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IR ARTIMOJI PRAEITIS VERTA ISTORIJOS TOMŲ 
Pokalbis su „Naujųjų laikų Lietuvos istorijos" autorium Pranu Čepėnu 

Kertine parašte 
Lietuvių literatūra ir sovietine estetika 

Visai neseniai išėjo stam
bi lietuvių prozos rinktinė ang
lų kalba "The Lithuanian Short 
Story: 50 Years", Penkiasdešimt 
lietuvių novelės metų. Šioje Ste
po Zobarsko suredaguotoje ir 
New Yorko Manyland Books 
leidyklos išleistoje knygoje telpa 
dvidešimt devynių lietuvių au
torių novelės ir apsakymai. 

Savo įvade į šią antalogiją 
profesorius Algirdas Landsbergis 
atkreipia dėmesį į faktą, kad dau
guma novelių buvo parašytos 
po didžiosios 1940-ųjų metų 
kryžkelės. "Tais metais", rašo jis. 
"užs baigė Lietuvos nepriklauso
mybė ir buvo nutraukta 1918 me
tais prasidėjusi kultūrinė raida. 
Lietuvių tauta ir literatūra buvo 
įsiurbtos į totalitarinę viešpatiją. 
į Auschuatzo ir Gulago salyno vi
satą. 

"Nacių pož'ūr's f literatūrą 
b"vo Įžūl ai atviras, SS žurnale 
Pas Schvrarae Korps buvo tvirti
nama, jog lietuvių kultūrai lem-

pasitikėjimą estetiniu pradu, le-
n'ninį menų supolitinimą ir su-
vulgarin'mą. Lietuvių literatū
ra, kurios raida, poreikiai ir vaiz
duotės pavidalai labai skiriasi nuo 
rusiškosios, šiandien turi išs'tek-
ti svetimose ribose ir sirgti sveti
ma liga". 

Pasak Landsbergio, visa tai pa
teisinama "šventąja" social'zmo 
realizmo formule. "Maksimas 
Gorkis kadais viltingai aptarė šį 
metodą, kaip sugebėjimą žvelgti j 

Išeivijos lituanistika pastaruo
ju metu vėl gali pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti stambiu leidiniu. Šį 
kartą papildytas Lietuvos istori
jos mokslų aruodas. Tai pirma
sis tomas didžiulio užmojo "Nau
jųjų l a k ų Lietuvos istorijos". Tri
tomio autorius — Pranas Čepė
nas. Tik ką išėjusjp pirmojo to-į 
m o leidėjas — Dr . K. Griniaus 
fondas. Pradėto leisti veikalo pro
ga užkalbiname čia jo autorių 
Praną Čepėną, vieną iš pagrindi
nių Lietuv u Enciklopedijos re
daktorių, pedagogą, istoriką, vi
suomenininką ir kultūrininką. 

— Paprastam skaitytojui — 
istorijos mėgėjui turbūt vis yra 
maloniau skaityti apie savo tau
tos ddinguosius laikotarpius, iš-, 
sidriekusius nuo marių iki marių. 
Gal panašiai ir istorikams, kad 
apie triumfuojančią D'džiąją 
Lietuvos Kunigaikštiją palyginti 
yra prirašyta kur kas daugiau, \ 
negu apie vėlesniuosius jos nyki- į 
mo, laisi^s netekimo ir lietuv:ų • 
tautos gūdaus vargo šimtmečius.' 
Kurios, jūsų manymu, būtų prie
žastys pusiausvyros nebuvimo 
mūsų istorijos mokslo veikalų ba
lanse? 
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Visų pirma noriu padėkoti 

Prof. Pranas Čepėnas, "Naujųjų laikų Lietuvos istorijos" autorius, savo darbo kambaryje prie rašomojo stalo. 

Manau, kad kiekvienam isto-|nam lietuviui istorikui, kaip ir 
ijos mėgėjui, taigi ir istorikui, | kiekvienam lietuviui, mūsų tau-

Jums, kaip "Draugo" kultūrinio į jau susipažinusiam su Lietuvos! tos visos praeities įvykiai ir gy-
priedo redaktoriui, už dėmesį m a - | istorine praeitimi, savaime kyla' 
no parašytajai "'Naujųjų laikų 
Lietuvos istorijai". 

Į Jūsų atsiųstuosius klausimus 
stengsiuos atsakyti glaustai, kad 

i dabartį iš ateities taško; deja, at- j P o a i b i o P « daug neišplėstume, 
<itikotaip, kad ateifes pavidalą | n . o r S , k a i ^ Ju_SU f ^ ~ ? 
r poreikius dabar nustato biuro

kratai, cenzoriai, grafomanai ir 
Tolic'ninkai, o menminko vaiz
duotės bijomas: ir ja nepasitiki-

"Ar bereikia geresnio lietuviu 
'iteratūros gyvybingumo ir atspa-
"umo įrodymo, kaip faktas, kad 
'• ne tikta: neoa'ūžo pačiame niū 
'aus ;ame kultūrinio kolonializ
mo la kotaryie, bet ir išugdė ta-
>nrin?ų rašytojų kartą. Kaip 

simai yra įdomus ir man , ma-
r a u ir skaitytojams, o jų temo
mis būtų galima ir išsamiau pa
sisakyti 

noras pažinti ir vėlesnįjį lietuvių 
tautos likimą po paskutiniojo 
Lietuvos-Lenkijos padalijimo, to
lesnįjį lietuvių tautos gyven'mą 
svetimiesiems valdant Nors Lie
tuvos valstybė po paskutiniojo 
padalijimo buvo panaikinta, ta
čiau lietuvių tauta liko gyva ir 
jos istorinis gyvenimas vyko ne-
pertraukamai. K tikrųjų kiekvie-

venimas yra įdomūs nepriklau
somai nuo laikotarpio. 

Kadangi istorijos mokslo, kaip 
ir kitų mokslo šakų, visuotinai ir 
iš pagrindų pažinti yra sunku ir 
beve k neįmanoma, todėl ir is
torikai pasirenka tyrinėti atskirus 

anglų kalba red. A. Geručio ir 
kituose) pastebimai neišlaikoma 
proporcija — gilioji Lietuvos se 

nų jų susidomėjo lietuvių tauto? 
'atgimimu ir 1908 m. išspausdino 
; lenkų kalba vertingą veikalą 

"Liwa" (Lietuva). M. Romerio 
veikalu pasinaudodamas ir dar 
savo žinias papildydamas infor-
|macijomis, gautomis iš tuometi-
:nių lietuvių veikėjų, rusų istori
škas A. Pogodin, politikos ir moks-
|lo žurnale "Russkaja Mysl" (Ru
su Mintis) 1909 m. išspausdino 
cu platokus ir rimtus straipsnius 
— vieną "Apie lietuvių tautos 

atgimimą" ir kitą — "Lietuvių 
klausimas dabartiniu metu". 

Lietuvos, kaip valstybės, išny
kimas iš tuometinio politinio gy-
[venimo ir buvo svarbiausioji 
[priežastis, kad to laikotarpio Lie
tuvos istorija mažai kas svetimų
jų domėjosi, o savų išsimokslinu
sių istorikų maža teturėjome. 

— Ar kibote į XIX Šimtmeti ir 
į jo su XX ami. sąvartą vien dėl 
to, kad uipildytumėt, lyginant su 
žiląja senove, šio laikotarpio vei
kalų trūkumą, ar pasirinkimą lė
mė ir kiti bendriniai ir asmeniš
kieji motyvai? 

— Asmeniškai mane iš pat 
jaunystės domino lietuvių -kovos 
dėl savosios spaudos, dėl religi
nės laisvės :" dėl lietuvių politi
nių, teisių. Naujųjų laikų letuvių 

nove aprašoma kaip gyva, kūpi-kautos istorija pradėjau domėtis 
na įvykių, karo žygių ir t L, o | n e d e l praktiškų sumetimų, kad 
naujesnieji ir naujausieji laikai, *>ūtų užpildyta mūsų visuotinėse 
sakyčiau, paliečiami tik prabėgo- istorijose atsiradusi spraga, bet 
mis. dėl mūsų tautos laisvės kovų di-

Didžiosios Lietuvos KunigaikJ- Mį° P ° ^ i \ T ™ ' " 5 - 3 E 
pačiam, besimokant Daugpilio 

t.i išgaruoti, kaip vandens ia.Šui. j nasiekta šios 'pergalės — pralai-
rukritus'am ant įkaitusio ak-! nerime'? *tt*Afinas į tai gana 
mens. Soviet'nė e>tet ka sudėtin-j ui^ėt'ngas. Trumpai tariant, Sta-
gesnė. Komunistai literatūroieĮ 1 :no mirtis ir o ;os imperiją nu
matė naudingą įrankį, kurį pir-
rrrau reikė-'o išvalyti nuo buržu
azinių dėmių ir tada panaudoti 
buržuaziniams žmogeliūkščiams 
pcve-st' į taryb'nius žmones. To
kia literatūros samprata apima ir 
Deržimordos požiūrį ir utopine 
viziją, pagal kurią žodį reikia ko
kybiškai pakeisti ir padaryti jį 

'iaubę neramumai suteikė meni
ninkams Letuvc'e ir kitur Ryt'? 
Furopoie progą išplėsti galimy
bių ribas ir iš nauio pabrėžti 
meno poreikius. Prieštaravimai 
'r dialektinė jtampa marksistinė
je — leninistnėie estetikoje pa-
dėio įvairumo siekiantiems rašy
tojams. Parankus buvo ir oficia-

humanistinio socializmo" t :nkamu naujai visuomenei. Kaip lusk 
ir kituose R%tų Europos kraš-; šūkis, kuriuo buvo galima teisin
tuose, literatūra turėjo tapti nau- j t' ka: kuriuos mėginimus kurti 
dinea gaminti tinkamus kuri-, autentišką literatūrą. Rusifikaci 
niu* ir taip sukurti naują mito
logiją, kuri sutaptų su didžiojo 

;? ir ideologinis suvienodinimas} 
dažnai turėjo atvirkščių pasek 

vado ar partijos centro komiteto! m i ų sutvirtindami ncknmunis-
sVelb'ama-'s mitais. Lietiniai, ku-į tu r kai kurių komunistu ryžtą 
nų istorinė atmintis s:rkia toli frjiSsaugoti tautinę kultūrą »r kvr-
gPia'". netrukus po utopiniais pla- j t? gwą li'eratū-ą. o ne Šablonu 
katais įžiūrėio gera? pažįstamus i kopijas. Krf 1956— 58 tTfCCan Hi-
ku.ltūrin:o "mperializmo bruožus, vo iš d^ ' i^ a t l e k i varžtai lirtu-
Kaip carai prieš šimtą metų pri-į v'u Droza. kritiko Za'atoriaus žo-
m^tė kirilicą liefuvių kalbai, taip i džiais. pasuko tuo kė lu . kuriuo 
dabar komisarai bruka lietuvių j efo visu šalin novelistai ir ro-
literatūrai vnat'nea'a nisu istori- rnamVai. Po<-;.»-nV^!»~.; ?; VpUa 

aijusią cenzūra keeootooiją, ne- • įAtttU* ii X $UIM»£ 

tystės valstybino gyvenimo lai-
tautos istorijos laikotarpius arba jkotarpis patraukė ne tik sveti-
tik tam tikro laikotarpio svarbes- jmuosius istorikus, bet ir savuo-
nius įvykius ar tik atskirų asme- įsius - lietuvius. Apie Didžiosios 
nų vaidmenį tam tikro laikotar-įLietuvos Kunigaikštystės istoriją 
p o įvykiuose. Žodžiu, ir istorikai įyra daug išspausdintos istorinės 
specializuojasi senovės, vidurinių .medžiagos ir lenkų, ir rusų, ir i g i m t a j a kalba j r t . t . buvo daug 
amžių ar naujųjų ir naujausių vokiečių kalbomis, o taip pat t e . ^ ^ ^ { ^ „ , 0 , pasiaukojimo, susi-
amžių istorijoje Vieni mūsų isto-!laikotarpio pirminiai istoriniai j k ^ a u s y m 0 fcej veiningumo. Lietu-
rikų yra išspausdinę ir stambes-jšaltin'ai, be mažų išimčių, visi1 

nių veikalų, kiti platesnės ar siau- |yra prieinami istorikams tyrinė-

gimnazijos pirmose klasėse, as
meniškai teko kovoti dėl teisės 
mokytis religijos lietuvių, o ne 
lenkų kalba" 

Lietuvių kovose dėl politinės 
laisvės, spaudos, savųjų mokyklų 

resnės apimties monografijų ar 
! straipsnių kolektyviniuose veika-
! luose ar istoriniuose žurnaluose. 

Čia mūsų istorikų darbų neįvar-
| dinsiu, nes jais besidomint'eji ga-
Į Ii juos lengvai surasti Lietuvių 
Enciklopedijoje. 

tojams, todėl visai natūralu, kad 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tystės istorija ir svetimųjų ir mū
sų istorikų buvo plačiau tyrinė
jama ir aprašoma. 

Daugiau kaip 120 metų (1795-
1918) lietuvių tautai velkant sve 

Tačiau istorikai, tynnejantieji l i m ų j ų j u n g ą > n e l i e t u v i a i i s t o r i . 
ir rašantiej. Kad ir apie tą patį ^ n e d a u g k f l g a l ė j o a p i e ^ ] a i . 
mūsų tautos .storuos laikotarpį \h)Xarp[ para^]. nes vieni jų lai-
pate,kia nevienodas savo tynnc- ; k ė l j e t u v i ų t a u t o s i s t o r i j o s k ū r ė . 
įimų ar pažinimo išdavas: vieni 
ių iš to paties meto istorinių įvy

kių akcentuoja politinę tautos veik 
ą, kiti — kultūrinę, socialinę ar 

jais tik aukštuolius luomus, ku-
u'e tada Lietuvoje jau buvo d;i 
giausia nutautę. Kiti svetimieji 
istorikai lietuvių tautos likimine 

UKmę Istorikai dažna, net savo, k o v a s u m s ų v a l d z ; a nesidomėjo, 
rakah, antraštėse pabrez a. tadk^ nG<itehė\o ar apie ją nežinojo, 
ta: yra tam tikro amžiaus p o l i - l ^ ]ų m a , T i e t l ) V O S 

vių tauta, kovodama su Rusija, 
yra įrodžiusi didelį organizuotu
mą ir sumanumą, steigdami 
slaptas l:etuviškas mokyklai, slap
tas organizacijas, nuostabų knyg
nešių tinklą slaptajai spaudai pla
tinti, kuriuo dabar jau ir sveti
mieji ne tik stebisi, bet ir verti
na. Todėl aš manau, kad murm 
ir apie tokias herojiškas lietuviu 
tautos kovas verta žinoti ir jas 
tinkamai vertinti, nors tų kovu 
dalyviai ir vadovai dažnai b v n 
paprasti ietuvisko kaimo žmo
nės. 

