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Šekspyro prie Temzės vasarą beieškant
Teatrinis laiškas iš
ALGIRDAS LANDSBERC ;IS

Londone šįmet daug skundžia lamavo su portorikietiŠku akcen
masi teatru. Aktoriai žada strei tu. Viskas buvo leistina, jei tik
kuoti dėl algų. Valstybinis teat tuo būdavo įkvepiama gyvybės
ras (“National Theatre”) esąs “negyvajam”,
“akademiniam”
vis dar pasimetęs ir nesugebąs Šekspyrui.
pasiekti savo spindesio, žavėjusio
prieš dvejus, trejus metus. Londo Kai Amerikoje sudabartintas
no spekuliantai su pasigardžiavi Šekspyras dar gerokai paplitęs, tai
mu griaunantys istorinius pasta Anglijoje šiuo metu ima įsivy
tus, tiesia savo rankas ir į tai ku rauti skirtingas metodas. Vis
riuos ir dailiausių istorinių mies dažniau Šekspyrą mėginama sta
tyti “tokį, koks jis yra,” “taip,
to teatrų.
Bet tereikia pasikelti uždangai, kaip jis pats norėjo”, “tiesiai”.
ir svečias bematant įsitikins, kad'Tokius tvirtinimus, prieš spekskaičiau su įtarimu. Ar
teatras tebėra viena gardžiausiųitaklį,
1
smagurysčių šiandienos pasauly mes bet kada žinosime, ką Šeks
je. Tiesa, sceninio avangardizmo pyras “tikrai" norėjo pasakyti?
čia, palyginant, nedaug. Kas do Ar jis pats žinojo? Ar meno kū
misi scena jos kraštutinėje briau riniu iš viso norima ką nors ap
noje, tesilanko“ New Yorke ar rėžto pasakyti? O jeigu tai ir bū
Nuotaikinga Londono miesto detalė
Wroclawe pas Grotowskį. (Pra- tų įmanoma, spektaklio chemija
gon važiuoti jau nebeapsimoka1— šiandien būtų vis tiek skirtinga
jos išradingą, iškilų avangardinį — kiti žiūrovai, ne ta aplinka,
teatrą užgesino didysis režisierius mes patys jaučiam kitaip, žinom galvosenos priemaišų.
Užuot- su Šekspyro hendrąlaikio ChrisLenidas Brežnevas, 1968-ais me daug daugiau ir daug mažiau. žiūrėję į save veidrodyje, kaip topher Marlowe panašios temos
Bet teatre visad pravartu skirti
tais importavęs masinę ekstrava
“Maltos
žydas”,
“suliberalintuose” Šekspyro pas melodrama
teoretines
programas nuo pasek
ganciją, Varšuvos Pakto gatvinį
tatymuose, mes stebime elžbieti- The Jew of Malta, kuriame terasi
spektaklį, o dabar prižiūrin mių scenoje. “Venecijos pirklio” nės dramos pasaulį, ir bendra- to laiko antisemitinius stereoti
Rugsėjo mėnesio pradžioje vi tauta (liaudis ir dar
negausi tis beketišką tylos teatrą).
pastatyme naujasai
metodas
žmogišką ir labai skirtingą nuo pus, paprastą karikatūrą, vienin
sose lietuvių kolonijose vėl prasi šviesuomenė) visose srityse (tai
Londono teatrinių skanėstų duoda puikių vaisių. O ta mūsojo, ir tada darome savo telį matavimą). Royal Shakesdeda naujas kultūrinės veiklos gi ir kultūrinio poreikio baruos) priekinėje lentynoje stovi anglų sai “Pirklys” agaulingas, visad
peare Co. spektaklyje Šekspyro
sprendimus.
sezonas. Įvairiopa kultūrine eti nesulaikomu srautu jau veržėsi “klasikinių”, t.y., “elžbietinių” pilnas pavojų režiseriams. Ypač
dvilypumas, jo prieštaravimai,
kete apsišaukusių
bruzdėjimų aukštyn. O kiek to bent pana ir “jokūbinių”, dramų pastaty mūsų liberaliame amžiuje Šeks
Dar svarbiau, londoniškiame
■akivaizdžiai perteikiami, o ne
mūsuose netrūksta ir dar ilgai šaus potvynio aukštyn šiandien mai. Juose specializuojasi ir nuo pyro antisemitizmas atrodė vi- pastatyme paryškėja
Šekspyro
nudailinami ir pašalinami, kaip
netruks. Kitas klausimas: kiek po randame mūsų išeivijos gyveni lat varžosi du ansambliai: Royal
“suliberalintose” versijose. Sce
tuo kultūrinės reklamos skėčiu me? Ar daug daroma, ar daug Shakespeare Company ir Natio
na, kurioje bylą laimėjusieji
plačiausia nal Theatre.
subręsta tikrosios kūrybos, kiek bent kalbama apie
krikščionys venecijiečiai paskel
padaroma ir sukuriama išliekan prasme lietuvybės (taigi ir kūry
Tosios jų varžybos abiem labai
bia Šailokui, kad pabaudai jis
čio ir neužmirštamo su ta pačia binio darbo rezultatų) augimą naudingos: verčia juos nuolatos
turės prievarta persikrikštyti, tuo
ne vien tik skaičiumi, bet ir ko temptis, nesustingti, ieškoti nau
diena?
labiau sukrečia žiūrovą savo ne
kybe? Visur šnekama tik apie jų kelių. Londono publikoje abu
krikščioniškumu, nes aktoriai ją
Atrodo, turi savo pasekėjus ir garbinto
Reikia atviromis akimis pažiū lietuvybės išlaikymą.
interpretuoja be jokio moraliza
rėti ir pasakyti, jog emigracijos kad jeigu visa, ką dabar turime, jus, panašiai kaip Arsenalo ar
vimo, tarsi, įsitikinę savo veiks
sąlygos tam reikalui nėra palan paturėtume dar kiek ilgiau, tai Chelsea futbolo komandos.
mų natūralumu ir teisingumu.kios. Trūksta tiesiog normales jau ir būtų gerai. O koks būtų
Valstybiniame Teatre pavyko
nės kultūrinio gyvenimo eigos.' buvęs mūsų kultūrinio gyvenimo pagauti Šekspyro “Venecijos pirk
Ir kaip puikiai sukurtas Šailo
Paprastai kiekvienoje . tautoje ir visos tautos kelias, jeigu Mai lį”, o R.S.C. scenoje—retą paukš
ko vaidmuo! Jis ir aršus speku
kultūrinio gyvenimo lygiu ir jo ronis ir kiti jo epochos kultūri tį, John Ford’o “Kaip gaila, kad
liantas, ir kenčiantis tėvas, ir ellenkinimo ji kekšė” (‘Tis Pity She’s a
