių fra
zeologiją su bolševikine propagan
da. Jam “Sovietų Sąjunga okupa
vo Lietuvą; bolševikai engia lietu
vius, persekioja religiją; Maskva ru
sina kraštą, naikina, lietuvybę; Lie
tuva yra patekus vergovėn” išsi
reiškimuose esą “daug teisybės”, 
bet jie kartojami “goebelsiniu bū
du”. Taip pat, anot autoriaus, ne
geriau ir su bolševikine propagan
da, kuri “kartoja vis tuos pačius 
įkyrėjusius lozungus, tuos pačius, 
dažnai melagingus (pabraukimai 
mano - J. K.) išsireiškimus...”, tai
gi jam abu reiškiniai maždaug pa
našūs ir vienareikšmiai.

Panašiu būdu kapitalistiniuose 
patogumuose paskendęs amerikiečių, 
dramaturgas Arthur Miller save 
palygino su sovietuose persekioja
mu rašytoju Aleksandru Solženici- 
nu. Kai pastarasis buvo pašalintas 
iš sovietų rašytojų draugijos, iš
mestas iŠ buto ir maitinęsi iš drau
gų malonės, milijonierius Milleris 
parašė viešą užuojautos pareiškimą, 
kurio pagrindinė mintis buvo tokia: 
aš ir tu esame lygiai persekiojami — 
galime vienas antram ištiesti ranką. 
Mat, sovietų simpatikas Milleris bu
vo kartą ar du apklausinėtas Anti- 
amerikinei veiklai tirti kongresinės 
komisijos, ir kažkur su nesklandu
mais susidūrė vieno jo veikalo pa
statymas. Tai visas Millerio perse
kiojimas. Bet vienon plotmėn tokių 
persekiojimų sustatymas, padarytas 
nekomunistinės plunksnos ar lūpų, 
labai pageidaujamas komunistų 
propagandai.

Kaip “gaivioje frazeologijoje” pa
siklysta tiesa, gražiai pailiustruoja 
tame pačiame “Draugo” kultūrinio 
priedo numeryje atspausdintas dr. 
Gr. Valančiaus straipsnis “Prof. 
Juozas Eretas legendoje ir tikrovė

je". Čia jis recenzuoja prof. Juozo 
Brazaičio suredaguotą ir dalinai pa
rašytą knygą “Didysis jo nuotykis”.

Dr. Valančius — spalvingo sti
liaus ir sparnuoto žodžio spaudos 
žmogus. Jo straipsniai, dažnai turį 
kontroversinio elerhento, skaityti 
įdomūs. Ir šioje recenzijoje autorius 
spalvingumą, sparnuotumą ir frazių 
gaivumą išlaiko, bet, Dieve, po visu 
tuo jokio pozityvaus turinio, o kaž
kokia nyki tuštuma. Po poros tei
giamų bendrinių sakinių, jis toje 
knygoje nieko gera neranda. Knygos 
ko-autorius ir redaktorius prof. J. 
Brazaitis peikiamas ir dėl knygos 
pavėdinimo “Didysis jo nuotykis”, 
nors savo susirišimą su Lietuva 
pats Eretas taip apibūdina; Brazai
tis neteisus dėl posakio “Jūs mano 
Rytai — Jūs mano Vakarai”, nors 
tai Ereto ir Šalkauskio žodžiai; pa
baramas knygos redaktorius ir už 
mažlietuvio Ašmio pririkiavimą prie 
Rytų, nors toje knygoje aiškiai pa
sakyta, jog tai “Ereto akimis žiū
rint” (241 p.). Aplamai, ne Valan

čius, o Šalkauskis ir Brazaitis yra 
teisingai supratę ir interpretavę 

Ereto Rytų—Vakarų pasaulių 
sampratą, kas labai aišku iš Juozo 
Ereto studijos “Dvi generacijos mū
sų krikščioniškosios kultūros tar
nyboje” (L.K.M- Akademijos Suva
žiavimo Darbai, VII t., 3—54 p.).

Valančius recenzijoje oponuoja 
Brazaičiui dėl Ereto problematinės 
pozicijos “tarp dviejų tėvynių” 
sprendimo, bet pats įrodinėja lygiai 
tą pat, net iš Brazaičio skolintais 
žodžiais. Brazaitis, po ilgesnės anali
zės, prieina išvados, kad Ereto tar
nyba Lietuvai — “tai šveicarų tau
tinė misija — šviesti kitom tautom

savo humanistinėm idėjom, padėti 
tas idėjas jose įgyvendinti” (247 p.), 
gi oponentas Valančius išsireiškia: 
“Atiduodamas Lietuvai savo darbą, 
talentus ir energiją, jis Šveicarijos 
ne tik nenuskriaudė, o dargi stam
biu įnašu prisidėjo prie jos tarp
tautinio humanizmo misijos". Re
cenzentas tarsi papildo autorių, kad 
Eretas “Bazeliu grįžo ne kaip sūnus 
palaidūnas, o kaip svetur didžiai 
nusipelnęs ir garbingas to gimtinės 
miesto pilietis”, nors knygoje apie 
tai pilnai ir dokumentuotai kalba
ma. Net recenzento žodžiuose atai
di knygoje talpinama citata iš Ba
zelio “National Zeitung”: “Savo 

kultūrine ir moksline veikla (Ere
tas) yra garbingas savo tėvynės at
stovas svetimuose kraštuose (248 
P-).

Valančiaus recenzijoje galima ras
ti ir daugiau vietų, kur jis oponuo
jančiu tonu įrodinėja knygos auto
rių tezes.

Stebint recenzento priekabių ieš
kojimo taktiką, galima registruoti ir 
daugiau keistų ir nepagrįstų prie
kaištų, pvz.: a) Kodėl nerašoma apie 
Dovydaičio ir Leimono persekioji
mą, o tik apie Ereto, nors knyga 
skirta Ereto gyvenimui ir darbams 
nušviesti;

b) Kodėl tylom preinama pro Kru
pavičių, nors 42—43 p. p. apie jį 
kalbama beveik superlatyvais; ,
c) Kodėl knygoj plačiai rašoma apie 

Ereto mokslinę—intelektualinę veik
lą, tarsi tai turėjo būti išleista;

d) Kodėl į anos generacijos Te
ologijos—Filosofijos fakultete dirbu
sių reikšmingųjų akademikų 
“penketuką” įtrauktas nežinomas 
prof. Pr. Kuraitis, o išleistas gar
sus prel. M. Krupavičius, nors Kru
pavičius VD u-te neprofesoriavo ir 
labiau buvo praktikas politikas, o 
ne akademikas. Gi apie tą “nežino
mą” prof. Pr. Kuraitį jau minėtoje 
studijoje prof; J. Eretas taip rašo: 
“Naujos kartos paruošimu rūpinosi 
ir kiti, tačiau prie jos dvasios su
formavimo bei visuomeninės rikiuo
tės, tur būt, niekas taip uoliai nebus 
prisidėjęs, kaip nepraktiškiausio 
mokslo atstovas Kuraitis. Šis nepa
sižymėdamas nei iškalba, nei 
plunksnos miklumu, gyveno vieni
šai ir beveik asketiškai. Tačiau tose 
savo sunkiai pasiekiamose pozicijo
se jis sėkmingiau veikė negu dau-< 
gumas viešumoje pasigarsinančių 
vienminčių” (op. cit 43 p.).

Bendruosiuose teigimuose Valan
čius tvirtina, kad Eretas knygoje pa
dailintas—sulegendintas, gi konkre
čiuose priekaištuose įrodinėja, kad 
nesuprastas—nedavertintas. Bet čia 
pat jis Eretą bando paversti legen
da: “Eretas turėjo nuostabią ir iš
imtinę charizmą, su kuria jis galėjo 
pasiekti viską, žygiuoti bet kur ir be 
jokių kliūčių. Demokratinėje poli
tikoje ypatingai toks nežino pralai
mėjimo”. Iš tikro, toks žmogus že
mėje dar nėra gyvenęs. Ir negyvens.

Lietuvių tauta savo istorijoje nė
ra turėjusi iš svetur atėjusio žmo
gaus, kuris su misionierišku pašau
kimu, įjungęs visus gausius talen
tus, jos labui taip nuoširdžiai bū
tų dirbęs kaip Eretas. Tik ribotą 
skaičių Eretų išaugino ir pačios 
Lietuvos žemė. Tokiam žmogui nė
ra kito atlyginimo, kaip sąžiningas 
jo darbų įvertinimas. Prof. J. Bra
zaitis, “Didysis jo nuotykis” knygos 
redaktorius ir ko-autorius, ėmėsi to 
įvertinimo, pasirinkęs metodą “leis
tis į asmens objektyvinius paliktus 
pėdsakus gyvenime, į jo darbus”. 
Tai jis padarė su mokslininko są
žiningumu ir rašytojo talentu. Vei
kalo parašymui sutelkė kelis auto
rius, liudininkais surinko eilę bu
vusių Ereto mokinių ir bendradar
bių. Ir išėjo puikus veikalas, kurį, 
reikia manyti, prof. Juozas Eretas 
priėmė kaip visos lietuvių tautos

Cikagiečių vokalinis tercetas koncertuoja Detroite, iš kaires į dešinę: Vytautas Nakas, Nerija Linkevič.ūuė 
ir Bernardas Papuolenis. Prie pianino Teksas Ričardūtis. Nuotr. J. Gaižuču.

