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Juozas Girnius, PRANAS DOVY
DAITIS. Išleido "Ateitis" 1975 Chi-
cagoje. Meninė priežiūra Danguolės 
Stončiūtės. Knyga dedikuota tė
vams: Juozui Girniui ir Onai Urve-
lytei-Girniuvienei. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė Chicagoje. Tiražas 
1500 egz. Library of Congress Ca-
talo^ Card Number: 75-24071. Lei
dinys 808 psl., iliustruotas, kaina 
15 dol., gaunamas ir "Drauge". 

Kertine parašte 
Pro lapų kritimą žvelgiant 

Šiomis dienomis mes minime sų gyvenime, kad, būdami gyvi, 
mirusius: tiek tuos kurie yra am- mes nesugebame gerai savo turi-
žinoje laimėje, tiek tuos, kurie mam gerumui atstovauti. Mes 
jos ilgisi. Tos dvi lapkričio die- kliudome jam savo t rūkumais 
nos: Visų šventė ir VėMnės yra arba kiti kliudo tam gerumui dėl 
didžroii Bažnyčios solidarumo mūsų trūkumų ar kalčių. Žmo-
išraiška; tokio solidarumo, gui mirus, jo trūkumai jau nebė-
kuris apima ne tik šiame pašau- ra gyvenimo reiškiniu, dėl to jų 
lyje gyvenančius, bet ir mirusius, gerumas gali pasirodyti ryš-
Tačiau kyla klausimas, ar šis so- j kioje formoje. Šią pačią mintį yra 
lidarumas yra realus, nes mums! išreiškęs Maironis poetinėje for-
jis yra nematomas. Šio šimtme- į moję tokiu sakiniu: "Idėjos, jei 
čio pradžios labai didelio garso didžios, nemiršta kaip žmonės". 
austrų poetas Rainer Maria Ril-
ke buvo ypač įsisąmoninęs mi
rusiųjų realumu. Jis pirmojoje iš mus nuvesti klaidingu keliu. Mes 
savo Duino elegijų šitaip visa tai galima pradėti per daug vertinti 
išreiškia: "Sakoma, kad angelai 
ne kartą nesižino, ar jie vaikščio
ja tarp gyvųjų ar tarp mirusių" 
(82=-3 eil.). Toks mažas skirtu
mas jiems atrodo tarp gyvų ir 
mirusių žmonių! Bažnyčia šią 
žmonijos vienybę aptaria šventų
jų bendravimo žodžiu ir tai laiko 
nekintama tikėjimo tiesa. Mes 
taipgi ją kiekvieną kartą išpažįs
tame per sekmadienio mišias, 
kalbėdami tikėjimo išpažinimą. 

Mūsų santykis su mirusiais, ži
noma, nėra toks kaip angelų. 
Mes jų nematome. Ši riba yra ne
peržengiama kitaip, kaip mūsų 
pačių mirtimi. 

Tačiau ar mirusieji nieko ne
reiškia mūsų gyvenime? Jie reiš
kia savo atliktais darbais, savo 
atstovautomis idėjomis ir kartais, 
nors nežymiai, net įtaka mūsų 
gyvenimui. Vaižgantas savo raš
tuos mini vieną kleboną, kuris 
miręs pasidarė sėkmingesnių, ne
gu gyvas būdamas. Jis, būdamas 
gyvas, norėjo pastatyti bažnyčią, 
bet įvairios kliūtys neleido jo su
manymo įvykdyti. Jis mirė, savo 
darbo gerai nė nepradėjęs. Ta
čiau 

Kai bajoriškoji šviesuomenė nu-
igręžė nuo lietuvių tautos daugu

mos, Lietuvos interesus sutapatin
dama su Lenkija, vokiečių filologai 
pradėjo ruoštis lietuvių tautos lai
dotuvėms. Bet jie buvo apsirikę: jie 
nebuvo pastebėję, kad nuo XIX am
žiaus pradžios Lietuva buvo pabu
dusi ir jos prisikėlimo procesas buvo 
paspartėjęs po baudžiavos panaiki
nimo Rusijoje 1861 m., nes Lietu
vos ūkininkai per vieną generaciją 
jau buvo suspėję išsiugdyti naują, 
kad ir nedidelę, savo šviesuo
menę, kuri tyliai vedė tautą į Lie
tuvos valstybės atkūrimą. 

Šita "Aušros", "Varpo", "Apžval
gos" ir 'Tėvynės Sargo" šviesuome
nė buvo tokia veržli ir talentinga, 
kad jos žymieji atstovai —' J. Basa
navičius, J. Šliūpas, V. Kudirka, A. 
Jakštas - Dambrauskas, Maironis, 
V. Pietaris — dažnai sugebėjo atlik
ti dviejų akademikų darbus kiek
vienas bent dviejose srityse. Pana
šių asmenybių, dažniausiai ki
lusių iš ūkininkų šeimų, buvo taip 
pat jaunesnėje. "Varpo" ir "Tėvy
nės Sargo" pasekėjų kartoje, kurios 
atstovai pasirašė Lietuvos nepri
klausomybės aktą. Tai buvo M. 
Biržiška, K. Bizauskas, Pr. Dovy
daitis, St. Kairys, P. Klimas, A. Sme
tona. 

Būtų labai pravartu, kad Šie ir 
kiti demokratinės Lietuvos valsty
bės atkūrėjai susilauktų gerų bio
grafijų, kurios būtų kaip pamink
lai būsimomos kartoms priminti a-
pie atliktus jų darbus savajai tau
tai. Bet lig šiol teturime tik du to
kius rašytinius paminklus — Anta
nui Smetonai ir Pranui Dovydaičiui. 
Šiam pastarajm Lietuvos nepri
klausomybės akto signatarui, profe
soriui dr. Pranui Dovydaičiui didelj 
paminklą pastaraisiais metais pa
statė dr. Juozas Girnius savo 808 
puslapių knyga, kurią išleido "Atei
ties" leidykla 1975 m. data. 

Savo didžiajam paminkle dr. Gir
nius rašo: "Ši knyga visa joje sutel
kiama medžiaga visų pirma ir yra 
skirta, kad būtų atkurtas Dovydai
čio asmens kiek galint pilnesnis ir 

tuoja ir Aristotelis. Poetė apie 1 teisingesnis vaizdas. Tai sąlyga Do-
mirtį taria: "Mirtis yra blogybė;i vydaičio likti gyvam mūsų tautoje 
taip mums sako dievai. J r jie pa-! n e tik savo darbais, bet ir pačiu 
tys mirtų, jei mirtis būtų geras 
dalykas". 

Kai šitaip mąstome apie miru
sius žmones, šis mąstymas gali 

mirtį. Iš tikrųjų tokio pavojaus 
yra ir gerų krikščionių ir net 
šventųjų tarpe. Jie pradeda per 
daug palankiai žiūrėti į mirtį. 
Mirtis nėra jokia geradarė. Ji yra 
žmogiškos struktūros naikintoja. 
Klausimas, ar mirtis yra gera, ar 
bloga nėra tik mūsų laikų klausi
mas. Šis klausimas buvo svarsto
mas įvairiose kultūrose ir religijo
se. Ta ip Indijoje prieškrikščio
niškais laikais mirčiai būdavo 
pripažįstamas dieviškas titulas. 
Matyt, šis klausimas buvo svars
tomas ir klasikinėje Graikijoje 6 
šimtm. prieš Kr., nes yra likęs 
poetės Sapfo eilėraštis, kuriame 
ji pasisako prieš mirties vertini
mą. Jis daugelio buvo cituojamas 

i ir tokiu būdu mums išliko. Jį ci-

Okur>^nr' IILUV 
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Ąžuolas 

autoriui vargiai ar būtų tiek pasi
sekę sumedžioti. 

Talentai, darbštumas, veržlumas 

Iš dr. Girniaus pateiktos medžia
gos matyti, kad Pranas Dovydaitis 
buvo kilęs iš Sūduvos, iš to Lietu 
vos krašto, kuris daug yra davęs 
žymių tautinio atgimimo vyrų 
XIX amžiaus pabaigoje. Jo tėviškė 
buvo Runkių kaimelis tarp Kazlų 
Rūdos miškų masyvo — 5 km nuo 

Nuotrauka Algirdo Grigaičio 

los vedėjas buvo užimtas kitais dar
bais. 

Šalia gabumų Pr. Dovydaičio 
patriotinis sąmoningumas atsisklei
dė Veiverių Mokytojų seminari
joje, kada prasidėjo 1905 metų 
revoliuciniai streikai. Per juos semi
naristai reikalavo pasalinti iš 
seminarijos kai kuriuos rusų mo
kytojus - šnipus ir suteikti daugiau 
teisių lietuvių kalbai. Už kelių 
mėnesių po antro streiko daugumas 

šviesiu savo asmeniu" (715 psl.). 
Visai pritariant šiai dr. J. Griniaus 

Taigi nepriskiriame mirčiai 
to, kas jai nepriklauso. Žmogaus 
dvasios nemirtingumą priskiria
me tik kuriančio Dievo gerumui. 
Žmogaus dvasios nemirtingumas 

recenzmiame 

čiau jam mirus, sumanymas i . a ž e n k ] a s < fe^ D i e v a s n o r ė jo 
pradėjo rasti daugiau šalininkų, _ - — . * , ' , . , , . - , žmogaus, panašaus i save. Taip išnvko buvusios kliūtys ir, ku-

minčiai, čia — 
straipsnv — norisi pirmiausia ben t | s k a i t ė kn>'Scl? ; ' P i e K r a ž i 4 s k e r d y-
trumpais žodžiais nužymėti tuos nes, * h e r oJ ** * • * * pasiprie 

Višakio Rūdos ir 7 km nuo Kazlų pašalintų mokinių grįžo į semina-
Rūdos miestelio ir gelžkelio stoties, riJa> bet "* d u r u pasiliko vienas 
Pranas, gimęs 1386 m. gruodžio 2 j aktyviųjų streiko organizatorių 
d., buvo sūnus ^mulkių ūkininkų, p r- Dovydaitis (ir dar du draugai), 
tada teturėjus;-! 'ik 5 ha žemės. To- į J is nepadavė malonės prašymo su 
je darbščioje ir sumanioje šeimoje \ pasižadėjimu nebemaištauti, nes 
jis buvo vyriausias iš 15 vaikų,b' ; lm a t r o d ė negarbinga nusilenkti 
kuriu teužaugo tik 7. Skaityti ir j Seminarijos rusiškai vadovybei, 
rašyti Pranukas išmoko savo tėvų j nors ji jau buvo leidusi būsimiems 
namuose Ir jau ^Įvijus ganydamas mokytojams kalbėtis lietuviškai ir 

mus darbus, be mokytojo pagalbos 
per dvejus su puse metų jis nuga
lėjo paskutinių trijų gimnazijos 
klasių kursą ir eksternu išlaikė abi
tūros egzaminus (1908 m.). Lietu
vos mokyklų istorijoje tai, tur būt, 
buvo vienintelis toks atgimstančios 
Lietuvos jauno kaimiečio laimėji
mas. Gal todėl Dovydaičių kaimy
nai net buvo sukūrę legendą, kad 
Pranas, visą laike dirbęs prie žagrės, 
abitūros egzaminus išlaikęs geriau
siais pažymiais. Dr. J. Girnius šią 
legendą koreguoja, nurodydamas, 
kad Pr. Dovydaičio brandos atesta
tas tebuvęs vidutinis (dauguma pa
žymių tebuvo trejetukai, išskyrus 

vo aštuonių žurnalų redaktorius, 
o šešių dar steigėjas. 

Krikščioniškas Įsipareigoj 
visuomenei 

Čia reikia pridurti, kad per stu
dijų metus Maskvos universitete 
(1908-1913 m.) Pr. Dovydaičio 
asmuo atsiskleidė dar dviem kitom 
brangiom savybėn — demokratiš
kumu ir visuomeniniu įsipareigoji
mu, šviečiančiu apaštalavimo skais
tumu bei auka. Savo smulkaus ūki
ninkaičio demokratišką kilmę jis 
paliudijo savo santuoka su netur
tinga savo kaimo mergaite Marcele 
Bacevičiūte, kuri jam buvo patiku
si iš seniau, šitaip neponiškai jis 
apsisaugojo nuo pamokytos lenkai
tės ar rusaitės, kokias tada (XX amž. 
pradžioje) dažnai vesdavo rusų 
aukštosiose mokyklose studijavę lie
tuviai, teisindamiesi, kad šviesuo
liams dar nesą pamokytų lietuvai
čių. 

Kažin, ar vesdamas paprastą kai
mo lietuvaitę, pagalvojo tada Do
vydaitis, kad šitaip jis vykdo savo 
kuriamų ateitininkų dar nesufor
muluotą lietuvybės principą; bet ši
taip buvo iš tikrųjų. Juk šita jo 
santuoka įvyko tais pačiais 1911 
metais, tik keliais mėnesiais vėliau 
už Dovydaičio redaguojamą "Atei
ties" žurnalo pasirodymą ir už pir
mąjį ateitininkų suvažiavimą. O 
"Ateities" redagavimas ir ateitinin
kų sąjūdžio kūrimas jau buvo stip
rus įsipareigojimas Kristaus evange
lijos tiesas skleisti Lietuvoje visuo-
meninėmis-kultūrinėmis priemonė
mis, ši savo įsipareigojimą jis jautė 
ir vykdė visą gyvenimą, ypač tais 
laikotarpiais, kai katalikams buvo 
sunku: kai laisvos Lietuvos gimna
zijose buvo uždrausta moksleivių 
ateitininkų veikla, arba kai Lietu
vos krikščionys darbininkai buvo 
nebetekę daugumos vadovų, turė
tų demokratinės Lietuvos laikais, 
arba kai priverčiamųjų darbų Ga-
rio stovykloje reikėjo dvasiškai stip
rinu* įvairių tautų nelaimės drau
gus kalinius. 

Kaip dr. J. Girnius nurodo, prof. 
Dovydaitis šelpdavo neturtingas 
studentes (ypač "Birutės'* korpora
cijos nares), nes mergaitėms būda
vo sunkiau negu studentams gaud 
lėšų aukštiesiems mokslams eiti. Jis 
taip pat ne kartą iš savo kišenės 
šelpdavo moksleivius, kurie nuken
tėdavo už slaptą priklausymą atei
tininkams gimnazijose. Tai diktavo 
Pr. Dovydaičio anas pats demokra
tiškai krikščioniškas įsipareigoji
mas, kuris jį skatino vienaip ar ki
taip remti įvairias katalikų draugi
jas ("Saulės" dr-ją, Katalikų mo
kytojų sąjungą ,Pavasarininkų s-gą. 

tris dalykus, atžymėtus ketvertukas į Krikščionių darbininkų s-gą, Liet. 
ir vienu penketuku). Tačiau prak-1 Katalikų mokslo akademiją). Dėl 

riam laikui praėjus, bažnyčia bu 
vo pastatyta. Vaižgantas baigia 
pasakojimą prie mirusio klebono 
kapo, aiškiai iškeldamas mintį, 
kad kartais mirusieji yra sėkmin-

pat žiūrėkime ir i žmogaus prisi
kėlimą iš mirties. Stiprinkime 
šias tikėjimo tiesas savyje, nes be 
jų žmogaus gyvenimas pasidary
tų neįmanomai sunkus. Su šio-

mintimis minėkime savo mi-

profesoriaus Dovydaičio bruožus, 
kuriems vaizdžiai nupiešti knygos 
autorius yra surinkęs daug įvairiau
sios medžiagos, kad kitam tremties 

šinimą caristinės administracijos sa
vivalėms. Taigi būsimo profesoriaus 
vaikystė nedaug kuo skyrėsi nuo ki
tu atgimimo epochoa vyrų. 

Bet jau rusiškoje pradžios mo
kykloje Pr. D > ; daitis savo galva 
ir valia išsiskyrė iš kitų mokinių 
tarpo taip, kad. prieš baigdamas 
mokyklą, tapo savo mokytojo J. 

padvigubino lietuvių kalbos pamo
kų skaičių. 