\eiškf>nčiu ca nepaminėjęs vie
no epizodo iš slaptųjų lietuviškų 
mokvklų gyvenimo. Kada Pane
munėlio kelbonas kun. J. Katelė, 
žinomas lietuviu l'audies švir*ė-

5 L ? ? 5 į ^ * ?"!.™!Ž,įKrdi"!*Jalijimo,""'^tuvių"tautos istorijajjas. rusų mokytojo buvo įskųstas 
mesio kreipiama į tautos kultūri
nį, ūkinį ar socialinį gyvenimą 
ir panašiai. 

visose jos apraiškose jau pasibai
gė. Ir tik XX a. pradžioje, ypač 

yo 1905 m. revoliucijas, kai pa-
Sutinku, kad, be kai kurių B - j į , lietuviai pradėjo organizuotai 

imčių (monografijų spaudos drau-jfi.^^autj ^ c ^ j a m e politiniame 
dimo. baudžiavos panaikinimo, ir kultūriniame gyvenime, tai su-
l:etuviu tautos atgimimo. 1831 i r ^ o m ė j i m a s lietuviu tauta ir jos 
1863 metų sukilimų klausimais Į ateitimi vėl atgijo. Kadangi Šis 
ir kitokių) daugumas iki šiol iš- J o t u v į ų t a u t o s gyvenimo laiko-
spausdintų didesnių istorinių v e i - | t a r p i s g a n a p l a č i a i p a i i estas ma
kalu yra skirti Didžiosios Lietu- ' r o knvgoje, tai čia apie tai dau-
vos Kunigaikštystės istorijai. N e t | g i a u nekalbėsiu. Tačiau noriu 
ir visuotinės Lietuvos istorijos iki 'yriminti,_kad mūsų mokslinin 

Uoausdintuose veikaluose | \ a s y[ Romeris. tada dar laikęs ar su Maskva. 

caro valdžios pareigūnams dėl 
slapniju mokyklų steigimo, tai ta
da buvo tardomas ne tik kun. 
J. Katelė, bet ir daugelis jo pa-
rapiečių. Tačiau nė vienas jų 
nrprasi/ioio apie kunigo J. Ka
telės slaptą veiklą ir jo neišdavė! 

Sis mano Naujųių laikų Lie
tuvos istorijos pirmajame tome 
aprašytasis laikotarpis, atrodo, 
vra taio pat įdomus ir herojiš
kas, kaip ir didžiųjų Lietuvos ku
nigaikščių kovos su kryžiuočiais 

'"ilaiaus ualvers'tei'; rūmu detalS — obscr (red. A* Šapokos, V. Sruogienės,! ave Lietuvos koku , vienas pir- (KBketU į 2 ptL) 
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Ir artinoji praeitis v< 

(Atkelta iš 1 psl.) 

O galutinai rašyti naujųjų lai
kų Lietuvos istoriją gal nulėmė 
ir tas faktas, kad, baigus darbą 
Lietuvių Enciklopedijoje, paren
gus ir suredagavus "Lietuvos 
universitetą" ir K. Ališausko kny
gą "Kovos dėl Lietuvos laisvės'", 
dr. K. Griniaus fondas pasiūlė 
man parašyti naujųjų laikų Lie
tuvos istoriją ir pažadėjo ją iš
spausdinti. 

Malonu man čia pi.mir.eti, 
kad be dr. K. Griniaus fondo iš
spausdintos mano "Naujųjų lai
kų Lietuvos istorijos" pirmojo to
mo ir Lietuvių katalikų mokslo 
akademija Romoje dabar jau bai
gia spausdinti a.a. Z. Ivinskio 
veikalo "Lietuvos istorija" pir-i 
majį tomą, apimanti Lietuvos 
istoriją nuo seniausių laikų ligi 
Vytauto Didžiojo mirties (1430). 
Lietuvių Katal'kų mokslo akade
mija žada išspausdinti ir kitus 
Z Ivinskio "Lietuvos istorijos" 
tomus, o dr. K. Griniaus fondas 
— mano du tolimesnius tomus. 

Tada gal ir pasibaigs nuolati
niai nusiskundimai spaudoje, 
kad yra reikalinga visuotinė Lie
tuvos istorija. Čia tik galėčiau 
pareikšti pageidavimą, kad isto
rijų leidėjams sektųsi išspausdin
tus veikalus gretai išplatinti ir 
tuo būdu atgauti lėšas, reikal'n-
gas tolimesnių istorijos tomų lei
dybai. 

— Ar šių dienų okupuotoje 
Lietumte taipgi yra parašyUį. vei
kalų, liečiančių lietuvių tautos 
19-tą s'mtmetį. dvidešimto pra
džią ir nepriklausomybės laiko
tarpį? Kurių autorių ir veikalų 
vardai čia būtų įsidėmėtini? Ir 
kaip v-ertintumėt tenykščiu istori
kų šios krypties pastangas? 

— Okupuotoje Lietuvoje yra 
nemaža? istorikų skaičius. Vieni 
jų dirba savo specialybės darbą 
Moksle akademijoje, Vilniaus 

universitete, kiti Pedagogikos ins
titutuose bei kitokiose aukštosio
se mokyklose, o dalis ir Komunis
tu partijos institute. Lietuvoje is
torikai yra išspausdinę kolekty
vini trijų tomų visuotinės Lietu
vos istorijos veikalą, kurį redaga
vo J. Žiugžda. Šis veikalas yra 
labai neobjektyvus, su dažnais 
istorirrų faktų klastojimais. Jame 
naujųjų laikų Lietuvos istorijai 
taip pat nedaug vietos tepasiek
ta, o ir skirtoji tame veikale vie
ta naujiesiems laikams vra už
pildyta grynai propagandine me-
dž'aga. 

Tačiau ir ten Lietuvos istori
kai yra išspausdinę neblogų stu
dijų, ypač iš senesnių laikų, nes 
veikalus senųjų laikų temomis, 
atrodo, netaip žiauriai cenzūruo
ja. Gal ir dėl to Lietuvos arche
ologai ten yra produktingiausi, c 
kitų laikotarpių istorikams jau 
daugiau kliūčių sudaroma. Be J 
Žiugždos redaguotos visuotinė; 
Lietuvos istorijos, ištisinio naujie
siems laikams skirto istorijos vei
kalo, mano žiniomis, okupuotoje 
Lietuvoie ligi šiol nėra išspaus
dinta. 

Atgimimo ir Lietuvos nepri
klausomybės kovų laikotarpis iš
tisai viename veikale okupuotoji 
Lietuvoie ir vienam autoriui ai 
kolektyvui sunkoka būtų p?rašv 
ti. nes kaip tą laikotarpi autoria 
bejuodintų, ar kaip cenzoriai be 
koreguotų, vis tiek tokiame vei
kale turėtų atsispindėti rusų val
dymo žiaurumai, visokeriopi 
priespauda ir pastangos lictuvii 
tautą rusinti, persekioti bei eko 
nomiškai ją išnaudoti. Toks vei 
kalas savaime išryškintu paraleli 
ru dabart'ne Sovietų Rusijos oku 
pacija, o to Maskva nepageidau 
ja. 

Betgi ten yra išspausdinta ga 
na vertingų monografijų naujų 
Jų laikų Lietuvos istorijos klausi 
mais, nors ir jose Lietuvos isto 
rikai negali išsiversti be kai ku 

• • 

* 

irta istorijos tomų 

ių privalomų marksistinių dog- j 
nų istoriniams įvykiams aiškinti | 
r vert'nti. 

I Jūsų paklausimą, kurių isto
rikų pavardės būtų įsidėmėtinos, 
lia neatsakysiu visai sąmonin
gai ir jų darbų nevertinsiu, nes 
:okius mano vertinimus kiti "val-
Lniai" istorikai gali tik piktam 
sanaudoti prieš juos. 

Bet galiu pasakyti, kad oku-
3uotoje Lietuvoje dabar yra ne-
japrastai daug išpūstai rašoma ir 
spausdinama apie tariamus revo
liucinius įvykius, o tiksliau sa
kant, apie bolševikų pogrindž'o 
veiklą Lietuvoje, apie kolchozu 
organizavimą, apie statybas, apie 
komunistų partiją ir panašiai. 
Vpač daug buvo spausdinta ir 
rašoma apie 1918-1920 metus, 
kuriuos mes laikome kovų metais 
dėl L"etuvos nepriklausomybės, o 
tenykščiai "valdiniai" istorikai 
tam laikotarpiui nukalė specia
lų pavadinimą "Pirmoji sociali-1 
nė revoliucija Lietuvoje". 1940 

metų Sov"etų Rusijos okupaciją 
jie vadina "Antrąja socialine re
voliucija", o 1944 metų okupaci-| 
i?« — "Lietuvos išlaisvinimu". | ? 
Nepriklausomos Lietuvos termi
nas iš viso vengiamas vartoti, o 
Lietuvos nepriklausomybės metą 
vad'na "buržuazinio valdymo 
metu". f 

k 
b 

Čia gal vertėtų išskirti ir sumi
nėti tik kai kuriuos Lietuvos is
torikus, kuriuos reikia laikyti 
valdiniais istorikais, nes jie, steng
damiesi įsiteigti režimui, kiek be
įmanydami, falsifikuoja Lietuvos 
•'storinius įvykius, vartoja storžie
višką st'Iių, o Lietuvos nepriklau- j ̂  
somvbės kovų laikotarpį ir ne
priklausomos Lietuvos gyvenimą 
aizduoja juodžiausiomis spalvo-V 

mis. Jų tarpe žymiausi yra J. 
Žiugžda, K. Navickas. R. Šar-
mait's. A. Stražas, P. Staras ir 
daug kitų. 

— O kaip iše'vijoie? Ar be Jū
sų dar yra šiuo vėlyvuoju, ypač 
19 šimtmečio laikotarpiu besido
minčių? Kas čia būtų ypač 8-
skirtina? 

- -Prieš atsakydamas tiesiogiai 
į šį Jūsų klausimą, noriu t rum
pai supažindinti skaitytoius, ką 
yra nuveikę mūsų istorikai ne
priklausomoje Lietuvo'e. Per 
trumpą nepriklausomybės metą 
jau turėjome būrelį savo profesi
jai gerai pasiruoš'usių '"storikų. 
Nors ne visi jie dirbo akademi
nį darbą, bet keletas tada dar 
jounų istorikų tuoj parengė labai 
reikalingą plačios apimties Lietu-ji 
vos istor'ią, kurią suredagavo A. 1 
Šapoka. Ne vienas ių Lietuvoje ji 
jau parašė ir išspausdino stamb rų 
vertingų monografijų, o teisės is
torikas A. Janulaitis išspausdino 
keletą knygų 

Be to, nemažas istorikų skai
čius buvo angažuoti rašyti isto
rinius straipsnius į pradėtąją leis
ti pirmąją "Lietuviškąją Enciklo
pediją", kurios iki okupacijos iš
leistuose dešimtyje tomų yra su
telkta labai daug vert'ngos Lie
tuvos istorijos medžiagos, ypač 
prof. Ig. Jonyno parašytuose 
straipsniuose. 

Dėl okupacijos dalis lietuvių 
istorikų pasitraukė į Vakarus. De
ja, išeivijoje tik nedaugelis jų ga-
lėio dirbti akadem'nį darbą. Ir 
išeivijoje mūsų istorikai buvo pa
kviesti bendradarbiauti "Lie
tuvių Enciklopedijoje", kurios 36 
tomuose taip pat yra labai daug 
vertingų istorinių straipsnių. Mū
sų istorikai, nepaisant sunkių gv-
venimo sąlygų, iš išeivijoje rašė 
bei spausdino knygų, monografi
jų ir istorinių straipsnių mokslo 
žurnaluose ar periodinėje spau
doje. 

Ilgainiui išeivijoje išsimokslino 
nemažas būrys jaunų istorikų, ku- j < 
rie daugiausia jau dirba akade- < 
minį darbą. Ne vienas jų irg; pa-*J 
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rys kryžiai Vilnių dominuojančio kalno viii 
Jai: iosnytes paskutiniaisiais metais. Kaip kai 
eliginis simbolis net ir caristinlo Lietuvos pi 
lepaliesti. Tik šiandieninėje bolševikinėje okup 
tarlškiausiu būdu išsprogdinti 

bant, 
praeiti 
prem's 
jų, be 
išvesti 
todėl 
uibdiį 
artime 
tautos 
gandu 

ašė ir išspausdino istorinių vei- T.Td 
alų bei straipsnių anglų kalba, jų lail 
e t lietuviškomis temomis ir daž- išleis E 
iausiai naujųjų laikų Lietuvos 
;torijos klausimais. 

Visuomenei dabar jau "senų-
i}" istorikų pavardės yra žino-
r.os - Z. Ivinskis, A Šapoka, 
L Sruogienė, J. Jakštas, J. Puzi-
las ir daugelis kitų. O iš jaunų-
[i istorikų — R. Misiūnas, J. Sta-
ėnas, J. Krivickas, S. Girnius ir 
i ti. 

Reik'a paminėti, kad be Sa 
ssimokslinusių istorikų dar yra 
•olitinių ar socialinių mokslų 
pecialistų —daktarų ir profeso-
ių, kurie taip pat yra parašę 
traipsnų ir veikalų anglų kalba, 
?et l'etuviškomis temomis, pvz. 
J. Vardys, B. Mačiuika, L. Saba-
iūnas, T. Remeikis ir kiti. Ži-
įau, kad ir Kanadoje yra gana 
laug istorijos mokslus baigusių 
ietuv'ų. 

Iš vyresniųjų, be manęs, nau-
ųių laikų Lietuvos istorija, ypač 
<IX a. daugiau yra rašęs istori
jas V. Trumpa. O kuris iš jau-
įųjų istorikų daugiau domisi 
įauiausiais Lietuvos istor'jos lai-
cais — negalėčiau pasakyti. Tik 
š spaudos žinau, kad prof. J. 
Puzino suprojektuotos ir oficia-
iai paskelbtos leisti visuotinės 
i/etuvos istorijos ankstyvesnius 
a'kus rašvs "senieji" istorikai, o 
<IX ir XX amžiaus Lietuvos is
toriją rašys dr. Fainhauzas, 
eli t inių mokslų daktaras T. Re-
neikis ir istorikas bei sociologas 
Ir. B. Mačiuika. 

Kai šis kolektyvinis Lietuvos 
storijos veikalas bus išspausdin
ąs, tai tik jį perskaitęs, galėč'au 
Msisakyti, kurį šių autorių būtų 
ralima laikyti išskirtiniu. 

— jūsų užsimotas veikalas bus 
•rijų tomų. įdomu, kiek jau yra 
oasistūmėta sekančių dv:ejų to
lių parašyme ir jų išleidime? 

— Išspausdinus pirmąjį tomą, 
iabar drąsiau galima kalbėti ir 
įpie antrąjį Naujųjų laikų Lietu
vos istorijos tomą, kuris apims 
laikotarpį nuo Pirmojo pasauli-
l io karo pradžios ligi 1920-1922 
m. 

Antrojo tomo rankraštis jau 
:aisomas, papildomas, stilizuoja-
•nas ir perrašinėjamas — rengia
mas spaudai. Kol nebus išspaus
dintas antrasis tomas, tai nega
lėsiu daug laiko skirti trečiajam 
lomui rašyti, nes, ir knygą spaus
dinant, dar yra daug atliktino 
darbo — korektūros, vardynas ir 
ĮJU techrūiki re:kaiat. 
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įc 

Ne vie 
Ketteleris 
vysk. Vai. 
te paties '• 
konsekruo 
čiais 185C 
čiųju liau 
moninę 
krikščioni; 
mę, sprei 

| gyvenamo 
klausimus 
ganytojai, 
asmeninę 
stengėsi { 
čiuosiuose 
buvo paša 

Tiek K 
buvo gili 
čioniškasi; 
visuomene 
keičiančio 

! reikšti n 
įgų ir pas 
visų pirm 

į žmones, 
į judrumu, 
! vingumu 
kus istorij 

Panašu 
ingje. Taip atrodė jie nepri- j bruožais 
dOdžkos Lietuvos ir Vilniaus į K; »- » 
tvoslavinimo metais jie išliko Į , ' . . 
sijoje Trys kryžiai buvo bar- s k v r e s i , n< 

vos ir Ve 
brnio ir 
sąlygos t 
Skyrėsi ji< 

Vilhelr 
leris gi m 
kilmingoj 
muose. v 
kai išauki 

os, kad ir antrąjį Naujų-
4 Lietuvos istorijos tomą 
r. K. Griniaus fondas. 

