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Siame numery 
Lietuvos teatros sezonų 
sąvartoje. 
Antanas Maceina kelia 
rūpestį žmogumi 
Bronio Railos atsiminimai 
apie Toną Aistį. 
Dr. Jonas Puzinas rašo 
apie mūsų protėvių kovą 
su ligomis. 
Bendruomene ar visuomene? 
Londono horizontuose. 
Spygliai ir dygliai. 

Kertine parašte 
Lietuvos teatras sezonų sąvartoje 

Partijos ideologinė ofenzy
va kultūros baruose, susilau
kusi jautraus veteranų stalinistų 
(A. Jonynas ir k t ) pritarimo,jau 
matomai supilkino ir susiaurino 
Lietuvos kultūrinį gyvenimą. 
Moderniosios "ždanovščinos"pa-
sekmės ryškios ir Lietuvos teatre, 
kuriame nuotaikos šiandien liūd
nesnės, lyginant su įdomiaisiais 
1970-71 metais. 

Apie praėjusį ir ateisiantį teat
rinius sezonus spaudoje pasisakė 
"Tarybų Lietuvos Kultūros Mi
nisterijos Meno Reikalų Valdybos 
Viršininkas" Raimundas Ja
kučionis (Literatūra ir Menas, 
birž. 16 d.,Gimtasis kraštas, geg. 
24). Jo postringavimai įdomūs ir 
savo informacija, ir nutylėjimais, 
ir egzotiška sovietinės kultūrines 
pareigūnijos logika. 

"Reikšmingiausias praėjusio 
sezono įvykis" Jakučioniui buvo 
Sovietų Sąjungos 50—mečio pro
ga surengtas "tarybinių tau
tų dramaturgijos festivalis". Ko
dėl gi jis reikšmingiausias? Iš 
kritikų atsiliepimų Lietuvos spau
doje buvo susidaręs kitoks įspū
dis. Festivalyje nebuvusi parody
ta nei viena reikšmingesnė dra
ma, nebūta nei vieno tikrai iš
radingo spektaklio. Bet festivalis 
atitiko Brežnevo kultūrinės poli
tikos reikalavimus, skatino "ta
rybinių tautų suartėjimą" ir tuo-
mi vėlesnį "susiliejimą". Ego ip-
so, festivalis reikšmingiausias. 

Jakučionis pamini "nemaža 
užsienio dramaturgų kūri
nių premjerų" (Strinberg, Ča-
pek, Ibsen, Shakespeare, La\vler). 
Akysna krinta šio sąrašo "saugu
mas". Tai visi amžinatiisiai kla
sikai, statomi "be pavojaus", o 
australas Lavvler gerokai nereikš
mingas. Šisai sąrašas dokumen
tuoja lietuvių scenos atribojimą 
nuo moderniosios Vakarų drama
turgijos, kurį taip vaizdžiai savo 
"atvirame laiške" buvo aprašęs 
"išvalytasai" Kauno Diamos te
atro vyr. režiserius Jonas Jurašas. 

"Originaliosios dramos at
žvilgiu", Jakučionis kalba apie 
šeštą praėjusio sezono premjerų, 
iš kurių didžiausio populiarumo 
susilaukusi j . Grušo pjese "Bar

bora Radvilaitė". O kas Kau
ne tą pjesę režisavo? Tos infor
macijos Jakučionis nepateikia.At
sakydamas į klausimą apie "pa
pildymus ir pakeitimus" režisūro
je, jis irgi nepamini Jurašo var
do, o pasitenkina, pranešdamas, 
kad "į Kauno teatrą atėjusi dirb
ti vyr. režisierei D. Tamulevičiū
tei, visuose teatruose dabar padė
tis nebloga". Kodėl tokia parei
ginga tyla? Parafrazuojant ži
nomą posakį apie pakaruoklį ir 
virvę, galima sakyti, kad derži-
mordos namuose nekalbama apie 
užčiauptos burnos savininką. 

Straipsnyje apie Jakučionio 
pareiškimą sužinome, kad "pas
taruoju metu teatruose dėl nacio
nalinės dramaturgijos stokos su
mažėjo originalių pastatymu". Ar 
Jakučionis panagrinėja to "suma
žėjimo" priežastis: Jurašo apra
šytą ir praktikos patvirtintą ori
ginalių lietuvių dramaturgijos 
veikalų ("Grasom namų", "Ma
mutų medžioklės", etc.) žalojimą, 
uždarymą, "ideologinės" drama
turgijos bruk :mą, cenzūros sau
valiavimą? \naiptol . Kaip ir 
dauguma mūsų, Jakučionis netu
ri palinkimo į savižudystę. Jis 
žino, kad, jei jis prasižiotų apie 
tai, kas tikrai dedasi Lietuvos sce
noje, ir jis bematant pranyktų 
nuo scenos, kaip Jurašas. Ah, 
bolše vita! 

Jakučionis tačiau pareiškia įsi
tikinimą, kad šią tautinės origi
naliosios dramaturgijos "spragą" 
nors "iš dalies užpildys" — klau
sykitės išsižioję! — "paskelbtas 
konkursas kuriamojo darbo 
tematika". Apie darbininkus, ga
myklas bei kolūkius dramas jau 
rašą G. Kanovičius, R. Markū
nas, D. Umevičiūtė, S. Šaltenis. 
Ką gi, "kuriamasis darbas" dar
bininkų dalia geros temos, kurio
mis sukurta ir žymių dramos vei
kalų. Bėda tiktai, kad po tomis 
temomis pakastas didelis šuo. Ar 
tie veikalai parodys dabarties lie
tuvio darbininko pastangas kovo
ti už savo teises, (kaip Haupt-

įmanno "Audėjuose"), kolūkiečio 
i kovą su biurokratija ir eikvo-
i jimu, jauno darbininko apsispren-
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Rūpestis žmogų 
Paskaita dvidešimtajai lietuviškųjų studijų savaitei 
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Antanas Maceina 

Red. pastaba. Jubiliejinei — dvi
dešimtajai — lietuviškųjų studijų 
savaitei (rugpiūčio 19-26 d.) Vo
kietijoje. Vasario 16-sios gimnazi
jos patalpose Huettenfelde, buvo 
pasirinkta šiais metais bendroji te
ma "Humanizmas — mūsų laiko 
problema". Ją sklaidė paskaitos: 
''Žmogus kaip mūsų amžiaus rūpes
tis" (A. Maceina), "Egzistencialis
tinis žmogaus vaizdas" (kun. J. 
Juraitis), "Marksistinis žmogaus 
vaizdas" (K. Čeginskas), "Krikš
čioniškasis žmogaus vaizdas" (kun. 
A. Rubikas), .'Humanizmas ir da
barties civilizacija" (V. Bartusevi
čius), "Žmogaus teisės Sovietų Są
jungoje" (A. Gerutis), "Vydūnas 
ir Putinas tarp Lietuvos humanis
tų" (J. Grinius), ''Žmogus Aisčio 
kūryboje" (V. Natkus). — Kitos 
paskaitos lietė daugiau aktualius 
mūsų pačių dalykus. Tarp jų skai
tė prof. J. Eretas apie prel. P. Ju
rą tema: ''Valančiaus šviesa už 
marių". Prelegentai šiai jubiliejinei 
savaitei susibėgo net iš 6 kraštų. 
Čia spausdinama A. Maceinos pa
skaita yra įvadinio pobūdžio: ji lie
čia keletą skaudžių rūpesčio žmo
gumi taškų, kurie gresia žmogui 
barbarėjimu ir net dvasine jo žlug-
timi. • 

Pratartis 

Dabartinė mūsų padėtis yra 
panaši į Nietzschės pamišėlio pa
dėtį: šisai, su žiburiu rankoje, 
ieškojo rinkoje Dievo; mes šian
dien toje pačioje rinkoje ieškome 
žmogaus. Anasai pamišėlis buvo 
minios išjuoktas klausimu, kur gi 
Dievas dingęs: pasiklydęs? pasi
slėpęs? iškeliavęs? gal net išemi
gravęs? Mes esame tos pačios mi
nios išjuokiami klausimu, kur 
dingęs žmogus: argi nesitriname 
kasdien su juo alkūnėmis? argi 
nesiveisia jis greičiau už triušius 
ir žiurkes? argi neimame tvarky
ti jo pradėjimo bei gimimo? Sy
kiu betgi ir Nietzschės pamišėlio 
atsakymas tebeskamba mūsų au
syse: "Kur Dievas dingęs? Aš 
jum pasakysiu, kur Jis yra: mes 
Jį nužudėme! Jūs ir aš. Mes visi 
esame jo žudikai". Nekitaip ten-
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ka ir mum atsakyti į dabartinę vęs Dievas, dabar gi žmogaus! 
pajuoką, kur dingęs žmogus. Ar 
nenužudėme jo savomis teorijo
mis, sistemomis, idėjomis ir tech
nikomis. Ar jo paveikslas nėra 
šiandien sudužęs į tūkstančius 
skeveldrų, kaip ir anas Nietzschės 
pamišėlio žibintas, kurį jis tėškė 
į grindinį, pamatęs, kad minia 
nesuvokia Dievo dingimo reikš
mės? Tačiau minia nesuvokia nė 
žmogaus dingimo reikšmės. Jai 
atrodo, kad ieškoti žmogaus esą 
taip lygiai juokinga, kaip ir ieš
koti Dievo. Juk Dievo bažnyčios 
tebekyšančios pro miestų stogus 
— net ir Sovietų Sąjungoje. Juk 
žmogaus buveinės tebesistiebian-
čios net aukščiau už šventyklų 
bokštus. Kam tad čia to žiburio 
rankoje? Kam ieškoti to, kas 
prie pat šalies? Minia neregi, kad 
bažnyčios virtusios jau Dievo ant
kapiais, ką regėjo Nietzschės pa
mišėlis beveik prieš šimtą metų. 
Minia neregi, kad dangoraižiai 
jau virtę žmogaus karstais. Ji taip 
pat negirdi, kad ano pamišėlio 
giesmė "Reąuiem aeternam Deo" 
šiandien vis labiau virsta giesme 
"Reąuiem aeternam homini". 
Nes "Dievo mirtis, kaip pastebi 
prancūzų dominikonas G a u d e 
Geffrė, neišvengiamai patraukia 
paskui save ir žmogaus kaip pras
mės nešėjo mi r t į " ( l ) . Žmogus 
miršta ne tik biologiškai; jis mirš
ta ir dvasiškai, vadinasi, kaip 
vertės, garbės, didybės ir net kal
bos subjektas. Dievui mirus, žmo
gus išblėsta tarsi žarija, kadangi 
jis, Adomo Jakšto žodžiais tariant, 
ir žėravo ne savo paties šviesa. 

C. Geffrė teisingai įžvelgė, kad 
L. Fauerbacho ateizmas tebuvo 
"apkreipta religinė sistema" ( t 
p . ) : Dievo vardas iŠ tikro reiškęs 
žmogaus vardą; savo turimame 
Dievo vaizde žmogus regėjęs tar
si veidrodyje savo paties idealinį 
paveikslą ir todėl atsigrįžęs į sa
ve kaip į garbinimo vertą būty
bę. Feuerbachas dar galėjęs skelb
ti, kad seniau žmogaus dievas bu-

spaudžiami 

dievas esąs Žmogus: "Homo ho
mini deus"(2). Šiandien betgi 
žmogus yra jau išvelkamas iš vi
sų Feuerbacho dar jam paliktų 
dieviškųjų savybių: kaip subjek
tas jis yra gujamas vad. huma-
ninių mokslų (Hurnanvvissens-
chaften); kaip subjektas jis yra 
palenkiamas bevardėm struktū
rom struktūralizme; kaip subjek
tas jis yra sąmoningai naikina
mas naujausios filosofijos įvairių 
atšakų. Feuerbacho, Markso, Ba-
kūnino, Nicolai Har tmanno at
eizmas tarėsi išlaisvinęs žmogų, 
paneigdamas Dievą: žmogus be 
Dievo galįs, kaip svajojo Nietzs-
chė, visais laivais išplaukti į at
virą jūrą, nes jam akiračio nie
kas nebeužstojąs. Todėl ankstes
nis ateizmas ir skelbėsi esąs tik
rasis humanizmas. T u o tarpu 
naujausiasis Vakarų ateizmas, 
ypač prancūziškojo pobūdžio 
(plg. Althusser, Barthes, Fou-
cault, Levi-Strauss), aiškiai su
vokia save kaip antihumanizmą 
ir įsakmiai skelbia, kaip sako Du-
frerme, "gyvenimo prasmės paša
linimą ir žmogaus sužlugdy
mą ' ' (3 ) : "Mūsų amžius pergyve
no žmogaus mirtį pirmiau, negu 
ją suprato"(4). Humanizmas, 
anksčiau buvęs žmogaus vertės 
bei garbės gynyba, dabar visiškai 
atvirai pradedamas vadinti "pro
tinio senėjimo simboIiu"(5). 
Nuosekliai tada ir rūpestis žmo
gumi šiandien yra nebe rūpestis 
anuo renesanso "savęs poetu bei 
skulptoriumi", kaip žmogų vadi
no Pico della Mirandola, bet 
žmogumi agonijoje. 

Šį tad rūpestį čia ir mėginsime 
kiek pasklaidyti. Visų pirma at
kreipsime dėmesio į rūpesčio 
žmogumi dialektiką, apsireiškian
čią šio rūpesčio dviveidiškumu ir i baimėm 
net demoniškumu. Toliau pa
svarstysime, kas sudaro šio rūpes
čio objektą, vadinasi, ko mes iš 
tikro ieškome ir ką giname, bū
dami žmonių apsupti ir jų net 

Francisco Goya (ispanas, 1746-1828) Kolosas ir panika 

Galop 
apibūdinti žmogaus 

mėginsime Į laiko dar tik "bendruoju idealu, 

mo pavoja-, kurio kaip tik ir pa
žadina minėtą agoniją, padary
dami rūpestį žmogumi skau
džiausia mūsų meto problema. 

I. Rūpesčio žmogumi dialektika 

nužmogini-j siektinu visom tautom'' (t. p . ) , 
vis dėlto ja prabyia milžiniškas 
posūkis žmogaus sąmonėje. Pir
mą sykį istorijoje čia viešai suta
riama bei pareiškiama, kad žmo
gaus asmuo yra nenusavinama 

gruodžio mėnesio R W meną 
10 dieną Jungtinių Tautų susi
rinkimas priėmė bei paskelbė 
"Visuotinę žmogaus teisių dekla
raciją'", atremtą į du principu: 
I. teigiamąjį — "visuose žmonių 
šeimos nariuose slypi vidinis kil
numas ir lygios bei nenusavina
mos teisės, sudarančios laisvės, 
teisingumo ir pasaulio taikos pa
grindą". 2. neigiamąjį — "žmo
gaus teisių nepripažinimas bei 
niekinimas yra pažadinęs tokių 
barbariškų veiksmų, kurie sukre
čia žmonijos sąžinę". Šiais dviem 
principais yra kartu ir pripažįsta
mi "žmogaus asmens kilnumas 
bei vertė", ir pasmerkiamas Šio 
kilnumo bei šios vertės neigimas. 
Išvaduoti žmogų "iš skurdo ir 

laikoma "aukščiausiu 
žmogaus siekiniu"; laikyti jį skur
de ir baimėje vadinama sąžinę 
sukrečiančiu barbariškumu 
(Preambule). 

Nors ši deklaracija pati save 

kilnybė bei vertybė. Pirmą sykį 
čia pateikiamas mastas apspręsti 
bet kuriam elgesiui su žmogumi, 
vis tiek ar šis elgesys būtų indi
vidualus ar kolektyvus. Pirmą 
sykį čia stoja prieš žmonijos są
žinės teismą politinės, teisinės, so
cialinės, ūkinės sistemos bei jų 
vykdytojai.Be abejo, tai nereiškia, 
kad ši deklaracija būtų panaiki
nusi žmogaus ujimą bei gniauži
mą pasaulyje. Net ir ją pasira
šiusios valstybės tebetrypia žmo
gaus teises be atodairos. Šia pras
me Gabriel Marcei teisingai pa
stebi, kad "nuo barbarybės tarps
nio gal niekados nėra buvę to
kios painiavos, kaip mūsų gyve
namame pasaulyje" (6). 

Nepaisant betgi šio vis dar te
bekylančio plyšio tarp sąmonės 
ir kasdienos, žmogaus teisių dek
laracija yra pati žymiausia rū-
•>escio žmogumi išraiška mūsų lai
kais. Nors kasdienoje žmogus te
bėra slegiamas ir toliau, bet tai 
jau nebevyksta be kaltės ir gėdos. 
Joks žmogaus teisių laužytojas 
šiandien nedrįsta neigti pačių šių 
teisiu. Jis šaukiasi jų net ir tada, 
kai pats mėgina jas pažeisti, tuo 
pripažindamas jų buvimą ir pa

smerkdamas pats save. Žmogaus 
ssmens kilnybė bei vertė dar ne
daug laimėjo kasdienoje, bet ji 

! labai daug laimėjo žmonijos są-
mon rri dabar kasdienai ba
do akis ir verčia ją rausti kiek-

ikimo atveju. Čia 
vyksta maždaug tas pat. kas vy-

1 ko su vergija, pasirodžius istori
joje Krikščionybei. Ligi Evangc-

! Ii jos žmonės gimė vieni laisvi, ki
ti —vergai: tai buvęs, pasak 
Aristotelio, pačios žmogiškosios 
prigimties apsprendimas. Bet 
štai, Krikščionybė paskelbė, kad 
nėra nei vergo, nei laisvojo, o vi
sa yra viena Kristuje. Kaip tad 
vergija galėjo išsilaikyti šio prin
cipo akivaizdoje, nesijausdama 
esanti pasmerkta iš esmės? Tiesa, 
kasdienoje ji gyveno dar gana il-

j Michelangelo {italas, 1473-1564J Žmogaus sukūrimas (freska Siksto koplyčioje, Vatikane) > (Nukelta į 3 psl.) 
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mūsų protėviai 
o su iiaomis 

Medicinos ir sveikatos apsauga 
Lietuvos Didžiojoj Kunigaikštijoj 
Dr. Jonas Puzinas 

(Tęsiny* iš praeito šeštadienio) 

Ar J. Peikimas, būdamas Že
maičių vyskupu, padėdavo žmo
nėms kaip gydytojas, neturime 
žinių. Atrodo, kad" vvsk. j . Pei
kimas yra buvęs kiek kantra/, er-
sinė asmenybė. Vysk. M. Valan
čius savi/ "Žemaičiu vyskupystė
je" šiaip arpie jj rašo: "Jurgis Pet-
kevyČia, vyras, rods, mokytas, bet 
nevisai dievobaimingas". Ryšium 
su Lietuvoje plintančiu protes
tantizmu, jis, matyti, paveiktas 
Wittemberge vyravusių refor
macinių nuotaikų, "pasilpnmęs 
katalikų tikėjimą širdy savo, pra
drįso mažne visus dalykus, tam 
tikėjimui prigulinčius, peikti... 
Gyvendamas Alsėdžiuose per 
kiauras dienas medžiojo". Toliau 
vysk. M. Valančius dar pridu
ria, kad Medininkų prelatas, žy
mus teisininkas Petras Roisijus 
(miręs 1571 m. Vilniuje) apie J. 
Petkūną šiaip atsiliepęs: "Vysku
pą Peikevyčią retai tegalėjo kas 
matyti bažnyčioje, rečiau dar mi
šias laikant, Rašto Švento nė ly
tėti nedasilytėjo. Medžioklė jam 
terūpėjo, nuo aušros lig brėkštant 
po laukus su šunimis skrajojo. Ai, 
kad taip būt ieškojęs dan
gaus, kaip medžioklės paukščių, 
pranokęs būtų ir Povilą apašta
lą" (Motiejus Valančius. Raštai, 
I, p. 83 — 84). J. Lebedys nu
rodo, kad tų žodžiu nesą P. Roi-
sijaus eilėraštyje "Chiliasti 
chon" (J Lebedys, Mikalojų 
Daukša, Vilnius, 1963, p.96). 