puoselėjimu ypač rūpinasi arba ninkai rusinimo ir
žbtetinis hebrajus su savo laiko
atitinkamos valstybinės instituci grėsmėje būtų ribojęsi tik išlai Whore). pirmiausia, Šekspyras.
ir vietos manierizmais, ir Amži
jos, arba įvairūs privatūs fondai, kymu to, ką anuo metu Lietu Pastarųjų 30-ies metų jo pasta
nas Žydas, ir prikliai atgrasus,
arba kultūrinio pamušalo orga vos kultūriniuos dirvonuos rado. tymuose galima įžiūrėti nuolatos
ir, ypač paskutiniajame išėjime
nizacijos, arba tiesiog šviesių gal Todėl ir išeivijos gyvenime svar kintančias, madingas fazes. Ka— skraiste apsidengęs galvą, savų, turtingi mecenatai. Išeivijos bu turėtų būti ne tai, kad lietu dais, kaip garsiajame Gielgudo
paliodamas nebesuprantamus
sąlygose viso to mums trūksta vybė čia ilgai vegetuotų tik šim- “Hamlete”,
žodžius
— giliai jaudinanti ir
svarbiausia buvo
senelio
varganoj grakščiai judėti scenoje ir melo
arba turime vien trupinius. To tametinio
tragiška figūra.
dėl ir stebuklingų rezultatų įvai “nursing home” egzistencijoj, bet dingai deklamuoti. Paskui, apie
Jokūbinio
(po—elžbietinio)
riose kūrybos srityse vargu ar ga tai, kad ji čia prasiveržtų ir išlie 1950-uosius metus buvo atras
laikmečio vaidinimai būdavo,
lima ateityje visu tikrumu tikė kančios Vertės nauja kūryba.
tas “realistiškasis” Šekspyras. Ypalyginant, retai statomi. Pas
tis.
pač Brechto ir jo “Berliner Entarąjį dešimtmetį jais imta la
Todėl ir kyla rūpestis, jog semble” įtakoje scenon įsibrovė
biau domėtis. Kaip ir romėniško
Tiesa, vis dėlto panašiose ne bent šiuo metu to prasiveržimo tikri ąžuoliniai stalai, šiurkščios
sios siaubinės melodramos ar
dėkingose sąlygose stebuklų pra sunku tikėtis, kai, sakysim, net vilnos apdarai, jo laiko politinės
Šekspyro “antraeiliai” veikalai,
eityje esame turėję. Juk tikri ste gerai įvertintos knygos dažnai konkretybės.
Tada
realizmas
jokūbinės dramos pasirodė arti
buklai mūsuose savam laike bu neišperkama nė 1000 egzemp užleido vieta egzistencializmui.
mos mūsų šeštojo dešimtmečio
vo ir Donelaitis, ir Čiurlionis. liorių, kai rašytojas, muzikas ar Lenkų kritikas Jan Kott’as, po
W. Šekspyras (1564-1616) I
jausenai. Kaip jas trumpai api
Kitas gal galėtų pasakyti“, jog dailininkas būna reikalingas tik 1967—8 metų pogromo prieš in
būdint? Išpjaukime elžbietinės
Maironis ir visa plejada mūsų li lyg antraeilis priedas prie kokios telektualus išvykęs Amerikon,
i .dramos “sveikąją” pusę; iškreip
teratūros klasikų išaugo taipgi nors socialinio
pavakarojimo tapo to naujojo Šekspyro prana
negeresnėse panašių aplinkybių programos ir užkandžių, kai dau šu su savo knyga “Šekspyras, siškai nepriimtinas. Tad imta dvilypumas (ar daugialypumas), kime jos teigiamai “vulgarų”
sąlygose dar prieš pirmą pasauli gumai jaunimo su pyragu neįpir- mūsų bendralaikis”. Ir taip sce “Pirklį” keisti, “gerinti”. Ši ma jo didžioji meninė stiprybė. “Ve humorą; ištrinkime Kordelijos
nį karą. Bet teisybė čia bus tik ši nei lietuviškos knygos, nei non įžengė garsusis anglų reži da pasiekė savo viršūnę viename necijos pirklyje” Šekspyras kalba gerumą ar Prospero rezignacijos
dalinė. Neginčysim, kad prieš žurnalo, kai ir norėdamas nega sieriaus Peter Brook’o “Karalius New Yorko pastatyme prieš kokį į mus kaip savo laiko žmogus, išmintį. Tada sutirštinkime elž
pirmą pasaulinį karą Maironiui li jausti jokio gaivinančio, srau Lyras”, kurio veikėjai, kaip Go- dvidešimtmetį, kai Šailokas buvo kuriam anitsemitizmas buvo sa bietinės dramos pesimizmą, pa
ir kitiems teko kurti, stokojant to aukštyn, o girdi tik žingsnių dot belaukiantys, klaidžiojo be pavaizduotas kankiniu be dėme vaime suprantamas ir natūralus, trigubinkime šnipus už kiekvie
lės, o jo varžovai venecijiečiai kaip oras, kurį jis kvėpuodavo. no kampo, įsprauskime penke
vi so to, ko i r mes čia pa si gen- klapsėjimą žemyn.
viltiškoje, vienspalvėje dykynėje. tapo aprengti nacių uniformo Bet lygiagrečiai Šekspyras pra riopai daugiau ir labiau ra
dam. Tačiau aniems ten Lietu
Šekspyro tekstai imta naudoti
kankynių,
nepa
voje nestokojo vieno, kas kūrybi
Baugu tiesiog darosi, kada net kaip rėmai dabarties problemom mis. Londoniškis pastatymas gi auga savo laikmetį: Šailoko per finuotesnių
visiška priešingybė. Čia stengia sonaže jis užmena ir jo persekio miršdami jomis gardžiuotis. Tą
nio gyvenimo akstinime yra svar gera dauguma naujųjų ateivių
iliustruoti ar diskutuoti. Taip masi perduoti Šekspyro tekstą ir jamos tautos tragediją ir paties mišinį palaikykime ant pekliškos
biausia ir brangiausia už viską. visuomenės yra jau visai paten
Atsiminkime, kad tai buvo tau kinti to pobūdžio lietuvybės gy- viename pastatyme New Yorke elžbietinio laikmečio mentalite antisemitizmo bjaurumą. (Terei ugnies, kol jis ims anglėti. Išda
| Hamletas savo monologą padek- tą su kuo mažiausia dabarties kia palyginti “Venecijos pirklį” va —jokūbinė drama. Jos pa
(Nukelta j 2 psl.)
tinio atgimimo epocha, kada
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satilis,. anapus absurdo, yra pra
garo atspindys.