'azkur esu girdėjęs kal-
'jad istorikai, naudodami 
s svėrimo ir aiškinimo 
is, analoginiu būdu gali iš Į'° e i t l " 
z mažiausiai pakhjsdami,ria;u^ v a ' ( 

ir ateities isterinę kryvtį. j ta^s m 

r norėtųn mūsų poferflįj, ^ l t 0 

'. klaidinu: kaip liūrite į 
nę ir tolimesnę lietuvių 
iteitį visuose šių dienų ne-
se? 

kus Kette 
m a m a s 
vjilstvbės 
/aidžia s 
oq. Nenc 
tarnauti, 
tamvbos. 

Būdarr 
nrendė t< 
vo kunig 
uc'aus 

šį paskutinį klausimą bu
rna labai plačiai atsakyti 
ities storiniu procesu re-
; įvairiausias teorijas kur
tu aš nenoriu čia mūsų po-
splėsti Be to, ateities prog-
dažniausiai ske lb i politi- Baznyčio 
tik vf-'iau istorikai juos iš o e n / ^ r s m 

iškeli, aikštėn ir tokias | je» ^eme 

zes jau aiškina bei verti-j a P c ! ? s ( 

o per^o^ktyvoje. I . ' . V a [ g 

jte'sių da 
įvos ir lietuvių tautos atei- j meninė 
:ikas ar istorikas tikrai ne- j k'iūtis ji 
ai nusakytų, nes spėlioti j , i a y i , a s t-
ar valstybės ateitį, ypač joris p a r 

ateitį, nėra tikrų duo- t.-ji; ; r pr 
kuriais būtų galima rim- j ?3^inti Si 

mti tol'mus numatymus, j da l inę si 
is ar politikas dabar gale- įtos" dari 
įkyti, kad XIX a. pabaigo-' darbo są 
<X a. pradžioje mūsų. žy- lcmentar 
reikėjai J. Basanavičius. J. o r ato , jc 
;, K. Grinius, A. Janulai- t;'K p r ; v 2 

kiti tikrai ne daugiau tu- mo me 
tomenų, negu mes, sakyda- lVe;kSmų, 
d Lietuva bus laisva ir ne- Į darb'nm: 
įsoma. O tačiau tik jų ti-j p r i m o m 

ir laisvės troškimu bei ;(,g tai, 
tąja krvptimi paremti spė
ti realizavosi. 
galima priminti, kad Pir-

pasaulinio karo metu mū-
nynų — lenkų, rusų ir vo-
— dešiniųjų srovių politi-

tik švpsoios", bet ir sar
ai pasijuokdavo iŠ mūsų 
i troškimų kurt nepriklau-
valstybę. Betgi siejant Lie-
iteitį su kitų tautų ateitimi. 

sakyti, kad anuo metu 
mažiau duomenų t'kėti, 
Jtuvių tauta išsikovos lais-
viena ar kita forma at-
iavo valstybę. 

ar lietuvių tauta vėl poli-
Sovietų Rusijos pavergta, 
vis vien yra gyva ir kury- t 
drauge su kitomis paverg-1 k v ' e s u j 

tradicini; 
rybės bt 
rimta ve 
linės poli 

Kettel( 
t. 

ororestnr 
kalavo 
sumažini 
m.ioti i 
darbinm 
ras. Dar 
dime jis 
socialinii 
menę p 
princ :pai 
nauial 
Bažnvčia 
pažiūras 
vc'kaluo: 
mas ir 1 
ninku d; 

. JM , • - ;teologine taut-rrrs kovoja del laisves,:. 
x i'rtm's us 

i,:os faktai m'rtina, kad j o - į . ^ a f a f 
spotiia ar diktatūra nė ra ; s j d# 0 p, 
i. i tymų pri 

. . . . -

J*\ 

kų socialines politikos 
0 metų nuo vysk. Kettel* 
iu požiūriu vyskupas Teisingai 
;ali būti lyginamas su reikšmę s 
nčium. Jie abu buvo sprendime, 
iX-jo amžiaus vaikai, liberalizmo 
i vyskupais tais pa- teisybes, K 

m., stovėję arti pla- kylančio 
ies masių, giliai įsisa- laiku įžvelg 
iatalikų Bažnyčios ir 
cųjų principų reikš-
džiant neatidėliotinus 
o laiko visuomenės 

Kaip atsakingi sielų 
jie jautė ne tik savo 
atsakomybę, bet ją 

ižadinti visuose tikin-
kuriems jie vadovauti 

ikti . 
tteleris, tiek Valančius 
i įsitikinę, kad krikš-
tikėjimas yra galinga, 

atnaujinančioji ir 
i jėga, kuriai pasi-
ikia atitinkamų sąly-
angų. Todėl jie buvo 
i veiklos ir poveikio 
nepapraftu vefklumu, 
kūrybingumu ir ko-

įspaudę gilius pėdsa-

savo asmenybes 
r visuomeniniu povei-
v^vskupai daug kuo ir 

s XLX-to amžiaus Lietu-
cietijos tautinio, valsty-
isuomeninio gyvenimo 
įvo visiškai skirtingos, 
ir savo socialine kilme. 
as Emanuelis Kette-

1811 m. Miunstervje 
barono šeimoje. Na-

l iau jėzuitų, kata'ikiš-
štas, pradžioje jis norė
jo tėvo, Prusnos kara-
ininko, pėdomis. Ra'gė 
>kslus, ė ;o vvriausybės 
pareigas. Tačiau netru-
erio srvvenime į w k c le-
posūkis. Bažnyčios ir 
santvkiams įsitempus, 

ėmė Koelno arkivysku-
i-ėdamas tokiai valdž'ai 
Ketteleris pasitraukė iš 

is 30 metų, jis apsis-
pti kunigu, ir 1844 ga-
•stė> šventimus. Jauno, 
kunigo, susirūpinusio 

likimu pramoninio 
sukrėstoje visuome.'iė-

į ypač patraukė išky-
arb :ninkų klasės reika-
n^a išnaudojamų ir be-
bininkų ūkinė ir visuo-
lūkfrė jam atrodė, kaip 

sielų išganvmui. Siek-
k l ū t į pašalinti, Kettc-

lokslais, kalbomis, raš-
iti^c- veikla stcigcs' pa-
vo laiko visuomenės so-
žinę, kad būtų pagerin-
minkų jcvvenrmo bei 
^ges ir užtikrintos jų e-
os teisės. Jis puikiai su-
f tam nepakanki vien 
;iu, krikščioniškos arti-
!es įkvėptų, labdaros 

bet reikia apsaugok 
Ą valstybinių j-tr:tymų 
mis. Jis skelbė mintį. 
:.* neįmanoma pasiekti 
;s ir pasenus rck labda-
Jais, turi būti fgyven-
kliomis katalikų socia-
ikos pastangorais. 
-is skatino darb;ninki> 

draugijų stei^'irą, rei-
tždrausti vaikų c'arbą, 

da.-bo valandas ir nor-
į'ho laiką, užtikrinti 
ams reguliarias atosto-
tininkų klausimo spren-
matė nauią galimybę 
krizių plė?omą visuo-

rtvarkyti krikščioniškais 
; ir tuo būdu pašalint? 
:yl ančius pavojus tiek 
, tiek visuomenei. Savo 
vysk. Ketteleris išdėstė 
»: "Darbininkų klai 's :-
rik^čionvbė" ir *T)arbi-
uieijos bei siekiai santy-
kėjimu ir dorove". Savo 
n i s ir soc;alinėmi> idė-
oraskvnė keMus Kjtali-
kcilai VokietlJofe ir pri-
ie darbo apsaugos įsta-
m i m o Reichstage. 

taTzme gli 
priešų prav, 
nuoju vysi 
neskelbė jol 
nereikalavo 
bei. Priešin 
tė valstybė 
"konfiskuoti 
dėl to, bū d 
tėvu ir pri 
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Šeštadienis. 1977 m. spalio mėn. 

pradininkas Kertin§ P a r a š t 

;rio mirties 
įvertinęs valstybės 

ccialin'ų klausimų 
tuo pačiu pasmerkęs 
ūkinės sistemos ne-

etteleris atsispyrė ir 
ocializmo pagundai, 
jes valstyb'niame to-
jdintj pavojų. Savo 
ardžiuojamas "raudo-
eupu", jis. anaiptol, 
cios "klasių kovos" ir 
viską, pavesti va'sty-

gai, jis griežtai atme-
S ir kapitalo kėslus 
;" žmogų. Kaip tik 
amas parlamento ats-
klausydamas vokiečių 
įkelta j 5 psl.) 

(Atkelta iš 1 puslapio) 
priklauso literatūros pasauli 
ne s aurai sektai. 

"Lietuvis rašytojas, kuris 
dien atsisako prek:auti savo 
ba ir įsitikinimais, už tai 
brangiai mokėti. Uždrausti 
mų ir stilų sąrašas tebėra 
Totalitarinis meno kontrolės 
ratas nuo 1970 metų veiki; 
veik stalinine ap'mtimi. Be 
i>. dabartinėje padėtyje tebėr 
ties ženklų. Lietuvių liter 
nepalūžo sunkiaus'ais Si 
metais, tuo labiau }i ne 
šiandien, kai partija nedrįst, 
nai atgaivinti senųjų m 
ir kai ji turi reikalo su dideli 
nu subrendus'ų meninink 
kurių tik keletas yra visiški 
sikompromitave". 
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Į pokario gėlas atsigręžus 
Debiutinis Petro Melniko romanas . 

Pft V7SVYDAS 
Petras Melnikas. DEBESYS IR 

PROPERŠOS. Romanas. Išleido 
Lietuviškos knygos klubas Chi-
cagoje 1977 metais. Spausdino 
"Draugo" spaustuvė. 45-15 \Vest j 
63rd St.. Chicago. IL 60629. Virše-' Skaitytojai mėgsta rašytojų atvi-
lis Vytauto O. Virkau. Knyga 392 rūmą. 
psl., kaina 6 dol., gaunama "Drau
ge." 

Pokario metų pergyvenimai 
turbūt ilgai išliks rašytojiškų 
pastangų versme. Epocha buvo 
nuožmi, sklidina kaitos ir visokio 
praradimo. Išeiviai sunkiai kūrė
si naujame pasaulyje. Dažnas j se atsisveikina su Europa. Po to 
patyrė tiek, kiek joks kitas mir- j New Yorke jaunavedžiai pergy-
tingasis negalėjo patirti. Grudi- vena pirmuosius sąlyčius su Ame-

Melniko romano herojus Leo
nas Rėva yra baigęs inžinerijos 
mokslus Italijoje, ten vedęs gra
žuolę Grazianą. Drauge su žmo
na keliauja greituoju traukiniu j 
Bremeno uostą. Gėrisi paskuti
niais Italijos ir Alpių vaizdais. 
Prisiminimuose ir apmąstymuo-

nosi ištvermė. Rambėjo dvasia. 
21ugo iliuzijos, 

Petro Melniko debiutinis ro
manas "Debesys ir properšos" 
kaip tik ir susietas su anų laikų 
patirtimi. Viršelį puošia pras
mingas dail. V. O. Virkau pieši
nys — montažas: virš realaus 
vandenyno tvyro mūsų abstrak
tus gyvenimas — kampuotas ku
bas, linijos, debesys ir žvaigždės 
properšose. 

Autorių pažįstame iš jo straips
nių, spausdinamų išeivijos spau
doje, parašytų su profesoriška 
daugiasluoksne rimtimi. Taip ra
šyti jis turi pagrindą, nes, jei pa
tikėsime knygos aplanke pateik
tais gyvenimo duomenimis, Mel
nikas yra vunderkindas. "Gimė 
Kaune, Žaliakalny, 1932 m. lap
kričio 3 d. Mokėsi Saulės ir Jab
lonskio pradžios mokyklose ir Jė
zuitų bei X-tojoj gimnazijoj. V. 

rika. Laikinai apsigyvena pas pa
siturinčius sponsorius. Atseit, pra
deda amerikinį gyvenimą kaip 
daugelis ateivių su tam tikra 
nejaukia ateities baime ir vilti-Į 
mi prasimušti. 

Leono tąsymasis su darbda-
viais ir prižiūrėtojais sudaro vie
ną siužeto liniją. Lygiagrečiai 
vingiuoja Grazianos nuotykiai sva 
jingos erotikos srityje. Kaip pap
rastai, graži moteris neišvengia 
ir nevengia įkyrių gerbėjų. Su 
melancholišku ramumu Grazia
ną flirtuoja anglų kalbos vaka
rinėse pamokose. Vėliau, grįžda
ma Andrea Doria laivu iš senti
mentalios viešnagės Italijoje, įsi
myli į donžuanišką laivo kari
ninką Mario. Nori skirtis su Leo
nu, žinoma, garbingai. Žmonos 
i::daigos dar sklidiniau pripildo 
didžiadvasio Rėvos kančių tau-
ie. Širdis sunegaluoja. Leonas at
siduria ligoninėje. Išlieka gyvas. 

Adamkavičiui padėjo redaguoti i įnvgos pabaigoje, sveikdamas ir 
mokyklos laikraštėlį, mėgo rašy- į neščios Grazianos slaugomas, he

rojus mąsto apie neaiškią ateitį. 
Po visų manevrų "stebuklingu 

ti noveles, poeziją ir dainuoti 
operetėse. 1942 m. pradėjo studi
juoti V. D. universitete architek
tūra—". Vadinasi, dešimties me
tų (1932 — 1942) vaikas pradė
jo studijuoti architektūrą, prieš 
tai jau rašė noveles, poeziją ir dai
navo operetėse. Tai bent! Aplan
kų informacijose visko pasitaiko. 
Reikia tik stebėtis. 

Kad veikalas yra autobiogra
finio pobūdžio, įsitikiname, per
skaitę ištisai. Pasirodo, fabula 
įvykis įvykin sutampa so tolimes
niais aplanke sumestais Melniko 
gyvenimo bruožais. Prozininkas 
lengvai galėjo pasakojimą tre
čiuoju asmeniu paversti pirmuoju. 
Tuo būdu išeitų memuarai. Šis 
žanras nūdien yra patrauklesnis, 
negu išgalvota grožinė proza. 

būdu liko Grazianą (...), liko pats 
ir jo šeima nauja burna padidė-
jo". 

Pirmieji įsikūrimo metai Ame
rikoje ypač buvo slogūs tiems 
ateiviams, kurie vežėsi intelektą, 
kultūros išlepintą dvasią ir tikė
josi tais efemeriškais dalykais nu
stebinti amerikiečius. Gi pasta
rieji nekreipė dėmesio ir siūlė gru
bų fizinį darbą. Niekas naujokų 
sodinti į minkštasuolius neketi
no. Melnikas šį laikotarpį apra
šo lyg ir nuskriausto intelektualo 
inžinieriaus Leono kartėliu. Ne
pagaili priekaištingos kritikos 
anuometiniam socialiniam netei
singumui. Amerikos ekonominė 
sistema Leonui tebelieka mįslė: 

"Kas yra Amerika? Kodėl kiek
viena žemės pėda čia atrodo ki
tokia? Nors tiek daug dalykų yra 
ir panašių, kažkur matytų ir se
noje Europoje regėtų. Juk pa
grindiniai gyvenimo elementai 
yra visur tie patys: patarnauti 
žmogui — nuo gimimo iki mir
ties. Duoti jam pastogę, darbą, 
poilsį ir elementarius pasilinks
minimus ir rakandus, kad ir ki
toj formoj padarytus. Ir visa tai jis 
čia rado. Bet mįslė liko". 