Steponas Batoras (valdęs 157. 
— 1588), kad ir būdamas sve 
timtautis, dažnai gyvendavo Lie 
tuvoje, ypač jo paties pastatytoj 
Gardino pilyje, kur ir mirė 158' 
m. gegužės 23 d. Steponas Bato 
ras, kaip žinome, 1578 m. liepos 
25 ir 1579 m. balandžio 1 d. ak
tais patvirtino vyskupo Valerijo
no Protasevičiaus užrašus kuria-
rnajai Vilniaus akademijai. Ste
pono Batoro gydytojais yra buvę 
visa eilė Įžymių medicinos dak
tarų. Iškeltinas lenkas Vaitiekus 
Oczko (1537 Varšuvoje — 1600 
Liubline), mokęsis Lenkijoje, po 
to Italijoje, kur 1569 m. gavęs 
medicinos ir filosofijos daktaro 
laipsni, grįžo Lenkijon. Pagarsė
jęs kaip geras gydytojas, 1576 m. 
Stepono Batoro buvo pakviestas 
asmeniniu gydytoju. 1582 m. ka
ralius jam paskyrė pensiją iki gy

ląs, taip pat buvo vienas iš pag
rindinių Stepono Batoro gydyto
jų. 1588 m. kartu su Simonu 
Simonijum atliko karaliaus Ste
pono Batoro lavono skrodimą. 
Tai bu\o viena iš pirmųjų au-
tapsijų Lietuvoje (sekantis skro
dimas atliktas 1648 m. gegužės 
20 d. Merkinėje mirusio karaliaus 
Vladislovo Vazos). Istorikai nu
rodo Stepono Batoro mirties prie
žastį — persišaldymą medžioklė- j 
je (A. Šapoka, red., Lietuvos is
torija. Kaunas, 1936, p. 294) , 
tačiau priežastis, matyt, yra 
buvusi kita. jei daryta autopsija. 
Simonas Šimonius kaltino Mika
lojų Buecellą, kad jis netikusiai 
Steponą Batorą gydęs. Buecella 
tuos kaltinimus stengėsi atremti 
savo dvejose brošiūrose: Epistola 
generosi Domini Georgii Chia-
cor de morto et obitu mag
ni Stephani regis Poloniae 1588 
ir Reputatio seripti Šimonis Si-
monii 1588 (Lietuvių Enciklope
dija, III, So. Boston, 1954, p.300). 
Primintinas dar Simonas Borti
nius, gimęs Prūsuose, medicinos 
daktaro laipsnį gavęs Italijoje ir 
pas Steponą Batorą pradėjęs dirb
ti 1579 m. Manoma, kad jis yra 
buvęs lietuvis ir jo tikroji pavar
dė buvusi Butrimas. Jis buvo ir 
Eustacho Valavičiaus gydytojas 
(V. G. Micelmacheris, 1. c , p.20, 
26). 

Kertinė parašte 
Atke l t a iš 1 psl. 

d imą 
mėn. 

vos galvos. Oczko buvo ir Zig
manto Vazos (valdė 1588 — 
1632 m.) dvaro gydytoju. Šalia 
to vertėsi privačia praktika, gydė 
ir venerines ligas, ypač sifilį, ty
rinėjo Lenkijos mineralinius van
denis (Studia i materiafy, 1. c , 
p. 81 — 87). Kitas žymus Ste
pono Batoro gydytojas buvo Si
monas Šimonius, daugelio filoso
finių ir gamtos mokslų veikalų 
autorius. Jis yra ir pirmosios me
dicininės knygos išspausdintos 
1.584 m. Jono Karčano spaustu
vėje Vilniuje, autorius ar koau-
torius (knygos įvadas pasirašy
tas mediko Simono Simonijaus, 
buv. karaliaus Stepono Batoro 
rūmų gydytojo). Knygos antraš
tė: Commentariola Medica et 
Physica ad aliquot seripta... Vil-
nae, Impross: per lohannem 
Kartzanum Velicen: Anno Dni. 
1584) — Maži medicininiai bei 
fizikiniai aiškinimai ir kiti raš
tai... Vilniuje, 1584). Tapęs Kal
vino sekėju, turėjo pasitraukti iš 
Italijos. Vėliau Lietuvoje ir f^n-
kijoje virfo aktyviu reformacijos 
šalininku (V. G. Micelmache
ris, 1. c p. 21 — 22). Mikalo
jus Buecella (m. 1610 m.), ita-

Xaudojosi Steponas Batoras ir 
I utų kraštų gydytojų, net susiju-
, ių su kabalistika ir magija. Pa-
, yzdžiui, Brandenburgo elekto-
t iaus gydytojas Leopoldas Tur-

leiseris 1578 m. rekomendavo 
araliui balzamą — antidotą A-

, 2xinfarmacum, tvirtindamas, 
, .ad tas balzamas pagamintas į-
temptu darbu, ypač pagal kaba
listikos ir natūralinės magijos tai
sykles (Pan vvanie Henryka Wa-
Jeszyusza i Stephana Batorego, 
krolovv polskich, Krak6w. 1860, p. 
441 - 442: S. Slonimskis, L c , 
p. 549). 

Onos Batorienės rūmų gydyto
ju yra buvęs Silvestras Raguskis. 
Jam ji padovanojo iš savo mi
rusio brolio Žygimanto Augusto 
bibliotekos net 50 knygų (Kultū
rų kryžkelėje, Vilnius, 1970. p. 
16). Labai galimas daiktas, 
kad tai yra buvusios mediciniš
kos knygos. 

Karališkųjų gydytojų algos 
XVI amžiuje yra buvusios geros, 
kai kurie iš jų Vilniuje turėjo 
mūrinius namus netoli karaliaus 

Vilnius šiandien — renesanso architektūra Pilies 
gatvėje, miestą rusinant, dabar pavadintoje Gorkio gatve. 

1 kapą graši;;, 
rugių statine — 

rūmų. Štai kai kurių gydytojų at-Jdytojų. kurių paslauga daugiau-
lyginimas. Gydytojas Jokū
bas Ferdinandas Itališkis, arba 
Barietis, 1.546 m. gaudavo 1349 
lenkiškus auksinus per metus, 
maždaug 2722,2 litus; Dr. Alber
tas Baza, pakviestas gydytoju tais 
pačiais metais, gavo metinę algą 
300 raudonųjų auksinų (dukatų) , 
>rilygusių 2340 litų. Jei Bazai teg-
davo kur išvykti, gaudavo papil
domai pinigų kelionės išlaidoms 
padengti sau, 2 tarnams ir 4 ark
lių pašarui. Dr. Boruckis gauda
vo algą ir proviziją lygią su ki
tais daktarais, o už ypatingus 
nuopelnus — dar po 330 More
nų (apie 2525 litus) metams ir 
po 30 grašių dienpinigių. Dr.Kas-
paras Fridentinas priimtas tarny
bon 1588 m. su 400 florenų 
(maždaug 3000 litų) alga me
tams. Algom palyginti duodama 
šios kainos: arklys kaštavo 2 ka
pas grašių, arba 26,9 lito; jautis 

—2 kapas grašių, arba 26,9 li
to, karvė — 70 grašių, arba 14,55 

"Šičia turim žinoti: ant pirmo, 
— kas yra raupsai, ant antro, — 
kas yra kaulų liga, ant trečio, — 
ko dėlei žmonės kartais raupsais, 
kartais kaulų liga serga. 

Kita liga rauplės, kita raupsai, 
alba, kaip kiti kalba, raupsas. 
Mūsų vaikai, kartais ir seni, ser
ga rauplėmis, kaip žinot patys. 
Raupsais retą kartą girdim Prū
sų žemėje apsirgusi, net žydų gi
minė ir per tankiai raupsais sir-
ginėjo dėlei stiprių gėrimų, ir 
daug jų iš tos ligos turėjo smer-
tį gauti. O raupsai tokia liga bū
davo. Išsivertė ant veido ir ant 
viso kūno žmogaus kaip niežai 
balti, kaip šašai kokie pikti. Tie 
gi šašai išpūstydavo, kaip valgy-
te išvaĮgydavo visą kūną žmo
gaus iki gyslų ir pačių kaulų. Bei 
buvo liga limpanti šitaipo, jog 
aną ne tiktai žmogus nuog žmo
gaus, jo dasilytėdamas, gaudavo, 
bet ir suolas, ant kurio žmogus, 
ta liga sergąs, sėdėjo, pagesdavo, 
ir iš tų šašų išplūdaVo taipojeg 
ir sienos, ir visos trobos išgadi
namos buvo šita liga. 

Stabas, arba kaulų liga, yra ki
ta liga nei raupsai. Kaulų liga 
sergantį žmogų tą kalbam, kurio 
kaulai kojų arba rankų didžiai 
gel, kurio gyslos yra ištąsomos, 
rankų patinsta ir didžiai 
skaust, kaip žmogus nei dirbti, 
nei paeiti negal, net gulėti tur. 
Kaip ta liga sergančių daug 
mūsip yra, vokiškai vadina die 
Gicht. 

Bet ir šita liga nepigu yra pra
varyti, net daug žmonių tur kiek 
metų ana sirginėti iki smerties. 

Daug yra sąnarių kūno žmo
gaus, o nėr nė vieno sąnario ant 
viso kūno, kursai kartais neapsig-
tų. Kaip regim kitą sergantį gal
va, akimis, ausimis, rankomis, ko
jomis, kitą širdžia, kitą pilvu, ki
tą ir visu kūnu, kaip nė paeiti, 
nei padirbti nogal, net kaip kita 
maita tur valkiotis, biaurus, pa
smirdęs, kaip jo kits žmogus nė 
po akimis nekenč. 

Bet tokios ligos ne tiktai vie
ną kokį žmogų užpuol. Bet jų 

kuna Lietuvos Plebona Karaliau-i tur bijotis kožnas, taip gerai ka-
cziuie Prusuosu. Išspausta Ka- i ralius, kaip jo tarnas, taip gerai 
liauczuie Jurgio Osterberge-j karalienė, kaip jos tarnaitė.... 
ro. Maeta Pono 1591" štai kaip j Žmogus būk kokia norint li-
rašo apie ligas: ga *ptmt&, tuojau klausinėj lie-

lito. meitėlis -
arba 13,45 lito 
24 grašiai, arba 5.35 lito (S.Tom-
kovvicz, Materialy do histo-
ryi stosunko\v kult ura Inych na 
cKvorze Polskim. Krakovv, 1915, 
p. 29 — 30; S. Slonimskis, 1. 
c , p. 551). 

Vilniuje buvo gydytoju, besi
verčiančių privačia praktika. Čia 
paminėtinas dr. Stanislovas Sabi
na, 1587 m. aptinkamas kaip Vil
niaus vaitas (Akty, izdavajemyje 
Vilenkoju komissijeju dlia 
azbora drevnich aktov, L XX, 

Vilna, 1893, p. 56). 
XVI a. būta gydytojų ir kituo

se miestuose. Pavyzdžiui, 1584 m. 
Kaune aptinkamas daktaras An
tanas Schneebergas. parašęs 
straipsnį apie lietuvišką gėrimą 
"lipce" (Das Litauen — R ' :/m. 
1918. p. 110), Kalvarijoje apsigy
veno iš Maskvos pabėgęs Jono IV 
asmeninis gydytojas Saliamonas 
Kalveras, greičiausiai Ispani
jos žydas (V. G. Micelmacheris, 
Očerki, p. 20). XVI a. šaltiniuo
se Lietuvoje sutinkami nemažiau 
kaip 25 gydytojai (V. G. Micel
macheris, Očerki, p. 21). 

Kaip matėm. XVI a. Lietuvoje 
yra buvę nemaža medicinos gy-

sia galėjo pasinaudoti turtingųjų 
sluoksnis. Kaimo gyventojams ir 
neturtingiems miestiečiams me
dicininė pagalba buvo sunkiai 
prieinama. Jie teglėjo prisišaukti 
nebent tik barzdaskutį — chirur
gą. Šiaip gydytasi žolėmis, kito
mis naminėmis priemonėmis ir, 
žinoma, burtais. Čia žmonėms į 
pagalba ėjo kungai. Todėl švie
sesnieji kunigai ir pamokslų me
tu kalbėdavo žmonėms apie li
gas ir kaip jų saugotis. Pavyz
džiui, Karaliaučiaus protestantų 
kunigas Jonas Bretkūnas (1536— 
1602) savo originalių pamokslų 
rinkinyje "Postilla tatai esti 
Trumpas ir prastas ischguldimas 
Evangeliu, sakanuiu Baszniczoie 
Krikschczionischkoie nuog YVe-
liku ik Advento. Per Janą Bret-

dalyvauti 1972 m. gegužės 
demonstracijose? Rimties, 

draugai! Konkursiniai vaidinimai 
parodys "socialistinio realizmo" 
karikatūras, atitinkančias Brež-

i nevo ir Furciovos reikalavimus. 
Tokio pobūdžio "šedervų" gali-

DICKENSAS CH1CAGOS 
SCENOJE 

Dickenso "Oliver Twist". 1838 j 
m. sukur tas romanas su gilia so- j 
cialine mintimi, tapo vienu iš ge- ; 
riaušių filmų JAV-se, o dabar : 
'"Oliver" vardu virto muzikine j 
drama, s ta toma Candlelight Din-! 
nėr Playhouse teatre Chicagoje. j 
Žiūrovą visų pirma stebina ypa
t ingas režisieriaus W. Pulinsi su 
gebėjimas iš aktorių išgauti vis
ką, ką j ie gali veikalo vaizdin
gumui padidinti , veiksmu išryš
kinti žodžių tėkmę. 

Muzikiniu atžvilgiu tai opere
tė su gausybe patrauklių soio, 

I duetų, t r io i r choro dainų. Visas 
j veikalas perpintas nuolat pasi
kar tojančiu įvairių figūrų bale
tu, sumaniai įvestų choreografo 
J. Landovsky, kuris y ra dalyva
vęs ir filmų pastatyme. 

Aktorių sąs ta te yra ir iš Ly-
ric operos, ir iš Šekspyro festi
valių, ir scenines studijas išėju
sių Illinois, Northwestern uni
versitetuose, o yp*f? '^turinčių 
tur t ingą scenos praktiką, kaip 
pvz. Lee Pelty, pirmaująs čia ir 
t a ip gerai pasirodęs "Fiddler on 
the Roof" pastatyme. 

Stebint tokius pastatymus 
kaip šis, galima pasidžiaugti, 
kad Chieaga turi taip gerus te
a t ru s ne vien miesto centre. 

ma paieškoti stalininės eros pa
stogėje ir su mažais pakeitimais 
vėl įteikti konkursui. 

Iš numatomų ateinančio sezo
no premjerų Jakučionis pamini 
M. Sluckio pjesę "Ar tavo šuo 
nepasiutęs?" (Akademinis teat
ras). K Sajos "Klemensą" (Pa
nevėžio t . ) , K. Inčiūros "Gulbės 
giesmę" (Jaunimo t ) , R. Sa-
mulevičiaus "Lokį" (Šiaulių t.). 
Jų autoriai talentingi, veikalų see-

Į ninės galimybės masinančios. Bet 
praeities patirtis, deja, diktuoja 
klausimą: kas liks iš jų po cen
zorių ir pareigūnų "apžiūrų"? 

Pranešęs apie planuojamus B. 
Sruogos "Kazimiero Sapiegos" ir 
\ . Mykolaičio —Putino "Valdo
vo" pastatymus, Jakučionis pa
reiškia, kad "drąsiau galėtų im
tis nacionalinių veikalų ir jauni 
režiseriai". Tuo atžvilgiu su juo 
pilnai sutinkame. Lietuviškosios 
scenos gyvybę išlaikys lietuvių 
dramaturgų, režisierių ir aktorių 
drąsa ir ištikimybė savo meninei 
vizijai. 

S. H. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOt 

28© 1 Uest «3rd Street 
Kampas 63-čios Ir Califorala 

Plrmad.. antrad., ketvirtad. m 
6 Iki 7:30 vai. vakaro 

Sedtad. nuo 2 iki S:30 vai 
Trečiad. Ir penktad. uždaryta 

Ofiso telef. 476-4042 
Rfzid. teL WAlbpook 5-3048 

(jp) 

koriaus ( — gydytojo), barbie-
riaus ( — felčeris chirurgas^krau-, 
jo leidėjas, barzdaskutys, kirpė
jas) , kursai jį išgydytų, nesą kož-
na liga žmogui labai sunki naš
ta yra. Kačiai ( —nors) nūn 
daug žmonių išmanančių randa
si ir daug žolių alba kitų daiktų 
yra, tačiau nėra nė vieno taip 
tikro daktaro, kursai iš savęs be 
žolių galėtų kačiai ( — nors) ma
žiausią ligą pravaryti..." (Lietu
vių literatūros istorijos chresto
matija. Redagavo K. Korsakas ir 

J. Lebedvs, Vilnius, 1957, p. 84 
— 86). 

(Bus daugiau) 

DR. REGINALD CIENKUS 
TEL. — M8-3980 

GYDYTOJAS CHTROPRAKTIKAS 
6280 W. Cermak Rd., Berwyn, I1L 
Pirmad., Antrad.. Ketv. ir Penktad. 
9 va i ryto iki 12 vaL diena ir nuo 

2 vai. popiet iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais 8 :30-12 vai. dieną 

Emergency teL — 788 - St>81 

PB 8-3229 
DR. ANNA BAUUNAS 

AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 
2858 We»t 63rd Street 

DR. K. G. ŪkMUS 
DR. FANG C. LU 

Akušerija n? moterų Ugo« 
Ginekologine Chirurgija 

•448 So. Pulasid Road (Crawford 
Medical Buildir.g) T - L LU 5-644C 

9007 W. 83 PL, Justce, m.—590-0500 
Priima ligonius pagal susitarimą 
i«l u«*talllepla. skambinti 174-801* 

DR. C. K, BOBELIS 
iNKSITŲ IR ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA 
TeL — 695-0538 

rOI VALLEY MEDICAL CE>TEB 
86© Suriuitit Street 

Routo 58 — Elgin Illinois 

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
VaL pirm. ketv. 1 iki 7 popiet, 

antrad., penkt. 1-6, trec. ir šest tik 
susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

TeL GR 6-2400 
Vii pa^al susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4, sestad. 10—8 vai. 

Ofe. teL 735-4477 Rez. PR 8-6960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL. BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rezid. TeL - GI 8-0873 
DR. W. M. EISIN - EISIMAS 
Mi.liSKKI.JA ER MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHLRCRGMA 
8132 So. Kedae A ve., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ae l 

atsiliepia, skambinti: MI 8-0901 

TFX. — B E S-589S 

DR. A. B, GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West 103i-d Street 

Valandos pagal susitarimą 
Ofiso teL PR 8-2220 

Narni} — rezid. — PRospect 8-9081 

S R. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvtrtad. ir penkt 
ano 12 iki 8 vai. ir nuo S iki 8 
vaL vak., sestad. nuo 1 iki 4 vaL 

Ofe. PO 7-6000 Rez. G \ 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3844 Weet 63rd Street 
VaL: kasdien ano 1—4 p. p. ir 6 

Iki 8 vai. Trefiiad. ir "SeStad. uždaryta 

DR. K. A. V. JUČAS 
Board Eligible 

American Board of Dermatolcgy 
SPECIALYBE ODOS LIGOS 

IR CHIRURGIJA 
6324 North Milwaukc& Avenue 
TeL 763-3310 944-5847 

Vlal telefonai «52-lS81 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 11-12 Ir 4-7 TreCiad. Ir 
ieštad. tik susitarus. 

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAOdELIŪNAITi 

AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie A ve. 

TeL WA 5-2670, neatsiliepus skam
binti 471-0225 Valandos pa<raJ tniftt-
i j t r i i t i a 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 
&CBTKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 
t v popiet TreCiad. ir šedtad nu* 

10 v. ryto Iki 1 v popiet 
Ofiso telef B* ' 7-1168 

Rezid. telef. — 239-291» 

Ofiso HE 4-1818. Rez. P R 8-980' 

DR. j . MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 West 71st Street 

! (91-os ir Campbell Ave. kampas) 
' Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 

nuo S vai. popiet iki 7 v. vak. sestad 
nuo 9 v. ryto iki 11 vai. ryto — tik 
susitarus. 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 

"contact lenses". 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

Apsimoka skelbtis D R A U G J . 
aes jis plačiausiai skaitomas lie 
tuviu dienraštis. Gi skelbimu kai 
ins visiems prieinamos 

TeL ofiso tr buto OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero 

Kasdien 1-S vai. Ir 8-8 vai. vak. 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

TeL RElianee 5-1811 
DR.WALTERJ. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

8925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. t-g 
vai. vak seMad. 12—2 vai. p. p. tr 
irsite*. uMaryta. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES LR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Sfreet 

VaL antrad. nuo 1 - 4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5546 

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

Ofiso teL REJ'ance 5-4410 
Rezid. GRovehill 8-0617 

Valandos: pirm. ir ketv. nuo 12 v*L 
iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak., 
antr. ir penkt nuo 12 iki 2 vaL p.p. 

Ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TEL. — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penkt 10—12 
ryto tr 2—8 vai. vak. šeštad. 1 Ud 
4 vaL vak. Treč. ir sekmad. uždaryta. 

rWid. teL WA 5-3099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas tr rez. 2652 W. SSth St. 

TeL PRospect S-i 223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., trec. tr 

penkt nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki S 
v. v., sestad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą. 

Ofiso teL HE 4-212S. Namu GI 8-6198 

DR. Y. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 Wett 71st Street 

Vai.: pirm., antrad., ketv. tr penktad 
2-4 ir 6-8. Tręg. ir SeStad. uždaryt* 

TeL PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAARAS) 

GYDYTOJA LR CHLRURGt 
6648 South Albany Avenue 

VaL: pirm., antrad.. ketv. 6—8 vai. 
vak., penktad. ir sestad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą. 
TeL Ofiso P R 6-6446 

DR* F. C. WINSKONAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3107 West 7Lst Street 
Valandos: 1-

Trec. ir 6e*tad 
-6 vai. popiet 
pagal susitarimą 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaskl Road 
Ofiso teL 767-2141; namn 636-4850 
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—5 ir 6—S, 
penktad. 2—5 Sėst pagal susitarimą. 