“Kaip gaila, kad ji kekšė” yra
puikus jokūbinio teatro pavyz
dys ir pastaruoju metu dažniau
siai pasirodo scenoje. Jau ro
mantikai ja žavėjosi ir jos prota
gonistą Giovanni, net paskelbė
ankstyvuoju maištininku,visokių
normų ir konvencijų griovėju.
Nebe reikalo, “Kaip gaila” buvo
vienas mėgiamiausiųijų Antonin
Artaud, “Žiaurumo Teatro” tė
vo, vaidinimų.
Patsai John
Ford’as aiškaus atsakymo ne
suteikia. Jo Giovanni galima in
terpretuoti keleriopai. Vos tik išliapsinęs kraujomaišą, sekančio
je scenoje Ford’as ją griežčiau
siai pasmerkia. Savo puolimus
prieš Bažnyčią jis užmaskuoja,
nukeldamas veiksmą į fantasti
nę Italiją. Kurlink, kaip toli bū
tų jokūbinis teatras išsivystęs po
šios John Fordo dramos? Cromwellis išsprendė šią problemą,
netrukus uždrausdamas teatrą
aplamai.
“Kaip gaila” pasižymi ir viena
pavyzdinių scenų dramatinėje
literatūroje; scena, kuri be
atvangos
diskutuojama teatro
kursuose. Dramai baigiantis (ar,
tiksliau išsireiškus, mirštant nuo
kraujoplūdžio), Giovanni įbėga
scenon su savo sesers — myli
mosios širdimi rankoje ir prane
ša, kad jis ją iš meilės nužudęs
ir tą širdį išplėšęs. Kaip tokią sce
ną įkūnyti, mielasai režisieriau?
Kadaise viename Vienos teatre
režisierius nusprendė, kaip rei
kia sukrėsti žiūrovus. Jis mėsinė
je nupirko avinėlio širdį ir tą va
karą Giovanni įbėgo scenon su
“tikra” širdimi ant kardo smai
galio. Žiūrovai, užklupti, iš karto
pasišlykštėjo, o po to ėmė juoktis.
Sekantį vakarą režisierius iš kar
tono iškirpo didelę širdį ir apkli
javo ją raudonu popieriumi. Kai
Giovanni pasirodė su tąja “širdi
mi” ant kardo, publikai užėmė
žadą. Kur tad “Tikrovė” ir kur
“Netikrovė” scenoje? Londoniš
kiame “National Theatre” pas-

{Nukeita į 3 psl.),
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Veidai ir vaizdai senojoj Pennsylvanijoj (3)
(Atkelta Iš 1 psl.)