Kai kas prikiš autoriui publi-
cistiškumą veikėjų samprotavi
muose. Leono ir jo draugo Neri
mo mintys iš tiesų dažnai prime
na spaudos straipsnį. Bet tai tik 
viena knygos pusė. Pasakojime 
pakankamai rašytojiškos inten
cijos savaip suprasti tikrovę. Op
tinis pastabumas padeda Melni
kui įsileisti į spalvingą, judrų ta
pybiškumą, kartais net slystelėti 
į natūralizmą. Leono nuotaikos, 
besigrumiant su absurdiška, dva
sinį pradą neviliojančia buitimi, 
yra artimos Albert Camus laiky
senai. Herojus tiki, kad vieną gra
žią dieną "turės ateiti žmogaus 
humanizacijos periodas". 

Jei šalutiniai romano charak
teriai (Nerimas, Bartkus, globėja 
Varesco ir kt.) yra blankūs, tai 
Leonui ir Grazianai veiksmo ne
stinga. Išeiviška padėtis juos suri
ša su tam tikru dramatiškumu. 
Grazianą kenčia, išrauta iš jaus
mingos, mylimos Italijos. Leonas 
savo ruožtu pergyvena dvigubą 
žlugimą: gimtosios Lietuvos ir eu-
ropietiškos kultūros. Jo Švelni 
humanistinė sąmonė skaudžiai 
susiduria su aštria tikrove. Pasak 
Alain Robbe-Grillet, su ja mes, 
arsi tarpusavy besiginčiją mei
lužiai, kovojame tol, kol vieną 
dieną viskas išsilieja nusikalstan
čia aistra. Atrodo, šiuo pagrindu 
ir vystosi Leono konfliktas su sa
distišku braižyklos vedėju Krue-
geriu iki juodviejų automobi
lių susidūrimo. 

Melniko proza žymia: pavei
kesnė, aprašant intymius Grazia
nos santykius su gerbėjais. Auto
rius įsijaučia į patrauklios mo
ters charakterį, nevaržo jos pri
gimties abstrakčiais išvedžioji
mais, sklandžiai rodo psichinius 
meilės vingius, pabrėždamas mo
ters grožio pavojingumą. Čia lyg 
ir parodiškai paantrinta Rilkės 
elegijų mintis: 'Jeder Engei ist 
schrecklich". 

Nuotrauka Vytauto Maželio 

Ant planetų supasi drugiai 
ALEKSANDRAS RADŽIUS 

SU SAULE NEGYVENSI, 

bet aš su saule gyvenu. 
Mačio ». kaip gimė įi 
ramiam 'padangių vandeny, 
lyg mano motina balta, 
įi glostė žiedus lankoje. 
Tada ji buvo 
pabudimas. 

Mačiau, sruveno įi 
žaliu lazdynų lapeliu, 

aštria i-olos briauna 
ir tavo garbana. 
Tada ji buvo 
atradimas. 

Nakties niagaros ošime 
paskendo žaismo šypsena, 
dabar ji — vaisiaus 
nukritimas. 

WALT DISNEY DANGUS 

Kai nakties vėduoklė 
pridengia padangę. 

kai nadiran sminga 
saulės spinduliai, 
rangosi vijokliai 
j zenito langą, 
ant planetų supasi 
drugiai. 

ir ant ledo čiuožia 
Grigo Ratų štnesos, 
bėga be jokio kelio, 
be taku. 
Aš tampu naktim, 
o mėnulio skydas 
gina mano sapną 
nuo dienos akių. 

PAŠVAISTE 

Saulės vėjas lekia 
į žemės baltą skliautą 
ir užmeta ant šiaurės 
nakties ugninį šūką* 
plasnojantį rausvu 
nematomo flamingo 
liepsnojančiu sparnu. 

SAULĖS DĖMĖS 

Tikiu, kad saulė buvo kitados 
scholastinio tyrumo pilnatis-
Ji buvo tobulai balta 
ir be dėmių. 
Kodėl tu, GalUeo Galūei, 
Kodėl tu Kristoforai Schreineri, 
į ją žiūrėjai pro stiklus f 

Nuo tos dienos 
Kas veidą saulės benupraust 
Kas mums atras 
naujos 
tyros šviesos 
Kas mum 
scholastų pilnatį 
grąžins? 

"Debesų ir properšų" siuže-: 
tinę medžiagą gerokai apdarko 
literatūrinių priemonių nevaly
vumas. Kad autorius rašo su ra-
Šytojišku vaizdingumu, neigti 
negalima. Jam pavyksta suburti 
eilę ir spalvingų sakinių, pavyz
džiui pradžioje — Italijos epizo
de. Bet ir čia girgžda pretenzija 
ir persistengimas. Aplamai pasa
kojimo reljefas nėra įtaigus. Prie
žastis — šlubuojanti kalba. Skai
tytojas be vargo įsitikina, kad 
grožinis rašymas "Debesyse" ne-
rieda gerai pateptais ratais. 

Mūsų kalba, šiapus anapus, 
gerų rašytojų knygose yra tapu
si svarbia išraiškos priemone. 
Dažnai ne idėjinis lygis, ne gel
mė, bet žodžio grynumas bei sa
kinio lankstumas nulemia sėk
mę. Gal taip ir turi būti. Juk ža
vi kalba ir lėkščiausią mintį ap
velka išminties rūbais. Supranta

ma, yra tokių poetiškų prozi
ninkų, kurie, svaigindamiesi žo
džiais, savo knygas paverčia ku
linarijos putomis, o kai skaityto
jai suserga, jie puola aiškintis, jog 
dėl to kalti ne rašy tojo riebūs pa
tiekalai, bet neatsparūs skaityto
jų skilviai. 

Petrui Melnikui, atitrūkusiam 
nuo gimtojo žodžio aplinkos, ra
šyti grožinę prozą yra sunku. To
kia mūsų dalia. Reikia išlieti de
vynis prakaitus, kad būtų pasiek
tas šviežumas ir natūralus vaiz
dingumas. Kartais ir kantrybės 
pristinga. Telieka tik su balzakiš-
ku ar gliaudišku užsispyrimu ne
kreipti dėmesio į kalbos dvasios 
jautrumą ir rašyti tai, ką dvi tau
riosios gyvenimo seserys —širdis 
ir vaizduotė — liepia. 

Gal tik dėl to Melnikas, šiaip 
jautrus dvasinio prado teigėjas, 

per daug nesisieloja, kad jo roma
ne asmeninių įvardžių (jis ir ji) 
perteklius ardo kalbos audinį. Pa
vyzdžiui, Florencijos aprašymas 
būtų įspūdingesnis, jei įvardžiai 
nesimėtytų kaip nuorūkos: "Ar 
jis nežinoįo, kad joje buvo įskelti 
senų gatvių grindiniai? Kelis 
metus jis juos savo padais šlifavo. 
Primėtė jos gatvėse tūkstančius 
nuorūkų ir paliko savo pirštų 
nuospaudas jos universitetuose..." 
Gana vaizbūniškai žarstosi ir su 
veiksmažodžiu "buvo". Atrodo, 
kad autorius, kišdamas "buvo" 
kur reikia ir nereikia, nori paryš
kinti nostalgiją praeičiai. 26 pus
lapyje "buvo" pavartotas net 10 
kartų. Kai kada tokiu būdu iš
eina sąmojinga žodžių santalka: 
"Tai buvo suprantama —nebu
vo kam. Buvo išvengtos emoci
jos". 

Tekste yra visokių nereikalin
gų žodžių. Būtent, sakinys "'trau
kinys stovėjo ir nejudėdamas 
švokštė" aiškiai galėtų išsivers
ti be "nejudėdamas". Juk stovin-
ris traukinys nevažiuoja, reiškia, 
nejuda. 

Grožinei knygai, be abejo, ken
kia ne tik per dažnai pasitaikan
ti nevykusi sakinių sąranga, bet 
ir įkyrūs svetimžodžiai (barjerai, 
vegetacijos, traktavimai...), juo la
biau gramatinės ir korektūros 
klaidos. 

Aplanke rašoma, jog Petras 
Melnikas turi stalčiuje dar kele
tą romanų. Iki jų išleidimo dar 
daug laiko. Viską vertėtų gerai 
peržiūrėti ir patobulinti kalbą. 
Jei nepakaks devynių prakaitų, 
reikės išlieti dešimtą ir net vie
nuoliktą. 

Greitkelis 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Matui lyg vaidenosi, kad ji3 stovi į visas 
puses nubangavusioje, už akiračių toli nusi
driekusio.}, ribų neturinčioje pelkėje. Nebu
vo vilties išbristi, nes tie akiračiai, paėjus 
kelis žingsnius, keliais žingsniais atsitrauk
davo. Nebuvo vilties neapkęsti, nes kojos, 
apsisiurbusios purvu, įsiremdavo dugnan. 

Taip neatrodė, taip iš tikrųjų buvo. Ar čia 
nerėpliojo šliužai, ėdalą medžiodami, apsi-
draibstę dumblu, per dumblą apžlibę? Jie ėjo 
ir klupo, suklupę raitėsi ir sliuogė pilvais, 
traiškė silpnesniuosius, murkdė skandino 
viską prišvinkusioje tyrėje, daugiausia ne 
keršto, ne pykčio, ne kovos užnuodyti, bet 
nuo instinktų apkvaišę. Ar nesistiepė stuob
riai, pažemėje lapų vainiku žali, bet aukš
čiau nudžiūvę, aptriušusiomis viršūnėmis, iš
puvusiomis drevėmis?. Tos kelios nulapoju
sios šakos, užkirsdamos žvilgsnius, dengė 
šių sausmedžių gėdą ir. iš dumblo žiūrint, 
juos darė pelkės pasididžiavimu. Ar čia, 
kupstų atsišlieję, nesislėpė smulkūs gyvulė
liai, susižeidę į aštrias atlūžas. nežymiai viri 
purvo kyšančias, lyg tyčiomis ten susmaigs
tytas, kad nekaltus nekaltai nubaustu " Savo 
valiai paliko, jie rangėei ii skausmu apga

lėdami pastsiekti gerklės ir jos persiplėšti 
dantimis, kad baigtųsi begalinė kančia 

Vilnijo ir vilnijo į visas puses beribis 
raistas, ir taip neatrodė, taip iš tikrųjų buvo. 

Neapykanta tuštumai Mataus sieloje ne-
sumažėdavo net rytais, kai po gero, niekie
no nedrumsto poilsio graužtis lyg ir turėtų 
aptilti. Bet nerimas ėdė, gromuliavo jau ke
letą dešimtmečių, ir, tomis žįslojimo seilėmis 
apveltas, jis nepajėgė net išsitiesti. 

— Nei žingsniai, nei mostai neturi tikslo, 
— galvojo, eidamas per duris, sveikas, tvir
tas ir sotus, jau seniai nelytėtas vargo. 
— Kiekvienas judesys ir kvėptelėjimas yra 
beprasmiai. Blaškytis, painiotis, kad saulę 
matyčiau? Tviska ji nepasiekiama, dega, bai
sios jėgos sprogdinama, tarsi šauktų, "aš 
esu". Biaurus gaivalas. Ir visa tarškanti gy
venimo mašina yra nepateisinama beproty
bė, jokia logika nepagrįsta, biliardams me
tų sunarstyta komplikacija, vien kad suktų
si ir judėtų- "Aš esu ir vadinuosi Aš Esu"! 

Suuodęs lauke atsiradus} žmogų, pasie
niu nubėgo nedidelis šunelis, prie namo mū
ro glaustydamasis. 

— Kuriems velniams įdiegta gyvuliui 
baimė? Vis tiek kada nors kampu tėkš pra
važiuojąs sunkvežimis, ir visas jovalas po 
taip rūpestingai saugojamu kailiu sustings. 
Kirmėlei, šuniui ir žmogui reikėtų tvirtos 
unijos kovai prieš beprotybę, apėmusią 
žvaigždynų painiavas ir atmatų duobes. 

Sužlegsėjęs raktais. Matus sėdo automo-
bilin ir įsuko gatvėn. Jo nesibaigianti nelai
me atike genasi įraukdama, O saulė biro že

mėn, net medžių lapus prasiskleisdama ir 
baltomis šukėmis margindama jų šešėlius, 
tirpdydama ryto vėsą, kuriai jau neliko vie
tos pasislėpti. Džiaugsmu ūkavo padangė, 
nutaškyta paukščių čirpsėjimais, bet pro mo
toro ūžimą jis nieko negirdėjo. Tik matė 
šmėkščiojančius, aukštai elektros vielomis 
įveržtus stulpus, pasiryžusius tesėti, kas 
jiems buvo prievarta skirta, šaligatviu nu-
žirgtavo ilgakojė mergina, kryžgatvy prasi
lenkė dažytojų sunk vežimėlis su raudonu 
skuduru ant išsikišusių kopėčių, kad koks 
užsimiegojęs žioplys ant jų neužsivertų, 
numynė, kuprą išrijęs, dviratininkas. 

— Jokių krantu, jokių ribų, — tvinksėjo 
Mataus galvoje. — Beprotybė liejasi visomis 
kryptimis ir ugd<-> neapykantą pasauliui. Aš 
esu, aš esu! Esu. kad nebūčiau. 

Užvingy pnstf-jo savo keleivio. Pliauš
kindami knygų maišais, būriavosi mokyklų 
vaikai, nes čia. matyt, juos surinkdavo auto
busas. Atvertam garaže kažkas keitė su-
bliuškusią padangą, čerškino didžiuliu rak
tu ir, be abejonės, keikėsi, jei dar nebuvo 
pažvelgęs į kitoj* gatvės pusėje įsirėžusį 
medį. Ant jo didžiulėmis gilzėmis viepėsi žie
dai, velėjami vos juntamo vėjuko, ir nuo jų 
skambėjo apylinkė. Sis medis, kaip įsiūžusi 
liepsna, tirpdė rudumą. Tik reikėjo matyti, 
nuvesti akimis, kurios dažnai lieka užmerk
tos dieną ir naktį. Reikėjo suprasti jo kalbą, 
negirdimą, bet šaukiančią, lyg pranašo žo
džius, dykumų smėlyje nuskendusius, ar vė
jų lengvabūdiškai debesim* išdalintu*. 

— Jei nežinoma esaėa, viešo tokiu aae-

džio žmogui užtektų, —nekantraudamas 
galvojo Matus. — Jį laikytum atsiųsta malo
ne. Bet tai vien celiulio::ė, karbohydra'ai, 
HO. Kai viskas atsverta, stebuklai lieka ne 
stebuklais. Stovi daiktas, gal jau kirminų 
pagraužtas, ateis laikas, ir daiklas išnyks. 

Atskubėjo Mataus lauktas bendrakeleivis, 
ir automobilis vėl pajudėjo. Jie dar truputį 
pavingiavo apgyventomis vietovėmis, kur 
jau krebždėjo žmonės, tada pasiekė tarpmiš
kę, skystą ir nuobodžią, tik vėjalaužomis 
vietose pamargintą, pravažiavo didoką ūkį su 
siloso bokštais, vielų tvoromis apvedžiotas 
ganyklas ir, palypėję kalnelin, įsispraudė 
tvanan. Čia kvykė, švilpė ir zvimbė, žvilgs
nius kapojo šmėkščiojimai, mirgėjimas ir 
sulaužyti saulės atspindžiai. 