Veiverių Mokytojų seminari
jos streiko pasekmėse parodžiusiam 
moralinį tiesuma, bet nutraukusiam 

tiškai Dovydaičiui tai didelės reikš
mės neturėjo: jaunam žemės darbi
ninkui tas atestatas atvėrė duris į 
universitetą, kur jis galėjo tenkinti 
savo didjji troškimą: mokyiis, mo
kytis, mokytis! 

Galima tarti, kad šis mokslo ži
nių troškimas, remiamas didelio 

mokslą Dovydaičiui neilgai trukus Į darbštumo, lydėjo Pr. Dovydaitį vi-
kilo klausimas, kaip jis turi baigti j są gyvenimą. Jis tiek universitete 

gesni, negu jie buvo gyvi būdami, i m^, nu 
laig na sartą atsitinka u okiJ-1 rūsius; aekujtykyjae įy amžinai 

Žuvusiais. Poeto Rilkės vaizdas 
apie mirusiųjų iš esmės mažą 
skirtumą nuo gyvųjų lai >tiprina 
mūsų pažiūrą į žmogų ir į žmoni- ! Paltanavičiaus pagalbininku, kuris I Tapdamas 'visas savo" intelcktua-

J mokydavo ir net bausdavo žemes- Unes, moralines ir fizines pajėgas, at 

aukštesnįjį mokslą — gauti bran 
dos atestatą, kad galėtų patekti į 
universitetą, kuris jį taip labai vilio
jo, ši aukštą tikslą jaunasis Dovy
daitis užsimojo pasiekti pats vienas 

ją, jO» . ^ u m o j i 

studijavo dviejuose fakultetuose 
(teisių ir istorijos - filologijos), 
tiek vėliau "Vilty" redaktoriauda-
mas, "Saulės" gimnazijoje direkto
riaudamas ar Kauno universitete 
profesoriaudamas, vis dirbdavo dvi
gubą ar net trigubą darbą. Šaky' 

savo demokratiškų ir krikščioniš
kų įsipareigojimų prof. Dovydaitis 
daugiausia nukentėjo: už tai Lietu
vos diktatoriai jj buvo nubaudę 
kalėjimu, vėliau atleidę iš univer
siteto, o raudonieji fašistai, jj depor
tavę | Sibirą, nukankino Sverdkm-
ko kalėjime. Jo krikščioniškas įsi
pareigojimas taip pat užkliuvo kai
riesiems demokratams ir lietuviams 
liberalams: kai 1919 metais, sun
kiausiu Lietuvai laiku, Lietuvos 
Taryba buvo pavedusi Pr. Dovy
daičiui sudaryti III-jį Ministrų ka
binetą, Lietuvos socialistai ir libera
lai j boikotavo, pravardžiuodami 

y. Bgd. iulu, skyrių mosisius, kai mokyk-į Ūkiamas tavy fiky visus Įam skiria-1 ii*, per vua. savo gyyeaimą |is fet-1 „Nvkah* 1 S grf4 
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"gyrofo rožančiaus'* kabinetu, nors 
Dovydaičio patriotizmu tikriausiai 
neabejojo nė jie. 

: 

nimo metus (1924-1930). savo re
daguotiems trim? mėšliniams žur
nalams ("LogosuP. "'Kosmosui" ir 
'"Soterui") prof. Dovydaitis yra pa
rašęs 3.591 psl., kurie galėfti suda
ryti septynias knygas po 340 psL 
kiekviena. Bet tai ne viskas. Nors 
per likusius dešimt metų (lig so
vietinės okupacijos 1940 m.) profe-

meilė nebuvo reiškiama skam- j šorius mažiau rašydavo, susitelkda-
biais žodžiais. Veiveriu Mokytojų Į m a s pirmiausia i "Kosmoso" žurna-
seminarijoje kaip moksleivių strei- \ą fei \Q priedą "Gamtos Draugą 

Patriotizmas darbai* 

B dr. J. Girniaus biografijos apie 
Pr. Dovydaitj matyti, kad jo tevy

ko organizatorius jis parodė, kad jo 
patrioiizmas buvo grindžiamas- Mo
raliniu tiesumu. Vėliau tas jo patri
otizmas buvo glaudžiai susietas 8a 
su demokratinėmis pažiūromis bei 
nuotaika, čia su krikščionišku 

ir rečiau betalkininkaudamas "Atei
čiai", "N. VaMButėT, 'T>arbinirfrur 
ir gal "Lietuviškajai Enciklope
dijai", tačiau h* per šf laiką jo rašy-į 
tinių darbų vėl susidarytų tomai 
(dr. Girnius priskaito 5.400 pusla-l 

apašalavimu per kultūrines orgs-j pįu. parašytų Pr. Dovydaičio), 
nizacijas bei per Lietuvos mokslini-į ^ t s va rbtau, kad dėl šito "pa- j 
mą. kuris reScėsi tiek paskaitomis skendimo" spaudos darbuose prof.; 
universitete, tiek Įvairiu kultūrinių į Dovydaitis apleisdavo savo šeimą. 
žurnalu steigimu bei redagavimu, j peikdamas savo sūnų ir dnktern i 

Reikėjo kovoti prieš rusišką nihi-1 auklėj faną savo žmonai, kori vienai 
tezmą bei ateizmą, kuris grėsė lie- nepajėgdavo aprėpti jų visų -
tuvių jaunuomenei per rusų w&- materialinių ir dvasinių — reika- i 
kyklas bei aplinką, ir Pr. Dovydai-! lų, nes jis pats dienas dažnai pra- j 

leisdavo spaustuvėje, o vakarus — 
savo kabinete-bibliotekoje. Jo rū
pestis mažais vaikais tebuvo pavir-1 
šutinis, auklėjimas atsitiktinis, pa-į 
mokymai šalti, nes su vaikais pa
žaisti ir jsrjausti i jų psiche jis ne
turėdavo pakankamai laiko. Todėl 
jo duktė Ona Dovydaitytė yra pa
rašiusi dr. Girniuj, kad jos tėvas 
namie būdavo svečias, "gal būt, 
daugiau priklausė visuomenei negu 
savo šeimai" (240 psl.). Šitaip prof. 
Dovydaitis beveik pralaimėjo savo! 
vaikus — iš visų keturių ių nė 
vienas nebuvo ateitininkas, t.y. na
rys tos organizacijos, kurią jų tė
vas su draugais buvo Įkūręs lietu
vių moksleiviams ir studentams ir 
juos globojo, rizikuodamas savo tar
nyba. 

Tą savo vaikų nutolimą nuo jo 
Pr. Dovydaitis skaudžiai pergyven
davo, per pokalbius su draugais 
susijaudindamas iki ašarų, tačiau 
savo klaidą jis pamatė per vėlai, nes 
tada (apie 1924-1930 m.) jo moks
liniai interesai, gal būt, jau buvo 
tapę aistra. Tiesa, jo sūnūs nerodė 
nė to didelio intelektualinio veržlu
mo, kokiuo pasižymėjo jų tėvas! 
jaunystėje, tačiau jie neliko nė pa
daužomis: abu sūnūs tapo lakūnais 
ir žurnalistais, vyriausias sūnus Jo
nas sovietinėje santvarkoje net 
pakilo iki rašytojo, o duktė Ona 
"yra Dovydaičio duktė ir savo 
krikščioniška dvasia", rašo J. Gir
nius (253 psl.), 

UŽ savo vaikų beveik pralaimė
jimą profesoriui Dovydaičiui ne-

suminėtus žurnalus, juos ilgiau ar mažiau buvo skaudūs tėvynės lais-
trurapiau redaguodamas bei jiems j vės netekimas, uždarymas visų or-
rašydamas* profesorius Dovydaitis į ganizacijų, kurias jis steigė arba 
patenkino savo universalinio arba! rėmė, panaikinimas visų žumalų, 
enciklopedinio žinojimo geismą (jis j kuriuos profesorius buvo Įsteigęs, 
juk dar buvo "Lietuviškos Enciklo-' persekiojimo srrėsmė visai jo šeimai, 
pedifos" vice-redaktorius), bet ra į jau nekalbant apie jo patiem nesau-
jais, ypač su graikiškų vardų "Lo-;gu*ną, pasibaigusį jo sunaikinimu 
gos", "Kosnos" ir "Soter" žurna-j sovietų kalėjime, 
iais jis stengėsi Lietuvos mokslo mė

lis ėmėsi redaguoti "Ateities" žur
naliuką prie "Draugijos" bei burti 
•įoksieiv ius ir studentus i slaptą ka
talikišką organizaciją. Reikėjo atsi
kuriančios Lietuvos n*okytqams 
idėjinio bei metodinio žurnalo, ir 
Dovydaitis ėmėsi leisti ir redaguoti 
"Lietuvos Mokyklą" (1918 m.). 
Ateistiniai biologai gamtos mokslus 
dažnai nukreipdavo kovai prieš 
krikščionių religiją. Šitam piktnau-
džioįimui pasipriešinti Lietuvoje 
Dovydaitis steigia pirmą lietuvišką 
gamtos mokslų žurnalą "Kosmos" 
(1920). Nors šis leidinys nuosto
lingas, nes Lietuvoje gamtininkų 
naažai, bet to žurnalo leidėjo ir re
daktoriaus naštą profesorius nešė 
per dvidešimti metų (ligi bolševik
mečio), sutelkdamas apie "Kosmo-' 
są" beveik visus žymesniuosius Lie
tuvos gamtininkus. Norėdamas pa
kelti Lietuvos besimokančių mer
gaičių savisąmonę. Pr. Dovydaitis 
joms Įsteigia "Naujosios Vaidilutės" 
žurnalą ir kuri laiką jj redaguoja, 
nepaisydamas net kai kurių žymių 
ateitininkų nepalankumo. Lietuvos 
universitetas jau nuo 1922 metų tu
ri Teologijos - filosofijos fakultetą, 
bet filosofijos skyrius neturi savo 
organo. Jam su savo paslaugomis 
ateina prof. Dovydaits, pasiūlyda
mas perimti jo "Logos" žurnalą, ku-
rj profesorius nuo 1921 m. leido fi
losofijos mėgėjams. Tik paskiausiai 
savo katedrai (religijų istorijai) jis 
dar įsteigia "Soter" žurnalą 
(1924 m.) 

Be abejo, steigdamas aukščiau 

Kelios naujos lenkų knygos 
Lietuvos praeities klausimais 

Kaimietiškomas ^r est ink) 
jausmo stoka? 

Yra tekę girdėti prof. Dovydaičio 

gėjus ii kūrėjus susieti su Vakarų 
Europa ir jos krikščioniška civni-
žarija. Tur būt, prisimindamas se 
vo kolegos Stasio Šalkauskio teoriją, 1 (įrs 
kad lietuviu tautos misija - karti v f ) 
sintezę tarp Rytų ir Vakrų, prof. ( k a h m e t i S k u n i u A t s e i t k a d J r , a b a i 
Dovyadits straipsniais ir studijoms Į st]^u% intelektualiSkai. Pr. Dow-

steigtnose žurnaluose, gręžda- į ̂ tn _ kai lTliptJS b u v e s | ė g u s 

ur«mą — v.'ikų nutolimą nuo tė-

masis nuo Rytu, beveik be išimties 
svėrėsi į Vakarus (nors pats nieką-

Įsijausti Į savo vaikų sielas, kad 
juos būtu pakreipęs i savo pašau 

da išvažiavęs nebuvo) ir iš ten) ^ ^ i r ju0fi ^ y ^ t i J c r a i s in_ 
gaudavo mokslinių bendradarbiu 
savo Soterui". 

Prie tragedijos slenksčio 

Ss atsidavimas Lietuv-os Švteti-
n w bei mokslinimui per žurnalus 
jų steigėjui atsiliepė beveik trasri?-

teligentais katalikais. Dr. J. Girnius 
savo knyeoje šito argumento nepa
mini, nors apskritai prof. Dovydai
čio daugeli poelgių bei jų smulk
menų i's aiškina ksimietiškumu, 
kuris bnvęs matyti stačiokiškoje 
kaboje, pašaipiškuose posakiuose, 

kai — jis paraše jiems tūkstančius! staigiuose atsakymuose be niuansų. 
Gal būt. kad prof. Dovydaičio elgse
noje ir kalbėsenoje buvo išlikę šiek 
tiek kaimietiškumo, bet ne tiek 

rautų mūsų mokslo istorijoje", ( daug, kiek atrodo, pasiskaičius dr. J. 
kaip sako dr. Gimins (646 psl.), iš-j Girniaus biografiją apie Dovydaiti. 

studijų, straipsnių, recen-
^jų, bet neišleido nė vienos savos 
-knygos, kurios "Dovydaičiui atsto-

skyrus dvi nedideles knygas, para
šytas jo mokslinio darbo pradžioje 
("Biblija ir Babelis", 1911 m. ir 
"Kristaus problema" 1914). Kalbė
damas apie Stą milsų didžiojo eru-
eHte dramą, yo araepUoaiB biogrst-
fas yra suskaičiavs*. kad per sep
tynerius darbingiausius savo gyve-

Sakysim, ar mažai buvo ir yra 
Betuvių kaisiiečių, lairie nėra bai
gę jokių aukštųjų mokslų, bet 
nestokoja nei švelnaus jautrumo, 
ne: mandagumo''' Ar žymi dalis sta-
fiokiš!r,M*K> ir pašaipos nebuvo Pr. 
Dovydaičio pasisavinu B tų etni
nių ypatybių, kurias mes, kiti 

aukštaičiai, vadiname suvalkiečių 
būdu? Bet daug tikriau, kad prof. 
Dovydaičio širdies gerumą dažnai 
nustelbdavo stačiokiška kalba ir pa
šaipa dėl estetinio jausmo stokos. 
Estetinio jautrumo jis negalėjo Įsi
gyti ir savy išlavinti tikriausiai to
dėl, kad jo jis stokojo iš prigimties. 
Jei prof. Dovydaitis būtų buvęs 
bent minimaliai jautrus estetiniam 
pasaulio ir gyvenimo suvokimui, jis 
tarp savo gausios skaitybos bū
tų radęs laiko taip pat dailiajai li
teratūrai. 

Deja, dr. Girnius, kuris apie pro
fesorių yra pririnkęs visokiausių 
liudijimu bei smulkmenų, mažai 
tesumini dailiosios literatūros kūri
nių, kurie buvo žinomi Dovydaičio. 
Kad jis savo vaikams kartais papa
sakodavo apie Robinzoną Kruze, tai 
nieko neliudija apie estetiką, nes a-
pie ši nepirmaeili kūrini galima 
daug ką sužinoti iš gausių jo per
dirbimų. Aukščiau už "Robinzoną 
Kru/ę" stovi Dovydaičio mėgta 
Puškino apysaka "Kapitono duktė". 
Bet ši kūrini jis tikriausiai turėjo 
perskaityti, ruošdamasis abitūros 
egzaminams. Kad Pr. Dovydaitis 
1921 metais yra rašęs apie italų 
Dantę Aleghierj, dar nėra Įrodymas, 
kad jis būtu daugiau ar mažiau 
skaitęs to didžiojo italo poezijos: 
redaktoriaus straipsniams galėjo už-j 
tekti svetimų kalbų knygų, kurio
se buvo nagrinėjama Dantės .kūry
ba. 

Lieka keturi lietuviški rašytojai, 
kuriuos mini J. Girnius. Bet Myko
laičio - Purino "Ahorių šešėly" 
(1933 ra.) ir J. Paukštelio "Kaimy
nai" (I939m.) teliudija apie vėly
bo laiko prof. Dovydaičio skaitybą, 
o apie jaunystės laikus tebylotų 
Maironio eilėraščiai ir M. Pečkaus-
kaitės apysakos. Jeigu ir daugiau 
jis būtų ką nors skaitęs iš dailiosios 
literatūros (sakysim. E. Handel-Ma-
zzettės, su kuria susirašinėjo, kūri
nių) tai vis tiek tai būtų buvę la
šai šalia jūros įvairiausių mokslo 
knygų ir žurnalų, kurie nebetilp-
davo profesoriaus kabinete. Be to 
kinematografų, teatrų, koncertų 
tikriausiai jis taip pat nelankydavo. 
Bent apie tai nė žodžiu neužsimena 
dr. J. Girnius, kuris noriau pabrė
žia Dovydaičio asketinj gyve-iimą. 

i Pagaliau paties prof. Dovydaičio 
gausių raštų frazės beveik niekada 
neigaudavo estetinės įtaigos bei 
skambesio: jo raštų stilius beveik 
visada atrodydavo pilkas. 