Linkevičiūtė, Nakas ir Prapuolenis Detroite
Detroito lietuviai stundentai 

kultūrinį savaitgalį pradėjo kon
certu šeštadienį, sausio 13 d., 
Lietuvių namuose, kurį išpildė 
Nerija Linkevičiūtė,Vytautas Na
kas, Bernardas Prapuolenis ir Te
ksas Ričardaitis (akompaniato
rius). Visi interpretatoriai muzi
kos moksle aukštai pažengę ir įsi
giję laipsnius, todėl ir programa 
buvo akademinio lygio, o jos iš
pildymas vertas dėmesio.

Repertuarą sudarė pasaulinio 
garso operų kompozitorių kūri
niai ir mūsų liaudies dainos, ku
rios labai vykusiai harmonizuo
tos su geru akompanimentu. 
Programoje dainų išdėstymas ge
rai apgalvotas, nuoseklus, įvairus 
ir patraukiantis klausytojus.

Mozarto kamerinės vokalinės 
kūrybos K.532fe“pas Bandei” K. 
441 ir iš operos [“Don Giovan- 
ni” tercetai savo' atlikimu prily
go akademiniam dainavimui. Pa
žymėtinas geras muzikos kūrinio 
faktūros supratimas, kuris ypač 
ryškus muzikinės, temos vystyme. 
Kai frazėse vyravo homofoninė- 
harmoninė struktūra, melodinis 
iškėlimas ir pritarimo fonas bu
vo saikingas ir meniškas, ir to-

ST. SLIŽYS

dėl išgautas gražus skambesys. 
Tačiau frazėse, kuriose vyravo po
lifoninis išdėstymo principas, 
pagal teminės medžiagos svarbu
mą buvo iškeliamas tai vienas, 
tai kitas balsas, o kai kur veržėsi 
visi trys balsai, nes visų teminė 
medžiaga buvo lygiai svarbi. Rei
kia pastebėti terceto teisingą pa
žiūrą į balsų niveliavimą: Linke
vičiūtė, Nakas ir Prapuolenis, 
kartu dainuodami, balsus nivelia
vo, siekdami grynesnės tonacijos 
ir balsų stiprumo, reguliavimo, 
bet išvengė balsų tembro nivelia
cijos. Aišku, operos dainininkam 
tembro niveliacijas ir nereikia,

nes nuo to būtų tik sumenkėjęs 
individualių balsų grožis. Užtai 

! tercetas Mozarto kūrinius perda
vė turtingai skambančiais skirtin
gų tembrų balsais ir išgautas re
tas ir brangus bei spalvingas mu
zikinis spektras iš trijų vokalistų. 
Pažiūra, jog panašius vokalistų 
vienetus reikia suvienodinti ir 
tembriniu atžvilgiu, yra priimti
na tik mėgėjų vokalistų viene
tams, kai stokojama gražaus tem
bro balsų.

Duetuose vokalistai buvo dar 
aiškesni. Mozarto iš operos “Don 
Giovanni” Linkevičiūtės su Pra
puoleniu duetas įdomus ir gra
žus, tik aukštose gaidose kiek 
problematiškas tenorui dėl pag
rindinių temų, atsidūrusių pozi-

Į cijon, kurioje labai sunku aukš- 
Į tam balsui išgauti apatinių for
mantų. Prancūzų operos kūrėjo 
Meyerbeer duetas iš operos “Ro
bert le Diable” Linkevičiūtės su 

j Naku skambėjo skirtingai dėl 
balsų diapozono platumos ir dėl 

I koordinuotos veiklos, balsą for
muojant ir jį nuspalvinant. Beį

eini duetas iš operos “I Purita- 
| ni” Prapuolenio su Naku įdomus 
■ ir komplikuotas technikai, nes 
čia abu turėjo dažnai keisti bal
so registrus ir panaudoti ir apa
tinius ir viršstyginio ertmyno re
zonatorius.

Solo išpildymuose vokalistai 
save dar daug'au išryškino. Vy
tautui Nakui Mozarto “War- 
nung” K. 433 nesudarė kliūčių 

I meniškam išpildymui: impozuo- 
; junti išvaizda, gera vaidyba ir na
tūraliai gražus balsas su muzikos 

| mokyklos geru balso pastatymu 
duoda vilčių sujaukti gero boso 
• ietuv'ų tarpe. Teisingas balso 
dengimas ir gili balso atrama 

| aukštose gaidose bei pakankamas 
balso sodrumas žemose gaidose 
leidžia teigti, jog Nakas yra pa
siekęs kultūringo solisto privalu
mus, prie kurių reikia dar pris
kirti jo balso kiekybės ribotą pa
naudojimų geresnės balso koky
bės sąskaitom Nerija Linkevičiū
tė solo išpildė iš Wagnerio ope
ros “Tannhauser” su gera emo
cija ir ekspresija. Balso vibra.tas 
normalus ir atitinkąs operos dai
nininkės reikalavimus. Norėtųsi

(Nukelta į 7 psl.)

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

J LIETUVĄ 
SPECIALIŲ RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMUS

padėkos pareiškimą. Tik baisiai 
sunku suprasti, kodėl kai kam pa- 
rūpsta gerą darbą siekti sumenkin
ti visai nepamatuotais priekaištais, 
kad ir naudojant spalvingus žodžius 
ir “gaivią frazeologiją”.

Juozas Kojelis j

Kas tik turi gerą skonį, 

viską perką pas Liepom

LIEPOMIS
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMA.

FURNITURE CENTER. INC.
Marąuette Pk., 6211 So. Nestern — PR 8-5876

i'irmadieniais ir ketvirtadieniai* ..u. h ou iki 9:30 Kiton. iieu«i ■ 
įuo 9:00 iki 6:00 vai vak Sekmad atdara 12 v iki 5 v popiet

FRANK’S rV and KAI J i O. INC
8240 SO. HALSTED STR E EI IEL CA > 725

DIDELIS PASIRINKIMAS D A IRIAUSI l, l'ELEVlZlJOb 
RADIO IR STEREO APARATŲ i aKDAVIMAS IK TAISYMĄ 
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I
Philomena sako...

Taupymas yra šeimos pareiga.
Įvairūs skelbimai masina visą 
šeimą pirkti ką nors naujo. Bet

jei norite įsigyti namą, turėti 
pakankamai lėšų vaikų mokslui 
ar senatvei, laikas jau dabar 
pradėti taupyti.

Pinigai, taupomi Chicagos 
Taupymo ir Skolinimo bendro
vės bet kokiame skyriuje, yra 
Federalinės valdžios apdrausti 
iki $20,000.00.

CHICAGO
savings and loan association

6245 south vvestern avenue 476 7575

Su specialių rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali gauti 
viską, ką tik nori, už dalelę 
reguliarios kainos. Tai tas 
pat, kai įeiti j krautuvę su 
100 dol. ir už juos gauti 200 
dol. ar 300 dol. vertės prekių, 
o gal net daugiau. Specialių 
rublių pažymėjimus galima 
paversti j reguliarus rublius 
aukščiausiu kursu.

SU PILNA GARANTIJA

GREIČIAUSIAS 
PATARNAVIMAS

Pažvmėiimai pristatomi maž
daug nėr tris savaites. Vieno 
spec. rublio kursas vra‘$2.35.

TA<5 ifTTpcas ap’MA VISKĄ 
M*RA IHKHI KITŲ 
MOKĖJIMŲ

Galite siųsti kokią tik norit 
sumą

REIKALAUKIT MOŠŲ NE. 
MOKAMO ILIUSTRUOTO 
KATALOGO

Užsakykite Dabar.

Užsakykite tik per

INTERTRADE 
EKPRESS CORP.

125 East 28rd Street
Penktas aukštas

New York, N.Y. 10010
Tel.: 982-1530

LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI
Tik trumpam laikui 
GREIČIAUSIAS
PRISTATYMAS

ZHIGULI VAZ 2101
$3214.00

MOSKVITCH 412 IE
(Export model) $3298.00

MOSKVITCH 408 IE 
$3033.00

ZAPOROZHETS ZAZ 968 
$2026.00

REIKALAUKIT
SPECIALAUS BIULETENIO 
SU AUTOMOBILIŲ 
PAVEIKSLAIS, 
APARTMENTAIS, 
NAUDOTAIS ROBAIS

REIKALAUKITE MOŠŲ 
BIULETENIŲ.

MES TURIM 23 METŲ
PATYRIMĄ
SIAME BIZNYJE IR 
TAIP PAT TURIM 
TŪKSTANČIUS 
PATENKINTŲ KLIENTŲ.



Nr. 29 (5) — psl. 6

k
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• KERNAVE. 
minklų apsaugos ir kraštotyros 
draugija. Išleido “Vaga” Vilniu
je 1972 m. Redakcinė komisija: 
Vacys Milius (pirmininkas), An
tanas Stravinskas, Antanas Ty
la, Norbertas Vėlius, Aloyzas Vi
dugiris, Vytautas Vitkauskas 
Dailininkė — Ramunė Vėliuvie- 
nė. Leidinys 428 ps ., prie jų ga 
le dar pridėta 32 psl. puikių et
nografinių nuotraukų. Atskira 
knygos priedeliu duota dar ir 24 
psl. leidinėlis — monografijos 
teksto santrauka rasų, anglų ir 
vokiečių kalbomis.

Pastaraisiais metais Lietuvoje 
kraštotyrininkai daro didelius 
darbus, paraošdami ir išleisdami, 
atskirų, kuo nors ypatingesnių 
vieto\ ių išsamias monografijas 
Kiekviena iš jų yra tiesiog ne
išgriaunamas mūsų kultūros pa
minklas.