Aišku, greitkelio srovė buvo sukurta be
protybei paspartinti. Įpūtė Žmogus viesulą, 
iškėlė jam sparnus, ir šėlsta taifūnas, viską 
nuo žemės siurbdamas, dulkes taškydamas, 
išpuvusiu gomuriu saulę rydamas, baisiom 
violetinėm žarom dangų braukydamas, pa
čiam žmogui, viesulo pradžiai, šaknis trau
kydamas. Jsuko karuselę, kad žėrėjimu ir 
gaudesiu gyvenimą primintų, ją savo 
džiaugsmui pastatė, o ji lekia vis greityn ir 
greityn, trenksmu bei žaibais drebina okea
nus, pasigavusi neša savo konstruktorių, 
kuris, išsprogdinęs akis, žiaukčioja pažalia
vęs, vemia, teršia save, teršia aplinką. Ne
kalta pradžia, bauginanti dabartis, nežino
mas galas. Hoffnungslose Hoede. 

Greitkely siautėja metalas, apgaubęs už
guitus veidus. įvairiausius. Jauniu ir senus, 

gerų ir piktų, dorų ir ištvirkėlių žmonių vei
dus. Tik nea'spėsi, kurie yra kurie. Neparo
dysi pirš.u. neapkaltinsi ar nepašventinti, 
nors jie visi yra čia, susimaišę, susijaukę, 
vienodomis kaukėmis iš paviršiaus, po jomis 
spindį arba supuvę. Bet vis, visi yra čia. 

Dešinėje pusėje automobiku lėtai juda du 
švarūs, gerai pailsėję keleiviai Ramūs, ty
lūs. Ant sėdynės kiūkso kaspinais išpuošti 
ryšuliai. Prieš kelias dienas gimė pirmas vai
kaitis. Aplankys nuo sukrėtimo dar nespė
jusį atsigauti sūnų, išbalusią, ant kietesnės 
vietos prisėsti vengiančią marčią, atris do
vanas, pakilnos nuo riksmo plyštantį kūdikį, 
pakeis jam vystyklą ir džiaugsis, kad gali 
palikti šlapumo kvapu atsiduodančius na
mus. 

Sekančioje mašinoje kėbso surūgęs, barz* 
dos dygliais nubertas žmogeliūkštis, ant 
grindų padrikai raičiojasi apskretęs kibiras. 
Senukas išsileido meškerioti, kad taip sun
kiai negrizintų vienatvė. Jei užkibs kokia 
gaišena, nereikės į krautuvę kėzlinti, ir pi
niginėje liks keli centai. Mėsa dabar kainuo
ja. Užėjo negirdėtas brangumas, moki, tiesi 
ant stalo, braukai prakaitus, duodi ir skai
čiuoji, bet namo neštis nėra ko. Pensininko 
rankų neištempia, marškiniai an t nugaros 
nesudrėksta. 

Jau rūdžių paliestam lauže, nervingai J 
šalis grąžydamasis, krūpčioja mergaitę iš
prievartavęs idiotas. Išsunkta, susigūžusi ji 
liko tuščio, negyvenamo namo kampe. Idio
tas plaukia, srovėje pasislėpęs, beveik sau-
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Greitkelis 
(Atkelta iŠ 3 psl) 

gus, beveik nejaugdamas jokių sąžinės prie
kabių. 

Prie vairo kiurkso mieguista moteris, po 
akių vokais, rodosi, grikši smėlis. Jei nepiau-
ru nuovargis, pagyvenusios vienuolės 
skruostais ristųsi šypsnys. Per naktį ji glo
bojo suparaližuotą senį. Ir vakar, ir užva
kar. Taip eis dar ilgai. Vaikai, kažkur to
liau gyveną, tėvo atsisakė, o senis yra ne
kantrus, piktas, niurzga. 

— Ne apgaulė, — sekdamas kelią ir ne
kreipdamas dėmesio į kaimyno plepumą, 
svarstė Matus. — Jaučiu šiuos miražus, ir tai 
ne regėjimai, bet realybė, didžiulė klaida. 
Kažkas pradėjo darbą ir neužbaigė. Ar ne
turėjo kantrybės, ar nemokėjo "> Kažkas ap
siriko, ir mes kenčiame dėl šios kvailystės. 

Siaučia kirbynė, ir, jai pritardamas, švil
pauja jaunas studentas. Dar vieneri metai, 
ir jis pradės laimingą gyvenimą su vieninte
liu, iki šiol žemėje išsilaikiusiu angelu, su 
sužieduotine. Cžia ir staugia, o mažyčiam 
VoIkswageii'e tėvas planuoja vaikų gyveni
mą, pasiryžęs viską aukcti. kad nebūtų 
gruoblėta jų ateitis. Forde ašaroja vidutinio 
amžiaus penia, vakar palaidojusi motiną. Ir 
narkomanai jaunuolis šliaužia pašaly. Dre

ba jo rankos, galvoje dunksi malūnsparniai. 
Tik sukčius prekybininkas neskuba, ramiai 
šypsodamasis, tik nesisieloja iš slaptos mei
lužės lovos pakiies išsigimėlis kunigas. Jis 
Dievo nepažįsta, bei savo tarnyba nesiskun
džia. 

Žviegia naujai lakuotas ir surūdijęs me
talas, apgaubės žmones, kakšena motorai, 
neša veidus. Visi jie yra čia, visi. Garma, 
veržiasi srovė, greitkelis, tarsi platus kanali
zacijos vamzdis, skelia pasaulį. Nors šio ka
nalo pakraščiais nuplaukia ir švaraus van
dens siūleliai, visur kitur kunkuliuoja pasi-
drumstes skystis, kuriuo veliasi biaurios 
atmatos, šliaužia nuosėdų gniužuliai. Pasi
taiko ir nekaltai čia įstrigusių vertybių, net 
ašarų lopelių, kraujo tryškulių, sužvilga 
čiurkšlės vargu valai minto prakaito. Kana
lizacijos vamzdis, viską slepiąs, viską prii
mąs, turinio nes-onka. Ir piinta gurgėjimas, 
ir niekas jo artumoje nenori būti, kau u«už-
piltų, nepaskandintų. 

Plaukia ir Ma'.us, o šalia jo rąžosi Morto-
nas. Akyse išauga kelią apžergusios užrašų 
lentos, pradžioje visai prie žemės prilipu
sios, vėliau jų kojos tįsta, lentos ūždamos 
artėja, išsiskėtusios šmėkšteli virš galvų, ir 
jau pravažiuota, kur gal reikėjo sukti, kur 
gal niekas visai nesirūpina, kas vyksta čia, 
šioje velnio gysloje. Riogso pervažų tiltai, 
kai kur pašaliais gūžiasi medžiai. Ramūs, 
kuklūs, amžinai kančiai pasmerkti, likimui 

atsidavę, vargti įpratę, tačiau vis krūpteli 
gąstelėję, vis nusipurto, nes pragaras ne-
prisijunko nei gyvų, nei mirusiųjų. 

— Menkystė, neuraligija, — nerimsta 
Matus. Visi langai uždaryti, aštrus triukš
mas neįsispraudaia, tik švokščia automaši
nos vėsinimo sistema*, tik ateina duslus gar-
galas ir sunkvežimių kniurksėjimas. Bet di
džiausią nepatogumą sudaro Mortono gerk
lė. Ji burzgia, klekena, ir Matui atrodo, kad 
jis esąs visam amžiui prie malūno sienos pri
rakintas. 

— Negalėjau vėluoti, ir ir-. Matai, jis 
mums yra svarbus klientas, tokių mažai tu
rime. Keleivinio lėktuvo vakar jau nebuvo, 
šiandien jokio nėra iki dešimtos ryto. Dide
lis nuotolis, jei būčiau negrįžęs. Pasisam
džiau specialų keturvietį, keliais šimtais dau
giau, iškratė vidurius ir smegenis. Bet, Ma
tau, nelėk taip greitai, judėjimas didelis, už-
Kliudysi ką nors. 

—Negerai padarei 
— Gal negerai, gal gerai, įvairiai atsitin

ka gyvenime. Kas išaiškins neklysdamas, ge
rai ar negerai? Viskas tvarkoj. Nedaryčiau, 
jei nereikėtų, o kai kai ... Atsargiau, atsar
giau, Matau, automobilis juokų nemėgsta. 
Lėktuviukas skridę žemai, oro duobė po 
duobės, sėdynė užpakalin mušė kaip lenta, 
skaudėjo. Atvažiuos klientas, manęs nebus. 
Per jj kasmet parduodame dešimtimis tūks
tančių vienetų, tūrių jo laukti, kalbėtis. Iš

leidau saują dolerių, ateis glėbys. 
— Taisyklių neskaitei. 
— Nerėk, galima ramiau susikalbėti, tu 

sakai, aš suprantu. O taisyklės tik šiaip sau, 
pavartyti, pamąstyti. Kai su taisykle neiš
eina, geriau peržengti ir atsistoti už taisyk
lės. Reikia abi puses išmėginti Žiūrėk, iš kur 
pelnas ateina, labai svarbu jo nepražiopsoti. 
Jei neatsiranda naudos, įstatymai yra blogi. 

— Nukentėsi ši istorija lengvai nepraeis, 
bet tvarkos jokia organizacija neišsilaikys. 

— Vėl šauki Kam garsiai aiškinti? Jei 
žmogus turi ausis, girdi Karščiuojiesi, Toni 
Matau, karščiuojiesi. Gal nukentėsiu, gal ne, 
kodėl rūpintis, kai nežinai, kaip iš tikrųjų 
bus? O jei nukentėsiu... Gailėtis nėra painus 
darbas, jame galima greitai įprasti Ir dar 
neaišku, ar gailėtis teks, kad taisyklėlės ne
pastebėjau. 

— Lėktuve vieta buvo rezervuota. Kažkas 
įvyko, Morton. Tiesiai sakyk, kodėl pavėla
vai, negudrauk. 

—Atsitinka, Toni tiek nuotykių pasau
ly. Rašytum, žymėtum* ir vis tiek liktų už
mirštų. 

— Vakar dieną atsimeni. Laiką pražiop
sojai? 

— Ar aš, Toni matau, žioplys? Pasakysiu, 
jei nori, bet tau iš to jokios naudos nebus. 
Su mergina užtrukau, 

— Aš noriu teisybės. 
— Tokia yra teisybė. 

—Biauru yra klausytis! 
—-Nesupranti, Tpni. Psalmėse sako, *Ta 

davei linksmybių į mano širdį didesnių, kaip 
turime apsčiai kviečių ir vyno*. Pas mus daug 
yra kviečių, ir vynas pigus. Turi būti smagu, 
jei linksmybių kaip vyno... 

— Žmoną turi, ištvirkėli. 
— Yra žmona. Gera, nei skundžiasi nei-

pyksta. Reikia saugoti patelės sveikatą. Jei 
kas atsiranda, kam žmoną varginti? Ge
riems turime būti gerais. 

— Taip gyvuliškai elgiasi tik moralės fa
kyrai. Šlykštus tavo gyvenimas. 

— Kiekvieno gyvenimas kaip šaukštas 
sriubos. Gali išpilti ir gali nuryti, nieko dau
giau. Nei vienaip gerai, nei kitaip blo
gai, kam bausti laistantį ar valgantį? Ir ko
kie iš jų fakyrai? Taip nori daryti, taip daro 

— Ar panašiai ir tėvai galvojo, nepaisy
dami jokių rėmų? 

—Gal panašiai, gal ne, trūksta man ži
nių, kaip jie galvojo. 

— Tau visko trūksta, nieko nepaisai Do
ros šeimos nėra palaidos kaimenės, vaikai 
iš ten atsineša principus-

— Kaimenė ar nieko, ar visai tuščia vieta, 
skirtumas menkas. Kai nesupranti, kas įvy
ko, lengva tau kalbėti 

Įvyksta, pasitaiko... Vis tau ir tau. 
— Jvyko. Taip keistai įvyko, kad nebuvo 

tėvų. 
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Tai an*rasis vėl penkių "Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos" numerių tomas vokiečių 
kalba. Leidinio apimtis 242 psl 
Abu čia surrJr.e*: dešimties "Kro- \ 
nikos*' numerių tomai vokiečiai 
kalba yra dar iliustruoti Šiandie
ninėmis Vilniaus ir Vilniaus šver 
tovių nuotraukose T^k *pg^ Aj< ^ r ^ 
ktina, kad pačiuose po nuo- £>iaiainko ^ ^ p 4 r t 4 a mtūx^ 
traukomis yra ,i.vslę kai kunjj &A 

se puslapiuose užgriebiamos šios 
gavo Vytautas Vaitiekūnas. Re- temos; Lietuvos laisvinimo per-

adresas 7034 • Gliaudą mėgo ir mėgsta. Užten-
Rancho Palos ka tik prisiminti jo Šio pobūdžio 

romanus "Agonija" ir "Sunkiau
siu keliu". Dabar štai vėl į 
skaudžiąją dabarų" atremta nove
lė "Teismas biržely"'. Anot auto
riaus: "Žiauri tikrovė gaivališ
kai sukūrė novelinį siužetą, ku-

telektualai, dešinė ir kairė" lukš-j r i s panaudotas 'Teismas birže-
tena temą ne vien lietuviškųjų, Į jv» n o v e i e j . Jai pagarbi mano 
bet taipgi europinių ir globaii- j pastanga parodvti mūsų kanki-

Vytau-į n ė s tautos perlus novelės rėmuo-
P l a ' j se". 

gesnįj 
ietų: 5'aip jau teismų protokolai, 

titucijoj". Rezistencijos isto-J '^P dokumentinė medžiaga, ga-
riją geru žiupsniu faktų papildo j l i atrodyti įdomūs tik teisininkui. 
Stasys Žymantas, rašydamas Tačiau Jurgis Gliaudą yra ir 

. . . . r, n ' teisininkas ir rašytojas. O šiu 
epie susitikimus su Pranu Padą-1 , . . , .. , . . 

Į dviejų profesijų palaiminga sim-
larbų apžvalgniuo-jbio^ U m akrais aivejais gali bū

ti labai pravarti ir naudinga. Aki
vaizdžiai tai matome ir Šioje, te
gu ir nedidelės ap'mties, bet la
bai intriguoiančiai parašytoje no
velėje. Tekstas puslapiuose dar 

j pailiustruotas novelės herojės 
j Danguolės Sadūnaitės nuotrau
komis. Tekstu ir nuotraukomis 
pagerbiant Šią lietuvių tautos drą
sią kankinę, manytume, kad 
knygelės pirmuosiuose pusla
piuose knygutės mecenato prel. 
J. Kučingio ir autoriaus nuotrau
kų visai nereikėjo prišlieti. 

• AKIRAČIAI, 1977 m. rug
sėjo mėn., Nr. 8. Atviro žodžio 
mėnraštis. Leidžia Viewpoint 
Press, Ine, t>821 S. MapJewood 
Ave.. Chicago, \\l 60629. Reda-

| a^ioia: D, Biei^us, K. Drunga, L 
Moocūnas. Z. Rekašius, dr. T. 

į Rėme. kis, dr f. VaiŠnienė, H. 
į Žemelis. Metinė 10 numerių pre-
j numeratą S dol., atskiro nume

rio kaina 1 doL 

Šio numerio puslapiuose: Šovi
nistinės nuotaikos Rusijoje — 
praeityje ir dabar (Istorinis žvilg
snis { rusų opoz'cijos tikslus ir 

[programas); Valstybinės ideolo-
I gijos poetas Albinas Žukauskas; 
į Pokalbis su žymiuoju rusų diąi-

KanvaridJa 0*Jfe dentu .Andriejum Amąlriku; 

i » - i i d, 
Skulptorius Vladas Vi'aljuĮn^į; 
Osjvijo* spaudos apžvalga; Fe-

AiM)thergoodreasonk)coDieunderourvvįng. 
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Wfe help your money 
put on more weight 

YOW» MONGV B DBTERKNT THAN YOU. The 
more weight it puts on the better. The fatter 
it gets the healthier it is. But i* dpesnt cet 
fhat way aii bv itseh'. \cn have to plan ahead 
te roake it grow. .\nd that's where \ve can help 
—with our higher-than-bank interest rates. 