VLADAS RAMOJUS

Senųjų Pennsylavanijos ang lerius metus nupirkta Marijos
lių kasyklų rajone, kone iš visų Pieri ir kitų iniciatyva, kai senoji
šonų aukštų kalnų apsuptas, ra susidėvėjo. Tada parapijoje kle
miojoje dauboje guli Mt. Carmel bonavo čekų kilmės kunigas Humiestelis. Sis nedidelis, bet gan sek. Marijos Pieri vadovaujami,
gražus miestelis, aplink kuri šian lietuvių kilmės parapiečiai, o to
dien anglis jau kasa modernios kių parapijoje yra apie 75 proc.,
galingos mašinos, lietuvių išeivi privertė kleboną kuii. Husek ne
jai JAV prisimintinas todėl, kad tik pašventinti Lietuvos vėliavą,
čia buvo įkurta lietuvių seselių bet ir lietuvišką pamokslą pasa
Šv. Kazimiero kongregacija, kad kyti, kurį parašė lietuviškai rašy
čia savo metu klebonavo tokie ti mokantys šviesuoliai. Nors kle
lietuviai patriotai, kaip Šv. Kazi bonas dabar mišias laiko angliš
miero kongregacijos įsteigėjas ku kai, bet choras dažnai sekmadie
nigas Staniukynas, kun. Bartuš niais gieda lietuviškas giesmes, o
ka, ilgametis Balfo pirmininkas tautos šventėse ir Lietuvos him
kan. dr. I. Končius ir eilė kitų as ną. Nors čia vargoninkauja jau
menybių.
na mergaitė —gimnazijos moki
1972 m. gegužės 5 d. pirmų nė, bet parapiečiai išsaugoję gies
karta ruošdamiesi vykti į Mt Car mynus, todėl jais ir dabar naudo
mel, iŠ anksto buvom painfor jasi choristai bei tikintieji. Bažny
muoti, kad mūsų ten niekas ne čios prieangyje radom nemažai
lauks ir nepasitiks, nes ten nebė brošiūrų anglų kalba apie Ken
ra lietuvių kilmės klebono, o lie čiančią Lietuvos Bažnyčią. Pasi
tuvių parapija valdo italų kilmės rodė, tik prieš savaitę čia buvo Mt. Carinei lietuvių Šv. Kryžiaus bažnyčia. Dešinėje matyti mokykla, kuri
savo ūgiu prašoka net pačią bažnytėlę. Tai liudija, kokį dėmesį mokyklos
kunigas. Ieškodami išeities, pas melstasi už Lietuvos tikinčiuosius statytoja* kun. Bartuška ir kiti rodė švietimui su lituanistiniais dalykais.
kambinom kun. J. Čeponiui, da ir rinktos aukos. Klebonas tai
(Lietuvių foto archyvas)
bar klebonaujančiam nedidelėj leido, nes spaudė parapiečiai, o
airių parapijoj prie Mt. Carmel. kartu įsakė ir pats vietos vysku-.
Šis, iš Dzūkijos kilęs malonus ku pas.
nigas, 1945—46 m. buvo klebo
Dar įdomiau darėsi, kai ši ant
nu didžiojoj Seedorfo liet, trem ros kartos Amer. lietuvaitė pasi
tinių stovykloje, V. Vokietijoje. sakė skaitantį “Draugą", švenčių
Jis pažadėjo mūsų palaukti prie proga išmokinanti jaunimą Šąkti
Mt. Carmel liet. Šv. Kryžiaus pa tautinius šokius, kiekviena proga
rapijos. Nelaimei, kalnų keliai ir sakanti lietuviškai ir angliškai
posūkiai labai sukti bei klaidūs, kalbas apie Lietuvą. “Aš esu pa
ir kun. A. Kezio vairuojamas “Ca triotė, šimtaprocentinė lietuvė
dillac” pametė kelia. Mt. Carme patriotė”, ne įkartą pabrėžė mus
lyje atsiradom kiek pavėlavę, ir belydėdama Marija.
prie bažnyčios mūsų niekas ne
Kito apsilankymo proga užsu
laukė. Kadangi 1892m. pastaty
kau į Lietuvių klubą Mt. Carme
tos bažnyčios durys buvo atrakin
lyje. Tai švari, jauki vieta, kur ytos, įėjom į bažnytėlę, matyt, jau
pametusią senovę ir buvusį origi ra baras, salė, kur vietos lietu
viai susirenka, kur buvo surinkta
nalų jos statytojų paliktą grožį,
nemažai parašų S. Kudirkos iš
nes nebebuvo senųjų altorių, sta
laisvinimo peticijai, iš kur prieš
tulų, viskas jau pritaikyta nauja
kelerius
metus kilo vyrai į New
jai liturgijai. Kun. A. Kezys nusi
Vytis Šv. Kryžiaus liet, parapijos mokyklos rūmų išlaukinėje sienoje.
Yorką gausiai dalyvauti lapkri
minė, kad jo objektyvas čia jau
čio 13 d', žygyje į J. T. Klubo
nebepagaus senovės puošmenų,,
sienose matyti lietuviškų insignilabiausiai reikalingų mūsų užda
nijų, jų tarpe ir trispalvė vėliava. Lithuanian, she is a Lithuanian liet. Šv. Kryžiaus klebonu, bet ad
viniui. Bet kartu ir nustebom bei
ministruoja nedidelę airių para
Bet šiaip žmonės būriuojasi prie itiger...”
nudžiugom, bažnyčioje prie alto
baro. Tą popietę ir mudu su Ma
Klausantis tokios klebono kal piją gretimam Marion Hghts baž
riaus radę pagarbiai stovinčią