Taigi su suvalkiečio būdu suta
pusi estetinės kultūros stoka suteik
davo prof. Dovydaičio išviršiniam 
pavidalui bei elgsenai stačiokišku
mo, po kuriuo slėpėsi morališkai ge
ra, draugiška. Šilta siela. Stokoda
mas estetinio jautrumo, paskendęs 
idėjose ir visuo r°ninėse pareigose. 
profesorius nemokėjo rasti kontak
tų au savo vaikais, jiems narurėjo 
laiko ir todėl juos beveik pralaimė

jo. Ateitininkai sendraugiai aukš
čiau už Praną Dovydaitį vertindavo 
Stasį Šalkauskį tikriausiai dėl to, kad 
šis turėjo išsiugdes ryškią estetinę 
kultūrą ir stokojo tų etninių savy
bių, kurias vadiname suvalkiečių 
būdu. 

Didelis paminklas 

Ar dr. Girnius sutiks su šia ma
no teze. ar ne, tai ne taip svarbu; 
bet reikia būtinai pasakyti, kad ma
no čia mėginti nubrėžti prof. Dovy
daičio esminiai bruožai tėra skurdūs 
griaučiau palyginus su mūsų filoso
fo knyga, apie a/eitirrinkų tėvą, Lie
tuvos nepriklausomybės akto signa
tarą, didi Lietuvos mokslintoją ir 
taurų krikščioni, rusų ateistų su
naikintą Sibire. Tai didelis literatū
rinis paminklas, suformuotas iŠ 
gausios bei Įvairios medžiagos, ku
rios Įspūdingų smulkmenų čia ne
įmanoma perduoti — iš Įvairių 
laiškų ištraukų, paties Dovydai
čio ir kitų apie ji atsiminimų bei 
Įvairių kitokių liudijimų, kurie 
padaro dr. Girniaus knygą turtingą 
ir įdomią. Per biografines smulkme
nas susiedamas prof. Dovydaičio as
menį su kintančia lietuviška istori
ne aplinka, kurioje jis veikė, šis bio
grafinis kūrinys tampa reikšmingas 
ne tik krikščioniškos pasaulėžiūros 
lietuviams, bet ir visiems tautie
čiams, kuriems Lietuvos prisikėli
mas ir gyvenimas savarankiškoje 
valstybėje yra bent kiek svarbus. 

Knygoje plačiausiai ir detaliausiai 
atvaizduota Prano Dovydaičio vai
kystės bei jaunystės aplinka ir jo 
brandi veikla nepriklausomos Lie
tuvos metais su intensyvesniu dar
bu žurnaluose negu universitete. 
Silpnesnis vaizdas nupieštas apie 
vokiečių okupacijos metus per Pir
mąjį pasaulinį karą. Atrodo taip pat 
silpnai nušviesta tautininkų auto
ritetinio režimo pr#vesta Lietuvos 
(vėliau Yytauro Didžiojo universi
teto reforma. Ties ja plačiau reikė
jo sustoti dėl kelių priežasčių. Vie
na, ji jaudino visą universiteto pro
fesūrą, nes kėsinosi labai susiaurin
ti universiteto autonomiją, dosniai 
suteiktą Lietuvos Steigiamojo sei
mo; antra, ji grėsė panaikinu filo
sofijos skyrių Teologijos-filosofijos 
fakultete, kur profesoriavo Pr. Do
vydaitis. Pagaliau ne kuo kitu. o re
formuoto universiteto įstatymu pa
siremdamas, prezidentas A. Smeto
na buvo atleidęs prof. Dovydaitį iš 
darbo universitete. 

Bet kiekvienas lietuvis turėtų bū
ti dėkingas dr. J. Girniui už tai, kad 
jis dideliai atsidėjęs pavaizdavo pro
fesoriaus Dovydaičio gyvenimą ir 
nuotaikas bolšr-vrkmečiu. kada, ko
munistų atleistas iš universiteto, 
gyveno toK nuo Kauno savo ūkely, 
kuri buvo gavęg kaip nepriklauso
mybės akto signataras, ir kaip, so-
viatuuų okupantu deportuotas i Si-
rą, Dovydaitis kentėjo Gario priver-

1. ACTĄ BALTiCO — SLA-
VICA DC VVroclavve, Lenkų 
mok>!o akademijos leidinys, 1976 
m. 313 p. Viršelio viduje yra še
šiomis (lenkų, rusu. anglų, gu
dų, lietuvių ir latvių) kalbomis 
apibūdinta to metraščio paskir
tis: "...leidinys skirtas praeities ir 
dabarties politiniams, visuome
nėms bei kultūriniams santy-
riniams santykiams tarp baltų 
(senųjų prūsų, lietuvių ir lat
vių) ir slavų tautų (lenkų, gu
dų ir rusų) tyrinėti. I tomas pa
sirodė 1964 m. 

Sis metraščio tomas turi pen
kis skyrius: 1) Tarptaut inio sla-
vistų komiteto balto - slavų san
tykių tyrinėjimo komisijos narių 
susitikimo mokslinė sesija, įvvku-
si 1973. VT1L 29 — 31 d. Bakvy-
žiuje. 2) Studijos ir nagrinėjimai, 
3) Medžiaga, 4) Diskusijos ir 
pranešimai, 5) Recenzijos. 

Minėtoje sesijoje, tarp kitų, 
buvo šitokios paskaitos: 1) V. Ma
žiulis (iš Vilniaus) "Apie tarpu-
savius baltų kalbų santykius". 
2) A. Vanagas (iš Vilniaus) 
"Apie jotvingių kalbinius relik
tus Lietuvoje", 3 ) Z. Zinkevi
čius (iš Vilniaus) "Apie lietuvių 
— lenkų kalbinius santykius Vil
niuje XVII amžiuje, 4 ) A. Bed-
narezuk (iš Krokuvos) ' 'On cer-
tain aspects oi gens tie and its 
traces in Polish — Lithuanian 
borderland o{ Sejny distriet". 
Studijų skyriuje iš 4 Tašinių trys 
nagrinėja lietuvių kalbotyros 
problemas. Diskusijų skyriuje 
yra: 1) Z. Wojtkowiak (iš Poz
nanės), "XV a. pabaigos lietuvių 
diplomatika ir politika", 2) K. Aš-
cik (iš Lodzės) "Istoriografija lie
tuvių kalba, liečianti Lietuvos 
kovas su Ordinu". Recenzijų sky
riuje iš 8 aptarimų, net 4 recen
zijos aptaria Lietuvos istoriją 
ir kalbą liečiančius veikalus. 

iŠ 28 rašinių, paskelbtų tame 
tome, net 21 liečia lituanistines 
temas. Minėtai Komisijos sesijai 
pirmininkavo tos Komisijos pir
mininkas Korsakas (iš Vilniaus) 
ir prof. dr. Jan Safarevvicz (iš 
Krokuvos). Sesijoje buvo nagri
nėjami daugiausia kalbiniai klau
simai. 

2) . O D R O D Z E N I E I RE-
FORMACJA W POLSCE, toro 
XX. Wroclawe, Lenkų mokslo 
akademijos leidinys, 1975 m., 241 
p. Jau pats metraščio pavadini-

čiamųjų darbų stovykloje bei bu
vo sunaikintas Sverdlovsko kalėjime-
To didžiojo patrioto ir tauraus 
krikščionių kovotojo testamentiniai 
žodžiai iŠ Gario stovyklos ir pasku
tinio vakaro scenelė kalėjimo celėje 
gali sujaudinti kiekvieną lietuvį 
skaitytoją. 

Todėl nenuostabu, kad, turė
damas tikrų liudijimų apie profe
soriaus Dovydaičio kalinimą Gario 
priverčiamųjų darbų stovykloje, 
dr. J. Girnius sugriauna beisipllie-
tinančią legendą, pagal kurią profe
sorius buvęs vieno lenkų vyskupo -
kalinio konsekruotas kunigu. Pa-
šventmm kunigu Dovydaitis neta
po, nosr kunigo pareigas ne kartą 
ėjo nou savo studentavimo dienų 
Maskvos universitete iki kankinio 
mirties Sverdlovsko kalėjime už sa
vo darbus Dievui rr tėvynei. 

Užbaigiant mintis prie dr. J. Gir
niaus knygos, reiktų pasakyti, 
kad jos autorius įžangoje be reikalo 
teisinasi dėl Dovydaičio gyvenimo 
smulkmenų. IŠ tikrųjų jos labai 
savo vietoje: jos atskleidžia profeso
rių Dovydaiti kaip gyvą žmogų ir 
drauge primena kruopštų ir didelį 
darbą, kurį yra atlikęs šios knygos 
autorius. Bet ar atsiras daug tau
tiečių, kurie bent šimtąją darj au
toriaus laiko paskirtų geriau pažin
ti tam Lietuvos vyrui, kuriame bu-

Į vęs politrukas ukrainietis matė "di
delės gyvenimo išminties ir nepap> 
rastai kilnų žmogų"? (303 psl). 

J. DAINAUSKAS 

mas (Renesansas ir Reformacija 
Lenkijoje) rodo, kad jis skirtas di
džia dalimi Reformacijos klausi
mams nagrinėti. Tarp kitų, šia
me tome yra; Borys Floria (iš 
Maskvos) "Lietuvos didikų ry
tų politika pirmojo tarpkaralme-
čio laikais" (25 p.); Henryk Wis-
ner (iš Varšuvos) "Reformacija 

h* tautinė kultūra: Lietuva" (13 
<p.); Marceli Kosman (iš Pozna
nės) "XVU a. antrosios pusės lie
tuvių kalvinizmo teisiniai — po
litinė padėtis" (30 p . ) . Recenzi
jų skyriuje yra Ingės Lukšaitės 
(iŠ Vilniaus) recenzija Marceli 
Kocman knygos "Reformaja i 

icontrreformacja w Wielkrm Księs-
tvvie Litevvskim w svvietle propa-
gandy wyznaniowej" (Reforma-

(Nukelta į 5 peL). 
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7156 South Western Avenae. 
Valandos: Kasdien nuo 10 v&L ryto 

Iki 1 vai. popiet 
Ofiso teL R E 7'116S; r e n d 23»-J»l t 

Ofs. HE 4-1818; Rez. FR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 7lst Street " 

(71-os tr CampbeU Ave. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

O P T I C A L S T t B I O 
VIOUETA KAROSAITe 

7661 So. Washtenaw. TeL 7?»-«766 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

receptus. 
Didelis akiniu rėmu pasirinkimas 

VaL: pirm., antr., penkt 10-5:30 
Ketv. 1-8 v. vak Seat 10-4 v. p. p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

Valandos 
•tSJzlVpifn, 

susitarimą. Jei ae 
"inti: MI 2.6001. 

TeL — BE 8-5893 
DR. A. B. 6LEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių ligos 

9997 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso te*. — PR 8-2229 
DR. JANINA JAKŠEVI610S 

__ l O K i A 
V A I K Ų L I G O S 
2666 Weot SSrd Street 

Pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 «al. h- auo 5 * i i vaL 
vak. Sefttad. nuo 1 ik] 4 vaL 

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS LR CHLRURGA3 

8844 Wee4 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

JUC&S DR. K. A, 
DERMATOLOGIJA — 

CHFRURGUA 
5214 No. WeMter« Avense 
1002 No. We«tera Aveaoe 
Tel. atsakomas 12 valandų 

489-1441 — Sfil-4605 

•oooooooooooooooooooooooooc 
Apsimoka skalbtis olen. DRAUGE 
aaa jis plačiausiai skaitomas ue 
tuvių d8*tiradlti«. Gi »Jr*įbffiii3 tai 
sos visiems trrisissmoa 
oox>ooooooooooooooooooooooo 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LJGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WARASH AVE. 
4200 $ 0 . CEVTRAL AVK 
Valandos pagal susitarimą 

DS. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

2613 W. 71st S t — Tel. Tst-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius br 

**Oomtaet lensea" 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trmė. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES LR 

PROSTATO CHLRURGLJA 
2656 W. 63rd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popist 
ir ketv. nuo 5-7 vakare. 

Ofiso teL 776-2880, rez. 448-5545 

DR. I . i . SIMONAITIS 
O Y D Y T O J A S 

Adresą* 4255 W. 63rd Street. 
Oftao telef. R E 5-441* 

Rendenctjos telef. GR 8-OS13 
Xi.'t.; pirmad., antrad.. ketvirtad Ir 

penktad nuo 1 iki 8 tai. popiet 

Ofiso tel R E 4-2123, nantu GI 8-StSS 

DR. V. TUMASOMIS 
C H I R U R G A S 

2454 Wcst 71st Strsst 
VaL: pirm., antrad.. ketv. ir penktad 

2-5 ir 8-7 — tt anksto snsrtarua 

ToL ofiso PR 6-644fi 
DR. F. e. WINSKDN»%S 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
S107 Wast 71s* Street 
Valandos: 1-6 vai. popiet. 

Tret. ir »e*tad. pagnl susitarimą 

Ofiso teL W6-3166: namti (36-4850 
DR. PETRAS ŽLIOBA 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
$234 S. Narragansett Ave. 

Vai pirm., antr., ketr. ir penkt. 2*7 
iattadieniui pagal suaitarteią. 
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Pro neteisybių, pro kančių audras 
NEGĘSTANTI ŠVIESA. Religiniai 

sonetai. Rankrtštis gautas iš Lietu
vos. Spaudė Immaculata Press, Put-
nam, Conn. 1976 m. Rinkinys 52 psl., 
kaina 2 dol., gaunamas ir "Drauge". 

PR. VISVYDAS 

Neramios, kietos — šiandien 
pasikeis? 

Betgi čia pat, nuolankioje Jė
zaus Širdyje, randama ir išeitis: 

Ispausk mums bruožų savo 
panašumo, 

Padėk mums, Jėzau, tapti 
nuolankiais (48 psl.). 

Autorė ar autorius gerai nusi-
tuokia poetikoje, remiasi skaidriu, 
tradiciniu, klasikiniu eiliavimu. 

Knygelė, kurią laikau ranko-
koje ir kurią dažnai pavartysiu 
ateityje, priklauso prie XX am
žiaus džiuginančių prošvaisčių. 

Jos pavadinimas "Negęstanti lieps
na. Religiniai sonetai". Autorius 
nežinomas. Rankraštis slaptai 
gautas iš Lietuvos. 

Sunku sutikti su mintimi, kad , 
šitie nekalti eilėraščiai, kuriuost j Frazė lanksti, logiškai rami, bet 
žmogus pamaldžiai kalbasi su vis dėlto žėrinti emocingu atviru 
Lnevu ir kuriuose nėra jokio prieš-' 
valstybinio grūdo, yra draudžia-j 
mi spausdinti komunistų okupuo- | 
toje Lietuvoje Tik todėl autorius' 
turi rizikuodamas juos slaptai iš- Į 
siųsti į užsienį, likti nežinomu ir 
nuolat saugotis saugumiečių kers- j 
to. Ir tai atsitinka valstybėje, ku
ri visam pasauliui šaukte šaukia 
apie taiką, žmogiškumą, brolišku
mą. 

Religinio persekiojimo fone šie 
eilėraščiai igauna dar didesnę 
prasmę. Tikėjimo troškimu jie pri
artėja prie pasaulyje pagarsėjusios 
maldaknygės, kurią sukūrė Sibi
re kalinamos lietuvaitės. Dar kar
tą pasitvirtina tiesa, kad priespau
doje tikėjimas suranda pačius 
gražiausius ir tauriausius būdus 
komunikuoti su žmonėmis. Štai 
kodėl sonetai yra įspūdingi. Per
skaitai vieną ir susimąstai, per
skaitai antrą, trečią, ketvirtą, nu
leidi galvą ties kuria nors už
sklanda pvz.: "Pasigailėk keliau
jančių vaikų. Neleisk išklysti iš 
tiesos namų*' ir pajunti paleng
vėjimą krūtinėj. Kodėl? 