LfXMC VVHAT IT CAN DO! The chart at left 
shows all the 
hipher-than-
bank iaterest 
rate accounts 
we have to 
offer. You 
decide how 
rnuch you 
•A-ant to save, 
how much 

TĮĮHL0 " 

7Wfc^«5 

^SrįašsT' 

ai7%^. 
7.90%^ 
7.08%^-
6.81% tr 
5 L 3 9 % -
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interest you want to earn and which, Standard 
Federal account is right for you. 
VVATCH YOl."R MONEY FATTEV LT. Once 
you've opened a passhook savinas or certificate 
account at Standard FederaK just sit bade and 
vvatch your money grow. \A/e give your aioney 
the interest it needs to really put on weigbt. 
The interest you can count on to make your 
financial pieture brighter and oiore secure. 
START RIGHT NOVV. Stop by the Standard 
Federal offfce nearest ynu and open an 
account that gives you higher-than-bank 
interest rates and "fat mooey." It s the 
easiest way to 
make thin money "*^^r> 
put on wcight ia a "^"^^.i 
hurry. ^ \ -

i \ 
C o m omter <mr \»-. -.-£. ' ., • s2S» 
1MB care į f c i tnipr mr toyca. 

SŲMDARD FEDERAL SA\ZlNG5 
HOME OFFICE 

4192 Ardier Avenue (at Sacraineoto) 
Chicago. Ulinois 60032. Pbone 847-1140 

• 
«141 Archer Avenue (at Austin) 

Chicago, ulinois 60638, Phone 767-5200 
• 

38iS W«* 47tk StrMt (at Rocfcwell) 
Cbkaf^ Ulinois 60832. Bboae 523-1083 

3A1 West Oaieaa Bouuevard 
882-1140 

21 Boulder Hill Pass 
Botuder HU1, Otinois 60538, Phone 897-U66 

• 
5100 Forest Avenue 

Downers Grove. niinois fi0515. Phone 963-1140 
« 

94th and Roberts Road 
Hlckory Hills, Oliaois 60457. Phone 5684050 

• 
Hill Creek aiopping Center 

Hlckory Hills. ulinois 60457. Phoc« S89-l«77 
• 

23 Hocth Matą Sumt 
Lomoarc uunou 6014% Ebose €27-1140 

* * 
"— 
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Kultūrine kronika 
MŪSŲ dailininkių draugija ir nauja jų paroda 

Jau sueina 6 metai, kai yra įsi
steigusi ir Chicagoje sėkmingai 
veikia Lietuvių dailininkių 
draugija. P?r tą laiką ši mūsų 
moterų dailininkių grupė ypač 
gerai yra užsirekomendavusi ame
rikiečių tarpe. Yra sureng'os pa
rodos šiose vietose: Vanderpoel 
Galiery, Čiurlionio galerijoj, Ba
ra' College, Balzeko muziejuj, 
Beverly Art C?nter, Hyde Park 
Art Center, Gary Art League ir 
University Club of Chicago. 

"Profesiomli, vaizdinga... ge
riausia paroda, matyta šias me
tais" — "Lietuvių dailininkių 
draugijos paroda visada yra aukš
tos kokybės įvykis", taip rašė 
The Post Tribūne ir The Hyde 
Park Herald hikraščių meno 
kritikai. 

Draug"ją sudaro įvairaus am
žiaus dailininkės, vienos mokslus 
baigusios dar Lietuvoje, kitos 
Amerikoje, kai kurios dar tik stu-
den'ės. Taip pat savo kūryba 305 
apima skirtingas meno kryptis 
nuo realizmo, abstrakto, simbo
likos iki paskutinių meno kryp
čių. Technikos įvairumo taip pat 
a~stu: tapyba, grafika, emaliai, 
ke-arnika, tekstilė, minkštoji 
skulptūra, fotografija. Narės sa

vo darbu reiškiasi ne tik grupi
nėse parodose, bet dažnai turi as
meniškas parodas įvairiose gale
rijose ir miestuose. • 

Šiais metais Lietuvių dailinin
kių draugija buvo vėl pakviesta 
surengi parodą The University 
Club of Chicago. Paroda vyks 
visą spalio mėnesį. Š'oj parodoj 
dalyvaus 20 dailininkių: Vanda 
Aleknienė, Regina Jautokaitė, 
Aleksandra Bodner, Giedrė Žum-
bakienė, Marija Gaižutienė, Ire
na Šimkienė, Marija Strasevičiū-
*ė, Vilija E'vaitė, Janina Marks, 
Eleonora Marčiulionienė, Zita So-
deikienė, Vida Stankuvienė, 
Henrieta Vepštienė, Jadvyga 
Paukštienė, Magdalena Stankū
nienė, Marija Ambrozaitienė, 
Vanda Balukienė, Sesuo Merce
des, Ada Sutkuvienė, Audrė Am-
brozaitytė. 

Visuomenė yra kviečiama ap
lankyti šią parodą. Viešas paro
dos atidarymas ir priėmimas su 
šampanu įvyks spalio 6 d. (ket
virtadienį) nuo 5 vai. iki 7 vai. va

kare. Galerijos adresas: 76 E. Mon-
roe St., Chicago, 111. "La Galerie", 
12-tas aukš as. 

Zita Sodoikienė 

VAKARONIŲ SEZONAS 
PRASIDĖJO 

Penktadienių kultūrinės vaka
ronės Jaunimo centro kavinėje, 
Chicagoi, jau yra tapusios šios 
lietuvių kolonijos gyvastinga tra
dicija. Tai vieta ir laikas, kur po 
savaitės darbo galima vakarą 
praleisti kavinėje, girkšnojant ka
vą ar vyną, kalbantis su bičiu
liais bei pažįstamais, o drauge iš
girstam ar pamatam ir kultūri
nio pobūdžio programą. Metai 
po me'ų šias vakarones organi
zuoja pats Jaunimo centras, o jų 
kultūrine programa rūpinasi pats 
Jaunimo centro direktorius kun. 
Algimantas Kezys, S. J. 

Naujas penktadienio kultūri
nių vakaronių sezonas jau pra
dėtas vakar kun. Antano Saurai-
čio, S. J., skaidrėmis iliustruota 
paskaita apie Braziliją ir Brazili
jos lietuvius. 

Vakaronių programa šiuo me
tu jau yra suplanuota iki lapkri
čio mėn. vidurio. Štai jų eilės 
tvarka ir temos: spalio 7 d. — 
Viktoro Veselkos medžio dirbinių 
paroda ir pašnekesys; spalio 14 d. 
Pokalbis Trečiojo mokslo ir kū
rybos simpoziumo tema (mode-
ruoja inž. J. Rimkevičius); spalio 
21 d. — Penktosios tautinių šo
kių šventės vakaronė ir filmas 
(moderatorius — Br. Juodelis); 
spalio 28 d. — Vakaronė su kom
pozitorium Bruno Markaičiu; 
lapkričio 4 d. — Laimos Lapins
kienės lėlių teatras; lapkričio II 
d. — Fotografų metinės parodos 
atidarymas ir meniškųjų foto
grafijų temos vakaronė; lapkri
čio 18 d. — Rašytojo Balio Sruo
gos 30 metų mirties sukaktuvinis 
vakaras. 

1000 DOL. PREMI/A 
UŽ POEZIJA 

Klemensas Galiūnas iš Santa 
Barbara, Calif., paaukojęs Lietu
vių rašytojų draugijai 1000 dol.. 
tapo poezijos premijos mecena
tas. Mecenato tikslas — šia pre
mija atžymėti Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 60 m. 
sukaktį. Lietuvių Rašytojų d rau
di jos valdyba šiuo metu ruošia 
premijos taisykles. Ji bus paskelb
ta šį rudenį, o įteikta ateinan-
č'ų metų Vasario 16-sios proga 
New Yorke, Kultūros židinyje. 

tojų suvažiavimas su paskaita, 
posėdžiais, literatūros vakaru ir 
vaišėmis. Tiksli programa bus 
paskelbta vėliau. Literatūros va
kare bus įteikta 1000 dol. premi
ja už poeziją. Sią iitera*unne 
š/entę ruošia Lietuvių rašytojų 
draugija. 

JONO AISČIO RAŠTAI 

Poeto Jono Aisčio visų raštų 
šleidimu rūpinasi Aldona Aistie-
nė ir Lietuvių rašytojų draugija. 
Šiuo metu pagrindinis rūpestis 
yra tų raštų suredagavimas. Tuo 
reikalu rugsėjo 17 Washingtone 
lankėsi LRD pirm. kun. Leonar
das Andriekus. Planuojama viską 
sutalpinti į tris tomus. Jono Ais
čio raštams išleisti yra specialus I 
dr. Konstancijos Rudaiėytės pali- j 
kimas, kurį saugoja Lietuvių fon- j 
das. 

ATVYKSTA RAŠYT. I. MERAS 

Lietuvių Rašytojų draugijos 
šių metų premijos laureatas I. 
Meras iš Izraelio ruošiasi atvyk
ti į Ameriką — į premijos įteiki
mo iškilmę, kuri bus Chicagoje 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
metu. Ta proga ruošiamame li
teratūros vakare jis skaitys savo 
karybą. Simpoziumo dienomis 
phnuojamas taip pat ir rašytojų 
susirinkimas. 

"ŠVENTOJO NARVO" 
SPEKTAKLIS CHICAGOJE 

Nauja rašytojo Algirdo Lands
bergio drama "Šventasis narvas'*, 
pirmą kartą suvaidinta Ateiti-
ninkijos kongrese, Clevelande, su
silaukė išskirtinio dėmesio. Spek
taklis, režisuotas Dariaus Lapins
ko, buvo išeivijos teatro kūry
bingas bei spalvingas blykstelėji
mas. Chicagoje "šventojo narvo" 
vaidinimas įvyksta šiandien 
(šeštadienį) 7 vai. 30 min. Ma-
r'jos mokyklos auditorijoje. Vai
dina aktoriai: J. Bulevičius-Boley, 
Aldona ir Laima Rastenytės, J. 
Balutis, T. Klimas, D. Markely
tė, V. Olšauskas, A. Pakalniškis, 
Jr. ir kt. Spektaklin atvyksta pats 
'Šventojo narvo" autorius dra
maturgas Algirdas Landsbergis. 

BERN. PRAPUOLENIS IR 
NERIJA LINKEVIČIOTĖ 

DAINUOJA 
JAUNIMO CENTRE 

Gatvė New Yorke — Avenue of Americas-6th Ave. Nuotr. V. Maželio 
Nuotrauka Vytauto Maželio 

NIJOLĖS AMBRAZAITYTĖS 
KONCERTAS IR IŠErVIJOS 

KOMPOZITORIAI 

ATLANTO PAKRAŠČIO 
RAŠYTOJU SUVAŽIAVIMAS 

Praplėstosios Jaunimo centro 
j kavinės Chicagoje atidarymas 
įvyks spalio 8 d. (ateinantį šeš-

Atein-anČiais metais prieš Va-įtadienį) . AukJto lygio kameri-
sario 16-sios šventę Kultūros ž i -nės muzikos programą atliks so
dinyje, New Yorke, ruošiamas j listai Nerija Linkevičiūtė ir Ber-
rytinio Amerikos pakraščio rašy-1 nardąs Prapuolenis. 

Pasinaudodama galimybe ap
lankyti Montrealyje (Kanadoj) 
gyvenantį tėvą, Vilniaus operos 
solistė Nijolė Ambrazaitytė jau | 
spėjo padainuoti Toronto ir Chi-
cagos lietuviams. Chicagoje jos 
koncertas St. Xavier kolegijos au
ditorijoje įvyko praėjusį sekmadie
nį (rugsėjo 25 d.). Viešnia čia 
pademonstravo išskirtinio geru
mo mecosoprano balsą ir puikią 
muzikinę mokyklą. Labiau ka
merinio pobūdžio nedidukė kole
gijos salė solistės balsui ne kartą 
atrodė net per ankšta. Solistė 
dainuoja visas balso pozicijas be 
jokio vargo, be jokio įsitempimo. 
Balso pobūdis labiau sidabrinio 
skambėjimo, o ne aksominio 
minkštumo. Aukštosiose gaidose 
ji ypač jaučiasi savuose namuose, 
kai tuo t^rpu mecosopranui itin 
būdingose žemosiose galėtų būti 
platumos ir gelmių daugiau. I 
ypač vyresn'esicms prisimenant, 
kaip tokias vietas dainuodavo 
Vineė Jonuškaitė. Solistės sceni
nė laikysena buvo kone graikiš
kosios skulptūros klasika. Tik ją 
gal kiek reikėjo moduliuoti, la
bi :u pris'taikant prie kai kurių 
dainų specifinio pobūdžio. 

Koncerto programa buvo >pa-
dalin a į dvi dalis: pirmojoje-pa-
sauliniai kompozitoriai, antrojo
je — lietuvių kompozitoriai. Ta 
kiau programoje nebuvo nė vie
no išeivijos kompozitoriaus. At
sitiktinumas ar bū inybė? Klau
simas tinka ir neseniai dainavu-
s'os Kaukaitės ir kitų tenykščių 
svečių atvejais.Ar išeivijos kom
pozitoriai taipgi yra tabu kaip ir 
išeivijos rašytojai tenykštėse an
tologijose ir literatūrinėse studijo
se? Jeigu ne, kodėl neišmoksta
ma savam repertuarui, svečiuo
jantis čia savaites, jei ne mėne
sius, bent vienos kitos K.V. Ba
naičio, VI. Jakubėno ar D. La
pinsko dainos?. Juk K.V. Banaitis, 
nieks neginčys, yra mūsų koncer
tinių — liaudinių solo dainų kla
sikas. O Darius Lapinskas grynai 
lietuviškosios muzikos šiandie- Į 
ninės raidos prasme yra neabe
jotinas koncerte dainuotos Brun-1 
dzaitės ir Bajoro įkvėpėjas. Juk, I 
prisimenant tam tikrą natūralų ', 
etiketą, kaip gražu būdavo, kai, 
Chicagoje gyvenant Vladui Ja-
kubėaui, svečiai solistai iš kitų i 

kolonijų, koncertuodami čia, vis 
neapsieidavo be Jakubėno dainų. 
Argi šios prasmė> etiketas visai 
neapeina svečiams iš tėvynės? O 
gal visai ne n u o jų tai priklauso? 
Vienu ar kitu atveju vis tiek pa
silieka nejaukus ribotumas. Dėl 

I jo tad gali būti visai supran
tamas ir tam tikras atokumas 
šios rūšies svečių koncertams. 

RYTOJ MARGUČIO 
K O N C E R T A S 

Gerų koncertų Chicagoje su
rengimas jau yra virtęs "'Margu-

Kataliku socialines 
politikos pradininkas 

(Atkelta iš 2 pusi.) 

katalikų Centro partijai, jis at
kakliai gynė Bažnyčios laisvę, jos 
te :sinę ir kultūrinę autonomiją, 
krikščioniškųjų mokyklų teises. 
Protestuodamas prieš kylantį 
"Kulturkampfą", net pasitraukė 
iš parlamento. 