* 
Perskaitę "Drangą", duokite 

B kitiems psudskaitytl. 

http://Mi.liSKKI.JA
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Rūpestis žmogumi 
(Atkeka iš 1 psl.) 

gai. Dar ir 6-me šimtmetyje po 
Kristaus randame vergų net vys
kupų dvaruose. Tačiau kas gi ne
jautė, kad tai nusikaltimas Evan
gelijai? Evangelijos deklaracija 
"nėra nei vergo, nei laisvojo" bu
vo mirtinis smūgis senajai vergi
jai. Jungtinių Tautų deklaracija 
"visi gema lygūs savo kilnybe bei 
teisėmis" (Art. 1) yra smūgis 
naujajai vergijai. Tai, ką N. Ber-
diajevas yra pasakęs apie Krikš-

Čia tad ir slypi rūpesčio žmo-1 bam, vis tiek kokiu vardu šie 
gumi dialektika: žmogus, suvok-'• stabai būtų vadinami. Sutikti bet-
tas kaip nelygstama vertybė, virs- gi, kad žmogus būtų stabam au
ta priemone lygstamom verty
bėm. Reikia tik konkrečiai pagra
sinti šią nelygstamą vertybę su-

kojamas. reiškia atkristi, j tolimu-
barbarybės laikus. O pagunda at
kristi yra labai stipri, nes mci v N | 

monė. .Nuosekliai tad ir rūpesti* 
žmogumi dabar reikalauja di
džiulės atodairos, skaidros ir šva-

naikinti, ir lygsta mos vertybės es-j turime vienokių ar kitokių teisė
ti teikiamos savaime. Barbariško-! tų siekių, kuriem vykdyti dabar 
ji žmogaus kaip priemonės ant-į kaip tik ir pasisiūlo nekaltas 
Topologija surado savo galią mū- žmogus kaip sėkmingiausia prie
šų principų nuoseklume, ir dabar 
ji naudoja šią galią vis plačiau ir 
vis sėkmingiau. Žmogus kaip 

čionybės vaidmenį istorijoje, tkx-1 ***•* * * paverčiamas priemone j ros, kad tai. ką smerkiame krtuo 
ka ir mūsų laikam: "Vienas'iš di- i k o v a i ui t a u t o s a r I°-s d a I ' e s lais-jse, nepradėtume teisinti savyje, 
džiausiu Krikščionybės darbų, į j * * ^ snrialgnps patartas, už in- Į Norint gelbėti žmogų kaip auka 
vykdytų istorijoje, buvo valstvbės i d i v i d u a ] i n ! išsilaisvinimą, už pi-į stabam, tenka ne sykį teikti savų 
absoliutumo aprėžimas, knperia-i n i P i s i g ' l i m a i r «• l- i r r- t. Visa aukų. Tačiau jos mūsų laikais da-
listinės metafizikos pergalėjimas! t a i v v ^ s t a n e t a prasme, kad pa-1 rosi neišvengiamos, kad nenusi-
ir begalinės žmogaus dvasios p r i - ! t v s š i e suinteresuotieji aktyviai leistume ligi Kaito antropologi-
gimties priešpastatymas absoliuti-! k o v °J e dalyvauja — tai yra jų jos, pasak kurios geriau esą, jei; 
nėm valstybės pretenzijom, i aPsi3Prendimo bei laisvės reika- i vienas nekaltasis "mirtų už tau-i 
Žmogaus siela stovi aukščiau, ne- i i a s ; ~ b e t t a pr^rne, - a d visiš-;tą" (jo 18. 14). Mūsų amžiuje 
gu visos pasaulio karalvstės"(7). ! k a i k i t ' ir n e^alti asmens — netiKaifo antropologija pradeda 
Štai kas šiandien neišraunamai \ ėdikiai — čia esti panaudojami reikštis vis garsiau, grėsdama su
yra įsitvirtinę mūsų sąmonėje i r !P a s v v * u i^artkiu anai kovai: "Ar-.žlugdyti mūsų pačių pasiektą ir 
štai ką yra paskelbusios Jungt i - i b a i P a t e n k i n s ' mano reikalavimą Į viešai paskelbtą žmogiškosios ver-
nės Tautos žmogaus teisių dekla- i a r ^ a nekaltasis bus sunaikintas". į tės bei teisės sampratą. Rūpestis 
racija. Trumpai tariant, žmogus i^ta* dilema. į kurią dabar yra pa- j žmogumi dabar tampa kova su 
kaip tikslas savvje, kuris niekam I t e ^ s rūpestis žmogumi. Barbariš-;Kaifu, besiskardenančiu visuose 
ir niekad negali virsti priemone, įkosios sąmonės kova už lygsta-į sinedrionuose. 

VLncent van CJogh (olandas. 1853-1890) Kelias i u kiparisais 
(Kroeller-Mueller valstybinis muziejus Otterlo, Olandijoj) 

Kodėl betgi praėjusiųjų laikų ] nėra klaidinga. Tik ji nieko nesa-

šiandien yra pasidaręs savaime 
suprantamu ir viešai pripažintu 
principu, nepaisant daugybės 
nusikaltimų šiam principui kas
dienoje, 

mas, nors dažnai teisėtas bei tei
singas, vertybes vyksta šiandien 12. Rūpesčio žmogumi objektas 
ne tiek didvyrių žuvimu, kiek ne
kaltųjų žudymu arba kankinimu. 
Didvyris čia yra slapukas; viešon 

Bet kaip tik su šio principo p r i - j k o v o n Y™ išstumiama nekalta 
pažinimu .vis labiau pradeda ry š - ! a u k a - T a i 'posūkis, kurio iš tikro 
keti ir antroįi jo dialektikos pusė, I n i e k a s nesitikėjo, suvokdamas 
būtent: žmogiškosios vertės prie-į1** skelbdamas žmogų kaip ne-
vartavimas. Pasiekę tokio kultu- tygstamą vertybę. 
rinės sąmonės laipsnio, kuris 
žmogų laiko tikslu savyje, mes 
tuo pačiu įgaliname barbariškąją 
sąmonę š[ 'žmogų-tikslą' paversti 
'žmogumi^priemone' saviem kės
lam. Norėdami gelbėti savo pa
žiūras į žmogų kaip tikslą, esame 
verčiami nusilenkti kitai pažiū
rai, kuri naudoja žmogų kaip 
priemonę, tuo prievartaudama 
mus mūsų pačių įsitikinimais. 
Kaip tai įvyksta, vaizdžiai paro
do atsitikimas su Izraelio sporti- j 

Tokiai padėčiai susidarius, 
kinta ir pats rūpestis žmogumi. 
Mes šiandien rūpinamės ne tik 
tuo, kad žmogaus kilnybė būtų 
pripažinta bei saugoma, bet ir 
tuo, kad ji nebūtų piktnaudžioja-
ma, prievarta ujama ir išjuokia
ma. Nes siūlyti mainais pagrob
tą nekaltą žmogų už žudiką, ži
nant, kad nekaltasis yra siūloma
jam nelygstama vertybė, reiškia 
išjuokti šią vertybę pačioje jos es-

jmėje. Tai savotiškas demoniz-

Kuo mes Šiandien iš tikro rū
pinamės, rūpindamiesi žmogu
mi? Juk žmogus kaip .pažinimo 
objektas anaiptol nėra 
ties atradimas. Jau ant senovės 
graikų šventyklos staktų buvo už
rašyta: "Pažink pats save!" Kuo 
tad mūsasis rūpestis žmogumi 
skiriasi nuo praėjusiųjų amžių rū-
ipesčio? — i[ klausimą gražiai 
paaiškina VVerner Sombart, žino
mas ekonomistas ir antropologas, 
apibūdindamas ankstesnį žmo
gaus buvimą: "Žmogus sąmonin
gai pergyveno dievų jam skirtą 

žmogus meldėsi, stebėjosi, nusi
dėjo, atgailojo, kentėjo, bet — 
neklausė? Paaiškinti šią sąmonės 
padėtį gana lengva: todėl, kad 
ano meto žmogus turėjo atsaky
mą. Nes klausia tik tas, kuris at
sakymo neturi. W. Sombarto 

tik dabar- kartojamas "neklausė' anaiptol 
nereiškia, kad seniau žmogus ne
būtų sklaidės savos kilmės, savos 
prigimties, savų gyvenimo tikslų. 
Tai jis yra daręs nuo pat senų 
senovės. Tačiau, tariant Gabriel 
Marcei žodžiais, anų amžių žmo
gus visad nešiojosi su savimi "vi-

ko, kadangi mes žiūrime į šį grai
kišką veidrodį nebe kaip protin
gi gyvūnai, bet visiškai kaip kas 
kita. Nieko nesako nė muziejun 
jau gabenama Teilhard de Char-
din apibrėžtis "žmogus yra savi-
sąmonės pasiekusi evoliucija", 
nes mes ir į šį veidrodi žiūrime 
nebe kaip evoliucijos apraiškos, o 
irgi kaip visai kas kita. Pats mūsų 
klausimas yra pasikeitęs. Nuo
sekliai tad ir praeities veidrodžiai 
kaip atsakymai yra apsiblausę: 
kadaise spindėjusiose jų plokšte
lėse šiandien savęs nebeatpažįsta
me. 

Kodėl? — Todėl, kad seniau 
ieškodavome vaizdo žmogaus 

ninkais Muencheno olimpiados j , m ^ k u r i s $venta ,p r įn c įpa pada-
metu (1972). Šie sportininkai r o be]-ėgį k a [ p t į k d ė l , 0 5 v e n t u . 
buvo užpulti palestiniečių, paim 
ti įkaitais, o paskui, vokiečių poli- į k a j 
cijai mėginant juos išvaduoti, nu
žudyti. Mūšyje su policija žuvo ir 
dalis palestiniečių; kiti buvo su
imti ir uždaryti kalėįiman. Še

rno. Juk jeigu leistume žudyti ne 
tus žmones, numodami ran

ka, esą ne mes tai darome, tai 
anas prievartavimas savaime iš
nyktų. Kartu tačiau išnyktų ir 
mušu pasiektas antropologinis 

niau tuo viskas būtų ir baigęsi. | a u k § ' i s . antropo\o&nė mūsų są 
Užpuolikai, kurie liko gyvi, bū
tų buvę nuteisti. Tačiau šiandien, 
asmens vertės bei kilnybės metu, 

dinį veidrodį", karai žvilgterė
jęs paregėdavo savo vaizdą kaip 
atsakymą. Visų laikų filosofija 
jam tokį veidrodį buvo teikusi, 

likimą, "bet neklaausė. Jis dažnai į pradedant Aristotelio apibrėžtimi į kaip rūšies, klausdami trečiuoju 
stebėdavosi, bet neklausė. Jis nu - ' "žmogus yra protingas gyvūnas" j asmeniu: kas jis yra, tasai pada-
srkalsdavo ir atgailodavo, bet ne- ir baigiant Teilhard de Chardinjras, vadinamas 'žmogumi'. Nuo-
klausė. Iš sūnaus seksualinio su- apibrėžtimi "žmogus yra savisą-! sekliai tad ir atsakymai būdavo 
sijungimo su motina kilo trage- j monės pasiekusi evoliucija". Tie- \ duodami rūšies prasme: žmogus 
diįa. bet iš jo nekilo jokia Edipo \ sa, šie veidrodžiai kiekvieną sykį \ yra Dievo kūrinys, protingas gy-
komplekso teorija" (8) . Kitaip ta- j rodė vis ką kitą: čia "homo crea-' vūnas. gamtos klystkelis, evoliu-
riant. žmogaus buvimas pasauly- Į t u r a \ čia 'homo sapiens', čia 'ho- cijos sąmonė ir t. t. Tačiau visi 
je neatsidaužė į šį tiek, jog patį į mo faber*. čia vėl 'homo morbus". šie atsakymai pasidaro nebetin-

Atostogų užrašai 

KAZYSBRADŪNAS 

KAMŠAS VIDURNAKČIO 
POETIKOS PRATYBOMS 

• 

Rašyk eilėraštį. 
Trumpą, staigų ir šinesų — 
Rašykit kritimą žvaigždes. 

PUEBLO 

Liko tik akmenys belaikėje griūty. 
Ginuosi minties, kad, ir Trakai 
"Be garso, ginklo ir žmogaus". 

DENVERIO GALERIJOJ 

Rembrandtas geria šviesą, 
Ir mano troškulys 
Mažėja. 

PACIFIKAS TARP LOS ANGELES 
IR SAN FRANCISCO 

Stovi uola, o rūkas bėga ir lekia... 
Saule, saule, ką tu darai 
Iš greičio ir pastovumo! 

HUMROLDT, NEVADA 

Kur tau pasaulio įpročiai 
Ir žodžių logika ir daikto paskirtis, 
Kai, va, ne jūroje, o smėlyje nuskendo upė. 

UTAH 

Ten vakaro kelionėje 
Dainoj patvino Nemunas — 
Jame ištirpo druskos dykuma. 

BOLETUS RUFVS 

Kai lauksiu darbe pietų pertraukos, 
Geriau bus, jei neminėsi 
Colorade keptų baravykų. 

1973 

žmogų paverstų klausimu. Grei
čiau klausimu jis pavertė pasau
lį, kaip tai rodo senovės ir vi
duramžių filosofija. Net ir Dekar
to posūkis nebuvo tikra prasme 
antropologinis, vadinasi, posūkis 
į žmogų, nes čia žmogus buvo vi-

čia net 'super-homo'. jeigu nau- kami. kai klausiame pirmuoju 
dosimės Mas Scheler schema(9). asmeniu: kas esu aš: aš kaip vie-
Tačiau visi šie veidrodžiai rodė; nintelis, nepakartojamas, neturįs 
juose visuose žmogus save regėjo. | rūšies, bendros esmės, bendros 

Bet štai, mūsų dienomis anie 
veidrodžiai yra sudužę. Istoriškai 
jie mum yra vis dar pažįstami. 

pasisiūlė visai nauja taktika. Po 
kurio laiko palestiniečių organi
zacija "Juodasis rugsėjis" pagrobė 
vokiečių lėktuvą ir pareikalavo 
paleisti suimtuosius užpuolikus; 
kitaip ši organizacija susprogdin
sianti lėktuvą su nekaltais kelei
viais. Vokiečių vyriausybė, nors ir 
protestuojant Izraeliui, žudikus 
paleido ir išlėkdino į Libiją. 

.Kas čia įvyko? Ne kas kita, 
kaip žmogaus vertės išprievartavi
mas. Kultūrinė žmogaus kaip tiks
lo sąmonė čia buvo pastatyta 
prieš dilemą: arba leisti žūti ne
kaltiem keleiviam arba paleisti 
nenubaustus nusikaltėlius. Bar
bariškoji sąmonė išprievartavo 
kultūrinę sąmonę josios pačios 
antropologija. Abi sąmonės lai
mėjo. Kultūrinė sąmonė laimėjo, 
tuo, kad ji neatsisakė net ir kon
krečiu atveju laikyti žmogų ne
lygstama vertybe ir nepaaukojo 
jo jokiai lygstamai vertybei, Mu
encheno įvykyje — baudžiama
jai teisei. Barbariškoji sąmonė lai
mėjo tuo, kad privertė kultūrinę 
sąmonę, norinčią pasilikti savo 
principo aukštumoje, patenkinti 
anosios reikalavimus. Tačiau čia 
pralaimėjo rūpestis žmogumi. 
Nes, iškėlę sąmonės švieson ne
lygstamą žmogaus vertę, mes nė 
nenujautėme, kad barbariškoji 
sąmonė pasinaudos kaip tik šiuo 
mūsų aukščiu ir pradės mus juo 
prievartauti. 

monė prilygtų barbariškajai ant
ropologijai, nes žudyti ir leisti žu- j su pirma suvoktas kaip pažįstąs j Egzistenci škai tačiau jie vra oa-
dyti, galint išgelbėti, moraliai yra į subjektas, o ne kaip sava egzis- ^ c į antropologinį muziejų: ten 
tas pat. Štai kodėl rūpestis žmo-! tencija susirūpinusi būtybė. Abe-
gumi yra pasidaręs dabar tragiš-i jonėįe Dekartas ieškojo atramos 
kas. Iškilęs į nelygstamų vertybių j pažinimui, ne buvimui. Jis buvo j jįe mūsų nebeatspindi. Sakysime: 
rangą, žmogus patenka į demo- j gnoseologas, bet dar ne s t r o p o - ! Aristotelio apibrėžtis "žmogus 

padėties? Atsakyti į tai. esą aš esu 
kūrinys, gyvūnas, sąmonė reiškia 
nieko nepasakyti, kadangi visi šie 
atsakymai liečia bei išreiškia žmo
gaus rūšį, bet ne mane kaip Aš. 

, Tačiau tai kaip tik ir yra mūsų 
kodėl ^ i e n ų klausimo būdas: klausėjas 

klausimo objektu. 
nėjame ir stebėte stebimės. 

cia virsta 
Anksčiau žodis 'žmogus 

mano esmę, ir mano prasmę, ir 
galop mano padėtį pasaulyje. 
Šiuo atžvilgiu teisus yra Arnold 
Gehlen, sakydamas, kad žmogui 
"jo santykiai su tikrove didžiai 
skirsis, ar jis laikys save dievo sū
numi ar išsitobulinusia beždžio-
n e " ( l l ) . 

Klausimą, kas aš esu, ir kas 
man yra tikrovė, vadiname egzis-

Štai pagrindinis ir esminis mušu 
dienų antropologijos klausimas. 

niškus spąstus: jis virsta auka sta- | logas. yra protingas gyvūnas" anaiptol 

Bet kaip tik šiam pagrin
diniam dabarties klausimui ir ne
turime atsakymo, neturime ano 
"vidinio veidrodžio", kurin dirs
telėję galėtume išvysti, kas esa
me. Nepaisant to, kad šiandien 
žmogus tiek įtampiai apmąsto sa
vą egzistenciją, jog šį jo apmąs-

tenciniu, nes jis keliamas ne te- Į tymą, pasak Hermann Krings, 
orijai kurti, o mano paties egzis- į galėtume palyginti tik su graikiš-
tencijai grįsti. įvairių Įvykių įta- kuojų polis ir viduramžiškuoju 

buvo i k°ia m a s> mūsų meto žmogus pa- j Dievo apmąstvmu(13), — ne-
bendn ardas, todėl r antro-1 J * *>&**. * " * * ? * * : Į ? * " * . ? * t o ' • * • atsiradusios 
pologija galėjo būti meUGte\^-*#Z'**^J™!** ! * * " » flfjM^ "2™~ 
dalis šiandien žodis 'žmogus" i ^ t b u ^ a G " ^ ^ 1 ( 1 2 ) . Anks- •; gus, sako H. Krmgs, nors ir absc
esu aš apts, todėl ir antropologi-iC,au fel°™ ^ " e n a įsišakniję, huciai domisi pats savimi, nėra 

<r7istenciios t a m t l k r o s e z m o n m gimines lyty-1 sukūręs antropologijos, to karalg-
se, kajp Bažnyčia, valstybė, tau- jkojo žmogaus mokslo, kaip tai 
ta, šeima, profesija, bičiulių rate-: buvo padarę ankstesni amžiai, 
lis, todėl jautėmės saugūs šių !y- Į kildindami visuotinį valstybės 
čių prieglobstyje. Dabar betgi sa-į mokslą ar nemažiau visuotinį 
vo likimu patyrėme, kad paski- j Dievo mokslą... Žmogus mąsto 
kėjimas anomis lytimis buvęs ob-į save kaip gamtos padarą, kaip 
jektyvus melas; kad jų teiktas; protingą būtybę, kaip socialinę 
saugumas buvusi objektyvi ap- į bei politinę būtybę, jis kuria 
gaulė; kad šios lytys mūsų egzis- gamtamokslinę antropologiją, fi-
tencijos pagrindo nesudariusios, j losofinę antropologiją, sociologi-
Todėl pakako vieno smūgio, kad nę antropologiją, bet antropolo-
jos subyrėtų ir kad žmogus pasi- I gijos be pažyminio nėra" (t. p , ) . 
liktų tik jis pats, vadinasi, visiš-į Dar daugiau! M. Scheler ir G. 
kai apnuogintas: be Bažnyčios, I Marcei net tvirtina, kad specia-
be valstybės, be tautos, be šeimos, Į Hų žmogaus mokslų — šiandien 
be bičiulių. Nebūtis kaip žmo- vadinamų 'humaniniais moks-
giškojo buvimo erdvė iš metafizi
nės teorijos virto egzistenciniu 
patyrimu. Žmogus pasijuto esąs 
nebe narys, o grynas Aš. Ar tad 
nuostabu, kad jis šiandien ir 

ja yra virtusi manos egzistencijos 
^apmąstymu. Man šiandien rūpi 
'ne mano giminė, ne mano on
tologinė esmė, net ne mano pa
dėtis pasaulyje, bet šiandien man 
riipi aš pats. Žvilgis į žmogų, se-

jniau ėjęs nuo klausėjo į rūšį, da-
I bar grįžta atgal į patį klausėją. 