Į šį klausimą negalėčiau tuoj 
pat atsakyti. Gal kitam tautiečiui, 
labiau įsigyvenusiam į religiją, 
jis yra perdėm aiškus. Bet man, 
teberopojančiam skepticizmo 
gruodu, rodos, taip aiški minė
ta frazė parvirsta nuožmia paslap
timi. Galvoju apie tai... 

Imkime sonetą "Cor Jezu for-
»ax ardens charitatis". Iš jo gali
ma pasisemti dieviško viltingumo 
(gi dieviškumas visuomet yra pa
slaptingas): 

mu. Jaučiamas artumas Just Mar
cinkevičiaus dainingai, paprastai, 
bet nemonotoniškai poezijai. Kas 
svarbu — turinį persmelkia tikė
jimo būtinybė. 

Sunku pasakyti, kurie sonetai 
geresni, kurie silpnesni. Kaip mal
dos, jie visi puikūs, nes kiekviena
me aiškiai perteiktas religinis iš- į 
gyvenimas. Bendru įspūdžiu, 
"Negęstančios liepsnos" poezija, Į 
taip vieningai, meniškai vedan

čia diskusijų kelia vad. dvasios • 
krikštas ir kalbų dovana. (Kal
bų dovana yra toks dvasinis po
lėkis, kada kas pradeda kalbėti 
kokia nežinoma kalba.) Apie 
kalbų dovaną prel. Balčiūnas nei 
neužsimena. Dvasios krikštą jis 
apibūdina tik kaip džiaugsmo 
prasiveržimą iki entuziazmo 
bendros maldos proga (44 psl.). 
šitokiame reiškinyje negalima 
įžvelgti ko nors blogo; tačiau 
yra klausimas, kiek tas džiaugs
mo išgyvenimas nėra paviršuti
nis ir ką jis duoda atskiro as
mens ar Bažnyčios gyvenimui. 

Pusę knygos sudaro oficialūs 
dokumentai apie sekminininkų są-

ti dialogą su Dievu, išjudina ne d ^ J A y y ^ ^ 
vie_n rehgmę_sąmonę. Ji veikia ir pasisakymas. Jis sutin-
musų literatūrines pajautas, kaip ^ k a d uQaxigmu b u v i m a s B a ž . 
tyras balsas is pogrindžio rato, balsas iš 
kur tebešviečia tikėjimas. 

Tu atėjai pas mus nakties 
uždegti 

ir trokšti, kad negestų jos 
N liepsna, 

Kad ji nušvistų ištrėmimo 
naktį, 

Kol ją pakeis šviesi dangaus 
diena, (21 psl) 

Cia akivaizdžiai išsakomas 
krikščioniškos sielos likimas So-
vietijoje. taip pat Dievo ir žmo
gaus rūpestis išlaikyti tikėjimo 
liepsnos gyvybę. Jauti paslaptingą 
Vilties skonį žodžiuose "šviesi 
'dangaus diena". Ji pakeis naktį, 
nes gyvenimas nestovi vietoje. 
Bet kas yra toji "Diena"? Ar ji 
ateis greitai? Ar jos kada nors su
silauksiu? 

Knygelės 43 sonetai parašyti 
Šekspyro sonetų rjavyzdžiu, jam
bų eilutes rimuojant abab cdcd 
efef gg. Kiekvienas sonetas pava
dintas lotyniška antrašte prasi
dedančia "Cor Jesu..." Dieviška
me Jėzaus širdies simbolyje poe-

mato vienintelę paguodą. 

Dievo žodis Nuotr. V. Maželio 

• 

M u * • 
yiffllliln riaffafif! 

# # 

VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS 

SVENTOJT DVASIA — BAŽNY
ČIOS ATNAUJINTOJA. Charizma
tinis Bažnyčios atsinaujinimas ir 
Bažnyčios vadovų žodžiai. Paruošė 
prel. Vytautas Balčiūnas. Kalbą 
tikrino Petras Balčiūnas. Viršelį 
piešė ses. Ona Mikailaitė. Išleido 
"Krikščionis gyvenime' 1976 m. 
Spaudė Immaculata Press. Leidi
nys 124 psl.. kaina 2 dol.. gauna
mas ir , ,Drauge'\ 

Paplitusiam visuomenėje sek-
minininkų sąjūdžiui apibūdinti 
prel. Vyt. Balčiūnas išleido, ga
lima sakyti, vadovėlį "Šventoji 
dvasia — Bažnyčios atnaujinto-

Jį plaukia emocingos maldos. Jis i *a _ , . . . , ._ ,. 
Sekminmm-kų sąjūdis yra su

kėlęs katalikiškoje visuomenėje 
susidomėjimo ir diskusijų. Prel. 
Balčiūnas nori šia knyga nu-

priglaudžia žmonių dejones, už
taria, savo mnžtu ilgisi žmonių 
Širdžių. Beveik kiekviename pus
lapyje skaitome kilnią šio simbo
lio adoraciją: T a v o Širdis vie
nintelė pasaulyje. / Kuri kasdie
ną ilgisi manęs". ".Širdžių *Šir-
dfc»„ plati kaip vandenynas", "Ži
nojimo ir mokslo lobiai glūdi 
/Tiesos Karaliaus / Jėzaus Širdis 
je". Viename sonete Jėzaus Širdis, 
giliai sužeista, prašo žmogiškos 
meilės. Kitame, iš širdžių dialek-
tiVbs suskamba abejonė nūdienio 
tfriogaus Nugebėiimu eiti nuolan
kumo keliu. Keliamas tiesus klau
simas: . 
.• 

— pilnos 
išdidumo. 

Kaip mūsų širdys 

šviesti šio sąjūdžio prigimtį. Gal 
būt. būdingiausias šios knygos 
sakinys ir kartu šio sąjūdžio ap-
tartis yra išreikšta šiuo prel. 
Balčiūno sakiniu: "Šv. Dvasia 
kiekvienam nariui skiria kitokį 
uždavinį visos bendruomenės ge
rovei" (37 psl.). Prel. Balčiūnas, 
būdamas didelis šio sąjūdžio en
tuziastas, tačiau' randa reikalo į 
jį pažvelgti, kaip į praeinantį 
reiškinį: ''Sąjūdis savo prigimti
mi yra laikino pobūdžio,"gali bū
ti praeinantis" (60 psl.). 

I Bažnyčiom srvvenima mes ne-

ties pastatą ir manyti, kad šie 
laikai nieko kūrybingo Bažnyčios 
gyvenimui negali duoti. Bažny
čia niekada tokia nebuvo. Taip 
18 šimtmetyje įsigyveno Bažny
čioje Šv. Jėzaus Širdies sąjūdis, 
kuris šiandien atrodo, kaip bū
dinga Bažnyčios apraiška, bet 
jis Bažnyčios autoriteto buvo su
tiktas su kritika. Šiandien šis są
jūdis jau kai kam neatrodo tin
kama pamaldumo forma. Pana
šų kelią gali nueiti ir sekmini-
ninkų sąjūdis, atlikdamas savo 
vaidmenį Bažnyčioje. 

Kas iš tikro yra sekminininkų 
sąjūdis šiandieninėje Bažnyčio
je? Ses. O. Mikaillaitė, kuri šio
je knygoje duoda sąjūdžio istori
nę apžvalgą, sako, kad tai yra 
"laukimas kažko, kas viršija silp
no žmogaus jėgas" (24 psl.). Į 
šį sąjūdį dėl to galima žiūrėti, 
kaip į gelmių psichologijos ap
raišką Bažnyčios gyvenime. Ką 
gelmių psichologija padarė žmo
gaus sampratoje, panaši dvasia 
dabar reiškiasi Bažnyčioje. Salia 
to, į šį sąjūdį galima žiūrėti, 
kaip į reakciją prieš per didelį 
administracinio momento išryš
kėjimą Bažnyčios gyvenime. 
Krikščionis šiais laikais nori gau
ti iš sa^o tikėjimo labiau junta
mos psichologinės paramos. 

Tarp** apraiškų, ^kminininkų 

nyčioje nėra nei nepaprastas, nei 
atsitiktinis" reiškinys. (Būtų ge
ra, kad prel. Balčiūnas būtų pa
aiškinęs, kas yra charizmos. Sis 
žodis čia neretai yra vartoja
mas, bet daugeliui gaJi pasilikti 
nieko nesakantis. Šiuo žodžiu pa
prastai suprantama įvairios ne
paprastos psichofizinės dovanos 
kai kuriems tikintiems asme
nims). 

Kanados vyskupai perspėja šį 
i sąjūdį dėl per. didelio entuziaz

mo, verbuojant jam šalininkus, 
| lyg be priklausymo šiam sąjū
džiui negalima būti pilnu krikš
čioniu (94 psl.). Jie taip pat 
perspėja nuo per didelio dėmesio 

i jausminiam Dievo išgyvenimui. 
Taip pat jie mato pavojų, kad 
šis sąjūdis gali nuvesti tikinčiuo
sius į nuolatinį atpildo ieškoji
mą dvasiniame gyvenime. Ta
čiau jie sutinka, kad charizmati
nis sąjūdis yra kvietimas kūry
bos darbui. 

Arkiv. Bernardino, JAV vysku
pų pirmininkas, savo kalboje 
kviečia charizmatininkus į pap
rastesnius gyvenimo uždavinius, 
besireiškiančius meile (115 psl.). 
Jis taip pat perspėja, kad šis 
sąjūdis neiŠvirstų išrinktųjų gru
pe. Tokių išrinktųjų sąjūdžių 
Bažnyčia yra išgyvenusi savo is-

Į torijos pradžioje, pvz. gnostikų są-
| jūdyje. 

Prel. V. Balčiūno knyga yra 
i patartina skaityti visiems, norin-
į tiems informacijų apie charizma-
' tinius sąjūdžius. 

Baigiant reikia atkreipti dėme-
j sį, ryšium su šiais sąjūdžiais, dar 
[ į vieną dalyką. Dar mūsų atmi
nime tebėra tie laikai, kada mes, 
tikintieji, buvome kaltinami per 
dideliu misticizmu, realumo ir 
objektyvumo trūkumu. K to bu
vo daromas pats didysis argu
mentas prieš krikščionišką tikė
jimą. Mokslas buvo pastatytas 
kaip priešingybė tikėjimui. Šių, 
ne taip senų, diskusijų nereiktų 
užmiršti, keliant dvasinius sąjū
džius. Žinoma, žmogaus dvasinių 
išgyvenimų negalima statistiškai 
įvertinti. Jie gali būti labai ver
tingi asmeniškame lygyje ir net 
šiame lygyje įpareigojantys. Ta
čiau žmogus, gavęs kokį įkvė
pimą, neturi teisės į jį žiūrėti, 
kaip į įpareigojantį visus kitus. 

Dar viena pastaba. Prel. Bal
čiūnas, apžvelgdamas įvairius ti
tulus, kuriais yra apibūdinama 
Bažnyčia antrojo Vatikano Susi
rinkimo dokumentuose, ypač 

Nuotrauka Algirdo Grigaičio 

Jolanta Malė ryte 
ŠALTINIO AŠAROS 

Šaltinio ašara skaidri 
Ištryško miško vidury. 
Ko, šaltinėli, tu verkit — 
Jį plukė užjautė puri. 

Versmė atsakė dainele: 
Man atsibodo po žeme, 
Aš pasiilgau nuostabaus 
Šviesaus pasaulio ir dangaus. 

* 
VAIKYSTEI 

Baltos obelys žiedlapius žarstė, 
Nužydėjo varpeliai lankos... 
Ir nubrido vaikystė per pievą, 
Nors aš garsiai šaukiau jai: 

"Sustok!" 

Nesustojo. Nuėjo, pamojus 
Man berželio liauna šakele... 
Tik upelis skaidrus pakuždėjo, 
Kad negrįš ji daugiau pas mane. 

ŽEMUOGĖS 

Pabiro saulės šypsenos, 
Prisirpusios, raudonos. 
Pabiro saulės šypsenos 
Kalneliuose ir kloniuos. 

Lengvutės, skaidrios Šypsenos 
Į žemuoges pavirto.. 

Pati varinė saulė 
Visa į jas sutilpo. 

ABU NERŪPESTINGI 

Koks laisvas, lengvas vėjas. 
Laimužės jam nestinga. 
Aš noriu būt kaip vėjas, 
Tokia nerūpestinga. 

Aš noriu būt kaip vėjas, 
Lig debesų pakilti 
Ir sryrant[ prie kelio 
Beržei], apkabinti. 

Koks linksmas, lengvas vėjas! " 
Laimužės jam nestinga. 
Ir aš tokia kaip vėjas! 
Ir aš nerūpestinga! • 

ILGESYS 

Miega melsvas ilgesys. 
Atsargiai. Neskink ž-ibuoklės... 
Neprižadink jo... Tegul... 
Gal būt, viltį susapnuos jis 

Žydrą viltį. Kaip tylu! 
Prie žibuoklės medžiai klūpo... 
Pasilenksiu pamažu, 
Ilgesį nugersiu lūpom. 

Jolanta Maleryte, kurios eilėraščiai pastaruoju metu 
5mė rodytis mūsų spaudoje, yra viena naujųjų išeivių iŠ 
šia-idier.mes-okv.puotos Lietuvos, dabar gyvenanti Haifoj*, 
Izraelyje. Pažymėtina, kad šiemet "Ateities" 65 metų su
kakties proga žurnalo skelbtame grožinės kūrybos konkur
se Jolanta Malerytė yra laimėjusi pirmąją poezijos premi
ją. Savo skaitytojams čia duodame jos dar niekur ne
spausdintų, nuotaikingų eilėraščių pluoštą. 

daug dėmesio skiria Mistinio dažnai naktimis galvoja apie pa 
Kristaus kūno terminui, šis ter
minas, išryškintas Pijaus XII, ta
čiau Antrojo Vatikano dokumen
tuose yra beveik apleistas. Vie
toj to, šis susirinkimas išėjo su 
savitu Bažnyčios apibūdinimu, 
kurį jis išreiškė žodžiais: Dievo 
Tauta. Tuo tarpu prel. Balčiū
nas Šio titulo visai nepanaudo
ja. Jis, tačiau, kaip tik galėtų 
sudaryti atsparą prieš per toli ei
nantį misticizmą. 

Jaunas lietuvis pabėg 
realyb = a s s J r svajonėse 

L. GALINIS 

Edmond Narouche, THE JECRET 
LIFE OF THE POLITICAL RE-
FUGEE. Published by Vantage Press, 
Inc., 516 West 34th St., New York, 
X. Y. 10001. Knyga 80 psl., kaina 4 
dol. 95 cent. 

* 

Šių metų pradžioje Vantage 
Press leidykla išleido lietuvio, 
pasivadinusio Edmond Narou-
che. tikriau taip suanglinusio pa 

Life of the Political Refugee". 
Kaip jau trumpai "Drauge" bu
vome minėję, šioje knygoje jau
nas bėglys iš Lietuvos į Švediją 
mintimis grįžta atgal į savo pa
liktą tėvynę. Iš realaus gyveni
mo Švedijoj jis mintimis lankosi 
Lietuvoj ir perteikia atsiminimus 
ir politinius bei visuomeninius as
pektus iš gyvenimo pavergtoje 
LJettrvoje. Pačiu rn'nruj knvgos 

liktą žmoną, brolį, dėdę, moti-
ir jų žvilgsnį atsisveikinimo me
tu. 

Ir taip per aštuoniolika skyrių 
80 puslapių knygoj autorius grįž
ta į okupuotą Lietuvą, prisimin
damas paskutinius gyvenimo epi
zodus, o taip pat ir vaikystės de
tales. Lyriškai autorius aprašo ne 
tik pabėgimą iš Lietuvos per Suo
miją, atsisveikinimus su artimai
siais, bet taip pat ir būsimus susi
tikimus sugrįžus. Savo svarsty
muose autorius net prisimena Si
mo Kudirkos išdavimą laive, ko
munistinę prievartą ir KGB. Jis 
rašo, kad siuntinėjo laiškus iš Stoc-
kholmo į Vilnių savo žmonai Jea-
nninei, kuriai kartu su kitais pa
bėgėliais ir ši knyga dedikuoja-
ta, bet laiškai iš Stockholmo 
per Baltijos jūrą, tą trumpą dis
tanciją, eina dvi savaites, nes jie 
pirma patenka į Maskvą ir KGB. 