Tarp dviejų priešingų ir nesu
taikomų XIX-jo amžiaus sociali
nių sistemų — liberalizmo ir so
cializmo —vysk. Ketteleris savo 

čio" tradicija. Visada galima ti
kėtis ko nors aukšto lygio ir ko 
nors naujo. Atrodo, kad šiuo at
veju gali būti lygiai ir vieno ir ki
to. Koncertas įvyksta šį sekma
dienį (spalio 2 d.) 3 vai. popiet 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Programoje smalsumą kelianti 
naujiena bus jaunas pianistas 

į Vytautas Puškorius iš Clevelan-
{ do. Jis atliks Scarlatr, Čiurlio-
; nio, Beethoveno, Schuberto iri 
! Chopino kūrinius. Baletui skir:o-Į 
i je programos dalyje dahvaus j 

Violeta Karosaitė, Jaunutis Puo-
! džiūnas ir jo baleto studija. Čia 
bus atlikta: ištrauka iš Orfo 
"Carmina buraną"., Sagitariir 
(panaudojant Dariaus Milhaud 
muziką), Pasme-krasis angelas 
(panaudojant Bella Bartoko mu
ziką) ir ištrauka iš Bizet operos 
"Carmen". 

DR. MARIJA GIMBUTIENĖ 
VADOVAUJA 

ARCHEOLOGIJOS 
KONFERENCIJAI 

'The Archaeological Institute 
of America", bendradarbiauda
mas su Bulgarijos valdžia, Met
ropolitan Dailės muziejuje, New 
Yorke, š. m. rugsėjo mėn. 29 — 
30 d. surengė tarptautinio pobū
džio mokslinę konferenciją, lie
čiančią be galo turtingą Bulga
rijos archeologiją. Mums įdomu 
čia yp.iš tai, kad šiai tarptautinei 
mokslo konferencijai pirmininka
vo dr. Marija Gimbutienė, žymi 
lietuvė archeologė, profesoriau
janti Kalifornijos universitete (U 
CLA) , Los Angeles. 

idėjomis ir darbais Vokietijo
je parodė savitą ir pažangų so
cialinio katalikų sąjūdžio kelią, 
paruošė dirvą garsiajai popie
žiaus Leono XIII socialinei en
ciklikai "Rerum Nbvarum". To
dėl ir šiandien, praslinkus šimt
mečiui nuo vyskupo Kettelerio 
mirties, jo vardas pagarbiai mi

nimas 
lyje. 

visame kataliku 
Dr.J. 

pasau-
Labutis 
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A. TVERAS 
LAJEKBODHAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas l 
£ 2646 W. 69th Street — TeL RE 7-1941 j 
' i i i i i i i i i i i i iHi i i i i i r i i iMi i i iu i i t i i i i i i i i i i i i i imi in i i i i i i imi i i iu i i tmi i i imi i t i i i i iMi i i i i i i i ; 

L. K. RELIGINĖS ŠALPOS RĖMĖJŲ SĄJUNGA 
telkia lėšas persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje L 
remti ir leidžia | 

"LKB KRONIKOS" knygas. į 
Jau išleista 3 tomai Kronikų lietimų kalba, o d 

1978 m. bus išleistas ketvirtas tomas. * 
Lojolo*. Universiteto vardu šiemet išleidžiamas "LKB § 

Kronikos ' p : r m a s tomas ispano ir pirmas tomas anglų kal
bomis, ku r i - b;:s p'ačiai paskleisti t i | laibų kraštuose. 1978 
m. bus leidž'a-rta a n t r a s ir t rečias tomai. 

Jų išleidimui reikalinga didelių piniginių išteklių. 

Mieli K r ū v i a i ! Skaitykime "LKB Kronikos'* knygas i: 
savo aukom's remkime io išleidimą, Afikime savo pareigą 
persekiojamai Bažnyčiai ir pavergtai Tautai. 

Aukotojams išduodami kvitai i r jų aukos atleidžiamos 
nuo federalinių mokesčių. Aukojusiųjų ne mažiau kaip 100 
dol. pavardės bus prašomos leidžiamose knygose. 

Aukas si i s t i : L. K. R«Hgines talpos Rėmėjo Sąjunga, 
6823 So. Ta iman Ave., C h k a g o , JB. 00629, USA. 

Kur veikia š ios organizacijos skyriai , aukas galima 
įteikti jų valdyboms. 

LKRA Rėmėjo Sakingo* Valdyba 

I Siunčiu "LKB Kronikos" knygoms leisti 
I Aukoju persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje remti 
I Vardas, pavardė 
i Adresas 

MAROUETTE PHOTO 

SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
Ių reikmenis Pasinaudokite pa 
togiu planu atidedant pasirink 
rus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad 
ir ketvirtad vakarais iki 9 vaL 

3314 West 63d Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

Kviečiame fsig\tl šias dvi įdomias 
knygas: 

TRETfEJI VAINIKAI 
Lietuvių Poezijos Antologija, daly
vauja virS 50 autorių, kietais vir
šeliais $6.00 

K A R O N A 
Anatolijaus Kairio istorinė poema, 
trys istorinės dramos iš Mindaugo 
laikų, 316 pusi., iliustruota, kie
tais viršeliais $6.50. 

Užsakant abi knygas kartu $10.00 
Užsisakyti: 

DIALOGAS, 4304 W. 55th >»„ 
Chicago. M. GK32 

^IIMIlIflIlIlimillllllillilillllllIHItlIMIIIIV: 

f WAGNER and SONS I 
= TYPETtfRITERŠ, E 
1 ADDLNG MACHINES = 
= AND CHECKWBITERS, § 
5 Nuomoja, Parduoda, Taiso j= 
5 Virš 50 metų patikimas jums 5 
5 patarnavimas. H 
| Phooe — 5814111 § 
2 5610 S. Puiaski Rd.. Chicago j 
-• 'tiilliiHllilimilHtlIlHHHIIIIitUlllilI^ 

15.99 

19J9 

4J9 

4JI 

4J# 

I 

NAUJAUSIOS KNYGOS, 
GAUNAMOS "DRAUGE" 

SAUJA SKATIKŲ. Premijuotas romanas 
Kazys Almenas. 249 psl. 

PUTINAS MANO ATSIMINIMUOSE 
M. M. Mykolaitytė-Slavėnienė, 42 psL 
Kietais viršeliais 

NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA, I U 
Pranas Čepėnas 
543 psl., kieti viršeliai 

BASTŪNO MAISTAS 
Bronys Raila 
499 psl., kieti viršeliai 

MINTIS DIALEKTINIAME ŽAISME 
Feliksas Jucevičius 
273 psl. 

PENSILVENIJOS ANGLIAKASIO LIETUVA 
Vladas Butėnas 
343 psl., kieti viršeliai 

MIGLEI. MANARĄ. Šešių veiksmą misterija 
O. V. Milašius, M psl. 

DEBESYS IR PROPERŠOS. Romanas 
Petras Melnikas, 292 psL 

LKB KRONIKA, III d, 424 psL 
KM viršeliai 
Minkšti viršeliai 

ALKANA KELIONE. Eilėraščiai 
Kazys Bradūoas 
11S psl., kieti viršeliai 

VIENOS AISTROS ISTORIJA. Romanas 
Migelis de Unamuno, 159 psL 

TRYLIKTOJI LAIDA. Pasakojimų pyne j — i — 1 
Juozas Toliušis, 254 psL 

BROLIAI PRADĖKIM 
Benvenutas Ramanauskas, O.FJIL, m psl. 

NAMŲ IR ARTIMIAUSIOS APLINKOS ŽODYNĖLIS 
Rimas Černius, 75 psl. 

MERGAITE Iš GETO. Romanas 
R. Spalis. Išl. 1975 m., StS psL 

LIETUVIŠKAI-PORTUGALICKAS ŽODYNAS 
A. D. Petraitis - Lodfa Jodefia, 194 pat 

KARKLŲ KATINUKAI 
Birutė V ytiene, 24 psL 

HAMILTONO LIETUVIAI 
Kolektyvas, Ui pat 

KODĖL KUNIGAS SU ALTORIUM ATSISUKO f ŽMONES 
A. Rubikai 
Liturginių reformų prasmė, 44 psL 

NYKŠTUKŲ MOKYKLA 
Adelė Jonušaitienė-Anraaialtienė, 93 psl. 

JAUNAMARTE 
Jonas Valaitis, 129 psL 

KOČIOS 
SL Yla, 22 psl. 

PO VASAROS. Eilėraščiai 
Vitalija Bogutaltė, 99 pat 

SA1G0NAS, istorinė apysaka 
VI. Vijelkis, 159 psL 

LIETUVIŲ IMIGRACIJOS BRAZILIJON PENKIASDEŠIMTMETIS 
Kolektyvas, 207 psl, IM 

ŽEMAIČIAI 
Aleksandras Pakalniškis, 194 p4- 4.99 

METMENYS, Nr. 33 
Vyr. redaki V. Kavslrs, 991 n-'. 3.99 

ANGLŲ RAIBOJE 
THE VIOLATION OF HUMAN RIGH1 j IN SOVIET 

OCCUP1ED LITHUANIA, a report ta. 1979, 1C9 psL L99 
IT4E PROVIDENTIAL PATH 

(Archbishop George Matulaitis 1871-1972) 
Fr. Vlctar RimteUa SJB 

LITHUANIA MINOR 
M. Brakas, 304 psl.. Meti vMoaaJ tSJI 

CONFRONTAT10NS W1TH TIRANNY 
Edit. Alftrd Straumams 
393 psL, kieti vtrčeHel IS.40 

THE SECRET LIFE OF THE POLITICAL FEFUGEE 
Edmand Nareasfca. 79 ant. 4J9 

RADVILA JUODASIS, Magraflja .. JeB cmfvy vfaak cmfw emf b 
Brunetas Bušeckls, 294 psL $5.91 

LIETUVOS RYŠYS SU AMERIKA, Ištarmė apybraiža 
Viktoras Karatas, 179 psL $U» 

KRISTUS IR EUCHARISTIJA, 
Dievo Veikla lifanymo IitąrfįnJt 

m aa). VM 

t 

LS9 

LM 

1J9 

SJH 

LM 

1J9 

3.M 

4M 

•JS 

4JM 

3.09 

l'ajalaiktkite sj knygų 
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Redaguoja dr. S. Aliūnas 

RUDENINIAI SUĖJIMAI 
Rudeniui atėjus, iš visų pa- galvanizuotas, 

ežerių ir pamiškių grįžus į mies- Gustaičio, 
tą arba vėl išvykus į floridinius 
kraštus, daugeliui teks išvystyt i 
tempą, bėgti iš vieno parengimo 
j kitą. Tikrai reikės pas i t empt : . 
kai Chicagoje visas septynias 
dienas po parengimą, o savait
galiais net po tuziną. Svarbiau
sia, kad visi daromi tėvynės la
bui, o kai reikia spaudai sumo-

anot poeto A. 

JAUNIMO ANKETOS 
REZULTATAI 

(Iš Mokytojų studijų savaitės 
laikraštėlio "Damoklo kardas") 

Jeigu jau kas nors mano. ' Gražiausi: Nida Misiulytė, 
kad, rudeniui atėjus, galės ką E i j s Andriušis; gražiausios ko-
nors pasiskaityti , labai klys- ^ j ^ ^ Jurgutytė . Paulius 
t a . Čia ne senovės Lietuvoje. Bebo tas ; gražiausi plaukai: 
k u r pančius vydami pasalias sa- g į m o n ė Jūra tė Jonaitytė, And-
kė . Cia reikia \e ikt i i r per bčgi- r i u s Kazlauskas; gražiausia ei-

Mokytojų studijų savaites 
anketos duomenys 

Daugiausia valgo — A. Bag-
donas, daugiausia f.irtuoia 
Vaičiūnas, įdomiausias knark : 

mas — Vaičiūnas, juokingiau
s ias — Masilio^is sut>r?* 
viausias — Masilionis, daž
niausiai dalyvauja diskusijose 
— Masionis, kukliausi — 
Augulytė, 

Panašiausi J: Sophia Loren I 
— Vaičiūnaitė, Henry Kissin 
ger — Kamanta? J >c 
Onasis Veselkienė. 

Gražiausi ūsai (nedažyt.; i 
Vaičiūno, Krokio, 

UŽ MOTERY EKE;; 
KOVOJANT 

K c 
"Tėviškės žiburiuose" mote 

r is skundžiasi pusamžiais vy
r a i s : : "Jų ėdesys būna nenatū
ralus, dirbtinis: labiausiai jie 
vertina "mini s k i r t ' mėgėjas ir 
t as , kurių paakiai žalsvai, o na
gai raudorai dažvti K' tos mo'e- j 
rys jiems neegzistuoja". 

O mes manome, kad tai la 
bai normalus vyras. 

mą ir veiklą knygų nebematyti. 

Pagaliau juk salinėj veikloj 

Kurio roeto? 

keti už reklamą, tai kovojama, daug maloniau, nors tai dau-
kad, girdi viskas b m o daroma giau ir kainuoja. "Aidų" žur-
geram tikslui, t ik a t rodo, kad nalą skaito koks tūkstantis, o 
t a spauda leidžiama blogam baliuose per visą Ameriką ne 
tikslui. k a s mėnesį, bet kas šeštadienį 

po kelis tūkstančius lietuvių 

sena: As ta Jurgutytė , Edis An
driušis; gražiausias apsirengi
mas: Vida Mačiukevičiūtė, I 
Aleksandras Pakalniškis; g r a - : 

žiausias balsas: Kristina ir Re- ! 
Rimas Kas-1 

2moma, salia visokių balių, , gražiai šoka ir dainuoja. Ai su programomis ir be progra- 5 . . . . . . . . ~ . . __ , -i v . . dai kamuoja po keletą dolerių 
mų vakaruškų *"*•" ••«•««•'• •» # — *• •• 

"Moterys, nors ir pr syvesni-
elementas, po paskutiniojo ka
ro smarkiai ruiudo ir... ' 'nesulai
kysi nau-'o kilimo, ners pasvei-
k n t -"'is tau ba :su" fpasinaudo-

gina Butkūnaitės , Rimas ivas-1 j a u Putino žodžiais)." 
pUtis. O mes visą laiką manėme. 

Gražiausia nosis : Margarita Į k a d ^ j n e patino, bet Maironį r 
Kulytė, Andrius R a d a u s k a s ; , ljQČ^3l 

Taip patys 30vietai vaizduoja savo penkmečio planą 

bus nemaža ir 
šiaip pagerbimų bei minėjimų. 
Laikraščiai rašė . kad Los Ange
les buvo pasiūlyta suruoš t i tur-

oražiausios a k y s : Vida Dumčiū-
o baliai keliasdešimt." Bet ba- j te, Vytenis Uetuvninkas; gra
liuose gaunama dvasinė stipry-Įžiauria lietuvių kalba: M d a M--
bė vra paveiklesnė. negu kokio siulytė, Vilius Dundzila; gra-
laikraščio. žurnalo a r knygos : gausia ********»f*JS" I *&« i r p a t i 20-ojo amžiaus 
Tiesa, Almeno "Sauia skatikų" riūtė, Andrius P a ^ ' ^ ^ : ^ ne{Ux0 laikotarpiu, ka-
labai sužavėjo senukus. Jie s u | s į o s b l a k s t i e n o s : V i d a D u m a u t . , P r d " f * _ . ^ ™ ; _ ._ ^ . . ^ 
entuziazmu apie ją kalba ir ra-1 Dils Ardr iušis ; gražiausia- dai-
šo. o ne ame kokias religinio tu-1 .^oja: Kristina ir Regina B a 
rinio knygas . Bet šiaip jau ; ^ a i t r s , Paulius Bernotas ; 
iš spaudos daug mažiau j > j gražJair-ias kū as : Margan | 
gos, todėl suprantama, kad rei-; Kulytė, Virgis Kcsputis. 
kia rudenio vakarais grūstis j j Gražiausiai niūniuoja: Pau-
balius. Žinoma, bus ir tokių, ku- i t a A b a r ū t ė , Paulius Berno-

BLDYNĖS 

"Nenoromis pagalvoji, â -
paskutiniai 19 amžiaus dešimt-

da nugaišo velnias, i r žmo-v'a 
nesižinodama, dalyvavo jo bu
dynėse" Vyt. A. Jonynas 

MANDAGUMO PAMOKOS 

m NAMIE GALIMA 
SVEIKATA GADINTI 

"Net mūsų pensininkai nesu
pranta sveikatos reikšmes: jie 
vyksta užsienin išgėrimui, tar-
3i čia pa t nebūtų tokio sveika
tos naikinimo". 