Dsumier ipraruūzas, 1808-1S79) 

Be abejo, klausimas, "kas aš 
i esu'", tučtuojau ištįsta į visus ma
ne liečiančius matmetnis arba di-

'mensijas; jis apima, pasak G. 
Marcei, visą 'statement' — ir kil-

• me, ir esmę, ir .prasmę, ir tiks-
]ą(10). Betgi visi šie matmens pa
tenka ano "žvilgio atgal" švie
son. Visi jie yra svarstomi nebe 
patys savyje, atsieti nuo manęs, 
bet. priešingai, kaip tik ryšium su 
manimi: kas yra mano kilmė, 
mano esmė. mano prasmė, ma
no tikslas, mano padėtis ir t. t. 
Samprata, kas aš esu, nušviečia 
ir visą manos būties sąrangą; ne 
atvirkščiai, kaip buvo tikima 
seniau. Ne rūšinė kilmė, es-

• mė. prasmė apsprendžia tai, 
kas as esu, bet tai kas as esu, Trečiosios klasčs vagone | 

(Metropolitan dailės muziejus New Yorke; apsprendžia ir mano kilmę, 

lais" — išsiskleidimas kaip tik yra 
žmogų aptemdęs, "užuot jį nu
švietęs" (14). Tai Schelerio teigi
nys. Marcei sakosi esąs net lin
kės manyti, "ar kartais ši atskirų 

klausia: kas esu aš? Kas esu aš j pažinčių gausybė mūsų galų gale 
kaip Aš, nes visi kiti 'kaip' —j rteapakina", taip kad mes juo to-
kaip pilietis, kaip tautietis, kaip liau, juo silpniau regime save pa-
tėvas ar motina, kaip draugas — 
yra nebetekę prasmės. Man likęs 
yra tfk Aš pats. Kas tad esu šisai 
Aš, nesužlugdytas ano smūgio, 

i r ' suardžiusio visas kitas lytis? — 

čius (t .p.). Pavyzdžiui: Marcei at
rodo, esą nesąmonė yra norėti, 
kad proistorė atsakytų žmogaus 
kilmės klausimą ar kad kuri nors 

fNukelta i 5 pusi.) 
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Apie laiką, žmones ir poetą Joną Aistį 
Rauda prisiminimų bandymas ir keli nuotykiai 

BRONYS RAILA 

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.) nialaus specialisto juos atpažinti. 
"Tai ir pasiūliau Liutkui", pa-

« pasakojo Savickis: "Chateauneui 
-du-Pape perpilti i "ordiriaire"" 

"Tokios, mano galva, turi būti buteli, ir atvirkščiai. Paduok per 
lietuvio gypoiiiHO gairės: pirms vakarienę skirtingais laikais". 
dalyks nenusimtsU, o antrs vi-_ Na. jau suprantat, kas įvyko. 
sad bū: linksmam". ' Pradžiai Liutkus pripylė taures; 

(B "Elegijų"") ^ P -^ g e r o v- / n 0 ' *** g " a c t o ' | 
butelio. Aistis tik pasiraukė nugė- į 
ręs, ir nė žodžio. Vėliau šeimi-
ninkas su triukšmu apgarsino,, 
kad šiap taip dar sukrapštęs ir; 

. M e s T į - p 1 ^ 0 ^ 0 vyno brangiem bičių-; 
vairūs kiti aukštaičiai, tada ata- ] 

kuodavom ir pašiepdavom suval
kiečius. \*enclova. mūsų nuomo
ne, itin ''tipiškas suvalkietis", 
daug nuo to prikentėjo. Ypač uo
liais aukštaičių aktyvistais buvo 
Pulgis Andriušis (ir aš pats), o 
taipgi Antanas Ifisknris. Na, o 
jei Nliškinis, tai ir Aistis. Bet kai 

Docentas Vaižgantas humani
tarų tarpe vienu metu kažkaip 

ytų aukštaičių antago-sukurs 

paskutini Chateauneuf-du-Papei 
lašą, ir pripylė. Kai visi pamal-į 
džiai išgėrė, Aistis ir nebeišken-j 
tęs: — Ot suprantu, tai vynas,! 
tai bent vynelis! 

Kambarys pasidarė per mažasĮ 
sutalpinti išsiplėtusias Savickio! 
ir Liutkaus šypsenas. Kaip neleng-

, ya pažinti vynus, kaip lengva ne-j 
žinovą apgauti, todėl nereikėtų | 
girtis. Aisčiui nieko tuojau ĮBOT .v_r.s geografijos žinovas tvir

tino esant ji suvalkietį). Jonas di
džiai susirūpino, bet neginčija
mai įrodė, kad nors ir gyvenęs 
kairiajame Nemuno krante, bet 
gimęs ant pat dešiniojo kranto — 

pat 
nepasakė, nenorėdami sugadinti 
viso vakaro nuotaikos. Bet vis 
dėlto pasakę kitą dieną, ir Aistis 
dėl tokios klaidos kentėjęs kažin 
ar ne labiau negu savo liūdniau
siuose eilėraščiuose. Pasitaiko 
momentų, kada tu nebegali būti 
linksmas, net ir baisiausiai norė
damas. 

O "antras"' nuotykis buvęs 
daug klaikesnis. Paryžiun pas 
mus atvykęs pasakojo pats Liut
kus, tas linksmas žemaitis pokš-

Karo me- į . . . . . . . . 
: tminkas, patvirtinęs ir ką tik mi-
! nėtą Savickio anekdotą. 

Esą, kaip visur per karą, taip ir 
: pietų Prancūzijoje sunku buvo su 
; maistu, ypač stigo mėsos, net ir 
triušienos, kurią prancūzai itin 
mėgsta ir moka gardžiai paruoš
ti (triušis — lapin! — svarbus 

i objektas kiekvienoje prancūziškos 
; kulinarijos enciklopedijoje). Ir 
atsitiko taip, kad, stingant triu
šių, kai kas aplink Nicą ėmė kęs
ti kates, kurių dar apsčiai tebe
buvo. Puikūs kepsniai išeidavę, 
neatskirsi nuo tikriausios triušie
nos. Kai karas baigėsi, visi kati
nai buvo iškepti ir daugumas ka-

s blogus laikus YSm. 

taigi negalįs būti kuo kitu, kaip 
tik tikru rytų aukštaičiu. Ir net 
mūsų aukštaitiškos tarmės bei iš
minties išmoko, kaip rodo čia pri
dėta citata iš "Milfordo gatvės 
elegijų". 

"Ner.usiment" tai Jonas mo
kėjo, bet visada "būt linksmam" 
velniškai sunku įgalėti. 
tai jam buvo rūstūs. Lietuvą mas
koliam užgrobus, jis likosi Pran
cūzijoje ir, kiek buvo galima, to
liau tęsė studijas Grenoblyje, per 
keletą merų priruošė ir užpelnė 
doktoratą prirašė pluoštą aštrios 
nostalgijos ir patriotikos moty
vais eilėraščių. Bet homeriškai 
tariant, prityrė daug sunkumų, 
pavojų ir vargo didžiausio. Ilgė
damasis lietuviškos kompanijos, 
jis paliko Grenoblį ir ilgiau ap
sistojo Liutkų viloje prie Vidur
žemio, kartais nuvykdamas pasi
svečiuoti pas Jurgį Savickį Men-
tono apylinkėje 

Jonas apie 
nelabai mėgo kalbėti, ir aš iš tik
rųjų nieko daug nežinau. Bet iš 
kitų girdėjau apie dvi jam iš
krėstas pamaiviškas išdaigas. Jos 
nieko bendro Betari su menais 
(išskyrus meną išdaigom krėsti), 
gal ir nesvarbios, bet savaip links
mos bei būdingos ano karo Ais
čio buities panoramoje 

Vieną nuotykį kartą Paryžiun 
atvykęs pasakojo Jurgis Savickis. 
Sykį aplankęs jis savo kaimyną suvalgytas ir suvirškintas "triu-
Antaną Liutkų Villefranche-sur- sienos*" kepsnis buvo prieš dieną 
Mer. kur taua prisilaikęs Aistis, laimingai atklydęs svetimas ka-
Dar prieš prasidedant bičiuliškai tinas į Liutkų daržą. 
vakaronei, Aistis pradėjęs pašai- — Ar taip pasakei Aisčiui? — 
piauti. beveik įžeidinėti pietinės paklausiau Antaną. 
Prancūzijos to meto labai blogą — N e Neišdrįsau ir lig šiol 
vyną. Actas, rūgštelė, o ne vynas : nedrįstu. Bijau. O kas būtų, jei-
čia. tik išspiauti norisi. — nieki- • gu jis imtų ir kristų negyvas?., 
nęs Aistis Nicos apylinkių pa-' Nesiginsiu. kad ir aš dar kiek 
prastąjį stalo (ordinaire) vyną. bijau šiandien minėti tuos nuo-
Girdi. pas mus Grenoblyje tai tykius, ypač kai abu mano liudi-
L-ent gerdavom vyra — Chate- ninkai dar anksčiau už .Aistį jau 
auneuf-cu-Pape! tai bent vynelis, • nukeliavo dausosna. Bet taip 
kiek nori gerk. džiaukis ir galvos man buvo pasakota, ir aš linkęs 
neskauda. Broleli, jisai tai gerai patikėti. '"Prancūziški" lietuviai 
pažįstąs tikrus prancū,- ;-. - vy
nus. Gerus vynus!.. 

Toks jų provincijas vynų išnie
kinimas Savickiui ir Liutxui ne
labai patiko — net ir to "ordi
naire*". be etiketės, be firmos var
do, perkamo čia pat krautuvė
lėje. Tada sąmokslininkai susi
žvalgė ir rado minute oaty; vie
ni atskirai pasitarti, iš Liutkaus 
patyręs, kad savo atsargose dar 
turįs ir to "geriausiojo"" vyno. 
Savickio pasiūlė išbandyti Aisčio 
komoetenciia vvnu skoniuose. 
Mat. Prancūzijoj, kur sunkiami 
šimtai, jei ne tūkstančiai skirtin
gu, pavadinimų vyny, reikėtų ge-

. dali "Be tėvvnės brangios" eilė-šu ar drauevstės himnu. Ir tada * byn". kol pagaliau jis staiga pra-
Įraščių, parode juos. skaitė. ko-sako: - miį* man visai nelaukta gai-
i mentavo. Apie tą tuomet dar ne- — Pasižiūrėk, pasmuk tą la- ^ 
išspausdintą rinkinį 1945 m. na-peli ir namie : Pat - —Taig i Amerikon. Isplau-

" baigoie Brooklvno "Vienvbėie""iei kur atrodvs nesklandu. Pa- kiu... Nieko tu cia brolyt nebe-
(Vvtauto Stumbro siapwardžiu)taisvk. km būtų galima pasakyt v 2mau, kad dabar tai 

ftuof parašiau ilgoką ir labai i i n l a m l at au r i h ' l išplaukiu ilgam. 2mau, kad ten 
timentalią recenziją, ypač pa- Pasii i • - " $&* užsibusiu. Taip jaučiu. 
brėždamas momento dvasią vei-Į pakeitimu, i k 5 d 

i kiančius tokios ooeziios patrioti- nius žodžius. J> msmm dėkojo už 
' nius motvvus. {"muzikalumą", bet be onfata& • mjamhntas . .*£**" * A l s t ' s 

Aistis už tai buvo patenkintas ' či : 5 į mme mmm r"-, a •- • - *, kaip Kiti mūsų prak-
ir net dėkingas. Kaip" geram pa- ?aiaĮvyti. ki=k p^ - .naakpa 
šnekovui ir pasakoriui, siūli 
jam pamėginti sėsti prie apysalv . # 
ar ilgesnio romano. Juokėsi, bet 

Buvau ne tik nustebintas, bet 

neįsipareigojo, tačiau atsilyginda-
mas už komplimentą jis man p&-j 

skolino vieną savo sugalvotą itin 
gerą apsakymo (short story) siu-
žefcfc kurio, žinoma, ir ligi šiol j 
nepanaudojau, nors vertėtų. 

Nežinau, kaip kitiem, bet rr.<-. 
Jonas paprastai būdavo šykštokas \ 
komplimentais. Kokį straipsnį se- \ 

'nais laikais dar pagirdavo, bet 
labai labai taupiu, kaip vaisti- į 

jninko svarstyklėm atsvertu 
\ komplimentėliu. Nebūdavo ir už* 
ką. Todėl nustebęs Paryžiuje pi r-Į 
mą kartą išgirdau, kad nors vie- \ 

i noje srityje jis sutinkąs m a n pri- , 
pažinti pirmenybę — muzikalu-! 

I mu. Kadangi tai buvo geriau ne-

b žioros rmmm s , 

Kodėl 
, tedp jaučia? 

— Negali būti! — reaguoju 
tuojau pat. — Spėju, kad kai 
mes čia vis tebesėdėsim, tu pir-

kosnį, mas sugrįši Lietuvon ant Sher-
Apie tave i.'--.:: i ' " - mm" mano tanko. 

gc'.:.į Jis aiškiai pajuto mano ironi-
.; _;••-., i,'. ;.; . bet nesileido išmušamas iš at-

a ; ;- į . . .šiesnib, sivėrusio visiško nuoširdumo to-
Ir nieko :cip br a - -

žemė U po kojų. — Nesuok man čia niekų. 
\ ei man karai, nei man tie tan-

Kietaiemm &kiv vad - i. Bet, broli, aš tau galiu pri-
u r <ad jeigu tik atsiras ma-

Sorėz:,^. pro: '.•'-: ~..:J-. . ^usios galimybės, tai aš per At-
• -.tą ant plunksnos raitas par-

Pravirk; OfeBįa, pravirk Są an tėvynėn... Iš džiaugsmo 
liedamas parlėksiu namolei. 

-: r.er.o. žodi - ">ti buvo antras iš mano 
. : „ . : : . - . :'.:. ' - '•'" .• :okiu sa-

• ' . ir blaiviu ateities nu-
Pagaliau atėjo laikas iškeliauti j * " * ™ * Kai i " t a I ? ? a s i s a k ė ' & gu nieko, tokią io nuomonę tuoi 

I mielai pan i r i nau . Tikra tiesa; \r . ' '" -ąrnenės dugne 
devynis kartus iš dešimties aš tau P a r " - • . n e k a l i - r { s " ^ T ^ į į 
teisingai atskirsiu ^=:s4 nuo pol- aoie draugus. labai ga;lv si, 1 . kad jo ir daugelio 
kos. Ir prisiminiau, kad su io ar- Aistis taio skubiai iuo> auleidii^. B s veliones Amen-
timiausiu draugu Antanu Miški- Galėjo net pavvdo imti. Dažnas k " § a I ! r w s a n ^ l a ! k ^ -
niu neka r t ą m m m o a n m g laukė vis m-mliniHamm -. ;&utiKas buvo 
studentų pobūviuose ar kabakuo- rbet Arr.eri.-..- i įsaiaj vi, jos ne- ^"'^-'- Valiukėnas, su kuriuo 
se, ir kaip įstabiai mūsų balsai duodavo, nes kratines uiiaaeny- ~ ' ?er z a ' i ą s i e n ą 

suskambėdavo j-pač par .č iu , bes tuo metu išsemdavo "i; - f"1" i'^Zom Vokietijon O iš-
prieš saulės tekėjimą. Antan^ , tmti dypukai" Voloetijoje. .m pr̂ rą mėnesių lais-
buvo balsingas, nors ir aštr I Ir draugai ir pažįstama - - pasvarstyti Lietuvos ir 
tenoro, bet tikrai muzikalus gai ruošė Ais: ieistuves, kiek m a ' 
aukštaitiškas dainorius. Bet nie- įkieno triffiri Stekam leido. 
kaip neprisimenu, ar kada nors | kelionę karta :is p a e atv^vko vie-
girdėjau Aistį da inuojant- nas vas mus i B-ois-Colombei. a n ^ f r j a į r a s I i e t m o s nete- .*" 

kitoks. Vokiskai; PagvTęs mano i š v i r i n ą " - u - Vaikštinėfoni z-: kiemą, tkmgtan- - - ' '- ė n a f* man, kai 
sachlich" (daly- \ zikalumą", Aistis iš užančio išsi-, s:a poli t ikavau. Ką tu caug to- ^ V ' - ; ą b f ; n d r a i f 3 ^ 

kiškesnis, konkretesnis), stang- I traukė rankraščio lapelį su ką tik, kiu momentu išsišnekėsi? Anot : : . k n - ^ a ? i e '"Praeit-ie^ klaidas'' 
resnis ir smarkesnis, pakilios parašytu tekstu garsiosios da inos ' tos dainos, "taip bara lindna ir : r atities perspeKtyvas'. 
energijos, kaip sakoma, "vyriškes- Į apie Draugvstę. Matyt, jis nore- graudu*'. Tada taip netikėjau ir negal-
mV. [jo, kad tas eiles žmonės dainuo-į Ir Jone veidas prieš atstsveški- "-ojau, bet anuomet Valiukėno ir 

Sa, gai čia lėmė dar kita ap- ; tų, kad jos virstų kokiu nors mar- r.ant ėjo vis "graudyn ir įsta- (Nukelta j 5 pusi.) 

Jonas Aistis skaito savo kūrybą Šatrijos surengtame jo poezijos vakare 
Jaunimo :entre. Chicagoje. 196^ m. Lapkričio 2 i (Liet. čoto irch.) 

Lakštingalos suokė, upeliai Į buvo šiek tiek 
klegiro tariant, labiau 

/r džiaugėsi džiaugės visi 
mldlai, 

Kai ėjome, sese, kai bo:z's 
gegaŠB, 

Kai žodžių sparnuotą pristigom linkybė. Per keturiasdešimt me-

ešunt, gal d'.i^eŠimt, gal 
ir trisdešimt metų mes nebegrį-

Vienos iškilmingesnės šventės 
proga kartą, tik kartą ir Liutkai 
pavaišinę Aistį skaniu triušienos; 
kepsniu. "Ar pats velnias užtai-i 
sė"', pasakojo Liutkus, "po vaka-j 
rienės kažkaip užėjo kalba spie 
kačių kepsnius. Tada Aistis griež
tai nukerta: aš. girdi, geriau ne
gyvenčiau, jeigu man reikėtų ka
tes valgyti'"... 

O iŠ tikrųjų tą vakarą skaniai 

aou: 
Pakalnėje plentas dardėjo ir 

ūžė — 
Pavasario to<io ;au niekad 

aem . 

Sutaikius geleži'---' tiUtaSį, 
1945 m. vasarą vargais negalais 
iš Montoellier mes vėl atsiba-t^m 
į Parv-žių. Deportacijos pav;;ii 
buvo pasibaigę nebent enl 
distai kurį nakčia pagrobtų. Pa
grobimų yra buvę, ir vienas ki
tas lietuvis iš karinių dalinių ru-
vo prievarta išgabentas rytq lin
kui. Bet mes. matyt, nebin m 
niekam svarbūs, niekas mum-
nesuteikė garbės būti pagrebtiem. 

A|U%yvenom Par.-žiaus prie-
miestvie Bois-Colombes ir čia 

tų lis išbuvo viengungis — nors 
jau daug kartų rašęs apie meilę 
ir mylimąsias karalaites, bet ko-j 
kios nors pirštu apčiuopiamos jo ! 

princesės mes lig tol niekad ne
buvom įsistebėję. O dabar Pary
žiuje staiga atsirado nauja siela. 
Ar ją Aistis buvo atsitraukęs iš; 
Vokietijos D P lietuviškos bend-: 

ruomenės, ar atsikvietęs. ar gal 
• tas (niekad nesiteiravau, 

kaip iš tikrųjų), — bet čia jau 
- -:a gana jauna ir pusėti

nai šauni "infantė". Neliko ir 
paslapties, kad tai jo sužieduoti
nė, kad Jonas pagaliau ves, O to-
.<ia:s periodais, kai stipriau su-
miiTfi«|i ir širdi<; ir prigimtis, į 
kai kmią --ynų charakteris tam ! 

tikima laikui oakinta. lonas at-

i\. • ' 

meanwhile, 
backatjflfr 
your money 
isvvorking! 

• •-• 

N6W nlQn6f 
,~m 
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daugiau kaip treji s metus '^i'ai- rodė naujai atgimęs ir laimingas. 
kėm. Aistis jau irgi buvo atkakęs! Smalsu būdavo juodu pretar-
iš pietų ir pri-ieiriudęs paSam ~:-:~ stebėti. Kas nestebi sužie-
mieste. kažkur Lotynų kvarta 
viešbutviyje. Be: ivaip ir i> ko gy
veno, nesipasakojo. Per gera 
meo su - ^r^r muša koo* 
*ak-^i vėl atsinaujino, suglaudė-
jo, susitikimai pa t — de
ja. :-.-. r nimtmj kartą. 