Visuose tuose lyriškuose ir su 
skoniu parašytuose epizoduose 
autorius ne deklaratyviai, bet ra
miai išsako išvykimo iš tėvynės 
palaimą ir skausmą, nes laisvėje 
susiduria džiaugsmas, kad esi lais
vas, su skausmu, kad esi ištrem
tas iš tėvynės, kurioje liko tavo 
artimieji ir tavo vaikystė, jaunys
tė ir ją supusios vietovės. Pavyz
džiui, jis tariamai grįžta į tėviškę 
- pasakoja, kad jo galvoje buvo 

mų. Ji buvo pilna žiogų svirpi
mo, žolės šlamėjimo ir labai ma
žo vėjelio dvelkimo plaukuose. 

Knygos aplanke rašoma, kad 
autorius gimė 1933 m. Kaune. Iš
bėgęs į Švediją, studijavo Stock-
holme ir dirbo vertėju. Dabar 
Nourouche gyvena Illinois valsti
joj. 

Knygą išleido Vantage Press 
leidykla. Kaip žinoma, ši leidyk
la leidžia tokias knygas, už kurias 
autoriai patys sumoka. Paprastai 
už tomą reikia sumokėti 4,000 
dol., bent taip skelbia Chicago 
Sun Times dienraštis. Reikia ma
nyti, kad tiek sumokėjo ir auto
rius. Jeigu knyga buvo kiek pa-
pl a tinta, gal tos kainos ir buvo 
verta, šiaip jau amerikietiškam 
pasauly, kur išeina per metus de
šimtys tūkstančių pavadinimų 
knygų, ji, mūsų nuomone, ga
lėtų būti neblogai priimta. Ta
čiau amerikiečių laikraščiuose ir 
žurnaluose recenzijos neteko už
tikti. Jeigu autorius nori išsimuš
ti į amerikietišką pasaulį, tai, Die
ve, jam padėk. Tačiau savas lietu
viškas kiemas ne tik draugiškes
nis, bet tam tikra išsilaikymo 

tunme žiūrėti vien kain j praei- gašauktjj gyveniinan, daugiau-1 vardg lietuvio! *&X£A T k e Secret' sakmių autoriuj grimena, kad [ii I muzika, saldi ir Šilta, muzika na* l PJ^oat yra ir tikre&nis. __ 
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VLADAS JAKUBĖNAS 

Šių metų sezonas gausėja ge- '• išgirdome visą eilę solo dainų 
rais dainininkų rečitaliais. Nese- j kompozitorių, kurie Šiaip garsė-
niai nuskambėjus gražių jspū-! ja tik operomis. Buvo tai Belli-
džių palikusiam Romos Mastie-į nio. Puccjnio, Giordario, Verdžio 
nės rečitaliui, dabar Cbicagoje tu-į dainelės, visos lengvo, žaismingo 
rėjome malonumo spalio 31 d. iš I pobūdžio. Jos sukėlė suprantamą 
klausyti kitą, irgi rimtai, pagrin- pasisekimą, bet pasirodė, kad stip-
dinai paruoštą Praurimės Ragie- I rioji Pr. Ragienės pusė yra vis dėl-
nės dainų vakarą. Solistė turi ne Į to "rimtieji" kūriniai. Tai buvo 
per stiprų lyrini sopraną, gražiai I be jau paminėtų Respighi dainų, 
išplėtotą, išlygintą įvairiuose re
gistruose. Programa buvo tvirtai 
išstudijuota, puikiai susireperuo-
ta: solistės dainavimas tiek eks
presijos tiek ir balso stiprumo at
žvilgiu turi tam tikro rezervuotu
mo; kūriniai buvo račiau pateik
ti jausmingai, su muzikiniu ir sti-, 
listiniu supratimu. Žymiu įnašu f 
koncerto visumą buvo akompa-
niatorius Manigirdas Motekaitis, 
parodęs tobulą garso išbalansavi
mą, buvęs aiškus kiekvienoje 
smulkmenoje, bet visur pasiliekąs 
antrame plane, neslopinant dai
nininkės, išskvrus tikrai solisti-
nes vietas, kaip orkestriniu galin-1 
gumų nuskambėjusi "Kai degs 
pasaulis' '(iš "Stabat Mater" G. 
Rossinio). Visas koncertas klostė
si neskubiu tempu, kuris gerai 
atatiko tiek solistės, tiek pianisto 
temperamentą, leidžiant užmirš
ti visur šiais laikais juntamą ame
rikietišką skubėjimą. 

ištrauka iš Verdžio "Requiem" 
ir. programos užbaigai — įspū
dingas '"Ka: degs pasauli*" :š G. 
Rossinio "Stabat Mater". Malo
nu pastebėti, kad koncerto pabai
goje nesijuto jokio nuovargio so
listės balse, bet ypač skaidriai nu
aidėjo aukštosios gaidos. Čia, gal 
būt, yra išdava protingo vokali
nio susilaikymo pirmoje dalyje. Į 
Beje, solistės dikcija yra nebloga, 
bet galėtų būti dar daugiau iš
ryškinta. 

Vatikano bibliotekoje atrastas 
meniškas leidinys, parūpintas 
vysk. Motiejaus Valančiaus 

. M •'; 

#*&&&* 

* »- • . tm*. f- *•<*•' 

Laiškanešio belaukiant.. rauką Algirdo Grigaičio 

Publikai reikalaujant, buvo 
' duota dar pora "bisų", kurių 
ypač įspūdinga buvo arija iš "M-
me Butterfly" G. Puccinio-

salę publikos ir turėjo gražaus 
pasisekimo. Iš imponuojančiai 
pasirodžiusio pianisto Manigirdo 
Motekaičio lauktina irgi savaran-

Koncertas (rengtas tam reika-'kiško rečitalio. 

Kaip savotišką kontrastą gali
me pažymėti, kad koncerto pro
gramoje, ypač antroje — nelie
tuviškoje dalyje, buvo daug leng
vų, kiek "bisinio" pobūdžio dai
nelių. 

Lietuviškos dalies pradžioje iš
girdome J. Karoso (gini. 1890 m.) 
c'klą "Pajūrio aidai ("£. Matuze-
vičiąus žodžiai ). Juozas Karosas, 
kaip kompozitorius, yra vertas pa
garbos. Su juo teko susipažinti 
dar Rygos konservatorijoje 1924 

1 MŪSŲ KALBA 
Vertinio „taip vadinamas" byla 

Netrūksta lietuviškame mūsų j simą. Jablonskis joje davė du to-
gyvenime nė kuriozu. Sakysim, į kius pavyzdžius: Senobėje kiek-
kjek prikalbame ir prirašome a- vienos kilties atskirųjų šeimų ats-
pie vienybę, o jos kaip nėra, taip 
nėra. Tačiau kariais vienybė atsi-

tovai, vadinamieji šeimininkai, 
rinkdavęsi kilties kuopon j r ta-

randa ir"nesiekiama. Tokia muši rydavesi apie bendruosius kilties 
"vienijanti" rusybė yra sintak- į reikalus. ,Senojj oda, vadinamoji 
sjnio junginio i&vp vadinamas į ŽaTeio išnara,' pasiifeka prie me-
vartojimas. Nueik i mūsų susi-[džio (Rinktiniai raštai. Vilnius, 
rinkimus bei susibūrimus — g | 1957,1,469). Šį antrąjj Jablonskio 

pnmtyvių gero . ^ ^ § i s ^ vadmamas tapo toks| kį pavvzdį; Tautos atstovvbė. va 
technikinio darbo, didžia da imi t MT.at. £ J | f. ,.,^„..„ _ U r . v „ „,-. i j ; jL_ '_ : „ J . . - . 
neįdomių kūrinių. Kritikuoia-

i rrunmisai 
, bei eiliniai nariai, ve- į svarbiausius valstybės reikalus 

mas, jis giednai atsakydavo, )ogjdamujų autoriai ir užkampiu ko-j (Tuebingenas, 1946). 
zmąs savo kehair tur,s ką pasa-j resp0ndentei. j ^ i r M k v t i . v i 
kyti muzikoje. Dabartine* t , e tu - | b f t { e s-o g t o b y ! a , ^ ^ g j 
voje J. Karosas tarp savo «wsK»:d i c n o s p a v v z c f t ; a l : T?eivi]ai 
kūrybos turi ir gana stamfeų l u t i n d i ^ ^ i r v i e n i e m s įr, - , . , , - , . . 
kurmių. pvz. koncertas fagotui • k h i tin^mSL Driemone tano U ^tare^ ' k u r 
«, ™^<»,«. ;- »^r. r ; u « "Po;r, t u c i n ;* lJ"Xd*ina priemone lapo dinamas sakoma: su orkestru ir pan. Uklas Pam- t t a i p r^^^jn^ Hendradarb?avi-> ^ 
rio aidai" rodė autoriaus nueitą | m a s A h o s J ž d o ^ v a d i n a m ų i 

lui susiorganizavusio komiteto), versti anglų kalbon, įvadu patei-i • 
pritraukė pilną Jaunimo centro kiant žinių apie patį autorių bei j spad 

apibūdinant jo kūrybą; atkrei
piamas dėmesys t Alfonso Dargio 
tapybą, ją aptariant ir puslapi
nėmis nuotraukomis parodant 
keliolika jo darbų. 

Dokumentų skyriuje 'teikiama: 
Underground Appeal to Wes-
tem Intellectuals — KGB Mur-
der of Lithuanian Poet-Scientist 
Charged; Letter of Tomas Venc
lova of 11 May 1975. 

Knygų apžvalgose: William 
Wollovich, "Bay State, Blue Laws 
and Bimba: A. Documentary 
Story of the Anthony Bimba 
Trial for Blasphemy and Se-
dition in Brockton, Massachu-
setts, r926". 

• ATEITIS, ,4?7£ m. Nr. 7. 
Ateitirjirtkų Federacijos leidžia
mas katalikiškos — lietuviškos 
orientacijos mėnesinis žurnalas. 
Vyr. Redaktorius — kun. dr. Kęs
tutis Trimakas, S»50 Des Plames 

Forest Park, 111. 
ruoja Juozas Po-
Sacramento Ave., 

60629. Prenumera
ta metams JAV įr Kanadoje — 7 
dol., garbės prenumerata — 15 
dol., susipažinimui — 5 dol., vi
sur kitur — 5 dol. 

•' MŪSŲ ŽINIOS, 1976 m. 
io men. 31 d., Nr. 16. Lietu

vių jėzuitų ir Jaunimo centro biu
letenis. Redaguoja Alg. Kezys, S.J. 
Administruoja P. Kleinotas, SJ. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, 111. 60636. Siunčiant 
biuletenį paštu, bent 5 dol. me
tams. 

Pats redaktorius vedamajame 
užgriebia Vėlinių temą, daug 
vietos skiriama Lietuvos gen. 
konsulo dr. Petro Daužvardžio 
penkerių metų mirties sukaktuvi
niam minėjimui, jaunimo veik
lai ir kt. 

Lieiuyių istorijos draugija 
(panelė A. Rūgytė) gavo iš Ro
moje gyvenančio ir Vaiikano ar-
cby- i '•-• -idarbuojančio kun. 
Pauliau) Jatulio gražų, aukšto 
meninio rvgto vyskupo Motiejaus 

. Valančiaus leidinio zeroksinį 
į a:spaudą. Apie tos knygos pri

siųstus zeroksinius lapus laiške 
I P. ;. -. iip rašo: 

"Tai iš nepaprastai gražiai pa-
j ruošta B; L^iumentalinės kny-
Į gos, kuria 1^67 m. vy^k. Valan-
j žius atsiuntė popiežiui Pijui IX-
I jam. Jis pars iš\ertė į lietuvių 
įkalbą :o popiežiaus 1854.XII. 18 
' duotą bulę "'Ineffafeilis", kuria 
skelbiama Marijos Nekalto Pra
sidėjimo dogma. Valančiaus 
tekstą kaligrafiškai išrašė grafie
nė Idalija Platerienė, kiekvieną 
puslapį papuoldama Lietuvos 
laukų ir miškų gėlėmis bei uo-

1975 m. Vir$el| piešė Vladas Vi-
jeikis. Tiražas 250 egz. Spausdi
no "Minties" spaustuvė, 417 
Burwood Rd., Belmore, N. S. W., 
2192, Australia. Rinkinys 70 psl , 
kaina 2 dol. 

• Pranas Enskaitis, RŪTOS 
IR LELIJOS. Skautiški apsaky
mai. Piešiniais ir nuotraukomis 
iliustruotas 134 psl. leidinys. 
Kalbą žiūrėjo Vladas Kulbokas. 
Tiražas 500 egz. Spaudė Lituani-
ca Graphics 1976 m. Kaina 4 dol. 

[ Knyga gaunama: P. Enskaitis, • Antanas Skirka,* TU ESI 
NEPAMIRŠTA. Eilėraščiai. B-i 
leido Lietuvių žurnalistų sąjun- j 3 7 3 Charlton W., Hamilton, Ont. 
gos Sydney skyrius Australijoje j Canada. 

gomih. Tie piešiniai yra spalvoti 
ir labai gražūs. Gal kada nors 
juos bus galima ir išleisti su spal
vomis — būtų gražus albumas. 

Fqfi Valančiaus knyga yra su 
medžio viršeliais. Jdėjau abiejų 
viršelių fotografijas. Juose gra
žiai išpiausfytos gėlės, d pakraš
čiais aplink —- lotyniški tekstai, 
imti iš Giesmių Giesmės, kurie 
taikomi .Marijai. Pirmajame vir
šelyje vidury pritvirtinta meta
linė Vytis su kampuose kažko
kiais mažais herbais. Užpakali
niame viršelyje —Platerių her
bas (bet tai yra tik rastoje foto
grafijoje; iš tikro paskutinio vir
šelio metalinių plokštelių jau 
nebėra — jos dingusios). Kny
gos nugarėlės medyje irgi loty
niškas įrašas, panašiai kaip ir 
uždarymo dviejose juostelėse 
taip pat išpiaustymai. Aš tuos 
visus tekstus turiu. Juos nurašy
siu su paaiškinimais. 

Jau anksčiau žinojom? kad 
kažkoks leidinys iš Valančiaus 
laikų yra Vatikano bibliotekoje, 
nes kažkada buvo išstatytas mu
ziejuje, parodant gražiai išpiaus-
tytus viršelius. Bandėm surasti jį 
pernai, bet veltui. Tik dabar, 
kard. Samorės dėka, pavyko šią 
knygą surasti". 

Mūsų išeiviškoji bendruome* 
nė atliktų didžiai vertingą darbą, 
jei pasirūpintų šį brangų lietu
viško meno leidinį iškelti iš ar
chyvo i dienos šviesą ir išleistų 
yo spalvotą fotokopiją. Tai būtų 
kad ir pavėluotas paminklas tam 
mūsų Didžiajam Vyskupui, mi
nint jo mirties šimtmetį. p. 

i r»hirącn Savingc; Otters You A Chotc* Ot These Beautifui 

COLORTVSETS 
MHiLE YOU EARN 6\t\» to 7u 

savas, kad jj vartoja valdybų pir- dinamasis seimas, sprendžia 

išėjo L. Damb-
riūno paruoštas ir A. Salio bei 
Pr. Skardžiaus redaguotas "Kal-

ANNUM 
PtOAJ. ACCOUWf 

9W>J?*' 

Siame numeryje: Leonardo An-
driekaus i? Jolantos Malerytės po
ezija; visada [domios redaktoriaus 
mintys gyriuje "Antai"; pokalbis 

: versta iš rusų I ̂  j y ^ u o j , , mūsų asrafiku Romu | 
n a Z y T a ! e m ^ \ e n k ų . .^ !Viesulu: stabtelėjimai prie Jono' 

Aisčio h }o poezijos, studentiškas zvvany ar vokiečių so genant, turi tolimą kel a. s.ek,ant meno " j į y f c f c , kelionių išlaidos 1975 m.į b ū t i _ „ d i n a n ^ ^ - T m i - ^ f f v ? * • 
tybių. Penkios j t sudarančios dar- b u v o 896.50 dol. Jis su keliais £ ? „ A ^ T ^ - ^ W din" l I $ o k a l b i s P " e K r i k s č f o n - v b e s 

nos pasižymėjo J. Karosui prastu! bendradarbis sugriovė! d ' a b a r ^ t . s i r a n d ą kf* l r t . i r d a u " • - ' - - - * -
melodingumu, bet buvo s u j u n g - i ^ e ^ S S t ^ ū 3 f r a ^ a T b t 
tos su įdomiu, naujesnės harmo-! ?ios a t s k a l o s s u k ū r ė VLO vadina- >T » m * e . h g e n t u b e d a ^ b , u -
nijos pianistišfa, „komnanimen-! ™ £ 5 t ™ ^ L ^ . ' f d ^ a į Tiesa, Patarėjo svetur negalima aicomp«nifn«i-.mą.-palni Boach^ lietuvių klubą, j ri b e t p r i e m a m a s 1 9 5 0 D a s i . 