Kernavės monografijos įvado 
gale redakcija skaitytoją infor
muoja šitaip: “Leidinio straips
niai sugrupuoti į gamtos, istori- 
jos, etnografijos, kalbos ir tau- > Recenzijų skyriuje aptariami 
tosakos skyrius. Be to, pateikia- įvairiomis kalbomis pasirodę lei- 
mas pluoštas būdingiausių tau
tosakos kūrinių. Dalies šio leidi
nio straipsnių tematika analo
giška ankstesnėms 
ninku parengtoms 
monografijoms. Šie 
leis giliau nušviesti 
vių liaudies kultūros istorijos 
raidą, išryškinti atskirų regionų 
savitumus. Tačiau ir anksčiau 
nagrinėtąsias temas kai kuriais 
atvejais čia stengtasi nušvies* i 
nauju aspektu. O dalies straips
nių tematika mūsų kraštotyrinė 
je literatūroje yra visai nauja.

Šios ir ankstesnių lokalinių 
monografijų redakcinė komisija 
mano nors delele pagerbusi vy
resnių kartų ir nūdienos žmonių 
darbus, neleidusi nugrimzti už
marštin liaudies kūrybos lo
biams. Tikimės, kad nemaža kas 
iš surinkto ir paskelbto liaudies 
kūrybinio palikimo galės ir mūsų 
gyvenimą praturtinti”.

Lietuvos pa- iūpesčiu kadaise jste;gtas žurna 
as tapo baltų kalbų moks’o 

centriniu leidimu. Žinoma, jame 
daugiausia rašo patys lietuviai 
ir latviai. Tačiau netrūksta ir 
rusų, vokiečių, atrerikieči” ir kt. 

Šiame numeryje rašo: V. 
Ambrasas “Lietuvių kalbos pri
jungiamųjų sakinių struktūr’- 
niai tipai”, E. Jakaitienė 
priesaginių veiksmažodžių dary
binių reikšmių”, V. Urbutis “La. 
spalgs” reikšmės ir ki mė”, V. 
Grinaveckls "Žem. ie'inis, jeinė 
ir mumsiai”, Z. Zinkevičiaus 
“Rytietiškoji XVII a. lietuvių 
raštų kalba, jos kilmė ir išnyki
mas” ir kt.

Įdomu, kad žurnale yra at
spausdinti ir dviejų amerikiečių 
kalbininkų straipsniai, tai bu
vusio prof. A. Salio mokinio 
prof. William R. Chmalstieg 
raštas, liečiantis išnykusią prūsų 
kalbą “Old Prussian Compaiati- 
ves in -ais-” ir Chicagos univer- 
teto profesoriaus, kalbininko dr. 
R. Eric P- Hamp “Lith. liekas”.

“Dėl

kraštotyri- 
lokalinėms 
straipsniai 

visos lietu-

I diniai, liečią barių kalbų proble 
mas. Tiek straipsniai, tiek recen
zijos žurnale spausdinami auto
rių originalo kalbomis: lietuviš
kai, latviškai, rusiškai, angliškai 
ir kitaip. Plačiau paminėti ir ne
seniai mirę žymūs baltistai: len
kas Jonas Otrembskis ir latvė 
Daina Zemzare.

• TREJI V ARTI, 1972 m- lap
kričio — gruodžio mėn. Latvių 
kalba leidžiamas kultūros žurna
las, kuriame dažnai būna ir mū
sų grožinės literatūros vertimų. 
Redaguoja Alberta Birnbaums, 
P. O Box 61, Three Rivers, 
Mieli. 49093. Metinė prenumera
ta $7.00- Administracijos adre
sas: Treji Varti, P. O. Box 889, 
East Lansing, Mich. 48823. Šia
me numeryje spausdinama Ka
zimiero Barėno latvių kalbon 
išversta novelė “Skriningas”.

• BALTISTICA, VIII (I), 1972 
m. Baltų kalbų tyinėjimarns 
skirtas žurnalas. Leidžia Lietu
vos Aukštojo ir specialiojo 
mokslo ministerija. Leidykla 
Mintis” Vilniuje. Redaguoja re
dakcinė kolegija: V. Grinavec- 
kis, J. Kabelka, V. Mažiulis (ats. 
red.) J. Palionis, J. Pikšilingis, 
A. Sabaliauskas, V. Urbutis, H. 
Zabulis, Z. Zinkevičius. Redak
cijos adresas: “Baltistika”, Vil
niaus universiteto Lietuvių kal
bos katedra, Vilnius, Lietuva.

Naujas žurnalo numeris yra 
112 psl. Jame rašo ne vien lie 
tuviai, bet ir kitų tautų kal
botyros mokslininkai, besido
mintys baltų kalbų tyrimo prob
lemomis. Tokiu būdu šis okupan
tų likviduoto prof. J. Kazlausko

• HEIMATGRUSS. Lietuvos 
vokiečių kalendorius 1973 me
tams. Vokietijoje Lietuvos vokie
čiai jau eilė metų išleidžia kny
gos pavidalo kalendorių, kuria
me netrūksta šilto atsiliepimo 
apie savo gimtąjį ar savo tėvz 
kraštą, Lietuvą. Leidinys iliiZit- 
ruotas nuotraukomis. Leidinio 
kaina' 3,50 DM. Galima užsisa
kyti šiuo adresu: Landsmann- 
schaft der Deutschen aus Litau
en i. B. e. V, Postcheckonto Han- 
nover 882 81, W. Germany.

• Domas Jasaitis, HIPOTER- 
M ĮJOS FIZIOLOGINIAI PADA
RINIAI IR JOS PRITAIKYMAS 
MEDICINOJE. Lietuvių katali
kų mokslo akademija. Atspau
das iš L. K. M. Akademijjos Su
važiavimo Darbų VII t. Roma,
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Nuo
1914 Mėty
Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą .pasitikėjimą. 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi k ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000.00

Itam* Zosm, PmMMt

5*
Al) accounts com
pounded daily — 
Passook Savings 

paid ąuarterlly

b*
2 Years Savings

Certificates

(Minimum $5,000)

Solistė Gina Capkauskienė, neseniai išleidusi savo Įdainavimų plokštelę. 
Solistė š. m. kovo mėn. 4 d. drauge su solistu Kaziu Jakučiu dainuos 
Chicagoje, tradiciniame Draugo literatūros vakare — koncerte (Žiūr. 
kultūrinę kroniką). Nuotr. Foto Studijos Irene

Filmų įvairumai

tas vaizdas yra toks puikus ir i 
kartu toks natūralus. Jei Berg
man -savo filmuose skverbiasi į 
asmens vidų vis gilyn ir gilyn, 
tai Fellini yra džiaugsmingas pa
viršiaus ir nenuosaikumo išdėsty- 
tojas.

Fellini vaizdų aiškumas duo
da jo filmams savotiškai smalsų 
ryškumą; jis nesiekia kažko pa
sakyti, bet suranda būdus pasa
kyti taip, kad dalykai būtų kuo 
labiau atmintini. Romos nykimas 
buvo visada viena jo mėgiamiau
sių temų. Kas galėtų pamiršti 
Anitą Ekberg, stovinčią vidury 

i fontano, ar tą ryto procesiją fil- 
i me “La Dolce Vita”?

Tačiau savo “Romoje” Fellini 
iyra dar labiau tiesioginis, dar la
ibiau grynas. Pvz., ta kelionė pa- 
I tikrinti Romos požemio sistemos, 
Į staiga tampa kone antgamtine, 
kai darbininkai prasilaužta per 
požeminę, prieškristinių laikų 
kriptą. Freskos ant sienų taip ryš
kios, lyg būtų tik ką nutapytos. 
Ir staiga įsiveržęs modernaus 
miesto oras viską sunaikina.

Roma, tas amžinasis miestas, 
visada buvo ir begėdiškas ir šven
tas. Fellini nesiangažuoja nei už 
vieną, nei už kitą. Kur tikrovė, ir 
kas nėra tikra? Fellini nežino. Ir 
atrodo, lyg jis tikėtų, kad pati 
Roma niekad to nežinojo. Ta
čiau Roma, amžiuose ištvėrė, 
tikėdamosi kada nors tai sužino
ti.

Išvadoje peršasi mintis, kad tai 
nėra Roma, bet pats Fellini, 
užsimaskavęs plytose, požemiuo
se ir griuvėsiuose, ieškąs savo ke
lio tarp kūno ir sielos. Filmas tik 
suaugusiems, su rezervais.

— O —

Edmundo Laucevičiaus
netekus

(Atkelta iš 2 pusi.)

tuvių kultūros istorijos tyrinėji
mus. Popieriaus, knygų aptaisy- 
mų ir auksakalystės pažinimas 
turįs labai didelės reikšmės giles
niam kultūros istorijos pažini
mui. Negailestinga mirtis (ir ga
na ilga liga) per anksti E. Lau
cevičių atitraukė nuo tų darbų.

čia 
bei 
pa-

MARŲUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių firmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite
togiu planu atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 VVest 63rd Street
Ghicago, Illinois, 60629

Tel. PRospect 6-8998

Fellinio Roma
STASĖ SEMĖNIENĖ

Spalvotasis “Fellini’s Roma” 
yra filmas apie miestą, bet tas 
miestas nėra Roma, kaip turistas 
ją atmena ir gal norėtų išvysti, 
bet tai yra Fellinio Roma, taip, 
kaip antraštė tiksliai nusako. Fil
mas nėra dokumentinis, nors ret
karčiais ir švysteli tokiu.

Federico Fellini pirmą kartą 
įjungė savo vardą į vieno savo 
filmo antraštę — “Fellini Saty- 
ricon” 1969 metais. O dabar mes 
turime “Fellini’s Roma”. Po me
tų ar kitų jis žada išleisti, dabar 
jau užplanuotą, “Fellini Casano- 
va”.