Dienomis Jonas dažnai sėdė-

tokius 

- : i ; ir visokių paskalų apie 
juos neprikalba? Ypač gerai pri- : 

• ieną pobūvį puik T. 
Lanskoronskio bute, berods, nau-; 
jus 1946-sius metus pasitinkant, 
kur r/"- - i -••' - jaunimas r> 
dė savo talentus. Pagaliau į erd
vaus svečių kambario vidurį iš-i 

davv. bibliotekose ir vis kažką imt eina juoda suknele ir gėle prie 
javo, domėjosi Jure:o Balt- k'"::nės pasidabinusi jauna mer-

rušaičio poetiniu p*.'. • - m- gina, kupina rimtis ir išdidumo.. 
darė vėliau Amerikoje • istą mažų mažiausiai tvirto pasitikę-1 
rinkini, tvarkė savo karo meto jimo. tuomet pakelia galvą ir sa-; 
eilėraščius ir šiek tie> ----- - macini numeri iš atmin-
šė. Bet iŠ tikrųjų, kino matyti, ties pradeda: "Eilėraštis Jono Ais-
kad prie Paryžiaus jis nesiriš. Jis čio"... Tai pasak maždaug to

jau sumezgės santykius - Ida tona, kaip ašie princą. Pati-
:siem, nupic;v>m gausiai. Ne-

6%fc 
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nuotykius nesunkiai su
pras. Pavyzdžiui, mes patys dar Amerikos iietu.iais. Kai 
vėliau Paryžiuje ne kar.ą valgy-. kunigais, manio. • . • • B 
davom puikaus skonio arklieną dabar tik laukė "profesoriškos" 
ir dar džiaugdavomės gavę be vizos išvykti. Gi turint rimtą i - ; Gaise universi:-:- koridoriaus 
kortelių. "Katino idėja" lietuviui, kvietimą mokyt - •;' mti, AmeriK - - • -relėje ar literatų pobūviuose 
žinoma, daug sunkiau virškina- vizos būdavo išduodamos grei- Kaune tie keli mėnesiai Pari
ma. Bet jei katinas skaniai ir tei-' čiau. be kvotine- eilės. 

ilgai trukus ji jau buvo Aistienė. 
Nors rw tiek ir tvmūs. kiek ka-

singai iškeptas. pasinMO, vis tiek 
ne blogiau virikinamas už triušį. 

Dar niekad taip žemė visa 
nežydėjo 

Ir niekad taip toly nemėlo 
šilai'— 

Vįsais poži" - tuo laikotar
piu, bent mano Įspūdyje. As ta 
lyg ir nebebuvo "tikras;- A 
— tasai nuliūdęs, sus s pe
simistas, pers gūdžiai-
gesiais ir iki saldumo sopuliais, 
tasai žalsvas ži gelis tarp smilgų. 
betgi mokąs pašokti švelniausių 
žingsnelių menuetą... Dabar įis 

žiuje — mūsų nelaimių ir netik-
metais — mano prisimini

muose liko kaip vieni iš laimin
gesnių a- - j . Iš savo sferų 

- • - buvę pažįstami, atsidūrę 
visai tarp svetim • kuriam laikui 
ianai suartėja, lyg griebdamiesi 
vieni už kitu. kur stipriaus atsi
remti, kur tvirčiau ir saugiau. I 
Kai Aistis dabar paruošė antrą' 
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(Atkelta iš 4 pusi.) 

dabar Aisčio intuicijos buvo tiks
lesnės. Pirmasis apsiriko tik tuo, 
kad Lietuvon jis grįžo po pusės 
dešimtmečio, kaip sovietų kali-i 
nys ir po kurio laiko mirė kalėji- Į 
me ar buvo nužudytas. Antrasis į 
gi nesulaukė laisvos tėvynės! 
"mažiausių galimybių", todėl 
nesutiko nei lėktuvu skristi, nei 
ant plunksnos per Atlantą joti. 
Tik ir jis teisingai nujautė, kad 
čia pasiliks visam laikui. 

Bet aistiška poezija "jojo" ir 
visuomet "jos" tėvynėn. Ne ant 
tanko ar plunksnos, o padangių 
pegasu. Jo kadaise ten išspausdin
ti rinkinėliai buvo ir bus bran
genybės. Gal ir koks naujas rin
kinys išeis, tegu ir nepilnas, api
pjaustytas, be tautinės laisvės pri
sikėlimo motyvų. Aistis tenai liks 
lietuviškosios poezijos maestro, 
kurį skaitys ir mokysis jaunosios 
generacijos plunksnos. Tylią 
naktį jis pravirkdys ne vieną 
Ofeliją — ir jos verks jo grau
džiais posmais, apsikabinusios 
gluosnį svyruoklį. 

Ak, Viešpatie, tai vėliakos 
Mes įtikėjom rytdiena! 
O kraujo pilnas kielikas. 
O sopulio širdis pilna! 

Po šio kiek graudaus ir trupu
tį patetiško skirsnio dalykas pra-
šytųsi vienos mažytės digresijos. 

Tai apie kai kuriuos jautrių 
poetų ir realistų-kritikų būdo pa
radoksus. 

Aš visuomet rūpindavaus, bent 
stengdavaus galvoti bei spręsti 
realistiškai ir būti kiek galint kri
tiškesnis, veik skeptikas dėl visko. 
Užtat esu gavęs daug priekaištų 
dėl mano "cinizmo" ir įsigijęs 
nemaža priešų. Mat, mes, kiti 
"gerieji žmonės", labiau laukiam 
ir norim šviesių, pozityvių, opti
mistiškų, skaisčiai nuteikiančių 
nusistatymų ir ko saldesnių iliu
zijų mūsų buities kartybėse. 

Pateisinamas polinkis. Nors ir 
melagingos, perdėtos, kartais vi
sai paikos, bet iliuzijos neturi iš
nykti — tos gražios, buriančios, 
guodžiančios rytojaus fantazijos, 
laimės poringės, laimėjimų pa
sakos. Ir kiek jau kartų buvau S 
žiauriai nubaustas ir patyrimų i 
>amokytas, bet, galutinai nusi-i 
nuoginus, turėčiau pasakyt, kad, i 
gal būt, net ir dabar nesu galu- į 
tinai išsilaisvinęs nuo šių pagun
dų. Kodėl, po perkūnais, turėčiau 
visko atsisakyti ir atsiduoti šalto 
proto sprendimui, kai pasaulyje 
dabar ir drungno proto neleng
va surasti?.. 

Graudus ir lyg mimoza jaut
rus poetas Aistis, išplaukdamas 
Amerikon, kaip matėm, atvėrė 
savo labai blaivų ir ganėtinai tei
singą, bet "negatyvų" nujautimą, 
jog atsiskiria nuo tėvynės, tur būt, 
visam laikui ir gyvas ten niekad 
nebesugrįš. 

premija 3,000 dol., an t ra 2.0001 
dol. Be to — vienas iš tų laimė- Į 
tojų turės progos dainuoti Chi- • 
cagos Grant parko koncertuose 
1974 m. sezone. Konkursui rei-! 
kia įsiregistruoti iki spalio 15! 
d., atsiunčiant juostelėn įrašytą 

savo dainavimo pavyzdį. Kreip
tis adresu: Diek Jonės. Execu-
tive Producer, Opera Guild Au-
ditions Board, WGW Continen
tal Broadcasting Co., 2501 W. 
Bradley Place. Chicago, Elinois 
60618. Pr.. 

A. T VE RAS 
LAIKRODŽIAI ER B R A N G E N Y B E S 

Pardavimas Ir ta i symas 
2646 W. 69th St , TeL REpublic 7-1941 

<r : ^ 

Vytautas K. Jonynas piešia Jono Aisčio portretą. 

O tuo tarpu dar neseniai pa
rašytame eilėraštyje, kurių rinki
nį iš rankraščio ką tik buvau re
cenzavęs ir vieną posmą "vieny
bėje" specialiai citavęs, Jonas ne
be aistiškai, nekažkaip stipriai, 
perdaug "maironiškai" dainavo: 

Tave mes, tėvyne, širdy 
išnešiosim 

Po skaudaus ištrėmimo 
svečiąsias šalis 

Ir nuolat tau šauksim, ir nuolat 
kartosim, 

Kad mes tavo kūno gyvoji 
dalis, — 

Tikrai mes sugrįšim, tautiečiai 
ir broliai, 

Ir laisvę tėvynei parnešim 
namolei... i 

Labai savotiškas paradoksas. 
Kritikas, realistas ir "cinikas", įsi
žiūrėjęs į dumbliną žemę ir su
lindęs į pogrindžius, iš tikrųjų c'ar 
tikėjo didesnėm iliuzijom ir tebe-
puoselėjo greitesnių tempų įsikū
nijimo svajones. O drugeliu 
skraidydamas aplink radastų žie
dus, jautrus ir intuityvus poetas, 
tiek gražių eilių prirašęs apiei 
iliuzijas ir svajones, kuris katego- | 
riškai garantavo jų įsikūnijimą! 
("Tikrai mes sugrįšim"!), savo! 
sąmonės gelmėje kaip tik buvo', 

i didesnis, beveik šiurkštus realis- I 
J tas. Jis iliuzijom nebetikėjo, pats j 

Nuotr. V. Maželio 

beveik nebesvajojo sugrįžti. Ir, 
deja, neapsiriko... 

Nežiūrėkit vien neigiamai, ne-
supraskit per blcgai šio mano in
tarpo. Čia gi tik tokie paradok
sai, tokia tartum pasityčiojanti 
dialektika tarp realybės ir fanta
zijos, matematikos ir poezijos, 
propagandiškai patriotinės pub
licistikos ir emocinės lyrinės kū
rybos. Be to, nepamirština, kad 
nuo senų senovės žmonija dau
giau teisių leidžia poetam, negu 
kitiem. Jūs taip negalėtumėt, nie
kas to nepateisintų, bet poetas 
gali ir turi teisę vieną dieną ra
šyti himnus Dievui ir serafimam, 
r kitą dieną gali Dievą keikti ir 
velnių šauktis. Ir tat ne visuomet 
laikoma jo prieštaravimais. Taip 
vra. (Bus daugiau) 

KANADA ir U.S.A. 

i MŪSŲ KALBA 
RED. D R. PR. S K A R D Ž I U S 

Bendruomene ir visuomene 
A. Musteikis š. m. rugpiūčio' pirma draugėn jungia bendrumas, 

9 d. Drauge (Nr. 186) mano, i bendri reikalai, bendri tikslai, o 
kad, svarstant PLB konstituciją, Į visuomenei esminis dalykas yra 
reikėtų bendruomenės terminą | jos narių visuma (visybė). Pa-
pakeisti visuomenės terminu ar 
visai nubraukti,ir šį savo sampro
tavimą jis šiaip pagrindžia: 
"Bendruomenė iš tikrųjų neapi
ma visų lietuvių, nors mes į bend
ruomenės sąvoką sudedame tiek 
pavienius asmenis — lietuvius, 
tiek jų organizacijas. Pagal Lietu-

sauiio Lietuvių Bendruomenė yra 
tautinė lietuvių santalka. Jos 
Chartoje tarp kitko pvz. sakoma: 
tauta yra prigimtoji žmonių 
benduomenė; žmogus turi pri
gimtąją teisę laisvai išpažinti ir 
ugdyti savo tautybę; kalba yra 
stipriausias tautinės bendruome-

žodyną bendruomenė neapima vi 
sų lietuvių, bet tik tam tikrą gru 
pę... Tuo tarpu visuomenės sąvo
koje sutelpa visi. Lietuvių visuo
menė suprantama, kad visi lietu
viai ir jų organizacijos priklauso 
visuomenei... Taigi bendruomenė 
apima dalį, o visuomenė visus. 
Iki šiol mes lietuvių bendruome
nės sąvokon jungėme visus lietu
vius bei organizacijas per prievar
tą. Pakeitus "bendruomenės" są
voką į "visuomenės," prievartavi
mo problema išnyktų. Tuomet 
sakytume Pasaulio Lietuvių vi
suomenė. JAV lietuvių visuome
nė. Cia nereikėtų nieko prievar
tauti, ir lietuvių apjungimas būtų 
visuotinis." 

Dėl to štai kas pasakytina. 
Bendruomenės ir visuomenės są
vokos aiškiai yra skirtingos: bend
ruomenė yra community, Ge-
meinschaft, obščina, o visuomenė 
— society. public. Gesellschaft, 
obščestvo. "Bendrosios filosofijos 
terminijoje" reikšminis šių sąvo
kų skirtumas šiaip nusakomas: 
"Bendruomenė yra kolektyvas, ar
ba santalka, pagal tai. kas jos na
riams yra bendra. Užtat risuome-
nė yra kolektyvas, arba santalka, 
pagal tai, kad ją. sudaro narių vi
setas" (Logos, 1937, XVII2, 172) 
Taigi bendrutjmcoči narius vistį 

vių enciklopediją ir Balčikonio Į nes ryšys; šeima yra tautos gyvy
bė; tautinė kultūra yra kelias į 
tarptautinį pripažinimą ir bend
ravimą; tautos istorija yra geriau
sia tautos mokytoja; tautinis soli
darumas yra aukščiausioji tautinė 
dorybė, ir tt. Užsienio lietuviai, 
šitaip nusiteikę savo tautai, sten
giasi pasilikti lietuviai ir išlaiky
ti lietuvybę, ir tam tikslui jie vra | 

Rūpestis žmogumi 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

mokslinė kosmologija atskleistų 
žmogaus prigimtį (plg. t. p.) . 
Trumpai tariant, pagrindinis an
tropologijos klausimas, kas aš 
esu, prasilenkia su antropologi
nių mokslų teikiamais duomeni
mis. Visi šie mokslai, kaip jau mi
nėta, subjektą išskiria ir tuo pa
čiu virsta nebyliais mūsų rūpes
čio akivaizdoje. 

Trumpas autoriaus pokalbis su 
viena psichologijos profesore at
skleidžia minėtų mokslų negalią. 
— "Kaip Jūs įjungiate į psicho
logijos mokslą žmogaus laisvę?" 
— "Mes tiriame žmogų taip, tar
si jis nebūtų laisvas", — "O jei
gu jis vis dėlto yra laisvas?" — 
"Laisvė negali būti mokslo ob
jektas". — "Teisingai. Bet laisvę 
išskyrus, žmogui vis dėlto esant 
laisvam, Jūs klastojate psicholo
gijos objektą". — "Kitaip mes ne
galime", — užbaigė pokalbį mi
nėta profesorė. B tikro, kur pra
sideda laisvė, ten baigiasi moks
las. Laisvė kaip tik todėl ir yra 

i laisvė, kad ji nesileidžia būti ti
riama ir į jokias formules susve-

OPEROS DAINININKŲ 
KONKURSAS 

deggeris vėliau parašė šiuos be-1 vadovauja. Be kitų. šį universi-
veik neviltimi skambančius žo-j te tą y ra baigęs ir Chicagos me
džius: "Joks amžius nesugebėjo ! r a s Daley. 
tiek žmogaus pažinti ir .šias pažin
tis taip viliojančiai pateikti, kaip 
mūsasis; ir sykiu joks kitas am
žius nepasirodė tiek maža pažįs- į Continental Broadcastin bend-
tąs žmogų ir tiek daug juo abe- \ rovė 3kelbia operos dainininkų 
jojąs, kaip mūsasis"(15). Tai rei- ] konkursą. Laimėtojams p i rma |> į 
kia ypač pabrėžti, kadangi pasi
tikėjimas humanrniais mokslais 
šiandien veda Į aiškų pozityviz
mą, neigiantį pačią mūsų pagrin
dinio klausimo, "kas aš esu" pras
mę: esą reikia klausti ne kas aš 
esu, bet ką aš turiu... Šiandien 
mes žinome, ko klausiame ir kuo 
rūpinamės, būtent: mūsuoju Aš. 
Tačiau šiandien nežinome, kas 
yra šisai mūsasis Aš, todėl ir mū
sų rūpestis lie.o neaiškus savo 
linkme. 

Pasinaudodami mūsų patarnavimu, geriausiai, 
paremsite savo gimines Lietuvoje, mūsų patarimas 
padės Jums apsispręsti ką pasiusti ir kas bus nau
dinga ir praktiška. 

Vasaros ir rudens sezonui, specialiai siūlome šias pre
kes: (Muitas jau įskaičiuotas į kainą.) 

Nepermatomo nailono medžiaga suknelei $12.00 
Gefiūro medžiaga suknelei $14.00 
Crimplene medžiaga su blizgučiais $18.00 
Gėlėta arba ornamentais crimplene medžiaga. $15.00 
Lygi crimplene medžiaga suknelei. $12.00 
Dirbtinis mink kailis paltui. $4800 
Dirbtinio nailoninio kailio paltui medžiaga, $27.00 
Labai gera vilnonė moteriškiems paltams me

džiaga $36.00 
Nailoniniai išeiginiai marškiniai. $ 9.00 
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių rūbų. $ 9.00 

Perukai nuo $24.00 iki $60.00. (Muitas už peruką jau 
įskaičiuotas). 

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dvira
čių, televizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pi
nigus dėl tokių prekių, kurias negalima iš čia pasiųsti. 

BALTIC STORES LTD. 
( Z . J U R A S ) 

421, Hackney Road, London, L 2., England 
Telef. — 01739 8734 

Sudarome testamentus, administruojarne nuosavybes, 
persiunčiame palikimus prekėmis a rba pinigais į Lietuvą 
arba kitas šalis. 

J? 

(Bus daugiau) 

susibūrę arba dar buriasi į tautinį I dama. Norint tad žmogų tirti, rei 

TALENTINGAS KOVOTOJAS 
DEL LIETUVIŲ LAISVES 

Šiemet sueina 80 m., kai mirė 
dailininkas Mykolas Elvi ras 
Andriolli. Vilniuje baigęs gim
naziją, meną studijavo Pe t rap i 
ly, Italijoje. Prancūzijoje. Ang
lijoje. Grįžęs į Lietuvą. 1863 me
tais dalyvavo sukilėlių kovose 
prieš rusus. Sukilimą numalši
nus, turėjo bėgti į užsienį. Gri

kinius; jų čia niekas negali nei antropologijos klausimą. Mai KO- žęs 1866 m. -į Lietuvą, buvo iš
versti, nei prievartauti. Bet šios'dėl humaninių mokslų išsivysty- t remtas 5 m. j Viatką. Bausmei 
Bendruomenės nariai dar nesuda-|mas ir mūsų klausimo esmė ne-j pasibaigus, apsigyveno Minske. 
ro visos visuomenės: visuomenėje i susisiekia. Joks mokslas negali at- Kai kurį laiką Paryžiuje dirbęs 

r tokių, kurie priešingi tauti-i s^yt i , kas aš esu ir kas man yra knygų iliustratoriumi 

Philomena Says 

kolektyvą. Lietuvių Bendruome
nę. Tos Bendruomenės nariai ei
na į draugę savo laisvu noru, su
prasdami bendrus reikalus ir sie

kia laisvę išskirti. O laisvę išskir
ti, reiškia sykiu išskirti ir Aš kaip 
laisvės subjektą. Išskirti gi Aš reiš
kia išskirti pagrindinį dabarties 
antropologijos klausimą. Štai ko-

CHICAGO SAVINGS 
IS N0W PAYING 

5.39% 5.92% 6.003% 

yra 
matmens. nei bendruomenei, t. v. kurie pvz. I ™ n o s egzistencijos 

._ . . . . ,. , , ! Antropologinių mokslu sutclesteji-. Ka 
is viso nesirūpina hetuvvbe arbai , . . » .- — . t;i. „ u , . 

y • mo akivaizdoje galime tik pakar- vei 
nuo jos tolsta ir dažnai nugrims- j t o t j Goethės Fausto žodžius iš jo 
ta svetimos tautybės bangose, ar-{ naktinio monologo: 
ba kuriems tikroji tėvynė yra visų Į "S t a i , stoviu aš. kvailelis 
tarybinių respublikų sąjunga, ne 
pati Lietuva. Šitokiose aplinkybė
se bendnjomenė, aišku, nebešil
ta mpa su visuomene, ir visuome
nė negali atstoti bendruomenės. 
Taigi ir Pasaulio Lietuviu Bend
ruomenė juo labiau negali būti 
pakeista Pasaulio Lietuvių Vi
suomene: tai būtų tikras nesusi
pratimas! 

vargšas, 
Taįp lygiai nieko nežinąs. 

kaip ir pirma". 
Net ir milžiniška Martin Hei-

deggerio pastanga pasirinkti 
žmogų pavyzdine būtybe ir. pada
rius ją perregimą (Durchsichti-
gmachen). nušviesti būties pras-

1887 m.; 
grįžo į Lietuvą ir, dekoruojant 

HW katedrą, nupiešė 11 pa-; 
eikslų religinėmis temomis. 