žymiai teigiamesni r̂ ryškesni Juonių stebėjo pirmąsias taip 
vaizdą apie jų autorių. Vlado vadinamas diskusijas tarp prezi-
Jakubėno "2emė kryžių ir smūt-jdento FoTdo ir kandidato Jimmv 
kelių" (žodžiai P. Karužos) »r Carterio. Ir 11. 
"Mėlvni varpeliai" (žodžiai B. į • n*i~. —- * i • T n.-„ . j . . . K , . v^ j Džiaugtis tokia Kalbine mušu Buivvdaite^) vra a u parašytos i . ^ ^ „ ^ • . . - . t .0 c . . . . -. T *.- . . i J7 v-envbe ar fa susirūpinti? Susi-Vmces Jonuškaites koncertams -_. ^^. ' . _ ; . ., . . . , . -. i .- »v- rūpiname, nes jos pamatą: netik-
laike vokiečių okupacijos. Abi . » . . . ^ - į ^^v w . %ai i 
. . , - .« ^ -i n- ̂ tai jau pnes oo metus, 1911, 
dainos (ypač tragiškos n u o t o t o ; Jflna$ } a W o n 9 k i s a5ė a i e t „ . 
p . r m o j O b u v o p u i k . a . ^ u g i h a i š - l ^ k a l b o s s i m a k s ę » 
raiška athktos, sudarant solistes1 

ruų- plati, nuotraukomis iliust-] 
ruota ateitirankrškos veiklos kro-' 
nika. 2umalo numeris taipgi pa-Į 
puoštas dail. Romo Viesulo dai
lės darbų nuotraukomis. 

o jame teikiama: vadinamieji! # S t a $ v . s ^ ^ ^ ^ KIŠKUČIO 
(ne: taip vadinami) prusai yra | VARDINĖS. Iliustravo VI. Stan-

čikaitė. Antroji laida. Išleido Lie-
tuviškos knygos klubas 1976 m. 

e. 
Tokia ta taip vadinamo byla, 

mums garbės nedaranti. Žinoma, j g į j ^ 
geras toks pasakymas: Šątnjos ^ ^ ^ d l 4 r a S č i l I rinkjnys vai-

• LITU 
Number .3 

.džiusia čia dabar keliamą klau-
tobulą ansambli su akompania-
torium pianistiškai nelengvame 
akompanimente. Autoriaus inter
pretacija būtų gal surišta vieto
mis su kiek greitesniu tempu, ta
čiau taip, kaip buvo pateikta, pil
nai įtikino. 

B dviejų K V. Banaičio dai
nų geresnio įspūdžio paliko **Sa-
vo skambančia daina" (žodžiai' r'[f C>arterlr Journal of Arts 
_ „ . , . . , <«-,. and Sciencse. Latuanus is pub-
Br. Buivvda.tes), negu • G i e s m ė j , . ^ b y m ^ ^ ^ ^ 
kunigaikštienei Birutei", kur, ne- Įi\m^ ^ 
paisant gari įspūdingo l i k imo , ! ^ ^ ^ ^ . ^ ^ Ą , 
norėtųsi labiau dramatinio ba l - f^ m e t u o s e > R>daguoja 9tK^iTą 

so. Dainos originalas VTH solo su j n a m € r į ^i^^ kuris g kelių re-
choru; aranžavimas solo balsui \dakcinės kolegijos narių. Sis 

Ragana taip vadinama dėl to, 
kad ji pati tokį slapyvardį pasi
rinko. Čia taip vadinama taisyk
lingai eina tariniu. 

Stasys Barzdukas 

auji leidiniai 
V<wun*e 22, 

Fa§l 1976. Lrthua-

G. Gudauskienės. 
Antroje koncerto dalyje po dvie-

rvaujasis numeri* yra redaguotas 
Antano Klimo (Unive«it>- of 
Rochester). Žurnalą adminis-

nus, 6621 So Troy, Chicago, Itt. 

kams. Kiekvieną leidinio puslapį 
ir kiekvieną eilėraštį puošia leng
va ranka dailininkės padaryti pie
šiniai. Knygos kaina 2.50 dol. 
Leidinys gaunamas "Drauge". 

Antroji šios knygos laida liu
dija malonų faktą, kad vaikams 
skirtosios lietuviškos knygos dar 
yra skaitomos, o geresnėms ir pa
trauklesnėms net reikia antrųjų 
laidu. Tiksliu eiliavimu ir aiškiu 
žodžiu parašytieji Stasio Džiugo 
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Sio numerio straipsniai: Bene 
diktas Mačiuika ' C o n t e m p o r a r y 1 ^ " 8 ^ 0 ^ ' kai*>> $ a k y 8 , m ' 
Sočiai Problem m Collectivized 
Lithuanian Countryside"; Auš
ra Marija Jurašienė "The Prob
lem of Creative Artistic Expres-
sion in Contemporary Lithu-
ania1'. 

Dailiosios literatūros ir meno 

mažųjų dainininku chorų re-
tokie 

jų nuotaikingi^ italų InĮpfCMO:|truojt Jon*$ Kųč^į| l Redąkcijof;puslapiuos: spausdinama Kazio. 
nistoOttorino Respighi romansų;ir adininistfadjbs a«rea«: iittia-'BradSuo aštuoni eilėra&iai, 8h' 

posmai: 
Aš esu lietuvis, 
Lietuvos sūnus. 
Aš žinau garbingus 
Jos laikus senus. 

Myliu Nemunėli, 
Jo N'eris —dukra, 
O jurię jos sotinė 
Lietuvos t&ira. 

M E S K A L B A M E L I E T U V I Š K A I 

Enjoy Vour TV NOW PLŪS 
EARNINTEREST 

5 \ % » ? * » TT» r j T , , - - * . - . 

CHICAGO SAVIN' S fc LOAN i S S O C lATKIN 
oegnAssso^cs 
KIBS O»*T0«i Sroet^ 
3 t -.^ - -i LUNUOMilI 

MJflRAbmOSt 

CMtCAdO, U.lNO«S I 
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fciRUTĖ POKELEVlČIOTĖ LAIMĖJO 
"DIRVOS" NOVELIŲ KONKURSĄ 

^Tradicini, kasmet skelbiamą vargstantis, net sumą vis psrtBdi-
"Dirvos" novelės konkursą š ie- įnamis Simas Kasehonis. Jo ski-
met laimėjo rašytoja Birutė Pū- j riama novelės konkurso premija 
kelevičiūtė. Kcmkursan šį kartą yra 600 dolerių, 
bu.o prisiųsta 11 novelių. Verti
nimo komisij-a buvo sudaryta 8 
Floridoje gyvenančių rašto žmo
nių: Vilius Bražėnas (pirm.), dr. 
Henrikas LukaŠevičius ir Leonas 
Virbickas. Is ko-nkur^an atsiųstų
jų rankraščių atrinkta ir premi

juota novelė "'Grįžimas", pasira
šyta slapyvardžiu Bijūnas. Voką 
atplėšus, paaiškėjo, kad Bijūnas 
yra Birutė Pūkelevičiūtė. 

Premijuotoje novelėje rašyto
jos vaizduojama šiandieninė iš-
eivilkojo — mūsų pačių gyvenl-
mo iškarpa, įkūnyta atrinktame 
žodyje ir apgaubta skaidrinan
čios nostalgijos nuotaika. Tai po 
daugelio metų grįžimas žmogaus 
i tas vietas (novelėje konkrečiai 
į Montreaiį). kur buvo žengti pir
mieji žingsniai šiame kontinente, 
kur buvo tiek polėkio, tiek svajo
nių... Ir štai dabar... po daugelio 
metų... 

Konkurso mecenatas ir šiemet 
yra tas pats, tiek jau metų nepa-

• * • ! *»»#•?*> - J 

DAIL. A L D O N O S VARIAKO-
JIENES PARODA CHICAGOJE 

Dzūkų draugija lapkričio 12-
-21 d. ruošia dail. Aldonos Va-
riakojienės dailės darbų parodą 
Čiurlionio galerijoje. Jaunimo 
centre, Chicagoje. Dail ininkė jau 
daugelyje parodų yra dalyvavusi 
Los Angeles mieste, o Chicagoje 
bus regima pirmą sykį. Būvu-j 
šios kitur jos parodos buvo ga- i 
na sėkmingos. Dalyvavo ne tik 
amerikiečių, bet ir lietuvių ruoš-, 
tose parodose 

Dail. A. Variakojienė meną 
studijavo Los Angeles City kole
gijoje, Chouinard Art institute ir 
pas privačius mokytojus: V. 
Parkhurst, A. W. Smith, E. Eliff, 
B. Stutheit, C. Weidnour, J. Gre-
gory, J. Atsakura, D . Hanna ir 
Kwok Wai La u. Ji pasisavinu
si mokytojų žinias, susikūrė sa
vitą stilių. 

Kelios naujos lenku knygos Lietuvos 
praeities klausimais 

(Atkelta i š 2 pai.). 

cija ir kontrreformacija Lietuvos 
Didžiojoje Kunigą'kštijoje religi-
nės propagandos šviesoje), SL 
1973 m. Wroclawe. 

Su pastaruoju metraščiu risasi 
""Reformacijos rašytojų bibliote
kos" serija. Joje rfr. 9. 1971 m. 
Varšuvoje, buvo perspausdintas 
Stanislovo Liubieniecki'o 16£3 m. 
veikalas HISTORIA REFORMA-
TIONIS POLONICAE. X X X -
VI, 329 p., o NTr. 1 i, !973 m. — 
Andriaus Wengiersk';'o veikalas, į 

Amsterdame 1679 m, 

maitijos krikštas, 4 ) Senas ir nau
jas tikėjimas ( X V - XVI a . ) , 5 ) 
Parapijų tinklo raida, 6 ) Katali
k ų ir protestantų dvasininkija, 
7 ) Bažnyčios ir s ielovados klausi
mai , 8) Kulto sąvokų sutautini-
mas po Reformacijos, 9) Religi
nė literatūra taut ine kalba ( X V I 
— XVIII a . ) , 10) Visuomenė ir 
Bažnyčia n u o X V - j o iki XIX a. 
pradžios, 11) D e v y n i ų š imtme
čių balansas, 12) Iš falsifikuoto 
vaizdo istorijos. Pastarajame sky
riuje aptariama to klausimo isto-

• riografija, nurodant būt inumą la-
J B R T Q U A T T u 6 R " s L A v b f i l - l b a , : k r i t I § k a i vert int i tą literatū-

\E REFORMATAE. Irmmmis; •? • " * ^ , e S a m a d T U J « . , t e n d e a -
nu-

jam rūpėjo pavaizduoti Lietuvių 
v isuomenės pasaulėžiūros pasikei
t imus 700 metų bėgyje. Girdi, 

daug paliestų klausimų dar reika
lauja nuodugnių ir papildomų 
tyrinėjimų. 

įleistas 

Birute Pūkelevičiūtė, "Dirvos' 
velės konkurso laureatė 

no-

• I 

Dail . A. Variakojienės parodos 
atidarymas bus lapkričio 12 d., 
7 vai. S0 min. vak Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. Paro
da bus atidaryta iki lapkričio 21 
d. Lankymo laikas: šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 10 vai. ry
to iki 9 vai. vak, šiokiadieniais 
7-9 vai. vakaro. 

U Ž SAVAITĖS PRASIDEDA 
" A N T R O KAIMO" 

SPEKTAKUAI 

Chicagoje gyvuojančiam 
linksmo, satyrinio teatro sam
būriui "Antram kaimui** šiemet 

Irnpdmis: 
Polonicarum, Bohemicarum, Li-
thuanicarum, RussLcarura, Prus-
sicarum. XXV. 629 p. Prie abie
jų veikalų pridėtos olačios įžan
gos ir indeksai (visas tekstas vien 
lotynų kalba). Abiejuose veika
luose, greta duomenų apie Re
formaciją ir Lietuvoje, taip pat 
yra nemaža medžiagos ir apie ano 
laiko kultūrinį bei politinį gyve
nimą Lietuvoje. 

3>. Marceli Kosman D R O G I 
ZANIKU P O G A N S T W A U 
B A L T O W (Pagonybės nykimo 
teitai Baltuose), Wrod*> 

we, Lenkų mokslo akademijos 
leidinys, 1976 m. , 288 p. Studija 

c ingų veikalų^ vienašališkai 
šviečiančių praeities i'aktų, arba 
net operuojant išgalvotais pasa
kojimais, vadovaujant is romantiz
m u ar polemikos tendencija. Pa
baigoje autorius pabrėžia, kad 

UllllllllllllllllllllllllllllllllllllttililIllfHI'-
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TYPEWR1TERS, 
ADDING MACHINES 

AND CHECKWRITERS 
Nuomoja, Parduoda, Tais* 

Virš 50 metų patikimas jums 
patarnavimas 

Pbone — 581-4111 

MES STENGI AM £S DUOTI LIETUVIAMS C - iiSI A 
PATARNAVIMĄ IR GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS. 

ĮSIGYKITE LABAI PATVABIA IK EKONOHIaJK.\ 
SUSISOS&DfO PRIEMONĘ. 

A t v y k i t e p a m a t y t i 
Naują 1977 mažą Cfcrysler 
ekonomiška Qd 22 myfis galiom $4,950.00 

Cordoba 2-Door Hardtop 

Sutaupysite iki $1,500 pirkdami 1976 metų Chrysler ar Plymouth. 

Turime jaunuoliams masinu: Cadillac, Buick, Pontiac, Oidsmobilc ir 
kitų, taipgi importuotų. Įvairių kainų. Pradedant nuo $100. Mūsų dirbtu
vėse prityrę mechanikai pataisys karoseriją (Body), sparnus (Fenders) ir 
sureguliuos motorą 

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515 
Seniausias automobilių pardavėjas Clr'csgoje, gerbiamas viri 50 metų. 

E 5818 S. PulasU R«L, Ctaicago £ 
pradedama duomenimis apie se - ; = 
nuosius prusus. Kiek pa.jeeiami ir j 
latviai. Bfct labiausiai veikalas lie
čia veik vien lietuvių pagonybę ir 
Krikščionybės įsigalėjimo raidą 
Lietuvoje. Veikalą sudaro šie sky-

sueina 13 metų. Todėl ir naujo|riai: 1) Prūsų misijos politinis 

Varisk< Drieu-o saulėtekis 

Filmų jvairumai 
STASĖ S E M Ė N I E N Ė 

"SILENT MOVTE" yra režisie
riaus Mel Brooks geriausias filmas, 
nors ir kiti jo filmai buvo geri. Šis 
yra juokingiausias, sunkiausiai pa
statomas, labiausiai pavykęs. 

Iš tikrųjų "Silent Movte* visai 
nėra begarsis. Atvirkščiai, net per
daug triukšmingas su savo nuolati
ne muzika ir perdėtais įvairiais gar
sais, palydinčiais vieną ar kitą 
vaizdą. 

Gal tik vieno elemento trūksta — 
garsinio filmo pagrindo — dialogo. 
O ekrane išrašyti neva dialogai, 
kaip būdavo senuosiuos, negarsi-
•ruose filmuose, yra patys juokin
giausi. Stebi šių laikų gerų spal
vų filmą ir nenori tikėti, kad galė
tum džiaugtis komiškais užrašais. t 
atstojančiais mums dabar nepamai- j 
nomą garsą. 