rija Pieri bei jos vyru susėdom bos, darėsi pašėlusiai smagu, kad nytkaimyje. Kodėl tokia keista
dar visai naują Lietuvos trispal
prie baro atsigaivinti. Kur buvęs parapijoj yra stiprių lietuviškų vietos vyskupo taktika, kodėl gry
vę, panašiai kaip Šenadoriuje,
nebuvęs atsirado ir liet. Sv. Kry “tigrų”, kurių klebonas net nesi nai lietuviška parapija palikta be
kur klebonauja patriotai lietu
žiaus
parapijos klebonas kun. Ni- tiki nugalėti, o turi jų klausyti. lietuvio kelbono, taip ir šiandien
viai kunigai. Bet kad laikytų Lie
cholas C. Dienino. Jis užsisakė Jis tik nusiskundė, kad lietuviš neaišku, nors kun. J. Čeponis, la
tuvos trispalvę ir italų kilmės
bai nuoširdus ir vaišingas džūkas,
klebonas, o trispalvių nematėm dvigubus stikliukus stipriosios ir kai nemoka išklausyti išpažinties, praradęs brolį Lietuvoje partiza
greitai juo lenkė. Kai Marija kle todėl dažnai turi prašyti kaimy
visoje eilėje bažnyčių, kur klebo
boną supažindino su lietuviu no kun. J. Čeponio talkos ir jam ninės kovos lauke, Mt. Carmel vi
nauja tikri lietuviai, mums pasi
svečiu iš Chicagos, šis pirmiausia nelikti skolingu, kad šis išklausy karavo eilę metų.
darė nuostabu.
man užsakė tauraus gėrimo, o tų lietuviškai išpažintį atliekan
Kas išaugino Mt Carmel tuos
Vos spėjus apsidairyti, atbėgo paskiau prie to paties baro smar čius parapiečius, kurių, anot kle
šaunius
lietuvius patriotus, kurie
apie 50 m. amžiaus moteris ir, kiai pradėjo špilkuoti Mariją:
bono, dar yra šimtai. Tuo tarpu iki šių dienų dar išlaiko lietuviš
sužinojus, kad esam tie patys, ku
“She is a hundred per cent J. Čeponis čia yra paskirtas ne kąjį pulsą? Visų pirma buvę pa
riuos ji turėjo pasitikti, iš jos lū
triotai lietuviai klebonai ir ypa-.
pų ėmė veržtis nesustojantis žo
tingai lietuvių parapinė mokyk
džių sriautas. Ji esanti Mahanoy
la, kurios gražūs mūriniai .rūmai,
City gimusi, bet Mt. Carmel upasipuošę
didele Vytimi, esančia
žaugusi ir
parapijos pradžios
prie
skliauto,
ir dabar tebestovi.
mokyklą su lietuvių kalba bai
Mokyklą 1923m. pastatė šviesios
gusi Marija Pieri, ištekėjusi už iatminties buvęs čia klebonu kun.
talo. Kun. J. Čeponis mūsų lau
Bartuška, gražiai vedęs parapiją
kęs, bet nesulaukęs. Tada papra
lietuvišku keliu. Bet dar anais lai
šęs Marijos, kad ji mus pasitik
kais vietos vyskupas jam pasky
tų, aprodytų tai, ką. mes norim
rė svetimtautį vikarą. To smū
pamatyti, o po to nurodytų ke
gio neatlaikęs, kun. Bartuška
lią į kun. J. Čeponio kleboniją
grįžo į Lietuvą darbuotis Lietu
vakarienei ir nakvynei. Marijos
vos žmonėms. Tai gerai prisime
motinėlė sena ir ligota 92 m. am
na Mt. Carmel gimę vyresnės kar
žiaus pirmosios emigracijos lietu
tos parapiečiai.
vė. Jos vienišos negalinti ilgiau
Kun. A. Keziui, E. Bradūnaitei
palikti, tad, mūsų nesulaukus,
ir man teko aplankyti ilgamečio
buvo nuskubėjus pas motinėlę.
Mt. Carmėl lietuvių parapijos
Kai prie bažnyčios pamatė auto
vargonininko VI. Šerentos našlę,
mobilį su lietuvišku skydeliu, bu
sergančią vėžiu. Tai buvo gryna
vo tikra, kad tai atvyko svečiai
kraujis lenkas, vedęs lietuvaitę
iš Chicagos.
nuo Rudaminos, dabartinę Vero
O ką pasakoti bei kuo didžiuo
niką Šerentienę 74 m. amžiaus.
tis Marija turi. Greit supratom,
Kun. Bartuška jį pirmiausia pri
jog ji yra liet, parapijos kelbonų
siviliojo į parapijos chorą, o nuo
akyli prižiūrėtoja, kad naujieji
1920 m. Šerenta perėmė vargo
klebonai, būdami ne lietuviškos
nininko pareigas, čia išdirbęs per
kilmės, parapijos neišvestų iš lie
tuviško kelio. Kad ir ta nauja Lietuviškojo pulso Mt. Carmelyje ištikimoji saugotoja, akyli svetimtaučių 40 metų. Mirė 1966 m. Mt. Car
Lietuvos trispavė, kuri stovi baž klebonų stebėtoja Marija Pieri prie Lietuvos trispalvės Sv. Kryžiaus bažny melyje. Anot Žmonos ir gyvųjų
{Lietuviu foto archyvas liudininky pasakojimų, Vladas
nyčioje prie altoriaus, prieš ke čioje,
mos

nepakilo, bet nusileido žemyn iki to paties pasitenkinimo vien
socialinių klubų tik pramogine
veikla. Tokioj situacijoj ar gali
me ramia sąžine kaltinti savo
jaunimą, kad jo kultūrinės pa
stangos nėra didesnės už vyres
niųjų.