Kauno katedrą, nupieešė 11 pa
radą Valenrodą. Kraševskio Ku
nigą, nupiešė ei'.ę paveikslų lie
tuviškomis temomis. Mirė Vil
niuje 1893 m. rugp. 23 d., turė
damas 56 m. amžiaus. 

DE PAUL UNIVERSITETUI 
75 METAI 

Minint De Paul universiteto 
Cbicagoje 75 m. sukaktį rūgs . 3 
d. 7 v. v. per WGW (kanalas 9) 

!~ilO«EN*D. PAKU 

mę, liko be didesnių laimėjimų t d e v i z i J 0 s s t o t j b u s d u o d a m a 

Aš — ontologijai. 2mogus kaip | s p e c i a l i programa. Universi tetą 
M liko ir toliau neperregimas. įsteigė 1898 m, Vincentiečiai tė-
Gal kaig iii, dėl to ii gab Hei=|vai, jie ir. dabai ttmvorsitetui 
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For 49 yeors, savers c rtear-SIOO million 
Chicago Savings have become aceustomed to 
the highest rates permitted by low. lt is 
possible to offer the above yield where eom-
ings remain undisturbed and are com-
pounded for o year or more. 
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Londono horizontuose 
W I N D M I L L TEATRAS 
NEBUS NUGRIAUTAS 

Atsimenu, vienas mano pažįs
tamas prieš kažkiek metų pasigy
rė, kad žygis ii provincijos į Lon-
donu atostogų metu jam reiškia 
taip pat progą užsukti į YVind-
mil! teatrą, kurs jis .prisižiūrėda
vo scenoje moteriškienos. T u r 
būt, jis ir išpažmo ta savo palin
kimą ten apsilankyti 1964 me
tais, ikai tas teatras buvo uždary
tas. Prisipažino, nes gailestis ver
žėsi per kraštus, kad reikia atsi
sakyti įpročio. 

Windmill iš tiesų iš dalies buvo 
toksai ne tik nuogų kojų, bet ir 
visų nuogybių revue teatras. Jis 
turi tik 320 vietų, ir kai užėjo žy
miai palaidesni laikai, tai ir kiti 
teatrai pradėjo persimesti { tą pa
tį "žanrą" ir fiLmuose tas palai
dumas pradėjo reikštis, tai Wind-
mill nebepajėgė išsilaikyti — per 
maža bebuvo žiūrovų. Matyt, da
lis žiūro\ ų pradėjo susirasti jiems 
dar įdomesnių vietų laikui pra
leisti ar savo atbukusioms aist
roms pakutenti, o mano pažįsta
mas, kaip supratau, tįk kartą per 
metus teužsukdavo... 

Nebegalėdamas patraukti žiū
rovų nuogybėmis, kaip 1935-
1964 m. laikotarpiu, Wmdanill 
išvirto į kino teatrą. Dabar cent
rinis Londonas su visais teatrais 
daug kur griaunamas. Teatrų 
vadovybės, žymieji aktoriai ir įp
rastinę aplinką branginantieji 
Londono gyventojai reiškia dėl to 
protestą įvairiausiais būdais. Kar
tais tie protestai ir įrodinėjimai 
padeda išgelbėti reikšmingus is
toriškus pastatus. O superka (pa
prastai brangią ištisų rajonų že
mę biznieriai, nuverčia teatrus, 
kino teatrus ir krautuvėles, kurios 
buvo tos apylinkės įžymybės ar 
tik sentimentas, alaus barus, ku
riuos dėl jų garso gal buvo įpra
tę aplankyti ekskursantai iš kitų 
kraštų, ir toj vietoj išdygsta mil
žiniški pastatai, paprastai skirti 
įstaigoms įsikurti (specialistai yra 
apskaičiavę, kad Įstaigoms skirtų
jų pastatų kiekviena pėda neša 
apie 200 svarų pelno per metus, 
o pats žemiausias pelnas yra sta
tyti gyvenamuosius namus — 
čia pėda tėra verta tik 15 svarų 
per metus). Kažkas turtėja, nu
pirkęs su kukliais senais pasta
tais už keletą milijonų, greit sa
vo apsukrumo dėka vertę pakel
damas iki keliasdešimt milijonų, 
bet skundžiasi visi: ir tie, kurie 
tokiuose rajonuose turėjo butus, 
bet buvo priversti išsikraustyti, ir 
tie, kuriems senieji pastatai buvo 
brangūs, kaip kultūros židiniai ar 
židinėliai, ir branginantieji mies
to-sostinės veidą. Kovoti, žinoma, 
sunku, kur milijonai svarų užgu
la visu svoriu. 

Tačiau dabar paaiškėjo, kad 
nebus leidžiama nušluoti to rajo
no, kuriame, be kita ko, stūkso 
ir Windmil l teatras. Už tą rajo
ną, kuriame yra ir tas teatras, 
jau buvo apskaičiuota ir žemės 
kaina (žemė tik ir skaičiuojama, 
ne pastatais, kurie vis tiek nuver
čiami) — 7 mil. svarų. Bet mies
to ir krašto valdžios uždėjo koją: 
ne, negalima griauti. Vadinas, 
Windmil l išliks gyvas. 

vedę Windmi!l dirbusias mergi
nas. 

Be kita ko, pasirodo, Windmill 
pasitarnavo ne tik mano pažįsta-

i mam, kad jis kartą per metus 
galėtų pasidžiaugti nuogybių pro
gramomis. Jame >avo karjerą pra
dėjo ar tobulinosi tokie dabar 
ypač per Filmus išgarsėję aktoriai 
kaip Peter Sellers, Kenneth Mo
re, Tony Hancock, Alfred Marks 
ir kiti. Vadinas, ten ne tik nuo
gybėmis džiaugtasi pagyvenusių 
viengungių: ten būta kartu ir ak
torių paruošimo kalvės. 

MOKESČIU INSPEKCIJOS 
ROPESCLU MIRUSIAIS 

DAINININKAIS 

Visi esame matę filmuose ir 
televizijos serijose kvailų poliei-
cininkų ir dar kvailesnių jų vir
šininkų. Štai, žiūrėk, koks nors 
mėgėjiškas gudragalvis detekty
vas, nepaisydamas pavojų, sten
giasi išaiškinti nusikaltimą ir 
arba iššaudyti, arba susemti ir į 
teisingumo rankas atiduoti nusi
kaltėlius, ir jam genialiai pasise
ka. Policininkas paprastai pa
vaizduojamas kaSp paskutinis iš
sižiojėlis, kuris trukdo. Dar dides
nis žioplys būna koks nors krimi
nalinės policijos viršininkas, tik 
jis, turėdamas žymiai daugiau 
galios, ir trukdyti pajėgia visu 
rimtumu. Kartais būna net ne
beaišku, kiek procentų energijos 
tas gerasis detektyvas mėgėjas tu
ri skirti nusikaltimui aiškinti, o 
kiek žiopliems pareigūnams ap
statinėti. Trukdytojai pareika
lauja iš jo apie pusę energijos. 

Žioplių, a§ku, yra visose gyve
nimo srityse. 

Štai atitinkama mokesčių ins
pekcija neseniai parašė britų Ka
rališkosios operos vadovybei laiš
ką, prašydama nurodyti adresus 
šių 1972-1973 m, sezone daina
vusių asmenų: Marius Pettpa,Mi-
ehel Fokine, Jule* Perrot, Geor
gės Roualt. Alexandra Benois ir 
Sophie Federovich. Mokesčių ins
pekcijai, be abejo, rūpi, kad ne-
prasmukų neapmokestintas nė 
vienas, kuris uždirbo pinigu. 
Garbingi norai ir rūpesčiai! 

Deja, visi tie čia išvardytieji as
menys jau yra mirę (Perrot n e t į c h r e s t o m a t i n i a i 
1892 
194: 
kad tose mokesčių inspekcijose 
sėdi mišiugina kopf. 

Kaip tokia kvailystė galėjo 
įvykti, vien tik spėtume. Grei
čiausiai, tas uolus inspekcijos 
valdininkas, kuriam pavesta lai
kyti ties operos reikalais užmes
tą įtarimo pilną akį, retkarčiais 

Vincas Kisarauskas (g. 1934) Ex iibris 
(Ii Santaros-Šviesos Federacijos XX-to suvažiavimo proga rengiamos 
ekslibrio parodos s. m. rugsėjo mėn. 6-9 d. labor Farmoj, Sodus. MicJi.) 

• 

apie Baltijos-Amerikos svarbą; 
lieka neapgintos, nes autorius 
daugiau pasitenkino retorine bra
vūra, o ne žinių sutelkimu ar lo
giška argumentacija. Dramatinis 
momentas tinka tik tada, kai jis 
taktų pateisintas, o ne jų vietoje. 
Autoriaus teigimus raidiškai skai
tėme, nes kitaip nebūtų buvę 

i kaip jų įvertinti. V. Trumpos ne-
Į siskaitymas su faktais ir jų nuslo
pinimas, aplamai sensacingas ži
nių pristatymas, dažnas minčių 
kartojimas ir seklus priežastingu
m o supratimas paverčia šį veika
lą į daugiau publicistinį bandy
mą. Tikimės, kad kitas Vinco 
Trumpos veikalai, bus tobulesnis, 
nes šituo veikalu jis nedaug ką 
teįnešė į lietuvių istorikų ir isto
riografijos lobį". 

J. G. aptariama dar ir dr. Vy
to V. Gaigalo (prancūzų litera
tūros profesoriaus Illinois uni-
verstete) anglų kalba išleista 
knyga apie Renano kritikus "Er-1 
nešt Renan and His French Ca-

j tholic Critics". 

• 12 LITHUANIAN AR-
TISTS IN AMERICA. AUGUST 

Į 10 — September 5, 1973. The 
Corcoran Gallery of Art, Wash-
ington, D. C. Lrbrary of Con-
gress Catalog Card No. 73-
&5063. Publisher: Lithuanian 

World Community, Inc. Printed 
by Stephenson. 

Neblogai paruoštas ir gražiai iš
leistas šiuo metu Corcoran gale
rijoje, YVashingtone vykstančios 
12-kos mūsų dailininkų parodos 
katalogas. Jame randame Galeri
jos direktoriaus Rov Slade žodį, 
dr. Mindaugo Nasvyčio įvadą, 
užgriebiantį lietuvių dailės praei
ti ir dabartį, stabtelėsiant prie 
kiekvieno parodos dalyvio. Liku
sius katalogo puslapius puošįa 
parodoj randamų dailininkų ku
rio nors darbo nuotrauka ir pa
ties dailininko gyvenimo ir kūry
bos aprašas. Katalogas, didesnio 
formato, su viršeliu 24 psl. 

Nauji leidiniai 
• AIDAI, 1973 m 

mėn. Nr. 6 Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Leidžia lietuviai pran
ciškonai. Redaguoja dr. J. Gir
nius, 27 juliette St., Boston. Mass. 
02122. Leidėjų atstovas žurnalo 
reikalams — T. d r. Leonardas 
Andriekus, OFM. Administruo
ja T. Benvenutas Ramanauskas, I 
OFM, 680 Buschvviek Ave., 
Broaklyn, N. Y. 11221. Žurnalo' 
metinė prenumerata 10.00 dol. 

Pirmaisiais naujo "Aidų" žur
nalo numerio puslapiais mini
mos dviejų mūsų rašytojų mirtys: 
Mykolo Vaitkaus ir Jono Aisčio. 
Apie pirmąjį rašo Antanas Gus
taitis, apie antrąjį — Antanas 
Vaičiulaitis. Abiejų žodžiai yra 
taip išgyventi ir taip įforminti, 
kad gali būti šios rūšies raštų gana kritiškai 

pavyzdžiai. Da- 'Trumpos knygą 
92 m., Petjpa 1910 m., Fokin k i š k a s , įdomius faktus iškelian-, Baltija. Amerika", priei 
42 m.)! Tektų darytis išvadą, t i s y r a k u n _ dr Viktoro Pavalkio kių baigminių išvadų: 

straipsnis "Bažnyčia Lietuvoje ir 
Vatikanas 1940-1945". Iš leidžia
mo eilėraščių rinkinio "Saulės 
šermenys" du puslapiu linksmų 
eilėraščių pateikia Antanas Gus
taitis. Jurgis Blekaitis baigia savo 
raštą apie aktorių Henriką Ka
činską jo 70 metų amžiaus pro-

žviigteri į laikraščiuose spausdi-1g a . j u r gis Jankus iš kaimyniško 
nuotolio aprašo Alfonso Dargio 
dailės kūrvbą. Ir visas šis "Aidu" 

birželio gio tapybų nuotraukomis. Leonar 
das Dambriūnas toliau rašo apie 
pasaulėžiūrą, evoliuciją ir Teil-
hard de Chardin. Jausmu ir 
žmogiška šilima jautriai perlieta 
Medardo Bavarsko novelė "Si
dabrinė eglė". 

Apžvalginiuos žurnalo pusla
piuos Alaušius aptaria visuome
ninę situaciją po LB Vll-tos ta
rybos rinkimų. Prof. Vladas Jaku-
bėnas rašo apie šiemet Chicagoje 
lietuvių pastatytą "Carmen" ope
rą. Vertinama taipgi "Antro kai
mo" jubiliejinis dešimtmečio 
spektaklis, V. Jakubėno religinė 
kantata, duodama plati kultūri
nių įvykių kronika. Naujų leidi
nių puslapiuose Kęstutis K. Gir
nius plačios apimties recenzijoje 

vertina Vinco 
Napoleonas, 

damas to 
gm" 

"Vertinau Vincą Trumpą kaip 
istoriką, o ne kaip publicistą ar 
žurnalistą. Kadangi istorikui tie
sa yra pareiga, o ne dorybė, tai 
daugiau dėmesio kreipiau į jo 
klaidas. Klaidos dar mažiau pa
teisinamos, kai sritis jau taip ge
rai išstudijuota. Trumpos tezės 

R00SEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Maanfactnrers 

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai, pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aprieti rėmai. 
2400 So., Oafcley A ve., CMcago 

TeL Vlrginia 7-7258-59 

• LAS VIOLACIONES DE 
LOS DERECHOS HUMANOS 
EN UTUANIA OCUPADA 
POR LOS SOVIETICOS. Un 
Informe Documental del Ano I. 
1972. Publicacion de la JAV. LB. 

Tai JAV Lietuvių Bendruome
nės rūpesčiu parengto ir šių me 
tų pradžioje anglų kalba išleisto 
leidinio "The Violations of Hu-i 

į 

man Rights in Soviet Occu-
pied Lithuania. A Report for; 
1972" vertimas ispanų kalbon. į 
Puikiai pateikta informacija ir j 
dol ;umentacija čia telpa didesnio! 
formato 82 puslapiuos. 

MARCUETTE PN0T0 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314 West63rd Street 
Ghicago. Illinois, 60629 

Tel. PRospect 6-8998 

WAGN£R & SONS 

Typewriters, Addinę Machines A 
Checkwritei» 

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS 

Virš 50 m. pa t ik imas pa tarnavimas 
5610 South Pulaski Road 

Phone — 581-4111 

A P L A N K Y K I T E V I L N I Ų 
ATA AMERICAN TRAVEL AGENCY, 

1857 West 47th St., Chicago, m . 60629 
Tel.: (312) 376-7228 a r b a 376-6755 

Organizuoja ekskursiją j Lietuvą 19 73 m. lapkričio men. Ekskurs i 
jos dalyviai išvyks iš New Y©.rk» lapkr. 1 d. ir grįš lapkr . 9 d. KelionS 
yra tik į Vilnių. Lėktuvai ir pirmos klases viešbučiai yra rezervuoti. 

Pi lna kaina $~>59.00 
Keleivių skaičius ribotas. Regis t ruoki tės dabar . 

1'irnrua.u atvykusiems pirmiau pa t a rnau j ama . 
Del smulkesnių informacijų kreipkitės viršminetu adresu a r 

telefonu. 

namąsias pastatymų recenzijas. 
Jose jis užtinka, sakysim, kokį 
nors palyginimą: dainuoja pana
šiai kaip Petipa ar Fokine, dai
navimo stilius kaip Federovich... 
Aha, vadinas, sugavome- tokie 
žmonės dainuoja, bet niekas iš 
jų nepaima mokesčių! 

Uoliajam pareigūnui gal ir ne-
j užtenka įžvalgumo įsigilinti \ 

aukšto stiliaus recenziją ir supras
ti, kad tokių pavardžių žmonės 
nedainavo, kad recenzentui jie 
buvo reikalingi tik palyginimui 
ar ratuotai savo išminčiai paro-
dvti. 

K O N C E R T I N E S 
Y P A T I N G A S 

G I T A R A S 
IR 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYMĄ 

IR 
TAISO STOGINIUS 

Ml ZIKOS INSTRUMENTUS 

KVIRINAS RUN1MAS 
4914 W. Cermak Rd-
CICERO, ILL. 60650 

Tel. — 652-3200 

CHRYSLER — PLYMOLTH — EMPERIAL _ VAMANT 

BALZEKAS MOTORS 
4030 Archer Avenue Tel. VI 7-1515 

Now . . . A New Service From BaJzekas! 

AUTO RENTAI Rates 
From $6 Day 

NEW PLYMOUTHS: Rates start at S6 Day, 8c Mile 
For Rentals CaH Mike Kool at VI 7-1515 

Jeigu mano tas pažįstamas dar 
būtų gyvas, jis, tur būt, nudžiug
tų, išgirdęs žinią, kad savininkas 
Windmil l pasiryžęs vėl paversti 
teatru. Jis pats tuo nesivers: iš
nuomos už geriausią pasiūlytą 
kainą. Deja, nemanoma, kad 
"VVrndmill vėl pradėtų rodyti 
nuogybių revue. Greičiausiai, bus 
tai teatras su rimtomis programo
mis. Rimtas jis buvęs ir karo me
tu. O kad jis ir dabar būtu rim
tas, jame dirbusios merginos pra
dėjo daryti žygius: jų komitetas 
kreipėsi į Londono miesto savi
valdybę, kad neduoti; leidimo 
rodyti programų su nuogybėmis. 
Tos akcijos prieš nuogybes va
dovės tikisi, kad jas parems ir kai 
kurie dideli turtuoliai, kurie yra 

UŽKULISIAI ROMANO, 
KURIS BUVO SUDEGINTAS 

Skaitytojai gal ir yra girdėję 
apie anglą Maleolmą Muggerid-
gą, seną žurnalistą ir televizijos 
asmenybę, kuris anksčiau savo 
raštais ne kartą sukeldavo aud
ras, pasisakydamas prieš savo 
krašto karalių instituciją ir viso
kias senas nusistovėjusias tradici
jas. 

Dabar jis yra jau pasenęs žmo
gus, pasisako už nusistovėjusias 
tiesas ir rašo atsiminimus. 

K kol kas dar tik laikraštyje 
spausdinamųjų tų atsiminimų 
antrojo tomo skyrių paaiškėjo, 
kad jis prieš 40 metų buvo para
šęs romaną "Picture Palace", 

numeris yra papuoštas Alf. Dar-M 

Eyre ir Spottisuoode leidykla jau 
buvo jį atspausdinusi ir išsiunti
nėjus! laikraščiams recenzinius-
reklaminius egzempliorius, bet iš
sigando ir visa kiekį sudegino, 
nes "The Manchester Guardian" 
laikraštis tuoj pradėjo pagal nu
statytą tvarką rūpintis kelti teis
me bylą. Mat, romano autorius 
buvo dirbęs tame laikraštyje ir 
satyriškai jj oačiupinėjo, o laik
raščio leidėjai įžiūrėjo baudžia
mą įžeidimą. Byla galėjo daug 
įkainuoti, dėl to leidykla ir su
krovė knygą in t laužo. 

To romano ištraukas dabar 
pradėjo spausdintis kairusis sa
vaitraštis "The New Statesman", 
kurio anuometinis redaktorius 
KLngsley Martin (dabar jau mi
ręs) esąs buvęs tiesioginis kalti
ninkas, kad knyga sudeginta. Jis 
visa energija skatinęs "The Man
chester Guardian" leidėjus, kad 
jie keltų bylą. Mat, K. Martin 
romane nesunkiai atpažinęs sa
tyrišką savo paties atvaizdą. Ki
tiems taikomas satyras jis labai 
mėgęs, bet ne sau. 

K. Krauze 

EKSKURSIJOS 1 LIETUVA 
16 dienų: Vilniuj 5, Kaune L Rygoj 2, 

Taline 3 ir Helsinkyje 3 dienas 

Kaina nuo $675.00 
Jungtis prie grupių galima Bostone arba New Yorke. 

Dar yra vietų šiose grupėse: 

SPALIO 3 IR GRUODŽIO 21 
Vykstantiems iš Chicagos $100.00 

ir iš Detroito $66.00 - daug au. 
Grupėse dalyviu skaičius ribotas — NESHTM,rOKITE! 