Šitoji labai juokinga, nepaprastai 
triukšminga Holrywoodo komedija 
prasideda gana lėtokai, bet įsibėgė
jusi, kulminaciniame taške yra vi
sai puiki, o į pabaigą vėl "sumažina 
gazą". 

Filmo turinį galima nupasakoti 
vfcnu sakiniu. Režisierius Mel Funn 
(vaidina pats Mel Brooks), refor
muotas alkoholikas, svajoja atgai
vinti savo karjerą Hollywoode, su
režisuodamas negarsinį filmą 1976 
m. 

Kalbamo dialogo nebuvimas visai 
nenusilpnina charakterio. Mel 
Broote savo mimika suvaidina visą 

eilę gaišių juokdarių: Chaplin, Lfoyd, 
Kcytoo, brolius Mane ir Ritz ir ki
tus, net iš televizijos žinomus. 

Kartu su Marty Feldman ir Dom . 
DeLuise, Brooks dūduodamas fcril 
pia aplink Hoilywoodą (pažy 

mėtą kaip "Greater Los Angeles" 
filmų sostinė), susikimšę i minia
tiūrinę sportinę mašiną, ieškodami 
angažamentų k" sužeria į krūvą tik
rame gyvenime žinomas žvaigždes: 
James Caan. Ann Bancroft (gyve
nime Brooks žmona), Paul New-
man, Burt Reynolds, Liza Mirmelli, 
Marcei Marcedu. Taipgi kiek dides
nė rolė atitenka Sid Ceasar. 

Filmas nėra per daug ištęs
tas, trunka tik pusantros valandos 
h*, kaip komedijai tinka, užsisklen
džia laiminga pabaiga. 

Nors filmas skiriamas visai šei
mai, tačiau yra kiek ir vulgarumo, 
bet h* tai atrodys vaikams labai 
juokinga. 

sezono premjera lapkričio 13 d-
"Playhouse" salėje. Marquette 
Parke. Kiti spektakliai — lapkri
čio 14, 20 ir 21. Seštadieniais-'pra-
džia 8 vai. vak., sekmadieniais -
6 vai. vak. 

Šių metų. sezono programą su-
! darys apie 30 ilgesnių ir trum-
i pesnių humoristinių vaizdelių, 
1 užgriebiančių lietuviškojo gyve-
! nimo aktualijas: ydas ir dorybes. 

Scenoje reikšis "Antro kaimo" 
praėjusių sezonų veteranai: Jura-

j tė Jakštytė, Vaigailė Kavaliūnai-
į tė, Juozas Aleksiūnas, Eugenijus 

Būtėnas ir Romas Stakauskas, 
bet netrukus ir debiutinio 
jaunimo: Dana Noltaitė ir Jurgis 
Riškus. Jiems talkins dail. V in 
cas Lukas, šviesų garsų ir efektų 
tvarkytojas Jonas Kaunas, o vis
ką diriguos prievaizdas Algirdas 
Titus Antanaitis. 

ISTORINIU R O M A N U 
KŪRĖJAS 

Šiemet sueina 60 m., kai mirė 
Henrikas 
1916 m. 

aspektas, 2) Pagoniški baltų įsiti
kinimai, 3) Aukštaitijos ir Že-

joje, sulaukęs 7 0 m. amžiaus. 
Savo beletristika, istoriniais ro
manais pasiekė .tarptautinio gar
so. Publicistikoje naudojo Litw.e-
so slapyvardi. SaSfe istoriniuose' 
romanuose mini ir lietuvius. l i e 
tuviškai išversti jo kūriniai: D y 
kumose ir giriose, Q u o vadis?, 
Kruvina teisybė, Ugnimi ir kala
viju, Be dogmos, Eikime paskui 
Jį, Tvanas, Kryžiuočiai. 

KAMANTAUSKO M7R77ES 
25 M. SUKAKTIS 

Kalbininkas ir vertėjas Vikto
ras Kamantauskas mirė 1951 ra.' 
lapkr. 1 d., teturėdamas 52 m. • 
amžiaus. Šiemet 25 m. nuo jo ; 
mirties. Mirė jau išeivijoje, N o r - j 

woode, Mass. Studijas buvo iš
ėjęs Yale universitete, gi imęs jas 
Prancūzijoje. Yra parašęs gausiai 
straipsnių kalbos klausimais, pa-

MAROUETTE PHOTO 
SUPN.Y 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu pkmu atidedant pabrink
tus reatanems ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų <Wo nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
TeL PRospect 6-8998 

Cbicago, minais 

G R A N E S A V i N G S 
A N O L 0 A N A S S 0 C I AT I 0 II 

B. B. PTETKIEW1CZ, Prea. 

25SS West 47fh Street Tel. LA 3-1083 
PLENTY OF FREE PARKENG PLACE 

VALANDOS 
PIRMAI), ir KETV7HTAD. — • • . r. lkt « v. » 
ANTRAI), ir PENKTAD. — 9 v. ryto iki S v. vak. 
jWc*j»AT> 9 v. r 1*1 15 r. <J. — Tr«̂ Ha<l. u*«»B.ryta 

7%% 6V:% 
Motama už 1 m. 

5%% 

. 

$1^00 Mkrimom $1,006 

PINIGAI JNSSm IKI 15 D. PELNO NUOMMCIU8 NUO 

Dividendai mokami kas 3 mėnesiai 

••NMBeSNMBMMEBS 

ruošęs vadovėlių ir išvertęs apie* 
Sienkiewiczus. Mirė j 40 veikalų: Haggardo, Ro l lando , \ 

lapkr. 15 d. Švčrcarf- f Hugo, Zweigo. Dickerao n* kitų. 

^IIIMiiltliitlMUtliimUHUHMUI pi 
A. TVERAS i 

t m W. M i Strtet - TA « E 7 - » 4 I 
ir taisymas 

5 
s 
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1976 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
DAR 7RA VIETŲ SEKANČIOSE EKSKURSIJOSE: 

GRUODŽIO 7 fld GRUODŽIO 15 D. (1 savaitė) Maskva, VUato HHM 
GRUODŽIO 28 »W SAUSIO 4 D. (2 savaitės) Maskva, VTtofas, Ryga SfJMI 
KAINOS PADUOTOS NUO NEW YCRKO ARBA BOSTONO — NUO CHICAGOS REIKIA DAR PRIDĖTI 

VISAS GRUPES LYDĖS PATYRĘ VADOVAI. VISO S GRUPES BUS 1 DIENĄ VEŽAMOS I KAUNA. 
TAIP PAT IR I TRAKUS % DIENOS. 
M77 METŲ EKSKURSIJOS \ LIETUVĄ PRASTD£S GEGUŽES MENES}. PRAŠOME REGISTRUOTIS 
IS 

EKSKURSIJOS I KITUS 
4 D. 

LAPKRIČIO B D. 
VASARIO MĖNESĮ 
BALANDŽIO MĖNESI 
BALANDŽIO MĖNESI 

(7 dienos) 
< 7 * e w s ) 
(7 dienos) 
(7 dienos) 
(14 dienų) 

J MEKSIKĄ 
I HAVAJUS 
t HAVAJUS 
) HAVAJUS 
1 ISPANIJĄ 

tmja 

VISOSE EKSKURSIJOSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 
S K U B Ė K I T E R E G I S T R U O T I S ! 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAO 
9727 Soutt? V M m Attrme 

Ctiic^o, Hlinois 60643 Tt». (3(2) 2384787 
Air fares «ubi«ct to ehangte &nd/«i J W I T : M « apkrovai 

Taip p*t darome iikviatimu* glmims pmtmvčiaivimni Atamztuiš. 

mma&7uwnz!2,'mKezzmm& ujmi^mĘZwmr?^m&-mfr~mm~^^' amm 

B JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIŲ DOVANAS l LIETUVĄ IR {VAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos Rimos 

PACKAGE EXPRESS & TRAV1L AGENCY, INC. 
(L1CENSED BY VNBBHPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA ISTAIGAi 1776 BROA0WAY, NEW YORK, N. Y. 10019 
TEL — 581-6590; 581-7729 

Siuntiniai , šo&čiasa i per m f ^ ų firmą, paskyrimo v ietą pasiekia trumpiausiu iaiku. Siuntinių 
p r i s t a t y m a s g a r a n t u o t a s . Vis i m u i t a i apmokami m ū s ų ištaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA. 

Pr ie firmos skyr ių yra k r a u t u v ė s , jose ras i te žemiausiomis kainomis pasirinkimui {vai. 
r iauš ių audinių , ta ip p a t m a i s t o produktų, odos ava lyne i ir kitų daiktų. 

ry to iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadie-
rdataM* 

M I S I S K Y R I A U 

• m 
jAiHn*)r<. 5 i . vl^. _ 
BrooMfSv M. Y. 11218 — 4S5 

' J o O, H. Y. — Ttl 
ChJeat* 22, M. ~ 1241 1 
C.hieajoų QL BM8B — IS8S 

•~ »utt«n .t, jtur v -
IBSMU - ? H ^ , — iitfti amt 
" ' - • — T " * > ^ ^ ! , w '' 

Mlssl t Oasaa — 122-128 BBBata* Ai 
Los AausBi 4. GaM — 138 So, Vcnsent A 
New Y«% X, N. Y. — 7» JJ8BJI A 

i 
R i. 

HERKiMEA, V. Y. 

Vew YS«k %, H. Y. — 224 E. 8 8 t 
*» mrė B*»cK. n*. **n9 — »?«• ' - »:t. 
PtriuwVMf>o.a u^ t**. — 821 W. Glrard A 
Phftc .̂< I•-»* 88827 — 22847 Black Canvm rTwy. 
Rahw>y, N. 2. — 47 East 
aVssr SsstagB, BU. — 1882 KssMMbsc Assv 

M. JL — 41 BfJsBSUnl A 
n. Y. 12284 — 811 Maresftas Straet 

fh 888BBBj Q B « « M . N. Y. 11421 — 88-14 Jamalea k 

— 284 
MeKENNAN 



99. m €43) - ptl • DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATCRA Šeštadienis, 1976 m. lapkričio mėa. 6 d. 

APMOKYMAS LENKIJOS 
FABRIKE Spygliuotfnes mintys ?m*^mw!><*4*WFy$'®$^:A 

— Tedžiul Kennedžiui ir ki
tiem politiniam vadam vadintis 

Pasakojimas liečia indoktri-
nacijos sesiją Lenkijos fabrike. 
Partijos pirmininkas aštriai patiem katalikais ir ginti abor-
priekaištauja nariams už nesi- ^ yra toks absurdas, kaip tu-
lankymą į mi t ingus: 

— Sėdite namie ir nieko ne
išmanote! 

Savo nuomonei patikrinti jis 
parenka vieną darbininką ir 
klausia: 

— Kas yra Brežnevas? 
— Aš nežinau, — vyras pa-

• trauko pečiais 
— Matote, jis nežino, kas 

jis nežino, k a s y ra šlovingasis 

rėt i žydą 
g in t i 

advokatą nacizmui 

Therese Lasko^cski 

— Nieko nėr taip kvaila, kai p 
eiti atostogų, neturint iš ko. 

Arnold Glascnc 
— Juo žmogus senesnis, juo 

jaunimas triukšmingesnis. 
Leo Aikman j 

— Birža y ra pagadinusi dau- ' Rudens raganos Pieš. R. Palčiausko 
Sov. Sąjungos vadas. Va, kas g*au apetitų, negu virtuvė, 
išeina iš jūsų lindėjimo namie Will Rogers 
ir partijos mitingų nelankymo. — Dauguma tarnautojų džiau-

Kreipdamasis j kitą darbinin- giasi boso atostogomis lygiai 

PASISVEIKINIMUS ATSISVEIKINANT 
Tenka pasakyti, nėra jau taip 

labai liūdna, kad visa baigta, 
fcad tenka atsisveikinti su pasis-
veikintojais, visais rankų tiesėjais 
ir kratytojais, nes jau išrinktas j 
prezidentas, gubernatorius ir 
daug kitų svarbių asmenų, be ku
rių eilinis žmogus būtum žuvęs. 
Jau niekas tau neties rankos, da
bar jau galėsi gyventi malo-i 
niais prisiminimais ir gaivinti • 
savo širdį pažadais, kuriuos tie,' 
už kuriuos tu balsavai ar nebal-: 
savai, teikė. Tiesiog malonu pri-1 
siminti, kaip jie visus mažuosius | 
žmonelius my!ėjo,kvietė, sodino' 
šalia savęs, glostinėjo ir pažadi 
nėjo. Tiesiog pradėjai žmogus ti
kėti, kad visais vamzdžiais, ku • 
dabar teka vanduo, tekės vynas. 
Ak, ką čia ir <a'bė::, pieno iv 
m'da'j- upės bėję.-, n ;r-
karn. r^b^rt-ik;, ož tėvynę I 
v'3 v oti. arba net 
ir su tavfrri >graiHOtL Ir 
itai ; • T i nebėra 
n":- :ų ranku kraty i i svei-

o, nei pažadų, a '• šypsnių. 
r.2i visok ausiu vilionių. Vėl rei
kės laukti keletą metų, kol širdis 
nuramins šaunieji pažadai, vie
nas už kitą geresnių kandidatų 
nuostabūs įsipareigojimai savo 
• arzsą balsuotoja nuvesti į rojų. 

Po visos šios pažadų gadynės 
dabar tenka vėl gyventi realiu 
gyvenimu. Ir jei reiks kada susi
tikti su išrinktuoju, teks gerokai 
galvelę pasukti, kaip jį pasiekti, 
Opa didysis pažadų laikotarpis 
baizesi, ir sudiev visiems rankų 
: e.^ --~ ir kratytojam. 

šiais rinkiminiais mėnesiais 
buvo labai malonu klausyti gies
mių apie artėjantį rojų, kartais 
teko net susirūpinti, kaip žmogui 
reiks gyventi tokiame gėrybių 
pertekliuje, kur žmogų žudys dy
kinėjimo epidemija. Bet gal kiek 
ir per daug išsigandome, gal 
nuostabiųjų pažadų šulinys ne
bus tiek pripildytas, ir iš jo ke
liami kibirai, atrodo, bus tuštoki. 

Svarbiausia neužmiršti to, kad 
buvo žadėta. Jei teks pas kokį iš
rinktąjį žadėtoją kreiptis, tai rei
kia nusinešti ir jam parodyti bu
vusias nuotraukas, kad prisi
mintų, jog tikrai tave buvo susi
tikęs. Jeigu jau vėl geisi, kad tave 
priimtų, tai būtinai pasiimk prie
kabą ir nugabenk visu tuos lapu
kus, laikraščius, straipsnius, vi
sus popierinius pažadų krovinius, 
kad būtų lengviau pasisveikinti 
dar kartą. Žinoma, tam ir paža
dai, nes pažadėjai — patiešijai, 
neišpildei — nesugriešijai. Juk 
nieko nėra svarbiau, kaip paguo
da. Ji mažina nervų įtampą, tie
siog žmogų užpila išgarsintoj 
Jausmų darna. 

Jeigu gyvenimas eis kiek ki
taip, negu buvo žadėta, tai varg
šas kandidatas nekaltas. O jeigu 
jis jau nebenori su tavimi svei
kintis, tai turi suprasti, kad žmo
gui reikia pailsėti ligi kitų rinki 
mų, ir tiek rankas prikra'ęs prie? 
rinkimus, turi teisę dabar nauju 
sveikinimų atsikratyti. 

įvairių rinkiminių debatų me
tu matėme, kad po debatų vie
nas ar kitas iškrinta ;š ratų ir pas
kui aiškinasi, kodėl taip buvo. 
Gi mums baisiausia buvo pagal-

VYSTYKLŲ MENAS 

Iš Londono pasral U P I a*?en 

ką, jis klausia: 
— Kas y ra Gierikas? 

Klausiamasis irgi nežino. 
— J is niekad negirdėjo apie 

j§ j mūsų Lenkijos vadą! — sušun-

tiek pat, kiek jis pa t s džiau 
giasi. 

George Hoeksema.i 

— Teisingumas tada, kai jau
noji po jungtuvių prisipažįsta. j ie atsakė. 