Vardo panaudojimas antraštėje 
neatrodo, jog būtų koks įsivaizda
vimas ar perdėtas pūtimasis. 
Anaiptol. Tai tikrai yra Fellinio 
Roma, niekieno kito, lygiai taip 
pat, kaip ir visi jo filmai po “La 
Dolce Vita” buvo autobiografi
niai apmąstymai ar išpažintys iš 
paties geriausio mūsų laikų re
žisieriaus pasaulio.

Per visą filmą veriasi lengvas 
pasakojimo siūlas apie jauną vy
ruką, vardu Fellini, kuris aplei
džia mažą miestelį Rimini ir atei
na į didmiestį. Čia jis lieka ap- 
glušintas miesčioniškais kūno ir 
dvasios malonumais. Jis apsigy
vena pakvaišusiame pensionate. 
Jis lėbauja su kaimynais didžiu
lėse puotose atvirame ore įkaitu
siose Romos aikštėse, kai nepa
kenčiama vasaros kaitra išvaro 
visus į “piazzas”.

Visa šita medžiaga yra susukta 
su didžiai pamėgtu dėmesiu ligi 
mažiausios smulkmenos. Nero
doma jokių pastangų surišti nai
vų jauną Fellini su pasitikinčiu 
genijumi, kuris pasirodo filme. Ir 
atrodo, lyg Fellini, išbaigtas fan
tazijų prasimanytojas, neišaugo iš 
savo jaunystės vyriškumo — jis 
sukūrė visa tai iš nieko.

Toji autobiografiška medžiaga 
yra įpinta į pusiau dokumentinės 
scenas, kurios pasižymi nuosta
biausiai žibančiais vaizdais. Fil
mas atsiveria su milžinišku Ro
mos gatvės judėjimu, visiškai už
sikimšusiu, kas čia yra tipinga. 
Sitai virsta kažkuo svarbiu, nes 
Fellini malonėjo tą judėjimą nu
fotografuoti. Jis pagriebia visa 
tai iš viršaus nuo krano, puikiai 
valdydamas savo filmavimo apa
ratą. Akinantis lietus su audra

paverčia viską pragariška apraiš
ka, ir kaip tik tada paskutinioji 
nuotrauka sustoja pakankamai il
gai, kad pabrėžtų tą baisų maši
nų susikimšimą apie Koliziejų. Ir

i
I 
i'

S0 UTH WES T
FEDERAL SAVINGS

for all your savings needs 
3525 W. 63rd Street, Chicago 

Phone — 436-4600

1

Gi jis sakėsi dar galvojęs ir apie 
tolimesnius darbus, o ypač LDK 
pinigų kalyklas, amatus, cechus 
ir kt. Jo darbams tvirtą pagrindą 
sudarė jo nepaprasta erudicija, 
kurios, deja, jokie dokumentai, 
jokie rinkiniai dabar jau neat
stos.

]. Damauskas

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufaeturers

itaoKoinV ispmustyij paveikslų 
rėmai pritaikinti paveikslams 
o skelbimams rėmai metalu 
aplieti rėmai
!44)(l So., Oakiej Avė. Chicago

•>l Virginia 7-1258 - 59

VVAGNER & SONS

Typeuritera, Aikling Muvblnnt Jt
CheckvvrUera

Nuomoja — Parduoda —- Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virt 50m. patikimas patarnavimo* 
5610 Soutb Pulaski Road 

Phone — 581-4111

Cosmos Parcels Express Corp.
Licensed by VNESHPOSYLTOKG

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugel) metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant 

DOVANAS-SIUNTINIUS J LIETUVA, LATVIJĄ, 
ESTONIJĄ, UKRAINIJĄ ir 1.1.

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

kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
affiliated with PODAROGIFTS, INC.

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 MADISON AVENUE

Floor 2lst

NEW YORK, N. Y. 10022
Tel.: (212) 758 1150/1

SKYRIAI:
į NEVV YORK, N. Y. 10003, 39 Secoad Avenue
| NEVV YORK, N. Y. 10011, 135 W. 14th Street
? BOSTON, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue 
į BOSTON, Mass. 02127, 389 West Broadvvay

BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue 
CHICAGO, III. 60622, 2222 VVest Chicago Avenue

į CHICAGO, III. 60608. 3333 S. Halsted Street 
CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 Statė Road

| IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue
į GRAND RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge St N. W. 

HAMTRAMCK. Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avenue
i HARTFORD, Conn. 06114. 200 Franklin Avenue 

LAKEVVOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. 
NEVV HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard 
NEVVARK, N. J. 07106, 698 Sanford Avenue 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street

| PATERSON, N. J. 07505 — 60 Broadvvay
į PHILADELPH1A, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street 

PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street 
VVATERBURY Conn., 905 Banį- Street 
VVARREN, Mich. 48092, 29200 De (Juindre, % Block 

of 12 Mile Road
Į VVOODHAVEN, N. Y. 11421, 94 - 08 Jamaica Avė.
I VVORCESTER, MASS. 01610, 144 Miilbury Street 
: YOUNGSTOVVN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street
■ IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Springfield Avenue

Tel.: AL 4-5458 
CH 3-2583

LI 2-1767 
268-0068 

TL 6-2674 
BR 8-6966 

VVA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
GL 8-2256 

365-5255 
246-9274 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446

373- 8783 
GR 2-6387

Tel.: 345-2028
PO 

HU 
n 

PL 
North
Tel.: 751-6760/1 

Tel.; 441-4712 
SW 8-2868

RI 3-0440
374- 6446

3-4818
1-2750
6-1571
6-6780

Nr. 3 Birželio 3 d.

Birželio 25 d. 
Birželio 25 d.

Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9

Liepos 15 d. 
Liepos 19 d.
Rugpiūčio 1 d. 
Rugpiūčio 13 d.

Gegužės 21 d.
Gegužės 28 d.

Liepos 9 d.
Liepos 9 d.

Nr. 10 
Nr. 11
Nr. 12

Nr. 4 
Nr. 4-A

Nr. 5 
Nr. 5-A

Nr. 1
Nr. 2

Chicago* / New Yorko

Chicagos / Ncw Yorko 
Chicagos / New Yorko

Chicagos 
Chicagos

Chicagos / Nevv Yorko 
Chicagos
Chicagos / New Yorko

Chicagos
Chicagos / Nevv Yorko

Chicagos / Nevv Yorko 
Chicagos / Nevv Yorko 
Chicagos
Chicagos

EKSKURSIJOS | LIETUVA 1973 METAIS
American Travel Service Bureau, vadovaujamas Walter Rask- Ras. 

čiausko, 1973 metais organizuoja 12 turistinių ekskursijų j Lietuvą. Lie
tuvoj visos ekskursijos viešės 10 dienų — Vilniuj, Kaune, Druskininkuo
se ir Trakuose. Walter Rask-Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones j 
Lietuvą, tą darbą sėkmingai tęsia jau 12 metų. Jo ekskursijos tvarkingai 
suorganizuotos ir vyksta sklandžiai.

15 dienų kelionė
16 dienų kelionė

(su Leningradu) 
18 dienų kelionė 

(su I<eningradu) 
15 dienų kelionė
21 dienos kelionė

(su Roma)
14 dienų kelionė 

dienos kelionė
(su Roma) 

dienų kelionė 
dienų kelionė

14 dienų kelionė 
21 dienos kelionė

(su Roma)
14 dienų kelionė
15 dienų kelionė
14 dienų kelionė

21

14
14

Rugpiūčio 22 d.
Spalio 1 d. 
Gruodžio 19 d.

Prašome iš anksto pasirinkti Jums tinkamą kelionės datą ir regist
ruotis, nes dalyvių skaičius grupėse ribotas. Užsiregistravusiems bus 
suteiktos visos informacijos apie kelionei reikalingus dokumentus. Kai
nos ekskursijoms bus paskelbtos greitu laiku.

(mokėjimas asmeniui $100.00.

Visais kelionių reikalais prašau kreiptis Į:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. VVestern Avė., Chicago, III. 60643 

TELEFONAS — (312) 238-9787
Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti j Ameriką; teikia

me informacijas kelionių reikalais j visus pasaulio kraštus, parūpiname 
vizas ir bilietus.■j

IMokanuu ai dvteją 
IU LM U riesto f>»ak»lta» 

Minim u u, »&,UOO.<M.

PINIGAI (NESTI IKI 15

Nauja* ankstas din* 
įlenda* mokama* ui 
investavimu pakalta* :

D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D :
Dividendai mokami aauaio ir llepoe mėn 31 d

HIKMAD. ir KETVIRTAD............» v. r. Iki » v. ♦ :
VALANDOS ANTRAD ir PENKTAD..............» v. r. Iki & V. V. ;

AEfiTAD. » v. r iki II ». 4. - TraAlad uKarrta :
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUBUiiuuiiiiuiiiiuiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiuuiilii

••

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

FREE PARKING SPACEPLENTY OF
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šeštadienis, 1973 m. vasario mėn. 3 d.