Smulkesnių žinių i r registracijos reikalu kreipkitės: 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764 

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ 

Nauji 1973 PLYM0UTH. 2 dr. DUSTER $2,376.00 

Nauji 1973 CHRYSLER 4 durų — nuo 83,695.00 
Daugumas automobiliu tori Air Comlitionmg. 

Yra likę keletas nauju 1972 metu 4 dury 
PLYM0UTH tik už S 1,864.00 

VARTOTI gerame stovyje AUTOMOBILIAI parduodami 
URMO KAINA. 

Turime naujų ir vartotų STATION WAGON. 

Seniausias CHRYSLER prekybininkas Chicagoje 

C R A N E S A V I N G S 
ANO L 0 A N A S S 0 C I A T I 0 N 

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

PLENTY OF FREE PARKTNCJ SPACE 

7% 
Mokamas už 4 m. 

certifikatus. 
Minimum $5.000 

6V2% 
Mokamas už 1 m. 

certifikatus. 
Minimum $1,000 

5 % % 
Mokomas už 
investavimo 

sąskaitas 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami kas 3 mėnesiai. 
A.VTRAX>. tr PE.VKTAD. 

V A L A N D O S 5KSTAD. 9 • . r. lkl i c v. «. 
PTRM\T> IR KETV1RTA_D 

9 v. r. iki 5 v v 
TreCiad: uždarvta! 

Ik! » v. T . I v 
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Kultūrinė kronika 
Dailininkui Algirdui Kurauskui 50 metų 

Chicagoje gyvenančiam ir cijos ir pan. Puikiausias šios rū-
lakotai meno pasaulyje besireiš- sies jo darbo pavyzdys yra miru-
kiančiam dail . Algirdui Kuraus- :sio grafiko Paul iaus Augiaus m o -
kui šiemet (VIL.13) suėjo 50 me- i nografijos paruošimas, mūsuose 
tų. Ta i kūrybingos ir išeivijos lie 
tuvių dailei daug davusios, frei-
burginės pokario kartos atstovai. 
Studijas pradėjęs dar Kauno Ta i 
komosios dailės institute, 1950 m. 
baigė Ecole des Arts et Metiers 
Freiburge, 
Prancūzijos 

dar netur int is sau lygaus an t r i 
ninko. 

Tač iau individualiausi paties 
dail ininko pėdsakai lieka jo 
paties kūryboje. Algirdo Ku-
rausko atveju jie pastebimai rys 

Vokietijoje. Kaip;kūs tapyboje, bet labiausiai akį 
valdžios st ipendi- patraukia grafikoje. Jis, saky-

ninkas, po to dar jas gilino Pa 
ryžiuje. 

tume, l iaudinę Petravičiaus, Au-
giaus ir kitų tradiciją praplėtė ir 

Atvykęs Amerikon r apsigyve- ^f™ nf. k o k i u f t laikiniu,bet 
nes Chicagoje, Alg. K u r a u s - ' , l a b a i " a n d i e i ų n i u , k.ekvieno t ie-
, i i • i - i . . .. i siogiai j auč iamu moderniojo 
kas labai Kurvbmgai dirbo !» y . c ,., J 

i . iv . . i. - i i •- žmogaus ne r imu . Savo grafikos šios didžiosios lietuvių kolonuos ,. , . . . a . , 7 7 - . . . i . .darbuose žaismingas juoda bal ta kul tūr in iame gyvenime: d a u g i a u - u , . . . .. . , T, , , - , ,. . f-! • formas bei linijas Alg. Kurauskas sia skirdamas dėmesio grafikai,!, . , . , . . j , Kažkaip .persunkia ne vien pavir-renge savo vieno ir dalyvavo i v. . , ^ . ., . . v. , j . . - , ... . / siniu, bet ir gi luminiu grožiu. bendrinėse mūsų da i l in inku pa- i r , . . . . . . r-, , - . ., . ,. , . i Pačiais geraisiais savo grat i -rodose, sukure puikių d e k o r a c H , , : . , v , . . , . i i i - kos darbais Alg. Kurauskas p n jų d ramų ir operų spektakl iams, 
iliustravo m ū s ų rašytojų knygas, 
piešė joms viršelius ( " D r a u g o " 
kultūrinio priedo vinjetinės ant 
raštės yra taipgi jo p ieš tos) . O 
ne kartą Alg. Kurauskas publiką 
žavėjo scenoje ir kaip aktorius. 

Sukaktuvininko platų kul
tūrinį interesą liudija labai taik
lūs ir labai aktualūs jo straips
niai meno temomis, įvairių paro
dų a r kitokiomis progomis pasi
rodę periodinėje išeivijos spaudo
je. 

Kul tūr in io pobūdžio audi
torijoms Algirdas Kurauskas taip
gi lieka nepamirš tamas , žo
dį laba i atrenkantis paskai t inin
kas, sąžiningai reiklus sau ir ki
t iems. 

Ka ip pirmaeilis grafikas, jis vi
sada labai rūpinosi mūsų knygų 
meniškuoju apipavidal inimu, 
negai lėdamas tam nei lai
ko, ne i darbo. Jam rūpėjo ne 
vien tik jo paties iliustracinis 
uždarvinys, h et aplamai knygos 
formato, šrifto, teksto bei 

verčia žiūrovą ne tik grožėtis, bet 
ir susimąstyti. O tai jau i r y ra 
neeil inė da i l in inko savybė, kur i Algirdas Kurauskas 
mus pavergia ir kursto norą lauk
ti jo naujų darbų. 

k. brdL 

Bolševikų okupacijoje areštuo
tas, ž iauriai ta rdomas . Vežamas 
į Rusiją, pateko į masinį kalinių 
žudymą ties Červene, bet išliko 
su nedaugel iu ki tų gyvas. Bend
radarbiavo Kary, Karde, Mūsų 
Žinyne, Ryte, XX Amžiuje. Para 
šė Laisvę g inant , Didysis karas , 
Kaip jie m u s sušaudė (išversta į 
vokiečių ir anglų ka lbą) . 

lino laikmetis ir jo propagandinė 
rašliava, nė žodžiu neužs imenant 
apie terorą ir kul tūr inę priespau
dą. (E.) 

"LIETUVOS ATSIMINIMAI" 
Radijo Valanda Jau 30 meti} tarnau
ja New Jerscy. New York Ir C\»n-
necticut lietuviams. K.aa Šeštadienį 
-įuo 4 iki B vai. p p., ii VVEVD Sto
ties New York* <133<> ktl.. AM Ir 
9S« nes FM) 
Oir.-kt — Or. Jokūbą* J . Stukaa, 
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Tei. TTt MOT (oode- ŽOl ) 
Kviečiame taip pat klausytis 

Lietuviška KuiuirlniŲ Valandų ang-
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POLITINIŲ PRIEVAIZDŲ 
R A N K A 

Šių me tų "Poezijos pavasary-
", Vilniuje leidžiamoje kasme-
nėje antologijoje, ryškiau nei 

ran.<a 
straipsniuose idealizuojamas Sta 

Vadovauja prof J Stukas) 

N A U J A L I E T . KAT. M O K S L O 
A K A D E M I J O S P R E M I J A 

N u o šių m e t ų paba igos L i e tu 
vių ka t a l i kų mokslo a k a d e m i j a 
p r a d ė s duo t i kasmet inę p remi ją 
už rel iginį veikalą . I š v i so d a b a r 
L. K. mokslo akademija kasmet 
d u o s t r i s p r e m i j a s : už mokslo , 
už rel iginį veikalą i r už žu rna 
l is t iką. J a u b u v o p a s k i r t o s p re 
mijos: už žurnalistiką prof. J. 
Brazaičiui ir prof. J. Eretui , už 
moks lo d a r b ą — prof. P . R a b i 
kausku i , S J . Visų šių p remi jų 

čioje dailės parodoje išstatyta vi
sos eilės pasaulinį garsą turinčių 
da i l in inkų darba i . M a l o n u pa 
stebėti, kad t a rpe jų randairfe ir 
l ietuvio Ro lando Poškos didelės 
apimties labai originalia technika 
a t l iktus (paveikslus. 

" A M E R I K O S PIRTYJE" 
A U T O R I A U S SUKAKTIS 

Draudžiamosios spaudos bend 

100 M E T U N U O M I K O 
P E T R A U S K O G I M I M O 

Mergaitė su amfora (lino raižinys) 

KARINIUI K N Y G Ų A U T O 
R I A U S M I R T I E S S U K A K T I S 

Prieš šimtą metų (1873.IX.29) 
Palūšėje gimė muzikas, pedago
gas, visuomenės veikėjas Mikas 
Petrauskas. Iš tėvo 
ko pramokęs vargonuoti , jau 
pats būdamas 15 m. ėmė eiti var
gonininko pareigas Labanore . 
Da r pasimokęs Rokiškio vargo-

Amer ika pirtyje autor ius Juozas 
Vilkutai t is mirė 1948 m. rūgs. 
11 d. Augsburge, taigi šiemet su
eina 25 metai n u o jo mirties. M i 
rė tu rėdamas 76 m. amžiaus. Bu
vo gimęs 1869 m. Gulbiniškių 

in i c i a to r ius i r mecena ta s y r a ikm., Liudvinavo vis., Mariįamrpo 

radarbis , d ramaturgas , komedijos | n i n i n k 4 mokykloje, vargonavo 

kun . J . P r u n s k i s . 

L I E T U V I S A R L I N G T O N O 
DAILĖS P A R O D O J E 

Chicagos ž inomam priemiesty 
iliustracijų puslapinės kompozi-'' Ar l ingtone šiuo metu vykstan-

lės apskr. Savamokslis, bet buvo 
pasiekęs Balbieriškio vals. teisėjo 
posto. Jo parašytoji Amerika pir
tyje buvo išspausdinta 1895 m . , 
o pirmą kartą suvaidinta Pa lan
goje 1899 m . 

Filmų {vairumai 
Ar sugrįš Ibseno Nora? 
STASĖ SEMĖNIENĖ 

Garsusis norvegų rašytojas H. | senamiesty b u v o tos dramos pas -
Ibsen parašė 1879 m. Et t duk-1 ta tymas . Ate inant į sezoną Good-
kehjem (Lėlių n a m a i ) . Nepri- m a n teat ras taipgi statys "Lėl ių 
klausomoje Lietuvoje 1923 m. n a m u s . ' ' Seniau pastatyta f i lmo 
toji pjesė buvo A. Janulaičio iš- versija su Jane Fondą ir Joseph 
versta ir Noros antraš te išleista. Losey daba r buvo parduota te le -
Joje žymusis dramaturgas -puola vizijai, kad nekonkuruotų su fil-
ligšiolinę moterų nelygybę ir m u , daba r rodomu Chicagoje. 
skelbia moters teisę būti laisvu j Spalvotas ir visokio amžiaus 
individu, o ne v ien tik vyro še-į publikai klasifikuojamas f i lmas 
sėlių. Si d rama gal labiausiai iš- " A D O L L ' S H O U S E " yra pu i -
garsino Ibseno vardą pasaulyje, kiai ek r anan perkelta Ibseno d ra -
Ji taipgi sukėlė tikrą perversmą m o s versija, kurioje herojės rolė-
visuomenėje, pasidarė spaudos, je yra Cla i re Bloom, puikia i a t l i -

Obeliuose, Gervėčiuose, kol 1901 
m. įstojo į Petrapilio konservato
riją. 1906 metais baigė suaugusių 
gimnaziją ir konservatoriją. Žan
darų sekamas išvyko į Šveicariją, 

P u l k i n i n k a s Jonas Pe t r a i t i s , 
laisvės kovų da lyv is ir eilės k n y 
gų au to r ius , m i r ė 1943 m. rūgs . 

vargonin in- į 28 d., t u r ė d a m a s 61 m. a m 
žiaus. Šiemet 30 m . n u o jo m i r 
ties. Buvo kilęs n u o Radvi l iškio. 
Mokėsi K a u n o Saulės mokytojų 
kursuose, Se inų v idur inė je m o 
kykloje, k a r o mokykloje Tifl ise. 
Didžiojo k a r o m e t u da lyvavo 
Kaukazo f ronte . Karu i ba ig iant i s , 
buvo žva lgų k o m a n d o s v i rš in in
kas. 1919 m, Lietuvoje ka l i n t a s 
bolševikų. Savanor iu stojęs :ka-

paskiau Prancūziją, Italiją, kur j r i u o m e n ė n , da lyvavo kovose prieš 
dar gilino muzikos studijas. Pa- i bolševikus, b e r m o n t i n i n k u s , l en -
kartotinai lankėsi JAV-se, čia or
ganizuodamas chorus, vaidinto
jų grupes, muzikos mokyklas. 
Reiškėsi kaip solistas, chorvedis. 
kompozitorius, kurdamas , dainas, 
operetes, Birutės melodramą net 
perkurdamas i operą. Iš viso pa
liko išspausdinęs 1,000 psl. kom
pozicinių kūriniu ir dar per 2,000 
liko ran'.raš' jse. Jo muzikinės 
veiklom įtaka dar ir dabar jaučia
me: JAV-se. 

VAIKU MOKSLO K N Y G Ų 
PARODA 

Pirmoji JAV-se vaikų mokslo 

kus. Baigęs Aukšt . ka r in inkų ku r 
sus, b u v o paski r tas II divizijos 
vadu . 

garas. Ji gi suvokia tada , kad vy
ras ne tur i jokio pasitikėjimo ja , 
jokios vaizduotės, netgi jokios 
meilės. Šioji d r a m a ir atskleidė 
stipriai bei įsakmiai , k a d N o r a , i 
mie las žaisliukas vyro rankose, k n ^ ų P a r o d a ^ -aPkriči<> 1 
pajuto, jog JI yra asmenybe, ver 
t inga bei garbinga, ir ji turėjo 
palikti vyrą, kuris visiškai jos 
negerbė. 

viešų pokalbių ir susir inkimų te
m a . Ją puolė spauda, visuomenė 
ir netgi bažnyčia. G y n ė tik tie, 
kur ie kovojo už moters teises. 
Mažesniame ar d idesniame žmo
n ių būryje buvo diskutuojama, 
ar sugrįš namo dramos didvyrė 
Nora . Vokiečių teatre buvo pri
dėtas net ketvirtasis veiksmas, 
kad tiktai drama baigtųsi lai
mingai . N e t ir pats autor ius bu
vo priverstas pabaigą pakeisti. 

Dėl aukščiau suminėtų prie
žasčių "Lėlių n a m a i " dar vis te
bėra karšta l i teratūrinė nuosa
vybė, beveik šimtmečiui praėjus 
p o to, kai Henrik Ibsen sukrėtė 
ja iš pagrindų nusistovėjusias 
Viktorijos laikų vertybes. Jo No
ra, kaip daugelis lėliu, sukrautų 
a n t lentynų, pabunda ir bando 
vaikščioti, kalbėti, kurti šeimos 
gyvenimą ir vėl nusigręžti nuo 
vedybų, kai moteriškoji nuovoka 
parduodama. Neseniai Chioagos 

kusi tą pat į vaidmenį pr ieš porą 
m e t ų Broadvvay Nevv Yorko ir 
Londono scenoje. Ji yra t ikra lė
lė, pažodžiui imant : žaislas savo 
vyro , kur is per aštuonerius m e 
tus savo vedybinio gyvenimo, 
niekad, o niekad neturėjo r imto 
pasikalbėj imo su ja. Ji yra ne la i 
minga , bet ne t ir to ji n e n u m a 
n o , kad yra nela iminga, nes vis
kas daroma jai , kad tik pa leng
vintų. Anot to banalaus posakio, 
jai viskas lyg an t padėklo p a d u o 
d a m a . 

Devyniol ikto Šimtmečio p a 
baigoje (1870 m.) Norvegijoje, 
ka ip ir visur kitur tada pasaulyje , 
tai ir buvo mažiau ar d a u g i a u 
visa, ko buvo laukiama iš ku l t i 
vuotos ir gražios, gerai pas i tu r in 
čios v idut inės klasės žmonos. Bet 
Nora H e l m e r , žmona, įsivelia 
ats i t ikt inai į šantažą ( kad a p 
saugotų savo vyrą) . O kai jis ši
ta i pa t i r ia , a t jve r ia Šeimos p r a -

Ir filmo versijoje visa tai aiš
kiai parodyta. Kai kurios scenos 
stipriai tai užakcentuoja, ypač 
ilgas paskutinis aiškinimasis t a r p 
moters (Noros) ir jos vyro T o r -
valdo He lmer (An thony H o p -
kins) . Cla i re Bloom yra v i ena 
puikiausių r imtų aktorių. Jos gi 
"sv i ta" yra taipgi garbinga: Sir 
Ra lph Richardson dr. Rank (sa
vo tėvo l inksmo gyvenimo auka 
— sifilitiko, Šeimos draugo rolė
j e ) , A n n a Masey — moters a r t i 
ma draugė ir ne kas kitas, ka ip 
už vaidybą t i tulu apdovanota 
D a m e Edi th Evans — senos šei
mos auklės va idmeny. 

Šantažuotoją, kuris pavydi N o 
ros vyro už imamai banko direk
toriaus pozicijai, suvaidino, ir 
net labai gerai tai atl iko, D e n -
ho lm Elliot. Kaip beveik visi br i 
tų aktoriai , jis, a trodo, turi gerą 
scenos vaidybinį patyrimą. 

Gera režisūra pasižymi gyve
n ime Cla i re Bloom vyras Patrick 
Gar l and . Hi l l a rd Elkins pastaty
mas yra ne tik pirmos rūšies, bet 
t a ip pat atskleidžiąs stebėtiną 
žmonių žiaurumą. 

O visų labiausiai triumfuoja 
C la i re Bloom — Nora šiame kla-
sSkame filme. 

11 d. Mokslo ir p ramonės muzie
juje, Chicagoje. Bus išstatytos 
mokslo knygos, specialiai rašy
tos vaikams. Bus taip p a t teatro 
programa ir susitikimai su auto
riais, iliustratoriais bei leidėjais. 
Parodą ruošia Vaikų knygų tary
ba, JAV gamtamokslio mokytojų 
sąjunga ir pats muziejus, talki 
n a n t JAV sąjungai mokslo pa 
žangai ugdyti. 

IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
3 0 % iki 50% nuolaida 

Galima p i r k t dalimis ir išmokėtinai 

SOLTHWEST FURNTTURE CO. 
6200 S. Westera - TeL GR 6-4421 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Progra

ma Naujojoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių san t rauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka. Sią programą veda Stepo
nas J . Minkus. Biznio reikalais 
kreiptis j : Baltic Florists — gelia 
bei dovano krautuve . 502 E. Broad-
way, So. Boston, Mass. Telefoną* 
AN 8-6489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Drangas . 

i[ McKEY & 
POAGUE 

Real Estate I N S U R A N C E Management 
Visų rūšių draudimai žemiausiomis kainomis. Mes atstovaujame ge

riausias kompanijas. Pasitikrinkite. Informacijai kreiptis į 

EDWARD PAUKŠTIS 
3145 W. 63rd S t - HEmlock 4-4300 

E U D E I K I S 
0OVYDAS P. GAIDAS - 6ERALDAS F. DAIMID 

L a i d o t u v \ų D i r e k t o r i a i 
T rys Moderniškos Koplyčios: 

4330 South Californla Avenuo 
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852 

4605-07 Soutfi Htnnitagt Avenut 
Telefonas YArd* 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIA! 
Uetnvin Laidotuvių Direktorių Anoctaoijon Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SSO? S. UTUANIGA A VE. T»L VArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LAQKAWICZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE TeL VIrginia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpablic 7-1213 
11028 Soathwest B3gbway, Palo* Hiils, I1L TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFORMA A VE. TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS i. RIDIKAS 
SS54 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-191 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. UTCANICA A VE. TeL YArds 7-113&-S8 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 5©tb AVE. CICERO, I1J- TeL OLympK- M O T 

f 
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Spaudos apžiūrėjimas 

BARZDŲ REIKALAI 

MOKSLAI, DARBAI IR ŽAIDIMAI 
Prasideda mokslo metai vėl, 

net graudu vaikams, ir net links
ma tėvams. Laimingos motinos 
išsiunčia tuos nelaimingus vaiku
čius į mokyklas, kurie dabar ne
lauks kokių švenčių, o tik moky
sis, kad net dulkės, lyg, beisbo
lą lošiant, dulkės. 

Na, ir ką tu, su tais vaikais 

mytė užtraukia, tai nelabai jau ge 
rai, ale ne tiek blogai, kai vaikai 
užtraukia. Kai vaikai užrūko, ta
da jau kyla vėjas, bet juk varg
šas vaikas turi žengti garbingai 
pramintu tėvų taku. 

Vėl mokslo metai, ir vargšas 
vaikas turės sėdėti prie knygos, o 

Sportininkas apie 
sportininkus 

"Atvirai kalbant, mus remia 
žmonės, niekad sportu nesidomė
ję, gi mūsų buvusieji sporteivos 
savo bambas šildo saulėje". 