Sumišęs tėvas toliau teiravo-
— Televizija, tai prietaisas, į « . i r j am paaiškinta: 

— Matai, tėti, mes jau giedo
jome, meldėmės i r sakėme pa
mokslus, o dabar lauke an t laip-

vojus, jeigu tiek daug turės.mc turą "Chicago "Sun-Times . . — ^ _ _ 
dolerių, kiek žada, tai mus visus spausdino tokią reikšmingą ži- K a pirmininkas. — va, kas iš- ^ . y a i k m o t i n a 
jie nuspaus, kaip šieno krūvos, nią: ! e m a l š sėdėjimo namie ir par- *~ 

Bet buvo progos prisiminti ir Į "Dvidešimt du priteršti vys- ^ J 0 8 mitingų nelankymo! 
sovietinius debatus. "Chicago l tykiai kabo išstatyti šiuolaiki- - * kambario kertės pasi- ™ ™ palengvina tinginiavimą. I 
Sun Times" dienraštyje spalio nių menų instituto naujoj gale- S*1"8** balsas: . — Su baisia įtampa, kuri ma-; 
22 d. vienas parašė, kad Sov. Są- rijoj (Londono Inst i tute of — Tunu jums vieną klausi- ne buvo apsėdusi naktį i r dieną,] rūkome 
jungoj irgi būna laisvi debatai, , Contemporary Arts New Gal- m * drauge pirmininke. Kas yra jei būčiau nesijuokęs, būčiau | * 
kai draugas Brežnevas kalba at- Tery) . J ie yra darbai dailinin- Novakas? miręs. SVARBUS ARGUMENTAS 
sistojęs prieš veidrodį. kės Mary Kelly ir jos trejų me- — Aš nežinau, — painiojasi Abrakam Lincoln į 

Šiaip ar taip, vėl grįžtame į, tų sūnaus. Vystyklai dėl higie- P i n m m n k a s . — J o k s asmeninis žavumas 
kasdienybę, pasibaigė linksmieji • n o s chemiškai apdoroti ir įmoni — ^ a — atsiliepia t a s vy- n ė r taip įžymus, kaip linksmo 
rankų pa~~aud ;ma' a*s: :veikina- į tuoti bei įrėminti tvarkingom n s l s «ertes, — .leigu sėdėtum temperamento žavumas. 

eilėm Kiekvieno vystyklo apa- • " • * " i r nevaikštinėtum į t - | „ Tr_ 
3 ^ . :L^»_. įž čioj y r a įrašas, ką kūdikis buvo daugybę mitingų, t a i susektum 

*>*f ^ \ valgęs bei gėręs tą dieną, kai k a d Novakas sukasi apie t a v 

VAIDINANT BAŽNYČIĄ RINKIMŲ METAIS 

Žmogus, parėjęs namo, rado Galima šnekėti, kad j a u iš 
savo vaikus ant priešakinių tikrųjų y r a atėję rinkimų me-
laiptų ir paklausė, ką jie čia da- • ta i . 
r a — Užsuk televiziją, ir matysi 

— Mes vaidiname bažnyčią, daugiau politikų, nekaip preky-

Ant t i l to stovi vyriškis, pa
siryžęs nusižudyti. Bet vis del
sia. 

Reporteris nerimauja. Pa.^a 

binių reklamų, — tvirtino Me
nas šnekovas. 

GARBINGA LIETUVIO 
ŠEIMA 

Lietuviukas į lituanistės mo
kytojos užklausimą, koks jo 
vardas, i r į prašymą išvardinti 
visus jo šeimos narių vardus 
bei pavardę: 

— Mano jaunesnysis broliu
kas vadinamas šešku, sesutė — 
vištele, vyresnysis brolis — bu-

Henry Van Dyl:e ^ S k l l į M įgr iso ," i r l i s h ' ^ - Tėtė mamyte vadina ka r 

darbas pagamintas. "Jie y r a žmoną, 
menas todėl, kad aš taip sa
kau" — pareiškė Miss Kelly. 

(mk) 
— Kur k a s nors atliekama 

vien atžagaria ranka, s tenant 
bei spiaudantis, t en ir rezulta
tas išeina apkiautęs, su daur 

Zoologijos sode lankytojus klaidų, skylėtas, gal net biau 

. . — Kas sustabdys debesy p-, 
dangėje, vėją periferijoje ir bei-
dalą blogai virškinančiuose vi
duriuose? 

Bronys Raila 

KOEGZISTENCIJA 

"Per prezidentinius debatus paaiš
kėjo, kad esame laisvi, todėl grįž
kime į Lenkiją." Pieš. Z. Petreikio 

me su visais ir pradėsime darbus, 
prakaite veido valgysim duoną 

stebino užrašas ant narvo, ku r 
buvo liūtas ir keli ėriukai. 0 t a s 
užrašas "Koegzistencija". Sodo 
direktorius paaiškino: 

— Čia nieko nepaprasta, t ik 
kar tas nuo karto tenka pridėt; 
po kelis naujus ėriukus. 

Palikimas 
Sakoma, Lietuvių fondas ieško 

palikimų, o tų palikimų yra aps
tu: 
Rašvt. Jonas Avyžius apysaką 
"Palikimas" išleido 1948 m. 

Rašyt. Anat. Kairys dramą 
"'Palikimas" išleido 1969 m. 

Poeto Fausto Kiršos "Paliki-
ligi kitų rinkimų, kada vėl mums j mas" išėjo 1972 m. 
pradės visko žadinėti. Lygiai taip | Rašyt. B. Pūkelevičiūtės drama 
pat ligi kitų rinkimų turėsime 
pamąstyti apie būsimus priėmi
m u s ir pažadus. 

Tačiau iš rinkiminių pažadų 
galime ir ko nors išmokti. 
Žodžiu, jei ką pažadėjai para
šyti, gali nerašyti, jei žadėja ; 

duoti kokiam fondui, gali ne
duoti , jei žadėjai mylėti, gali už
miršti , jei žadėjai padėti visuo
meninį darbą dirbti, gali neatei
ti, jei žadėjai iškepti tortą, gali 
sakyti, kad tai padaryti nepavy
ko. Ir mes vargšai žmogeliai pa
žadėti galim, jei žada ir žada di
dieji. Pagaliau net ir Sovietijoj 
an t pažadų visa komunistinė sis-

I 

"Palikimas" premijuota 1976 m. 
Na, ir kas gali sakyti, kad 

trūksta palikimų. 

Avinėliai 
— Prof. A n t Maceina parašė 

religinę knygą "Dievo Avinėlis", 
o okup. Lietuvoj R. Šavelis para
šė kolchozinę knygą taip pat 
"Dievo avinėlis". 

kreipiasi į būsimą savižudį 
— Jei dabar nešoksi, t a i ne

pateksi į šios dienos dienraščio 
laidą. 

APGAUDINĖJIMAS 
IR PASITIKĖJIMAS 

\ e , mamytė tėtę asilu, mūsų 
kaimynai mus vadina galvijais 
o mane tėveliai vadina paršu. 

SPYGLIUOTINE KRONIKA 

rus pažiūrėti. 
A. TamoZa't's, SyJ 

— Ilgai negrojau, gal dėl to, 
kad niekas nevertė. 

Prieš t re jas ketverius metus 
grojome vestuvėse kažkur Pas s 
Lake. Grojome lauke, pavi lk i 
ne. Tačiau ten buvo tiek pr iv 
sę uodų. jog grojant valsus, 
žmonės manė, kad mes. orkest
rantai, šokame kažkokį greita 
'rock and roll". Mat, rankomis 
negalėjome nubaidyt i tų uodij. 
reikėjo bandyti j a i s nusikraty 
ti. O žmonės tik žiūrėjo ir krai- . , . . .. . 

J , . , — Ar matai, kad c:a užrašyta 
pe galvomis, nesuprasdami, ko- j o g rūkyti draudžiama? 
dėl mes taip kraipomės. _ Atsiprašau, aš dar nemoku 

Algis Modestas, skaityti. 
Spaudos apžiūrėjimas 

KAIP RENKAMAS BENDRUOMENĖS 
PIRMININKAS 

NEPALIKS NENUBAUSTOS 

bausiu. 

ka velionio pirmininko kapo, 
neišsikasa ir ne.., l ieka ant ras 

CbJcagos J a u n i m o centro lei
džiamose Mūsų Žiniose" Br. P . 
K3., rašydamas apie jėzuitų mi-! būdas: bendruomenė išsirenka 
sijas Afrikoje, atskleidžia, kaip j sau patikimiausią vyrą pirmi-
renkami bendruomenės pirmi- Į ninku. Jokiai rodeziečių bend-
ninkai Rodezijoj. Esą : ruomenės grupei a r grupelei 

"Mūsų brolių misijų apygar- Į f i u o amžių nedingtelėjo galvos-
tema laikosi, ten vis žada rojų. 
Žodžiu, atsisveikinam su pasi-
sverkintojais ir rankų spaudėjais, I doe pirmininkas buvo labai g e - 1 n a mintis iš susirinkimo, kuria 
optimistiškai semdami nieką iš į ras žmogus, ka ta l ikas Mykolas j m e J*1" kito galvą a rba demok-
tuščio pažadu šulinio. Sudie. 

J.V. 
Chivero. J a m priklausė per į ratiškais rinkimais iškyla* nau 
10.000 tautiečių. Misionieriams! J*8 P1™11111*13- P ^ g t i ir iš 
jis daug padėjo. Sulaukęs žilos 
senatvės — 84 m. — susirgo, 

Raudonąja aikšte Maskvoj 
eina pilietis, dėvįs tik vieną ba-

^ t ^ ^ - w 

sirinkti kitą pirmininką. O jei 
toks negirdėtas, neregėtas reiš-

mirė ir buvo slaptai palaidotas I k m v s cvakt ir atsitiktų, rodė-1 J ~ 
už 200 mylių seserų vienuolių * * W tokius savo bendruome-į _ ^ t u r ^ t , viena ba 
kapinėse. Gedulingos pamaldos i "čs narius ir jų išrinktąjį p i r - ; ^ e t e i ? _ į ^ ^ ^ p^iici 
už velionio sielą i r tuščio kars-1 nuninką jei ne pirštais, tai bent : ^ ^ ^ 
to laidotuvės (nekrikščionį pir-1 ietimis užbadytų, kuokais už- j _ ^ ^ f . pamestą ra-
mininką laidojant, į karstą pa-; pumpytų. Taip, mano mieliau- j - _ ' a t g a k o i H e t i g 
guldo negyvą ožį) įvyko po mė- šieji ^ t u v i a i c ikagieciai .su-
nesio nuo mirties. Kodėl jie t a ip ; pranta, vertina ir gerbia auto-j | 
keistai savo pirmininkus laido- j " t e t ą juodieji rodeziečiai. Gar-
ja? Mat. naujo pirmininko at- 'įbės teismo jie nežino. Nusikal-
radimui yra du būdai. Vienas ' tėlius jis tegali teisti ir bausti 
yra besijaučiančiam geriausiu, &5 mokesčiu — maždaug savai-
ir norinčiam tapt i pirmininku tes uždarbiu. Jaunuoliams pa
gauti ir bendruomenės s u s i r i n - ; ^ 1 nusikaltimo rūšį ir dydį jis 
kime parodyti velionio pirmi- [ nustato įkirstinų rykščių skai

čių' 

Taigi afrikiečiai ke r ta tik ne-

nirtko galvą... Per tą galvą jis i r 
tampa apygardos pirmininku 
iki savo gvvos galvos. Va, ko- . . . . , j - i , . -. . J i ; gyviems pirmininkams galvas, del rodeziečių bendruomenes ^ . v .. .. , H. . , . . . o mūsuose beveik norėtų nuka-mirusieji p i rmminkai skubiau- T e n k a - ? 

ti, ar nebūtų verta pasimokyti 
iš afrikiečių, tik rykščių reikė-

siai ir paslapčiausiai laidojami: 
joks pirmininkas i r jo artimie
ji nenori, kad ir po mirties j a m 
būtų nukirsta ga lva . . Je i nie-j tų kirsti ne tik jauniams, bet 

j kas iii šauniausių, vyrų neužt in- į i r seniams. 

Las Vegas mieste nubaus-
už tai, kad vedė jau septintą 
žmoną, pilietis Moore, 34 m., pa-

— Kaip galėjai apgaudinėti i c i a u s t a S ( k o d e i t a ip darė, atsa-
žmones, kurie tavimi pasiti- k ė : » T o < j ė l 7 j ^ buvau kvailas", 
kėjo? — rūstavo teisėjas. \ _ skotij0je milijonierius 

— Jūsų prakilnybe, beveik W a u b e r pažadėjo premiją, kas 
negalėsi apgaudinėti žmonių, įrodys, kad škotai fce pagrindo 
kurie tavimi nepasitiki, — aiš- va^mami šykštuoliais. Premija 
kinosi teisiamasis. y ^ 7 5 , c e n t ų vertės. 

— Neva Yorko detektyvų 
įstaigos per pastaruosius metus 

Man įgėlė jūsų bitė, — esančios gavusios 17,418 mote-
skundžiasi praeivis bitininkui, rų prašymus surast i jų vyrus, 

— Parodykit, kur i taipj>ada- r ie išėjo nusipirkti rūkyti ir 
rė, i r aš ją kaip reikiant nu dingo (o \ y r ų tik 13 prašė su

ras t i dingusias žmonas). 

LigonHiė, ligonis 
Ir gydy;cjas 

Apie ligoninę Lazdijuose ko
munistinė "Šluota" taip rašo: 

LIGONIS: Daktare, nebega
liu! Bedirbdamas trūkį gavaul 

GYDYTOJA. O aš ką galiu! 
Ligoninė nežinia kada statyta. 
Chirurginiame — trisdešimt lo
vų ir nė vienos tuščios! Niekas 
nenori mirti, tamsta! 

LIGONIS (staigiai sudejuoja, 
jam bloga): Oi! 

GYDYTOJA (puola, prilaiko 
ligonį): Sesele! Amoniako! (A-
moniakas ligonį atgaivina) 
Tamsta, ligoni, nekrėsk juokų! 
Vietų, sakiau, nebėra! .Pakentėk 
— ir tave pirmąjį paguldysime 
kada nors naujoje Lazdijų ligoni
nėje. (Ligonis dejuoja) 

SESELĖ (guodžia ligonį): Li
goninė dar pernai užplanuota. 

GYDYTOJA: Taip, taip! Me
tukai — kiti, projektėlį, gal būt, 
nubraižys. Jei sveiki gyvi busime, 
sulauksime. 

SESELĖ: Sulauksime, sulauk
sime! Lazdijiečiai — kantrūs 
žmonės: naują mokyklą sata-
tė septynerius metus, o jie laukė. 

GYDYTOJA: Ir sulaukė! 
SESELĖ: Be miesto tualeto 

kenčiame ligi šiol... 
GYDYTOJA: Ilgai nekentęs: 

per dvejus metus jau pamatai iš-
i augo. 

LIGONIS (vėl sudejuoja): O 
ligoninė! Kada bus nauja Iigoni-

į nė! 
GYDYTOJA: Taigi, žada, ža-

Pagaliau, ligoninė, tamsty
te, — ne pirmo reikalingumo 
įstaiga. Čia tau ne restoranas ir 
ne... suomiška pirtis... Gydytis 
galima ir namie: valerijonais, 
krapais, kmynais, puplaiškiais, 
žąsies taukais, pelynais... 

S P A I J O REVOLIUCIJOS 
PROGA 

Blakės 

— Kas būtų, jei blakės taip 
šviestų ka ip šv. Jono vabalė
liai? 

— Tada Maskva at rodytų 
ka ip L a s Vegas. 

Spinta 

Sovietinis pilietis, nusipirkęs 
spintą, gir iasi : : 

— Nusipirkau spintą. 
— Ką tu į ją kabinsi? 
— Švarką, kelnes, ba tus . 
— Tai kaip t u tada į miestą 

išeisi? 

Batas 

Ai* 
KJ d .* 

— Ar yra dar krautuvėje tirpstan
čios kavos? — klausia tarybinis pilie-
•ls. 

— O ne. Jau ji bazėje ištirpo, — atp 
; sako pardavėja. 

http://cikagieciai.su-