Kultūrinė kronika
Solistės Girs s 

Čapkauskienės plokštele I
Pastaraisiais metais puikiai 

mūsų vokalinėje scenoje užsire
komendavusi solistė Gina Čap
kauskienė. gyvenanti Monrealy
je, Kanadoj, dabar iš eido ir savo 
įdainavimų plokštelę. Solistė ly
giai gerai reiškiasi tiek kameri
niame, tiek operiniame datavi
me. Neseniai išleistos įjos stereo 
plokštelės “Gina Čapkauskienė
dainuoja”. Pirmąją dalų solistė! 
skiria mūsų pačių kompozitorių 
kūrybai. Čia girdime: A. Kača-j 
nausko “Lakštingalėlę”, K. V. Ba-| 
naičio “Oi nėra niekur”, K. V. 
Banaičio “Už balto stalo sėdė-1 
jau”, G. Gudauskienės “Oi tu, I 
kregždute”, B. Budriūno “Šauks
mą”, V. Kuprevičiaus “Lakštin
galos giesmę” ir V. Jakubėno 
“Gėlės iš šieno”. Antroje — ne
lietuvių kompozitorių ■ dalyje 
klausomės: A. Campra “Vilio
jančios peteliškės”, C. Saint — 
Saens “Lakštingalos ir rožės”, 
M. Sandoval “Be tavo meilės”, 
H. R. Bishop “Vyturėlio dai
nos”, E. Griego “Solveigos dai
nos” ir J. Strausso “Mėlynojo Du
nojaus”. Solistei akompanuoja 
Mad'eleine Roch. Plokštelės kai
na 6 dol.

Malonu prisiminti, kad prieš 
kelerius metus Chicagoje solistė 
debiutavo kaip tik “Draugo” lite
ratūrinėje šventėje — koncerte, 
įteikiant romano konkurso pre
miją. Šiemet ji vėl grįžta ta pa
čia proga Chicagon. Kovo mėn. 
4 d. ji vėl dainuos “Draugo” 
kultūrinėje šventėje, įteikiant pre
miją XII “Draugo” romano kon
kurso laimėtojui Aloyzui Baro
nui. Literatūros vakaras ir kon
certas įvyks šiemet Marijos aukš
tesniosios mokyklos auditorijoje. | Giants”. Ji bus perduodama CBC 
Įvykis dar bus ir tuo ypatingas, scenoje Toronte vasario 17 d. 8 
kad koncerte dainuos ir niujor
kietis, pernai Chicagą nustebi
nęs, Kazys Jakutis. Solistai atliks 
solo ir duetų numerius. Abu jie 
Šiuo metu jau atsidėję ruoš:asi 
šiam pasirodymui Chicagoje, ir 
reikia tikėtis, kad tai bus neeili
nis įvykis mūsų muzikiniame gy
venime.

ŠĮ. savaitgalį Chicagoje
Antano Škėmos trijų veiksmų 

drama “Trys apie traukinį” I B 
Dramos studijos aktorių vaidina
ma Jaunimo centre š štadienį 8 
^al. vak. ir sekmadienį 3 vai. po- 

| M®!
j G. Puccini opera “La Bohema” 
lietuvių kalba statoma Marijos 

i aukštesnios’os mokyklos aud'itori 
joje. Spektakliai šeštadienį 8 vai. 
vak., ir sekmadienį 3 vai. popiet.

Baltiečių drama Kanados 
radijo programoj

Lietuviai, latviai ir estai išei
viai Kanadoje, kurių ten priskai- 
toma ik; 100,OOO, sudarė Baltic 
Story Production bendrovę ir pas

I pagarsėjusį dramų rašytoją Len 
i Peterson užsakė parašyti scenari
jų, pavaizduojantį jų pastangas 
išlaikyti savo kultūrines tradici
jas naujojoje žemėje Rašytoja' 
Peterson yra įgudęs tos srities kū- 

' rėjas, parašęs per 1,000 skriptų 
radijo, televizijos ir scenos reika
lui.

Jis visų pirma susinešė gausy
bę knygų ir įsigilino į tų kraštų 
studijas. Tada pasitarė su CBC 
radijo meninių programų tvarky
toju R. Weaver ir dramų reži
sieriumi J. Bartels ir sukūrė dra
minį veikalą, kurio pagrindinis 
herojus, atstovaująs visoms Bal
tijos tautoms, yra lietuvis Jonas 
Bielinis, išgyvenąs sunkias emi
granto problemas. Veiksmas pra
sideda laikotarpiu prieš I pasau
linį karą, kada į Kanadą atvyks
ta Jono žmona. Į tą draminį vei
kalą įvesta humoro, liaudies mu
zikos, net ir kanklių. Drama pa
vadinta “The Trouble With

Nijolės Palubinskienės 
paroda Clevelande

Šios jaunesniosios mūsų daili
ninkų kartos atstovės darbų pa
roda vasario 16 d. atidaroma Ar- 
tists* Cooperative galerijoje, 
12210 Woodland Avė., Clevelan- 
de.Paroda galerijoje vyks iki ko
vo 17. Tuo metu galerijoje bus 
drauge ir dail. William Martin 
Jean darbų paroda. Kaip atsime
name, praėjusiais metais Nijolės 
Palubinskienės grafikos darbų 
paroda buvo Čiurlionio galerijo
je, Chicagoj, ir ji čia laimėjo ne
mažą pasisekimą.

JAV parama menui
Dideliu tempu auga JAV pa

rama įvairioms menų rūšims. 
Vadinamas National Endow- 
ments for Arts 1966 metais te
skyrė tik 1.8 mil. dolerių, o šiais 
iždo metais, pasibaigsiančiais birž. 
30 d., skiria net 42.5 mil. dolerių. 
Šios lėšos paskirstytos taip: muzi
kai 20.2 mil., teatrui 11.3 mil., 
filmams, TV, radijui 7.4 mil., šo
kiams, baletui 7.3 mil., meni
niam švietimui 5.6 mil., muzie
jams 5.1 mil., vaizdiniams me
nams 4.1 mil., literatūrai 3.4 mil., 
architektūrai 2.7 mil. dolerių.

UKRAINIEČIO
MENININKO PARODA

Ukrainiečių modernaus meno 
instituto patalpose 2247 W. Chi
cago Avė. Chicagoje, nuo vasa
rio 2 iki vasario 25 d. vyks dail. 
Archipenko darbų paroda. Atda
ra antradieniais ir penktadieniais 
nuo 6 iki 9 v. v., šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 11 vai. iki 2
v. p. p.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Prminklas rašytojui Jeronimui ignatoniui, 1968 m. netikėtai Chicagoj 
mirė padagogas ir rašytojas Jeronimas Ignatonis. Begyvendamas Chi
cagoje, jis buvo labai aktyvus Bendruomenės veikėjas, ilgus metus bu
vęs LB Centro komiteto Švietimo skyriaus vadovu. Lygiagrečiai jis 
reiškėsi ir kaip rašytojas. Jo romanas “Ir nevesk į pagundą” 1958 m. 
laimėjo “Draugo” romano konkursą. Jame nagrinėjama psichologinio 
realizmo meilės tema, o kitame savo rcma.ne “Lūžiai” vaizduoja karo 
tremties naujose išeivijos sąlygose iškylantį dvasinį lūžį, kartu jis ke
lia skaudžią šeimos persiskyrimo problemą, susidariusią demokratinės 
laisvės ir komunistinės prievartos sąlygose. Šis romanas buvo vienas 
pirmųjų, nagrinėjančių pakario šeimos problemas. Velionio našlė dr. L. 
Ignatonienč, norėdama tinkamai įamžinti vyro atminimą, kapuose pa
statydino orginalų, pagal archit. J. Muioko projektą, paminklą. Pa
minklo motyvai paimti iš lietuviškų geležinių kryžių. Šitokiam pamink
lo projektui šv. Kazimiero kapinėse buvo kai kurių kliūėių iš diecezi
jos kapinių administracijos pusės, bet po ilgesnių aiškinimusi, reikalą 
referavus kardinolui, buvo gautas leidimas tokį paminklą pastatyti.

1 Paminklinį kryžių pagamino inž. A. Rudžio vadovaujama Rockwell En- 
gineering bendrovė.

vai. 30 min. (rytų pakraščio 
standartiniu laiku).

Rašytojas Antanas Škėma (1911- 
1961), kurio 3 veiksmų .dramą 
“Try3 apie traukinį” šį savaitgalį 
Chicagoje, Jaunimo centre, stato 
LB Kultūros fondas. Vaidina LB 
Dramos studijos aktoriai. Režisuo
ja Živilė Numgaudaitė. Spektakliai 
vasario 3 d. (šeštadienį) 8 vai. vak. 
ir sekmadienį, vasario 4 d. (sekma
dienį) 3 vai. popiet. Nuotr. Maželio

Renoiro kūrinių paroda 
Chicagoje

Didžiojo prancūzų impresionis
to Pierre Auguste Renoir kūrimų 
pirma didesnė retrospektyvinė pa
roda įvyks Chicagos meno insti
tute vasario 3-balandžio 1 dieno
mis. Bus išstatyta apie 90 jo kū
rybos darbų iš 1862-1919 m. lai
kotarpio. Tai bus pirmoji tok:a 
stambi šio dailininko darbų pa
roda Chicagoje. Šiai parodai Chi
cagos Meno institutas pasiskoli
no nemažai Renoiro darbų iš ki
tų žymiųjų Amerikos ir Euro
pos muziejų.

Lenkijos lietuvis — 
humanitarinių mokslų 

daktaras
Etnografas ir bibliografas Vy

tautas Armonas, gyvenąs Toni
nėje, Lenkijoje, gavo humanit. 
mokslų daktaro laipsnį už d;ser- 
taėiją “Lenkų Jakutijos etnogra
finių tyrinėjimų istoriją 17—19 
a.”, 311 psl. mašinraštis. Viešas 
dr. gynimas įvyko Torunės u-te 
1972.XI.20. Vytautas baigė Jėzui
tų gimnaziją Kaune, karo metu 
išvažiavo Lenkijon ir ten ba;gė 
u-tą prieš 21 metus. Iš jo litera
tūrinių darbų žinoma jo 1968 
m. “Etngrafisk Polska, t. XII” 
studija “Badania nad litewskąi
kultūrą ludową w latach 1945-1
-------------------------------------------- 1 
------------------------------------------- |

1965”, 40 psl. su bibliografija. 
Čia jis apžvelgė ir mūszų istorijos 
darbus. Anksč;au jis buvo paskel
bęs studiją apie Oskaro Kolberg 
lietuvių liaudies dainų tyrinėji
mus.