Dr. J. Adomavič.us 

NUSTEBO 

— Ir koks didelis mano r.u-

LTETUS 

— Tėti, kodėl lyja? 
— Lyja, vaikeli, kad žolė i r 

gėlės augtų. 
— Tai kodėl lyja an t šali

gatvio? 
KAIMYNAI 

I 
Pagyvenusį pilietį trečią va

landą naktį pažadino telefono 
skambutis. 

Tai kaimynė, gyvenanti v i r š 

BALYS PAVABALYS 

TERBA LB GLOBA 

AS tėvynėj lanHaus, 
Prieš šekista lenkiaus. 
Gyvenau ai terboj, 
Bet patogiai, oh, boy! 
Ir žinojau, kur eit. 
Ir sugrįždavau greit. 
Nelindau iš terbos 
Be ček-sto globos. 
Ir nakvynė gera, 
Ir tautų kultūra — 
Viskas telpa terloj 
Kiek ten laisvės, oh, boy. 

TAI B E N T MLN&ITMAS 

Apie t au tos šventės, rugsėjo 
8 d., minėjimą Vokietijoje Vo
kietijos L B valdybos * Infor-

, macijos žinios" r a š o : 
" P r a d ė t a 12 vai. a laus bae-

i kų atkimšimu, o vėliau susi-
| spiesta prie gausių ir skanių 
j užkandžių, kurie susidėjo iš 
| įvairių rūšių salotų bei mišrai -
į nių, a n t žari jų kepamų bambur 
gerių, dešrelių ir ki tokių keps
nių- Juos gamino J o n o Vi tkaus 
vadovaujami kuopos v i r ė j a i Vi-
Bą laiką nenu t rūks t ama srovele 
iš bačkų tekėjo a lu t i s" . 

P A G U O D A 

— Mielas "s. — s a k o mergai
tė savo sužadėtiniui , — a š iš
vir iau pietus, o šuo juos suėdė. 

— Nenusimink, — pasakė 
jaunuolis, — aš t a u nupirksiu 
kitą šunį. 

stebimas buvo matant, jog net jūsų. Noriu jums pareikšt ' . 
ir Tėvelis skyrė jaunai sekreto-1 kad jūsų šuo stau-ria ir neduo-
rei daug dėmesio. 

D. Sadūna'.ti 

PASAKOS 

irgi dalis rudeninės simfonijos 
t ingo žmogaus pagerbimą. Bet I Suprantama, televizija nenu-
kažkodėl t a s šaunus projektas | konkuruos laikraščio, nes su 
nepraėjo. I r mes manome, kad i 
t ikrai blogai padaryta , kad toks ! 
pagerbimas nesuruoštas . Juk 
Degi ruoši pagerbimą kokiam 
skurdžiui, kur is nieko netur i . 

Mūsų kultūrai y ra garbingas, 
bet pražūt ingas sukaktuvių mi
nėjimas. Bent taip išsireiškė dr. 
J. Girnius savo prakalbose. 
Esą, visi mini jubiliejus, o tie 
jubiliejai rodo. kad mes seni ar
ba bent būsime seni, o t a ip pat. 
kai nustosime senti, būsime ne
begyvi. Gerbiamas dak ta ra i 
nuo beveik šimtininko dail. A. 
Varno pradėjo vardint i jubilia
tus atgal ligi dvidešimt penkia
mečių. Mes manome, kad reikia 
jau susirūpinti jubiliejais da~l 
jaunesnių. Pvz. metų vaikas ja 11 
yra didelis jubil iatas. Kiek jis 
per metus kelnaičių sugadino, o 
tai jau Amerikos p ramonės kė
limas. N a o dveji metai taip 
pat reikšmingi, o t r y s vėl svar
bi sukaktis , nes t ų kelnaičių 
naikinimas apie tą laiką susto-
ja.Tada prasidoda žaislų gamy
ba, ir vėl sukakt is , kada kur 
kokį aparatą pirko ir sulaužė. 
Žodžiu, jubiliejus a n t jubiliejų 
ligi pat šimto metų. Nor s dak

t a r a s tokio didelio entuziazmo 
jubiliejams ir nerodo, be t mes 
manome, kad visai be reikalo. 
Tiesa, buvo manoma, k a d rei
kia vertinti daugiau žmogaus 
darbai, negu metai, bet t a i tur
būt atgyvena. 

Okupuotoje Lietuvoje sukak
tys ypač madoje. I r tai supran
tama, nes ten žmogui sulaukti 
tiek ir tiek metų n ė r a j au labai 
paprasta, nes gali būti per klai
dą įkištas į kalėjimą a r t a nu
šautas . Po kiek laiko, apsižiūrė
jus, gali būti vėl rehabil i tuotas, 
galva uždėta atgal , taigi tampi 

laikraščiu gali musę užmušti. 

rių net su traktorium • e n u - | U s d a u g i a u s i a vėluojasi; Pa 
t rauks i nuo televizijos, bet t a i ; m u n ė k o b a l t e , Algis š i las ; 

draugiškiausi: Paulita Abariū-
tė, Sigitas Vaznelis; išdykiau-
si: Daiva Rugieniūtė, Sigitas 
Vaznelis; didžiausios " b u r 
nos": Ramunė Duobaitė, Algis 
gi'as; —daugiausia valgo: Ra
munė Duobaitė, Algis š i l a s ; 

Daugiausia flirtuoja: Ra
moną Urbonaitė, Povilas Palū-
nas; ke'sčiausi "niekname": 
Vida ' 'Mac" Mačiukevičiūtė, 
Vytenis "Tooney" Lietuvnin
kas. 

Keisčiausias balsas: Vida 
Mačiukevičiūtė, Ramunė Duo
baitė, —Vilius Dundzila; keis
čiausia eisena: Kristina Janku
tė —Vi.ius Dundzila; įdomiau-
riai knarkia : Kristina —Jan
kutė, Rimas Kasputis; juoki -
giausi: Daiva Rugieniūtė, Sigi-

Vaznelis; nuotaikingiausi: 

J . Valiūnas "Moteryje" pa
skelbė straipsnį: "Kaip palai
kyti draugingumą", kuriame. 

'Te ' pradėsime moterėles 
s'.'.jsti Washingtoian, tesulauk
sime t ik "moterėliškų" rezulta
tų. L. Val'.ukas 

— Mamyte, ar v i sos pasakos 
prasideda: "Vieną kar tą bu
vo *" 

da man miegoti. Tikiuosi, k a d į " ' ~ . , , . r7. 
. . .. . .. ^ — O, ne visos, dukry te . Ki-
jus jt nurammsit. . , , , , 
J J- i tos pasakos pradedamos dar 

Kitą naktį telefonas s t s k a ^ - ! §įtaip: "Deja, posėdis p e r il-
bėjo kaimynės bute. gai užsitęs?. Aš g re i t d a r r.e-

_ Tai kairr.vnis. gyvenari- j pareisiu. Nelauk manęs. . ." 
tis po jumis. Va'-ar nakti ja? 
mane prižadinote. 

— Kadangi išmintingų žmo- į 
nių niekur nėra per daug, tai į 

t a rp kita ko. j is duoda šitokį nesistebėkime, jei yra re tas pa- Į sakyti, kad a š šuns 
patarimą: ; ^ a g į, politikoje. j t u r i n -

"Jeigu klausiantysis įkyriai | ^ * T , „ W * „ » i KAS KALTAS 

parer->'.a 
ma, kad mano šuo loja ir n e 
duoda jums miegoti. 

— Taip, taip. 
— Aš tik norėjau jums pa-

visai ne-

. , .. , . , Kun. F. Jucevičiusl 

ir daug tave vis kamantinėja, j 
sakykim, apie tavo asmeninius j — Puiki ateitis laukia vai-
reikalus, tu jam mandagiai at- kįno , kuris, rad?s piniginę su 
sakai : T e r daug klausimų a t 
neša nelaimę". Arba pasakai: 
"Tai mano reikalas" , vieton 

Ką? Švęsti sukaktį? 
j * 33 

o su televizijos aparatu ne, bet I T A M siulyte. Sigitas Vazne-
vakarai la ikraščius nukonku- lis; supratlyviausi - Pauli ta 
ruoja, nes baliuje per vakarą Abariūtė. Vainius Aleksa; gra-
sužinai daugiau, negu per laik- :Husiai šoka : Asta Jurgutytė , 
raštį. 

Rudenio vakarai yra prasmin
gi, t i k re ik ia juos 
nes, anot Gustaičio, 

išnaudoti. 

nemandagiai pasakyt i : "Čia ne 
tavo reikalas\ O jei t au nusi
bosta kokie nors įkyrūs gin
čai, tai tu sakai: "Aš jau einu 
po velnių", ir pasišalini, vieton 
vulgariai pasakyti: "Eik sau 
tu po velnių". 

"Moteris", Nr. f 7977 

i š ž n ? N A U s ^ r \ T O 
POKALEIO 

Žurnalistp; Ka^p J ū s ž'ūrite 
į tai . kad moteris 8 metais il
giau gyvena už vyrą ' 

Vyras: Vadinasi, ji kažko 
geriausia iš gyvenimo pas 'gne-
bia sau. Greičiausiai, begamin-
iama valgį, pasisavina vitami-

laus. Bet t ^ u l sau gyvena. Ne-
;?aila tų pailgėjusių senatvės 

ji anks-

dešimt dolerių banknotu, grą
žino pinigus savininkui, pa
keisdamas banknotą po vieną 
dolerį. Leon Kovalskl 

— Tu nustūmei broliuką 
laiptais žemėn, — šaukia ma
ma. 

— Ne, aš nustūmiau tik vie
ną laiptą, kitus jis pa t s nukr i 
to. 

— Jeigu tiesa, kad pašau'is j — Be maisto nei žvirblis, nei 
mažėja, tai kodėl jie kelia paš- motoras nejuda iš vietos, 
to išlaidas? The Times • Dr. J. Adomavičius 

i I 

Ateis laikai. 
I šnyks vaikai, 
I š auš kita gadynė. 
Liks advokatam palaikai 
ir dolerių puodynė. 

Virgis Kasput is ; entuziastin-
iausi: Daiva Rugieniūtė, Al 

gis Šilas; aršiausiai serga "Te- 1 ^ ^ Q p a s ^ t a ta i 
ąuila majoris - minoris l iga": ^ a u gyv e n a ^ vyrą! 
Ramoną Urbonaitė, —Algis Ši-; žurnaliste: Ką norėtumėte 
'as; panašiausi į: Fa r rah F a w ! ^ s v e i k i n d a m a s palinkėti mo-
cett - Majors: Regina ir Kristi- įeriai? 
na Butkūnaitės; Fonzie: —Vi- Vyras: Jaunystėje — grožio 
Mus Dundzf.a ir Aleksandras brandžiame amžiuje — ta ip 
Pakalniškis. Robert Redfo-d: pat grožio ir supratimo be 
Andrius Kazlauskas: Raquel užuojautos savo trumpaam-

— Štai kur j kiaulę panašus Smogus, 
nusprendė du paskutinieji piknikautojai iis visai negeria. — 

AVARINE DAINELE IŠ OKŪP. LIETUVOS 

Vežiojau aš žvyrą. 
Tiesiau kelius — 
Susimetė vyrai 
Po tris rublius: 

T J ) . : VVelch: Ramoną Vaičiūnaitė, 

' ^ v m v 

žiui vyrui, o senatvėje — ra- j ylsas mQSU pui^as 
mybės ir geros nuotaikos tuo i Sėdo į maitnas. — 
atveju ieigu vyras susiras sau Kelias nebedulka 

° Po šermukšniu vyno. 
jaunesnę. K e I i a s n e b e d u l k a 

Po šermukšnių vyro.. . 
Telefono stulpas 

Bortą užkabino! KA SVAKEIAUSIA 

Svarbiausias pasauly dalykas, 
Kaip emė spaudie<?iai manyti, 
Ne rastas ir ne bolševikas. 
Tik švelnios mergyčių kelnytės. 

AUWood 
77. IX. i : 

Iškūliau skl>-pelį, 
Iškūliau du — 
Vaišino kaimynai 
Alum rudu. 

i Tai alaus stiprumas! 
1 ftildo visą kTauįą . . . 

Į kabiną naują. 
Vairavau iš kiemo 
Aš kombainą naują . . . 

i 
Stirtas dvi nustūmiau 

Ir sugrioviau jaują. 
Man davė mopedą 
Su bagažu — 
Ir laiškus, ir spaudą 
Visiems vežu. 
Laukiu, kas pasiūlys: 
Gal išgert norėčiau, 
0 spauda — tai nulis. 
Gerbiami piliečiai! 
Ir lai.'kai man — nulis, 
Gerbiami piliečiai!... 

Aš guliu.. . Menulis 
Viršum griovio šviečia. 

1 Balys DaCiulis 

3 T I P R U M A S 
Kavinėje prancūzų k ino ak

tor ius pasakojo bičiuliams, 
kaip. a tvykęs j Japoniją, nuta
rė pa ragau t i ryžių degtinės. 
Jis išgėręs vieną taurelę , i r vis
k a s aplinkui ėmė judėt i i r suk
t is . Tada pas i šaukęs padavėją 
ir pak lausęs : 

— Ar j u m s neatrodo, k a d ši 
degtinė pe r s t ip r i? 

— Gerbiamas pone, — man
dagiai a t sakęs padavė ja s : — 
tai visai n e degtinė. Ta i pa
prasč iaus ias žemės drebėjimas. 

SAVARANKIŠKAS VYRAS 

Vi r š vienų ro j aus va r tų ka
bo i škaba : " Įė j imas vyrams, 
kur ie visą gyvenimą buvo po 
žmonos padu" . P r i e jų išsiri
k iavo milžiniška eilė. 

Virš k i tu var tų iškaba: "Jė:i 
m a s vyrams, kur ie niekados 
nebuvo po žmonos padu". Č:a 
stovėjo vienas nedrąsus vyriš
kis . Prie jo priėjo šventas Pet
r a s ir paklausė: 

— Ko t u čia s tovi? 
— Nežinau, — sumišęs atsa

kė šis. — Žmona kažkur nuėjo 
i r liepė čia s tovėti . 

B A I M t 

— Ar nepasakysite, kur i da
b a r va landa? 

— Ne, nepasakysiu, nes ant
r a i p mes pradėsime pokalbj. 
J ū s pr i s i s ta tys i te man, o aš 
j ums . P o t o paaiškės, k a d mu
du vyks tam j vieną ir tą patj 
miestą. A š pakviesiu j u s pietų 
į namus, o ten j ū s susit iksite 
su mano dukra, kur i j u m s pa
t iks , ir j ū s paprašysi te jos ran
kos. O kuriems ga lams man 
re ikal ingas žentas , kur i s nesu
geba nusipirkt i laikrodžio! 

PASIKEITIMAS 

— K a d a vanduo pavirs ta le
du, koks didžiausias įvyksta 
pas ikei t imas? — klausia mo
kytojas . 

— Kaina , — a tsako moki-
nvs . 
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