"Tur būt, nė vienos kitos kul
tūringos šeimos nariai nėra tokie 
buki ir surūdiję, kaip sportinin-

"Dirvoje" Valerijonas Lašas j 
išspausdno straipsnį Barzdos iri 
finansai, kurio kai kurias mintis Į 
dėl jų reikšmingumo pacituoja-: 
me: "Viename subuvime dėl lie-I 
tuviškų finansinių problemų bu-į 
vo gana karštai ieškoma būdų,, 
kaip ir iš kur gauti daugiau pa-j 
jamų. Buvo kalbama apie slenks- į 
čių mokesčius ir vaikų saldainius, 

! apie tautinį solidarumą ir tautie
čių kišenes. 

— Galėtų barzdas mokesčiais 
apdėti. —sako mano kėdės kai
mynė iš dešinės. — Jeigu valdžia 
apdeda mokesčiais cigaretes, pie
ną ir duoną, tai kodėl mes nega
lėtume apdėti mokesčiais barz
dos? 

Tikrai, mūsuose matosi gana 

kų' 

į orie televizijos juk šiaip ar taip 
ginčytis neisi, kadangi jie gali ir Į y r a d a u g įspūdingiau. Taigi, kai 
tėvelius šiek tiek prigriebti. Taigi, 
anot tų didžiųjų, reikia panaikin
ti šaltojo karo skersvėjus. Taiip sa
kant, tegu tėvai ir vaikai glau
džiai bendrauja, visai nesikišda
mi j vieni kitų teritorijas. Jeigu 
vaikai nelabai gerai lietuviškai 
įkerta, tai tam tikra prasme vy
resniesiems naudinga, ir tai dėl 
kelių priežasčių. Pirmiausia tai 
vaikai dar ko gero ims korespon
dencijas skaityti ir sužinos, kad 
tėtytė labai spyriavosi. kad jo 
neišrinktų į LB valdybą arba Bal-
fo skyrių. Vaikigalis ko gero pa
skaitys, kaip ten visi mušėsi, ne
norėdami padirbėti šiek tiek lie
tuviškam labui, kratėsi darbelio 
daugiau, negu jis lietuviškos šeš
tadieninės mokyklos. 

Va, toks, išmokęs lietuviškai, 
jaunuolis ima ir skaito: "Po susi
rinkimo visi klubo nariai gražiai 
bendravo, buvo gerai pasivaišin
ta ir, atėjus laikui, niekas neno
rėjo skirstytis". Taigi, vaikas pa
skaitęs tokius pasigyrimus, kai jį 
tėvac varys iš aikštės namo. brakšt 
ir pakiša lietuvišką laikrašti po 
nosimi, atseit, kaip jūs ten tėvai 
nenorit skirstytis iš salės, o mane 
tai namo grudi. Arba va, vaikas 
nenori eiti į susirinkimą, tai tė
vas tuoj pamokslą sako, gi lietu
viškai mokąs vaikas tėvui ir paro
do žinią, kad tame ar kitame su
sirinkime nebuvo išrinkta valdy
ba, nes visi kandidatai atsisakė. 

Vaikai lieka vaikais, bet juos! 
sunku nugalėti, nes pavyzdžiui į 
mama tą daro, už ką pati vaikus 

tėtytė ir mamytė prie to stebuk
lingo stiklo sėdi, tada nieko, o 
kai vaikai, tai jau blogiau, nes jų 
pareiga knygas skaityti, taip sa
kau, atskaityti ir už tėvus, kurie 
labai dažnai knygelei nebeturi 
laiko. 

Svarbūs yra mokslai, darbai ir 
kad ne-

'a-

Karl Man: ir Friedrich Engels, 
abu vešlių barzdų savininkai pa
rašė himnus barzdos garbei. Vė
liau proletariatas rašė odes Leni
no barzdelei ir Stalino ūsams". 

Viena Anglijos moterų "vaduo
toja" neseniai pareikalavo dirbti
nių barzdų moterims lygybei de
monstruoti. Dirbtinius, t. y. dvi
gubus .plaukus jos seniai nešioja, 
kas, palyginus su plike, yra labai 
nevyriška; dėl manęs gali ir barz
das prisisiūti pačios sau. Matote, 
net ir moterų "išvadavime" barz
da turi lemiamos reikšmės". 

"Barzda visada buvo ir bus la
bai kutenanti tema. Žinoma, jei
gu mūsų tautinė valdžia imtų pe
šioti barzdas, tikriausia prisipeš-
tų daugiau, negu iš solidarumo 
mokesčio, nes barzdos auga soli
dariau. Net ir plikiai vaikšto pa
raduodami vešlias barzdas. 

— Aš siūlau pravesti rezoliuci
ją ant barzdos! 

— Iškėlus ranką sušuko kairio
ji kaimynė, kuri su barzdotu ne
nori bučiuotis". 

GENERACINIS PLYŠYS 
ROMUALDAS KISIELIUS 

žaidimai, tik blogiausia. 
kuriam 

"Baigė sportuoti, užsiaugino 
pilvus ir dabar patenkinti pasa
koja draugams apie savo trofėjus, 
pasiekus rekordus." .—._ - . . . ... ••. .;,„,... . •-,: 

Jonas Šoliūnas į daug įvairaus plauko ir dydžio 
bajoriškai poniškų ūsų ir barzdų. 
Apdėti mokesčiais barzdas nebū-

! tų jokia naujiena; pasaulio istori 
Šokiai ir žaidimai 

Serafinas Kašeliauskas knygoje 

Nuomininkė 

— Ne, aš už tokį kambarį ne
noriu mokėti, jis yra -per mažas 
ir be langų, — sako nuomininkė. 

— Ne, čia dar ne kambarys, 
lipk greičiau iš lifto, — atsako 
nuomotojas. 

Tai ne darbas, ne ryšys, 
Jei per vidurį plyšys. 
Vienas žingsnis per arti -
Ir į plyšį įkrinti. • 

Jaudinąs dėl jo seni, 
Juokiasi iš jų jauni. 
Jauni myli šiuos laikus, 
Seniai kaltina vaikus. 

Sako: "Vaikščioja laukais, 
Apsiželdinę plaukais, 
Kaip to kaimo čigonka 
Su gitara po ranka". 

Bet jiems atkerta jauni: 
"Vieną kartą gyveni, 
Ir jei reikia žemę art, 
Geriau eit ir pasikart". 

Demokratiją, brolyt, 
Reik naudot tuoj pat, ne ryt. 
Jau dabar kiti laikai, 
Galvas turi ir vaikai. 

Taip ir plečiasi plyšys 
Ir sunku surast ryšys. 

KO KLAUSIA 

Rinkiminės agitacijos 
i vienas kandidatas prašo 
kleboną jį paremti. 

metu 
vietos 

galima atskirti, kuris 
biau tinka. Pavyzdžiui, ar geriau, 
kai vaikai bėga nuo mamos, ar 
mama nuo vaikų, ar geriau, kai 
vaiko negali išvaryti namo iš 
žaidimų aikštės, ar mamos nuo 
b ingo ir tėvo nuo pokerio, ar ge
riau, kai vaikas nenori eiti gulti 
nuo televizijos, ar geriau, kai tė-

2-
proletariatą; 

Tėti. jeigu jau iių d'enų vaikai 
bara. Sakvkim, brangioji mamv- ! t o k i e k v a i l i - k o d ė l nesugebi padėti I tį'K r odėl jam ir paskolinau pini 
tė eina į madų parodas, kad gale- ; m a n I*™0** P " * * * * 

išleistoje Tilžėje 1904 m., rašo: j f5, f į f f £ P u i k a v o prieš 
"Tikos kipszui apsinakvoti k a r c J - I e ' a tuks anaų metų. Barzdos 
. . , ., . . . . istorija, galima saieyti, vra labai ziaoje laike vakarinių (veczerusz-! - , . , V " . -, ' . . . • • j sena ir, Kaip dera barzdai, eana ku) , susirinkę ten svecziai ryda- ., _, ,' & 
./y . „ . . . ., ilga. Barzda nuo neatmenamu 

mi arielką vieni czirpino muziką, Į , " , . . ^ 
, . . , .. . , . _ iaixų buvo ir tebėra tikruoju vy-kiti sznekejo ir dainavo šarma- ( ... » , . „ ' ' . , . * . . -iv T-. nskumo ženklu . tingai, kiti tylomis szmbzdejos, « n . „ . . , . 
i • ? i »• u. - ~ • • • ' Kusų caras Petras Didvsis 
kiti glamžęs, bucziavos. szokine- . . , , , ,. fe, . . ' . . , . , e m e barzdų mokesčius nuo savo jo, o km nusigėrę snaude arba , , . . . , _. , . i i v . „- i , - - • . pavaldinių norėdamas siek tiek bluznvjo. Nelabasis parveize ęs > . ... "7 .v. , , .„ . . , ' J , .. . . j * ' - civilizuoti rusiškos barzdos įsvai cielą tą szOKejų buri ne radęs J 9 L ^ ^ 
vieno gero, prasijuokė szetomsi*- j 
ku džiaugsmu, patsai savyje tarė: i 
Czia nėra nei vieno teisingo, die-1 
vobaimingo, tikrai cnatlivo. czia 
apsigyvensiu, czia maloni vieta, 
czia visi tarnai ir vergai mano, 
czia kožnas tą mislyja ir daro, ką 
asz liepiu, czia kiekvienas pildą 
valę mano ir be paliovos szlo-
vin mane. visi czia esanti pri-
gul 'prie manęs, nuvesiu anus sta-
cziai į peklą ant pragarinių tan-
cų". ! 

SKOLA 

— Klausyk, — susijaudinęs 
sako vienas savo bičiuliui. — Tu 
paskolini Jonui dvidešimt tūks
tančių, o jis su tavo žmona pabė
ga į kitą miestą. 

— Na tai kas. 
— Kaip tai "na tai kas"? Juk 

tai juodžiausias nedėkingumas. 
Ką tu! Priešingai. Aš kaip 

— Blogiausia su įstatymais 
yra todėl, kad jų yra labai daug 
prirašytų ir maža nesulaužytų. 

— Ar jūs geriate? — paklausė 
klebonas. 

—įdomu ar čia tyrimas ar 
pakvietimas? — atsakė kandida
tas. 

ŠEIMOS VIENYBĖ 

tų tenai pati pamatyti ir pade
monstruoti kokius nors gražius '• 
skudurėlius, bet kai vaikas ima | 
madą sekti, tai. mandagiai kal-

gus-

vai nenori iš salės skirstytis, nes .ANTROJI KALBA 
po susirinkimo buvo geros vaisęs. P e ] ė .Wedk } k a m b a r | , i u k u s 

Taigi, mokslo metams praside-; j r m m e t u p a s j r o d ė k a t ė p d ė 

bant, kyla šaltasis arba" net S M C T J į S l l t u a .™ s t . i n i ų . m o " j pradėjo loti šunimi, ir katė išsi-
,yklų durelėm atsidarius «r susi- j g a n d u 5 i pabėgo. 
rinkimam prasidėjus susirmkinet 

tasis karas. Pavyzdžiui mamytė; 
demonstruoja tokią suknytę, šu-j 
kuoseną tokią ir kitokią, o kai 
dukrytė ką nors sugalvoja, t a i : 
mamytei nelabai bepatinka. Jei: 
sūnelis per ilgą barzdą ir per il
gus peisus užsiaugino, tai tėvas I 
su mama vieninga frontą išvystoj 
ir teigia, kad sūnus dabar kaip! 
kadaise žydas atrodo. Arba sū-į 
naus plačias kelnes tė\as su mo-1 
tina niekais paverčia, o kai ma-! 
mytė kokius nors su išraitymais; 
rūbelius nešioja, tai vaikas priva-į 
lo tylėti. 

Jei kokia dukrytė ar kūnelis iš
vyksta iš namų. kur nors ir ne
begyvena su tėvais, tai jau sa
koma, kad nelabai didelė dorybė, 
bet kai mainytė palieka vaikus ir 
pabėga, tai jau kitas reikalas. 
Tik kvartete gali darniai sūdai-! tį daktarą vienas senyvas paden-
nuoti dvi mamytės ir d i dukry- tas laukė trejetą valandų. 

labai svarbu, kad baigtųsi gene
racijų karas. Ypač vardan teisy
bės tėvai turi pasižiūrėti į save ir 
i vaikus, nes šiais laikais negali 
per daug iškilmingais darbais nei 
vaikai, nei tėvai vienas kito nu
galėti Šiuos žodžius baigsime 
svarbiais sakiniais : 

— Neik su berneliais, dukrele 
mano, — 

Mėgo mamytė šitaip dainuoti, 
Dabar mamytė noboišmano. 
Kaip tą dukrelę nukonkuruoti. 

J. P. 

bą. 

— Matot, vaikai, — tarė pelė, 
kaip svarbu mokėti antrą kal-

Pas daktarą 

Pas vieną daug pacientų turin 

— Atsiprašau, — tarė 
ras, — teko ilgai laukti. 

daktarės, gi šiaH jau kas leidžiama ma
mytei, tas nelabai leidžiama 
dukrytei, kas leidžiama tėveliui, — Tikrai ilgokai, o aš norėjau 
tas nelabai pritinka sūneliui. Na, savo ligą nutverti pačioj a riks-, 
kad ir dūmelis. Kai tėvelis ir ma-įtyyiausioj stadijoj. 

— Garbės žodis, tėvai, tu baisiai 
j juokingai atrodai. 

KADA LAIKAS NAMO 

— Tas vyras jau užtektinai į-
sikaušė ir turėtų eiti namo. 

— Jis paprastai tik tada išeina 
namo. .kai jau visiškai negali 
vaikščioti. 

SKIRTUMAS 

Mažasis nuo mamos tualetinio 
staliuko pastvėrė įpudros dėžutę. 

: Pastebėjusi sesutė pudrą atėmė. 
— Atiduok, sušuko berniukas. 
— Ne, — tvirtai pareiškė se

sutė. — Tai moterims. Vyrai pri-
j valo praustis. 

DARBE 

— Tai virš akiplėšiškumo! Bo-
i sas mane penkis kartus pavadi-
I no asilu. 

— Būtų užtekę ir vieno. 

DVI NELAIMES 

— Tą pačia dieną, kai mirė 
; Gocthe, aš atėjau į pasaulį, — 
oasakė vienas rašytojas. 

Kažkas taikliai jam pastebėjo: 
— Abu šie įvykiai nebuvo 

i naudingi vokiečijj literatūrai. 

Apie šeimos auklėjimą reikš
mingai rašo Vilniaus feljetonistė 
Vytautė Žilinskaitė. Jos kai ku
rios mintys tinka ir mūsiškiams, 
kaip tinka iš ten atsiųsti grybai 
ar kitos gėrybės, žmogui besisten
giant būti linksmam, nors ir ne 
visai apie tai palankių komenta
rų susilaukiama iš Sveikatos sky
rių vedėjų. Taigi šitaip Vytautė 
rašo apie auklėjimą: 

— Sūnau, — ramiu pusbalsiu 
taria Karklienė sūnui, — tu ir 
vėl patingėjai padaryti rytinę 
mankštą! Pažvelk, vaikuti, į savo 
tėvą! Argi tu nori pavirsti į tokį 
pat išdribtapilvį žąsiną?! 

— O tu, dukrele, — viena ket
virtine balso prabyla tėvas į duk
rą, — nevalgyk, nekimšk pusry
čiams baltųjų pyragų! įsižiūrėk į 
tą tešlos kalną, kuris vadinasi ta
vo mama, ir paimk juodos duo
nos riekutę. 

— Mano berniuk, — dar ty
liau ir ramiau byloja Karklienė, 
— aš ir vėl suradau tavo kišenė
je cigaretę! Nejau, nejau ir tu 
krenkšėsi kiekviename žingsnyje 
kaip šitas senas kranklys, nejau 
tavo skaistūs veideliai pavirs į gel
toną dynę, nejau švirkši seiles 
kaip senas kuinas, ir tavo žmona 
gėdysis su tavimi išeiti į gatvę?! 

— Dukryte jaunoji, — godoja 
tėvas, — bene tau vilkėti mini 
sijonaitį, jei esi paveldėjusi savo 
mamelės kojas? Slėpk jas kuo gi
liausiai, kitaip liksi senmerge! 
Kai tavo mama bėgiojo paskui 
mane, ji žinojo, ką darė: jos sijo
nas siekė kulkšnis. 

— Sūneli mielas, — Įspėja 
motina, — nepradink vakarais! 
Tavo tėvas iki išnaktų lakstyda
vo pasispardydamas kaip drigan
tas, užtat dabar vien pelenai by
ra. 

— Gegele raiboji, — nepiktai 
graso pirštu tėvas, — nereikia ši
tiek staipytis prieš veidrodį! Argi 
maža namie vienos papūgos? 

— Ąžuolėli manasis, — lin
guoja galva motina. — kaimynė 
man skundės, kad prikūlei jos 
vaiką. Žinau: tai prakeiktas tavo 
tėvo giminės kraujas. Bet imk sa
ve į nagą. imk, sūnau, nes toje 
giminėje ne vienas turėjo baigti 
kartuvėmis! 

— Liepele mano, —nei bara, 
nei guodžia tėvas, — kad tavo 
galvelė moksla<ms sunki — ne ta

vo kaltė. Tai iš motinos puses. 
Visa jos giminė — beraščiai šun
daktariai ir arklnavagiai! 

Vakarop Karklai pasijunta nu
vargę. 

— Tu, mano sengalvėle, — 
pasisukęs į žmoną. nuoširdžiai 
prisipažįsta Karklas prikimusiu 
nuo auklėjimo balsu, — tai lėk
čiau, tai bėgčiau nuo tavęs kaip 
nuo maro. Bet velku savo jungą 
susiriesdamas. 

— O tu, gaigale prakeiktas, — 
nemirksėdama ir žiūrėdama vy
rui tiesiai į akis atsiliepia Karklie
nė, — kita mano vietoj seniai 
būtų tave iš penkto aukšto išme
tus. Bet gulu gyva į grabą. 

Ir abudu sunkiai, bet darniai 
atsidūsta:' 

— Tik dėl vaikų. 

ŽVILGSNIŲ KALBA 

— Tik įsivaizduokite — vakar 
i autobuso konduktorius taip žiū-
: rėjo j mane. lyg aš neturėčiau 
I bilieto. 

— O tu ką? 
—Nieko.Aš ir toliau žiūrėjau 

į jį taip. lyg turėčiau bilietą. 

DARBAS IR MIEGAS 

— Jonuk, prisipažink, kas už 
tave parašė namų darbą? 

— Tamsta mokytoja, garbės 
žodis, nežinau — aš labai anksti 
atsiguliau. 

— Pasigeria ne tas, kuris ma
no, kad vieną stiklą išgėrė per 
daug, bet tas, kuris mano, kad 
stiklą išgėrė per mažai. 

NEKENKSMINGA KRONIKA 

Prancūzijoj vieno mies te
lio valdžia išleido potvark į : 
"Miestelio teritorijoje draudžia
ma slėpti ir naudoti a tominę 
bambą. Už šio potvarkio vyk
dymą atsakinga vietos gvard i 
ja". 

— Afrikoj geriantieji i r nege
riantieji kalėjimo kaliniai su ruo
šė krepšinio rungtynes. Laimėjo 
išgeriantieji, bent ta ip skelbia 
"Chicago Daily News". 

— Nuostabus kuilys. "Gimta
sis Kraš tas" kovo 1 d, r a š o : 

"Premijuoti i r kiti Lietuvos 
ūkiai: Veterinarijos akademijos 
mokomasis ūkis už veislinę 
kiaulę Lepšę, atvedančią p o 1% 
paršeliu, Radviliškio ra jonu 
"Draugo" kolūkis už Lietu*; os 
baltųjų veislės kuilį, kurio pali-
kuonės atveda po 10 paršelių". 

— Suknios akustika. Specia
listai pastebėjo, kad jau kur i s 
laikas koncertų salėse blogesnė 
akustika. Po ilgų stebėjimų pri
eita išvados, kad tam tur i re ikš
mės sukneMų mada. pasirodo, il
gesnės suknelės geriau sugerda-
vo garsą, negu plikos kojos, ku
rios garsą atmuša. 

— Rimti valstybininkai. Ke
turi italai iš dešimties, egzami
nuojami kaip kandidatai i vals
tybines tarnybas, nežinojo, kas 
buvo Julius Cezaris. Tarp t ų ne
žinojusiųjų vienas galvojo, kad 
tai orkestro vadovas, k i t a s 
kad tam tikros rūšies sūr i s 

— Kodėl nebūti mandagiu su 
tuo, kurį už valandos ruošiasi pa
karti? 

W . Churchi l 

— Kai pora tuokiasi, dovanas 
gauna jaunoji. Kai vyras miršta, 
draudos įpinigus gauna našlė. 

— Jis nekvailas: pirma iš kai
myno šulinio atsigėrė, o tik pas
kui į jį nusispievė. 

į Pilnutine integracija Chlcagos Marauette Parite, tfuotr. Ą fjulbįtjsko 