Ketvirtis šimtmečio 
be Olekos

Aktorius, režisierius, Lietuvos 
teatro reformatorius Andrius O- 
leka-Žilinskas mirė 1948 m. va
sario 3 d., taigi šiemt sueina 25 
m. nuo jo mirties. Nuo mažu
mės pamėgęs teatrą, šioje šako
je lavinosi įstojęs į S. Stanislavs
kio Maskvos Dailės teatro studi
ją. Vaidino Maskvoje, su gastro
lėmis važinėjo po Europos did
miesčius. Nuo 1929 m. pradėjo 
savo vaisingą darbą valstybinia
me dramos teatre Kaune kaip re
žisierius ir pedagogas, pastatyda
mas tokius sunkius veikalus kaip 
Krėvės .Šarūnas, sutraukdamas 
goriausius aktorių jėgas. 1930- 
1933 m. buvo viso Lietuvos vals
tybinio teatro direktorius, iš pag
rindų pakeisdamas teatro darbo 
metodus, juos sumodernindamas. 
Ugdė dramos, operos, baleto prie-
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Prapuolenis Detroite
1 Atkelia iš 5 pusi. > 

veiklesnės artikuliacijos aukštose 
gaidose ir vengti balsių niv. na
cijos, kad jie nenustotų save; pa
našumo dėl kritiškos pozicijos 
išgauti daug'au obertonų. Ber
nardas Prapuolenis solo at iko iš 
Ponchielli operos “I Lituani”. 
Minkštos balso atakos panaud"; 
jimas buvo geras, ir joje balsas 
skambėjo maloniai, tačiau kietoje 
atakoje balsas kiek aštrokas.

Lietuvių liaudies dainos buvo

padainuotos su parodyta jom mei- 
i le ir lietuvišku koloritu. Jos ne
reikalavo iš vokalistų pompastiš
kų pastangų, tačiau gerame su- 

j grupavime išryškinta jų skirtin
ga spalva ir dinamika. ,

Teksas Ričardaitis yra didelis 
vokalistų pasisekimo draugas, tu
rįs gerą techniką ir meninį sko
nį. Net lietuviškose dainose giliai

išgyveno muzikinę mintį, nors 
(spėju) lietuviškai greičiausia 
nesupranta. Ir pianinas meninin
ko rankose geriau skambėjo, ne
gu buvo tikėtasi.

Visiems vokalistams linkėtina 
ir toliau darbuotis neišsemiamų 
galim; bių muzikos pasaulyje, ro
dant auditorijoms geros muzikos 
tikrąijį grožį ir gėrį.

auglį, kad Lietuvos baletas jau 
!935 m. galėjo gastroliuot’ Lon
done, Monte Carlo. Įsteigė teat
ro padalinį Šiauliuose. Kviesda- 
osi užsienio dirigentų, pianistų, 

smuikininkų. Į npektak'ius įnešė j 
daug gyvumo, suorganizuoda-' 
mas daug naujų pastatymų.

Išėjęs iš valstybinio teatro, į- j 
’te'gė Jaunųjų teatrą, kuris d'ė i 
lėšų stokos negalėjo išsilaikyti. | 
1935 m. atvykęs į JAV įsijungei 
į rusų teatro vaidinimus, gastro- i 
liuodamas daugelyje didžiųjų ! 
miestų. Vadovavo amerikiečių i 
studijai New Yorke, išvesdamas 
į sceną eilę pastatymų. Dėstė į- 
vairiose dramos ir operos mokyk
lose. Širdies smūgio ištiktas, mirė 
teturėdamas 56 m. amžiaus.

OVIDIJAUS VERTĖJAS

Parinktų Ovidijaus eilėraščių, 
išleistų tokiu pavadinimu atski
ru leidiniu, vertėjas Mykolas Du- 
rys-Durickis mirė 1933 m. vasa
rio 1 d., taigi šiemet sueina 40 
m. nuo jo mirties, jis taip pat 
buvo autorius lotynų kalbos sin
taksės ir lotynų kalbos gramati
kos, kuriomis naudojosi daugelis 
Lietuvos moksleivių. Bendradar
biavo periodinėje spaudoje. Buvo 
gimęs Šėtoje, Kėdainių aps. 1887 
m. Mokėsi Kaune, Petrapily, stu
dijavo Katalikų universitete Wa- 
shingtone. Mokytojavo Vilniuje ir 
Kaune, Buvo Kauno komercijos 
mokyklos direktorius, Lietuvos u- 
niversiteto lietuvių kalbos rekto
rius.

KOSTAS BUTKUS
Tel. PR 8-2781 (778-2781)

TVOROS, LANGAI, DURYS 

STOGELIAI, RINOS, 
APKALIMAI (Siding)

HIGH RATES
r c »•«* 

/* Anniiu

M
Passbook
Account*

Per trinu m 

£1000 or nmr*
Port i f imt e*.

1 vear min

PAID OUARTERLY

— AT —

,į ' Vnnun

<5000 or more
< 'erlificatesBRIGU rO.N

SAVINGS & LOAN ASS'ft
HIGHEST RESERVES

LO7 I Archer Aveniu
Chicago, III. 60632

TEL. - LA 3 • 8248
Upm <>f ( nllfomia Arenae)

V

5^
Per Aniiiiii 
•i vestinent 

Ronos 
(Vrtlfica te

MES TEBEMOKAM
6 % už 2 Metų

Certifikatus
(Minimum $5,000)

5% % už 1 METŲ CERTIFIKATUS (Minimum $1,000)
Open Mon. 9-8; Tues. Thurs. Frt 9-5; Sat 9-1; Clooed Wed

S A INT
ANTHONY 

SAVINGS

1447 So. 49 th Court 
Cicero, III. 60650 
TEL. — 656-6336

Joseph F. Gribauskas, 
£xecutive Secretary

r

1

6845 SO. VVESTERN AVĖ.

Laidotuvių Direktoriai

TRY8 MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MA&NOM3 VIETA

REpubllc 7-8600 REpublic 7-8601
1 h >4 i im i

IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
80% iki 50% nuolaida

Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai 
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western — Tel. GR 6-4421

GĖLES
* eeauvėui*. laitioitiv* *’

ir kitokioms projrom*

BEVERLY HILLS GELYNYČIA
44S W. 63rd Street. Cbtoago, IBlnov 

TEL. PR H-OR33 - P R 8-OM4

ŠVENTOS MIŠIOS 
LIETUVIŠKAI

Visos nekeičiamos šv. Mišių dalys yra atspausdintos
vienoj labai gražiai išleistoj knygelėj. Su šia knygele kiek
vienas gali labai lengvai sekti naująsias šv. Mišias

Kai kunigas ar lektorius atskaito kintamąsias dalis, Jūs 
šioj naujoj knygelėj galite sekti visas nekintamąsias šv. Mi
šių dalis. Tekstas stambiomis raidėmis.

Taip pat rasite rinkinį dažniausiai giedamų šv. Mišių 
metu giesmių.

Užsisakykit šį naują šv. Mišių vadovą lietuvių kalba.
Kaina 50 centų. 10% nuolaida, perkant 50 kopijų; 25 $1 

nuolaida, perkant daugiau kaip 50.
Rašykite:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago, III. 60629

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— TĖVAS IR S ONOS —
TRYS MODERNIOJ KOPLYČIOS

2533 VVest 7įsi St. Tel. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATU!

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

Laidotuvių Direktoriai 
Trys Moderniškos Koplyčios: 

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

1605-07 South Nermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741-2

JURGIS F. RUDMIN
3819 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-39

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ, CICERO, ILL TeL OLymplc 2-1008

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-3572

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-191J

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
4314 W. 28rd PLACE Tel. Vllrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
11028 Southvveat Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410
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REDAGUOJA DR. S. ALICNAS

KO PAVYDI VYRAI

“Eretas buvo ir tebėra labai 
gražus vyras. Sakykime tiesiai ir 
be svyravimų — tai gražuolis pil
na žodžio prasme. Ne tik Salomė
jai Nėris jis buvo žavingu princu, 
bet ir šimtams moterų. O vyrai 
pavydėjo jam jo garbanų".

Dr. G. Valančius

“Tačiau lieso kuino trau
kiama kenkė, nei “MetropoPo” 
viešbučio kiaurom grindim laks
tančios žiurkės Ereto neišgąsdi
no”.

Dr. G. Valančius

Mėgstu ir diletantų meną, nes 
iš jo galima pasimokyti, kaip ne
reikia d'rbti”.

Dail. V. Vizgirda

PATRIOTIZMO REIKŠMĖ NAUJŲJŲ metų SUTIKIMAI

90% stiprumo

SPYGLININKAI RAŠO

Patriotizmas yra šventas daik- patriotizmo vardu galima ir į kai
tas, bet su Šventais dalykais taip lį įkirsti. Kai kas teigia, kad būti 
pat galima muštis, kaip ir su ne- patriotu gana sunku, kad būti 
šventais. Patriotizmas atlieka di- patriotu reiškia aukotis. Mūsų 
delius žygius, ap;e juos visi ži
nom, bet patriotizmas reikalin
gas ir kitiems, mažiau svarbiems 
žygiams atlikti.