vybe, kokią čia radome (ir ne
vertai iš jos šypsojomės) prieš
23 metus. Tiesa, nuostabiai daug
padarė senoji mūsų išeivija šia
me krašte, turint minty, kad tai
buvo daugiausia tik juodo darbo
žmonės su retomis inteligentų
išimtimis. Garbė jiems. Bet gėda
Bet norėtume, kad šios parašmūsų naujos ateivių bangos švie tinės mintys nebūtų suprastos
suoliams, kurių kultūriniai porei kaip viso ligšiolinio mūsų kultū
kiai per pora dešimtmečių ne tik rinio gyvenimo
nuvertinimas.
IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Šerenta puikiai išmoko lietuviš
kai, o jo vargoninkavimo laikais
bažnyčioje ištisai skambėdavo
gražios lietuviškos giesmės, buvo
sakomi tik lietuviški pamokslai,
mokykloje seserys mokė lietuvių
kalbą, gramatiką, Lietuvos isto
riją, ir parapija buvo labai lietu
viška. VI. Šerentos mirtis, svetim
taučių klebonų paskyrimas, Vati
kano II suvažiavimo pertvarky
mai, kur vietoj lotynų įvesta vie
tos kalba, panaikintas gražus
chorinis giedojimas ir mišių me
tu tepal'iktos tik kelios giesmės,
taip ipat, sumažėjus mokykloje
mokinių skaičiui, mokyklos su
jungimas su kaimyninių parapi
jų mokyklomis buvo pagrindi
niai smūgiai lietuviškam pulsui
Mt. Carmel liet parapijoje bei ko
lonijoje. Tik galime džiaugtis,
kad yra pavienių “tigrų”, aky
liai saugančių kleboną ir judi
nančių visą dar bent kiek gyvą
koloniją, kad lietuviško pulso rit
mas dar vis būtų jaučiamas. I šią
koloniją ypatingą dėmesį turėtų'
atkreipti Lietuvių Bendruomenės
vadovaujantys asmenys, atsiųsti
čia taut. šokių instruktorių bei'
dainų mokytojų, nes besidomiin-!
čių tokiais dalykais Mt.Carmelyje, atrodo, dar yra.

Gal praeis koks dešimtmetis, ki
tas, ir Mt. Carmelyje, kaip ir vi
soje eilėje kitų senųjų Pennsylva
nijos lietuvių angliakasių koloni
jų, lietuviškas žodis visai nutils,
užges ir paskutiniai lietuviškos
giesmės aidai. Bet kas nueis į lie
tuvių šv. Kryžiaus parapijos ka
pines Mt. Carmelyje, tas ilgai
dar matys buvusios gyvosios Lie
tuvos ženklus. Mums kelionėje
teko apžiūrėti daugelio parapijų
kapines. Iš visų labiausiai nuste
bino Mt. Carmel: kokios gražios
ir neiškraipytos lietuviškos pavar
dės paminkluose bei antkapinė
se lentose. Palydovai aiškino, kad
tai nuopelnas čia klebonavusio
prel. dr. J. Končiaus. Jas vis pra(Nukelta j 4 pusi.)

Fel ofiso HE 4-584*

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius

2858 VVest 68rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—t v.
rak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad
uždaryta. Ligoniai priimami susitartu
Ofiso telefonas PR 8-3229
Res. teieef. IVAlbrook 0-5076

REZID. TEL. 280-4683

0R. K. G. BALUKAS
akušerija tr moterų UgOK
GinekolognV Chirurgija

6449 S. Pulaski Road (Crawford
Medical Building) Tel. LC 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimų
>et neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. VL. BLAŽYS
'LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOf
2801 West 68rd Street
Kampas 62-čioa tr California
Valandos pa,;al susitarimų:
Pirmad., antrad. ketvlrtad. nuo
6 ikt 7:30 vai. vakaro.
Šeštad. nuo 2 iki 1:80 vai
rrečiad lr penktad uždaryta
Ofiso telef. 476-4042
Rezkl. tel. UAIbrook 5-3O4S

DR. C. K. BOBELIS
DR. B. B. SEITON
OTKOTU

IR SLAPUMO TAKU
CHIRURGIJA

TeL — 695-0533
«>>

VALLEY MEDICAL CENTE!
850 Summit Street
Ronte 58 — Elgin. Illinois

Platinkite “Draugę”.

k. brd.

rei 888-223!