Su patriotizmo pagalba galima 
savo artimui užvožti per sprandą, 
teigiant, kad jis yra koks nors rau 
donųjų draugas. Su patriotizmo 
pagalba galima suvaryti visus į 
kokį nors parengimą. Jei neini 
išsigerti ir pasišokti, tai neremi 
lietuviško .reikalo. Patriotizmo 
vardan galima įkišti pirkėjui pa
veikslą, kuris gal šimtu procentų 
ir nemuša meniškumu. Patriotiz
mo vardan galima sukviesti žmo
nes į pikniką arba nusiųsti juos 
į kokią vasarvietę paatostogauti.
Patriotizmo vardan galima savo 

mielą artimą sukalti į žemę visais 
būdais. Jei tu nevalgai cepelinų, 
tu nesi patriotas, arba jeigu val
gai cepelinus, taip pat nesi patrio
tas, nes nori tik pabrėžti savo tuš
čią patriotiškumą.

Patriotizmo vardan galima 
gerinti meną, raštą, muziką, 
kį ir dainą. Va, jeigu jau ir 
labai kaip pavyko kalba, šokis ir 
daina, bet jei patriotizmo vardu 
buvo atlikta, galima dėl to ne
pykti. Jeigu kas kokią nors šuny
bę iškrėtė, patriotizmo vardu ga
lima jam atleisti, o reikalui esant,

Ateitininkų Chicagoje

“Tai šokom kone viens ant ki
to, sušilę, išprakaitavę, mynėm 
viens kitam kojas ir alkūnėm ko- 

nuomone, patriotu būti visai ne- vajom. Per pertrauką atėjo mano 
kenkia, patriotizmas žmogų daž
nai apsaugo nuo įvairių keblu
mų.

Patriotizmo vardan vienas 
okupantu' maskolišką batuką bu
čiuoja ir bizūnui pagarbą reiškia,

sesuo, liūdnai klausdama, ar ne
turiu adatos su siūlu, nes perr tą 
stumdymąsi jos bliuskos rankovė 
buvo nuplėšta”.

“Kažkas, kažkur tarė sveikini
mo žodį, bot per tą triukšmą aš

“Kai žmogus yra ištekėjęs, — 
priėjau griežtoko 

nuosprendžio, — 
jis yra tarytum negyvas 

žąsinas”.
Danguolė Sadūnaitė

— “Glostyk gaidį, kiek nori, 
kaiušinio vis tiek nesudės”.

“Tėvynė”
X

pa
šo
lį e-

10% galimumų

— Mediciniškos tiesos. Dažnai 
skaitome spaudoje ir girdime per 
radiją tokias, moksliška termino
logija tariant, mediciniškas tiesas: 
Sklerozė smegenyse žmogų pa
verčia kopūsto galva. Kai smege
nys galutinai sunyksta, tada 
•žmogus ima niekus kalbėti ir taip 
visiems įkyrėjusias tiesas ima kar
toti be galo ir be krašto. O taip 
atsitinka dėl emocijų jausmų 
darnos nebuvimo ir dėl pletkų.

Taip būna skelbiama spaudo
je ir 'per radiją, o po to, kas jau 
buvo rašyta ir sakyta, vėl karto
jama ir kartojama. Gerai, kad čia 
pat būna ir įspėjimas tiems me
diciniškiems patarimams netikė- 

Kopūsto Kotas

TRŪKSTA AIŠKUMO
Jūs tvirtinate, kad jūsų vy

ras miegodamas kalba. Tokia li
ga sunkiai pasiduoda gydymui, 
— sako gydytojas.

— Daktare, aš nenoriu jo išgy
dyti, tik duokite jam tokių vaistų, 
kad jis miegodamas kalbėtų tru
putį aiškiau.

BORMANŲ PERTEKLIUS
— “Nuosmukis neišvengiamai 

suklesti, kada menu besidominti 
visuomenė susižavi bet kokiais pa- 
tepliojimais”.

Dail. V. Vizgirda.

SĄŽINĖS BALSAS
Woter buvo patrauktas teis

man už papirkimą balsavimo.
— Tu gavai 25 dolerius, kad 

balsuotum už demokratus — 
klausia teisėjas.

— Taip, ponas teisėjau!
— Bet po to paėmei 35 dole

rius iš respublikonų, — sako tei
sėjas.

— Taip, — prisipažįstu. ___o___ ___________ ________
— Tai už ką gi tu pagaliau nesilankęs, ir Kanadai nebuvę 

balsavai?
— Kaip tai už ką?, - 

bęs klausia kaltinamasis.
— Aš balsavau pagal savo 

žibės balsą.
— - I

Marija Eivaitė

Los Angeles ' t Berniukas mokosi groti smui-
ku, išgirdęs muziką, šuo veran-

“Rožinį optimizmą kelia ir įs- doje pradėjo kaukti.
pudingą Naujųjų Metų sutikimo — Dėl Dievo meilės, tu pra- 
statistika. Mūsų kolonijoje tautie- dėk groti tai, ko šuo nežino,—pa
čiai tą naktelę per naktelę ištuš- sakė teta.
tino apytikriai 555 šampano bu- ■ 
telius, daugiausia su CoLd Duok 
etiketėmis ir negarsiai šaudančiais 
kamščia’s. Kiek išgėrė kitokio bi- 
ralo, sunku pasakyti, nes daug 

i kas salėse “nelegalias” kvortas 
įtraukė iš po stalo (tokiu būdu 
pigiau)”.

o kitas patriotizmo vardan kas ir ką .^ė. Po
pažįsta, kad kolchoze lietuviui 
gaspadoriui geriau, nes pima jis 
rūpinosi, kur parduoti bekonus, 
žąs’s ar grūdus, o dabar sau val
džia taip gražiai viską paima, kad 
net miela, nuo visokių žiaurių rū
pesčių apsaugodama.

Patriotizmo vardan galima eiti 
į bažnyčią, ir patriotizmo vardan 
gab'ma neiti, teigiant, kad ten 
nieko nėra lietuviško. Patriotiz
mo vardan galima net ir žmogų 
kapuose vienaip ar kitaip palai
doti. Žodžiu, patriotizmas yra 
nuostabiai žmogaus gyvenimui 
palankus reikalas, ir mes sitlome 
būti visiems patriotais ne todėl, 
kad vertinga, bet ir todėl, kad 
naudinga. Na, žinoma.

to buvo duotas įsakymas, kad per 
ipenkias minutes kiekvienas turi 
kiekvieną Naujųjų Metų atvyki
mo proga su bučkiu pasveikinti. 
Na, ir skubėjo visi kuo daugiau
sia bučkių išdalinti. Kas tą kon- 
testą laimėjo, nežinau, 'bet kan
didatų į laimėtojus buvo daug”.

“Buvo ir tokių, kurie vis galvo
jo, kad tos pirmosios penkios nau
jųjų metų minuteis, < skirtos ypa
tingam pasisveikinimui, dar ne
prabėgo, ir ceremonijas tęsė to
liau”.

Bormanų perteklius — 20 18 pt
Paskutiniaisiais 27-neriais me

teis Hitlerio 'pavaduotojas Mar
tynas Bormanas vis būdavęs 
Linksniuojamas kaip dar labai 
gyvas ir besiverčiąs gana gerai 
įvairiuose kraštuose ir įvairiau
siose valstybėse. Deja, girdi, ligi 
šiol tik Kanada buvusi išskirta iš 
šios garbės. Čia Bormanas niekad

t

SMUIKAI IR ŠUO

O kai jau viskas labai pabosta, 
Tai pagalvėlę imki šilkinę 
Ir, prie jos švelniai pridėjęs 

skruostą, 
Garsiai užknarki užu tėvynę.

P. D.

....- "■

Dora tarybinė karvė yra su trimis' tešmenemis, kad galėtų išpildyti 
penkmečio planą. Lenininės karvės nėra kokios kapitalistinės šliun
dros, su vienu tešmeniu, bet su dvylika spenių, kad ištikimai tarnautų 
tarybinio ūkio statybai. Kas paneigia tokių karvių buvimą, tas šmei
žia tarybinį rojų.

Pr. Visvydas

Laikas ir žmonės

— Tas už nusikaltimą .užmo
kėjo gyvybe, o šitas gavo kara
liaus vainiką.

Juvenalis

ir pritariu, ta- 
Ovidijus

Pasipuošimo auka
— Och, tie prakeikti plaukaiI 

Vietoj rudų tapo juodais. Ir bū
tent tada, kai turi ateiti jis!... O 
perdažyti jau nebespėsiu —ne
bėra kada. Reikia juos supuren
ti. Kur čia buvo mamas lakas. 
Tai šampūnas. Čia... Ne, ne tai. 
Aha, štai kur lakas!

O ką daryti su blakstienomis 
ir antakiais?! Siaubas! Kur pin
cete? Kur žirklutės?! Kur tušas?!

O iš kur čia ta liguista veido 
spalva?! Ach, mama, mama, kur 
tavo rausvoji pudra?

Žinau, žinau, kad turint sep
tyniolika metų dažytis nereikia. 
Bet juk šiandien ateis jis.

Kas gi tai? Skambutis? Nejau
gi jis?

Jis! Atėjo! Su gėlėmis.
Ką jis sako?
— Atleiskite, 

būt, pataikiau 
Man reikalinga 
tokia blondinukė, bet ji, matyt, 
gyvena vienu aukštu aukščiau.

Dieve mano, jis manęs nepa
žino. Ir nuėjo! Ar norėjau sušuk
ti, kad tai aš, bet pro tuos lipnius 
lūpų dažus neprasprūdo nė vie
nas žodis. V. S.

ABEJINGUMO PASEKMES

Technika dažnai vaitoja
Ne nuo svorių didelių —
Nuo nemačiusių remonto
Mūsų kaimiškų kelių.

I KAIRĘ IR į DEŠINĘ
Ak tos prekės! Kas sugaudys
Jų nežinomus kelius.
Vienas svotas, antras draugas... 
ir pirkėjui nėbeklius.

L. Vainikonis, 
“Valstiečių Laikraštis’’

— Žinoma, kas už 18 eilučių 
eilėraštį laimi 500 dolerių premi
ją, tas jau gali išdidžiai papūsti 
uodegą.

madam, aš, tur 
ne į tą aukštą, 
viena mergaitė

Br. Raila
“Keliavimas lėktuvais yra la

bai patogus, greitas ir gana ma
lonus, ypatingai kai esi gražių 
hostesių gerai prižiūrimas”.

Ant Laukaitis

— “Aš vis džiaugiaus, paste
bėdama, kad vis rečiau jaunos 
merg'nos krauna plaukus pėdos 
aukštumu į viršų. Greičiausiai nu
sibodo joms būti perkūnsargiais.

Marija Eivaitė

— Gera matau 
čiau einu kitur.

— Malonu yra laiku pakvai
lioti. Horacijus

— Reti laimingi laikai, kada 
gali jausti, ką nori, ir kalbėti, ką 
jauti. Tacitas

— Niekados nebuvo nei vieno 
poeto, nei oratoriaus, kuris ką 
nors laikytų geresniu už save.

Ciceronas
— Istorija kartojasi, 'bet kainos 

dvigubėja.
— Žmogus yra kaip laivas, kai 

jis patenka į rūkus, garsiau šau-

1 ' <■;

LAIMINGAS VAIKAS

Mažas sūnus vakare plaunasi 
kojas.

— Mama, klausia j’s, ar tu pa
tenkinta, kad aš ne arklys?

— Taip, atsako nustebusi mo
tina.

— Ir aš patenkintas. Jeigu aš 
būčiau arklys, man tektų plauti 
keturias kojas.

BERNIUKAS LR TETA

Apauki usi seserį, teta grįžta 
namo ir sako berniukui: Tu da- 
bar mane palydėsi į stotį.

— Ne, negalėsiu, — atsako 
berniukas, — kai tik tu išeisi, mes 
pradėsim valgyti.

Skirtumas

“Sakyti, kad Solovjovas su Šal
kauskiu yra Rytai, o Bergsonas 
su Eretu — Vakarai, bėra tik nie
ko nebepasakanti frazė, nes tarp 
ijų 'beliko nė ką daugiau skirtu
mo, kaip tarp Labanauskaitės ir 
Krupavičiaus”.

Dr. G. Valančius

; lemta pakliūti į didžiųjų valsty- 
nuste-1 įjų SpauiCį0S puslapius.

Tuo reikalu Gary Lautens, net
gi, padaręs konkrečių žygių. Kad 
išaiškintų priežastį, kodėl Kanada 
vis užmirštama —■ vis apleidžia- 

j ma, jis kreipęsis į Martin Bor- 
man Industries, Limited prezi
dentą:

Ar tai esąs tik neapsižiūrėji
mas, ar tiesiog sąmokslas laikyti 
Kanados vardą už sensacingų 
antraščių ribos.

— Aš galėčiau užtikrinti, kad 
šiame atvejuje prieš Kanadą nė
ra jokio asmeninio nusistatymo, 
prezidentas užtikrinęs. —Nelai
mei ponas Bormanas ligi šiol bu
vęs labai užimtas, bevykdydamas 
asmeniškus pasirodymus ir susiti
kimus visame šios žemės globė.

— Aš buvau truputį skeptiškas 
tuo reikalu, — prisipažinęs To
ronto kolumniętas. — Ypač tais 
atvejais, kada ponas Bormanas, 
kaip buvo pranešinėjama, besąs 
Argentinoj, Čilėj, Paragvajuje, 
Rytų Vokietijoj, Lenkijoj ir kitur, 
visur tą pačią savaitę.

— Matote, ponas Bormanas 
pasidarė toks populiarus pasauly
je po 2-rojo karo, kad jis jokiu 
būdu nebegalėjo visų užkvietimų 
išpildyti.

Taigi, nenorėdami apvilti visų 
knygų autorių, žurnalistų ir kito
kių sensacijų 'gaudytojų, jie buvę 
priversti pasamdyti eilę pono 
Bormano antrininkų. Tuos antri
ninkus —jie vadina pono Bor
mano 'pagalbininkais.

Šiandien jie turį tarnybinėse 
pareigose 97 Martinus Bormanus,

o kiti 11 antrininkų tai sergą slo
gomis, tai atostogose ir 11.

— Tad, savaime aišku, jūs ga
lėtumėt jų vieną atsiųsti ir Ka- 
nad'on, — maldaute maldavęs 
Gary Lautens.

Labai gaila, 'bet šiuo metu visi 
užimti užsakymais. Vėliau mes 
gal galėtume jums pasiųsti vieną 
antrininką bent pusdieniui, kad 
jis ten ipopietiniu metu galėtų 
viešumai pasirodyti aerodrome ar 
kurioj nors ryškesnėj Toronto 
aikštėj, o vėliau — ir vėl atgal. 
Tai, girdi, kainuotų jums 5,000 
dol., plius išlaidos.

— Tai per daug pinigų, — nu
siminęs Lautens.

—- Nemanyčiau, — taręs fir
mos prezidentas. — Je'gu jūs no
rite Kanados vardą įsprausti 'į di
džiųjų laikraščių didžiąsias ant
raštes, jums tai apsimokėtų...

Paruošė p. a.

Moderniąją techniką pavergtoj Lie
tuvoj liudija šis modernus prosas, j 
kurį atachanovietis šiūpėliuoja ang
lis.

— Nuo pat mažumės aš vis la
bai mėgau mergaičių ir vėliau 
moterų draugystę, protarpiais 
vertindamas jų skaistybę, protar
piais ir paslydimus.

Br. Raila

OFF TO WORK

MINTYS PRAKALBOMS 
PAGERINTI t

— Viską pasauly prilaiko gra
vitacijos jėga, tik kelnes dar rei
kia prilaikyti ir diržu.

— Gyvenime dažnai būną 
kaip ir sode: kas perdaug šako
jasi — apkarpomas.

— Ir kasdien valgydamas viš
tieną, kiaušinių dėti neišmoksi.

— Tik rožės ir neseniai gimę 
paišiukai būna rožinės spalvos.

— Filosofas yra toks asmuo, 
kuris aiškina žmogui tokias bėdas, 
kokių šis iš viso neturi.

— Demokratiškas kraštas yra 
toks kraštas, kur žmonės sako, ką

— Autoriaus ir kritiko nuo- 
nori, negalvodami.
monės sutapo: kritikui nepatiko 
romanas, autoriui — recenzija.

— Jokia moteris nepavers vy
ro kvailiu be jo paties bendra
darbiavimo.

— Kol mokyklose bus egza
minai, tol ir valdiškose mokyk
lose bus meldžiamasi.

— Dykūnai visada paveržta 
moteris iš darbščiųjų, o ne atvirkš
čiai.
— Ir nauja šluota pati nešluo

ja.
— Gamta nemėgsta tuštumos: 

kai galvoje nėra smegenų, ją 
užpildo pavydas.

— Geriau pačiam muštis į 
krūtinę, negu nuo kitų gauti per 
nugarą.

— Šuo gali padaryti kiaulys
tę, kiaulė — šunybę, o žmogus 
— ir kiaulystę ir šunybę.

f

FILMĄ SUKANT

puls, aš pradėsiu fil-

nueina prie poros ir

žmona labai nesko-

— Kunigėli, ar nuodėmė, kad aš žiūrėdama į veidrodį didžiavausi, 
kad esu graži.

— Ne, ne, apsirikimas nėra nuodėmė,

Sukant filmą, direktorius nori 
gerai susukti gatvės muštynes. Jis 
pasako aktoriui:

— Štai, ten eina vyras su žmo
na. Tu užkabink žmoną ir, kai 
vyras tave 
miuoti.

Aktorius
sako:

— Tavo
ningai rengiasi.

Vyras pasižiūrėjo ir pasakė 
žmonai:'

— Matai, aš taip tau irgi sa
kiau.

VILA PRIEŠ AUŠRĄ
Antai pažvelki, tai mano vila 
Dunkso tarp medžių plačiai. 
Vieni nukrinta, kiti pakyla, 
D kiti miega saldžiai,
Kur gi tas garsas, kuriuo skambėjai, 
Kur tie šokėjai, kur tie gėrėjai,
Kur tavo, vila, tie spinduliai, 
Kuriuos skleidei Lietuvai, mūsų tėvynei.

Kroviau į vilą ir vis žiūrėjau 
Pro plačius langus j oldsmobilį. 
Velniop, visokie aukų rinkėjai, 
Numetu centą ir tegu tyli, 
Nes mano vila šviečia tačiau 
Už mano pačio plikę skaisčiau.

Sąskaitos banke kasdieną kyla, 
Šviečia tėvynei ta mano vila, 
Ir todėl niekam nieko neduosiu. 
Nebūsiu kokiuos ten sąrašuose 
Greit bėga metai, ir laikas teka. 
Rimti gra bortai patylom šneka, 
Ir nebereikia man mano vilos, 
Galit sodinti nors ir ant ylos.

Mikas Mužikas
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