OR. NINA KRAUCEL
KRIAUČELIŪNAITĖ

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ
1434 West 71*f Street
vai
intr

pirm

ketv i iki t
• 6 rr*č

popie
tV

šKiAERI.IA

IR

MOTERŲ

IJOOr

6182 S. Kedzlr Avė

Tel WA 5-2670 neatsillepu* .kan
Mnt 171 0225 Valandų* pagal su*'
'arimų

■11

Or. Ant

OR. MARIJA LINAS

Riidoiio kabinetu

OR. tDMUHD E. ClARA

\K SERIJA IR MOTERŲ i.|iK>

2817 West 7lst Street
relef HEmlock 6-854f

OPTOMETRISTAS

GOS We*i Slst Str<*>
rel gr 6-2400
Va pagal susitarimų plrmao
«etv I—4 ir 7—B; antrad tr oentac
10—4; šeštad. 10—I vai

Ofs. tel. 735-4477

(Ofiso Ir rezideni-ijmo
Valandos pagal susitarimų
Ofiso HE 4-1818

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR
EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6440 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rez. PR 6-98OI

DR. J. MEŠKAUSKAS

Rez. PR 8 6960

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 VVest 71st Street
(71st lr Campbell Avė. kampas)
Pirmad.., antrad., ketvlrtad. lr penkt
nuo 8 vai. popiet iki 7 vai. vak
Ketvlrtad. Ir šeštad.' nuo 9 v. ryte
ik! 11 vai. ryto — tik susitarus.

Rezid. Tel. — GI 8-0873

DR. FRANK PLEČKAS

DR. W. M. EISIM . EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOt
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-267

'2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Valandos pagal susitarimų Jei »■
atsiliepia, skambinti: MI S-OOOi

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“contact lenses”
pagal susitarimų. Uždaryta treč

Vai

Tel. — BE 8-5?,9$

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligo»
8907 VVeat lOSrd Street
Galando* pagal susitarimą

OR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ:
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

5159 South Damen Avenue
Tel. Ofiso PR 6-7800 Namų 925-7697
Valandos tik pagal lust tarimų
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel PR 8-2220
Namų — rezid. — PRospect 8-9081

OR. LEONAS SEIBUTIS

0R. 1ANINJS JAKŠEVIČIUS

Inkstų, Pūslės t/ Prostatų

J O K H A

VAIKŲ LIGOS
2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir penki
nuo 12 lki 8 vai. lr nuo 6 lki B
vai. vak. Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Of*. PO 7-6000

Re*. GA 3-7278

DR. A. JENKINS

CHIRURGIJA
2656 VVest 63rd Street

Vai. antrad nuo 1 • 4 popiet
(r ketvirtad nuo 5 - 7 vakare
Ofiso tel. 776-2880;

rez. 448-5545

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

Ofiso tel. REIiance 5-4416
Rea. GRovehlll 6-0617
Valandos: pirm, lr ket. nuo 12 vai
VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr t iki 2 vai. p. p. lr nuo 7 Iki 8 v. vak.
iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta antr. ir penkt. nuo 12 tkl 2 vai. p. p.
lr vakarais pagal susitarlma.
Ifūo Ii buto tel. OLymplc 2-1881

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VVest 63rd Street

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. tr
šeštad. tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
DR. ANNA BALIUNAS

Per pastaruosius
dešimtmečius
čia yra pasiekta nemažai puikių
kūrybinių rezultatų literatūros,
muzikos, meno ir aplamai litu
anistinio mokslo srityse. Paraštinės mintys yra tik rūpestis šian
dieniniu kultūrinio poreikio su
menkėjimu, visuomenės daugu
mai pasitenkinant vien tik socia
liniu pabendravimu. Todėl, kaip
įpūsti gyvo kultūrinio srauto vė
ją, reikėtų pagalvoti ir Bendruo
menei, ir įvairiems fondams, ir
kultūrinio pobūdžio organizaci
joms, ir pavieniams gerų norų,
plataus ir gilaus supratimo, nediletantiškiems šviesuoliams.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
SPECIALYBE

5540 South Pulaski Road

DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika tr chirurgų*
Ofisas 2750 W. lįst Street
TEL. — *25-8296
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—18
ryto, 2—8 vai vak. šeštad. 1 iki
4 v. vak. Treč. tr sekmad. uždaryta.
Rezid. tel. WA 5-809*

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir moterų liga*

Valandos pagal susitarimų

Ofisas Ir rea, 2652 W. 5*th St.
Tel. PRospect 8-1228
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. U
TeL ofiso ir buto OLympic 3-4159 penkt. nuo 2 Ikki 4 vai. tr nuo 8 Iki t
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet lr Mtu
laiku pagal susitarimų.
DR. P. KISIELIUS

Skambinti — 585-2525

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50tb Avenue, Cicero
Kasdien 1-1 vai lr 6-8 vai. vak
lAskyrus trečiadienius
SeStad lėni a is 12 iki 4 vai. popiet

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-61M

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 (Vest 7 lst Street
Tel

REIiance 5-1811

vai . nlrm . antrad., ketv. ir penktai:

OR. WALTER J. KIRSTU*

2-4 ir 6-8 Treč. ir šeštad. uždaryte

(Lietuvi* gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street

DR. ONA VAŠKEVIČIUS

vai: pirmad.. antrad.. ketvirtad u
penktad nuo 12-4 vai p. P- 6—8
vai. vak šeštad. 12—2 vai p p. lr
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS

TEL

PRospect 6-9400

tVASKAS)

gydytoja tr CHTRURGJ
6648 South Albany Avenne
Vai.: pirm., antrd., ketv. 8—8 vii
-ak., penktad. ir šeštad. 2—4 popie'
Ir kitu laiku nagai mn«i*nrimą

GYDYTOJA IR CHIRURGE

■ Tek ofiso PR 6-6446

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
7156 South VVeetem Avenue •"■m
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo
6—8 vai.
vakare.
Trečiad.
nuo
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p. šeštad
11 vai ryto tkl 2 vai. p. p
Ofteo telef. RE 7-1168
Rezid. tel. 239-2919

DR. F. C. WINSKUNAS

Perskaitę “Draugą"* duo
kita kitiemi pajuakaityti.

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
8107 VVest 71st Street
Valandos: 1—6 vai. popiet
Treč tr šeštad pagal susitarimų

DR PETRAS ZlIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•
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Rašytojo Juozo Tininio pasigendant

leairinis laiškas
iš Britanijos

►

(Atkelta iš 1 psl.)
Vis negaliu sutikti su minti
mi, kad .Juozo Tininio nėra mū
sų tarpe. Sekmadienį Šv. Kazi
miero parapijoj kieme sustoju
prie Vacio Prižginto knygyno,
žvalgausi po gražiai išdėliotas
knygas ir, rodos, jaučiu, kad ša
lia stovi Juozas. Prisitraukęs prie
akių naujai išleistą knygą, sklai
do lapus ir ūmai tvirtu balsu ko
mentuoja:
— Puikiai išleista knygelė, bet
abejoju, ar turinys prilygsta este
tiniam apipavidalinimui.
Savo kritines pastabas Juozas
tardavo garsiai, kiekvieną sakinį
paversdamas svaria sentencija.
Mane žavėjo tarsenos taisyklin
gumas. Jo balse visuomet skam
bėdavo profesinis pasitikėjimas.
Kalbėdamas, jis tarsi smaguriavo
lietuvių kalbos sodrumu ir suras
davo tinkamiausią žodį. Pridėjus
knyginį humorą, J. Tininio reto
rika imponuodavo.
Su Juozu susipažinau Los An
geles parapijos choro repeticijo
se. Iki savo lektoriavimo UCLA
lituanistikos skyriuje Juozas pa
reigingai lankydavo chorą. Abu
tenorai, sėdėdavome dažniausiai
greta. Jei kurį vakarą nepasirody
davo Br. Seliukas ar kiti iškiles
ni plonabalsiai, man su Tininiu
ir Mitkevičiumi tekdavo visa dai
navimo našta. Stengdavomės ne
pasiduoti
griausmingiems bo
sams. Tai buvo tenoriško pres
tižo reikalas. Juozas turėjo skar
dų, drebantį balsą, bet nevisuomet išsilaikydavo budriūniškų
niuansų viršūnėse. Mes abu nu
važiuodavome pustoniais į grio
vį. Po repeticijos eidavome į dan
tišką salės rūsį pasivaišinti kle
bono dovanomis. Aš griebdavau
šaltą Pabst-blue-ribbon, o “ab
stinentas” Juozas gerdavo kavu
tę su pyragaičiu. J is smagiai šne
kučiuodavo su kiekvienu, daž
niausiai kantriai
klausydamas
dailių pašnekovių naujienų.
Man knietėdavo su juo pasi
dalinti mintimis apie literatūrą.
Žinojau, kad tai jam irgi prie
širdies. Užtekdavo paminėti ku
rią nors skaitomą knygą, žiūrėk,
Juozas jau skaitęs, prisimena tu
rinį, idėjas ir pan. Paminėjau
rumunų rašytojo Ventile Horia
romaną apie Ovidijų “God was
bom in exile” ir'tuo pataikiau į
taikinį. Juozo mylimiausia tema
— romėnų klasikai, ypač Ovidi
jus, o knygoje kaip tik aprašo
ma poeto egzilė prie Juodosios jū
ros. Paminėjau Albert Camus
“Le Pešte”, Juozas skaitęs Camus
ir apskritai dievina prancūzų
prozininkus, skaito juos origina
le.
Įsitikinau, kad ne tik prozoje,
bet ir poezijoje jis turi platų aki
ratį. Vienu metu prasitarė, kad
labai susižavėjęs
Achmatovos
poezija, bandąs pramokti rusų
kalbą, kad galėtų jos eilėraščius
skaityti originale. Užsiminiau apie vokiečių
poetus Gottfried
Benn ir lng. Bachmann, jo akys nušvito — jis mėgstąs mo
dernią vokiečių poeziją, skaitęs
Bachmann rinkinį “Anrufung dės
Grossen Baerėn”. Paminėjo dar
kelias naujosios vokiečių lyrikos
pavardes: Paul Celan, Ivan Goll,
Christine Bustai Iš jo pirmą kar
tą išgirdau apie Johannes Bobrowskį:
. ' ‘

PRANAS VISVYDAS

literatūrą jis jau mėgęs Rokiškio i liūno rinkinį, švariai išlaikytą,
su kukliu, bet brangiu poeto įgimnazijoje.
— Rašyti mane prikalbino Al rašu — “Mielam Juozui Tini
fonsas Nyka-Niliūnas. Po karo mui. Autorius.” Vėliau kitą eg
susipažinau su juo Tuebingene. zempliorių iš Toronto prisiuntė
Man teko mokytojauti. Tokio Il draugas Vladas. Abiem skolin-

|
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Rašytojas Juozas Tininis

tėra to ir poeto, kaip Nyka, nie
kur prieš tai nebuvau sutikęs.
Nepaprastai gilus eruditas.
Jo
eleginė poezija mane sužavėjo.
Jis vis ragino mane imtis plunks
nos.
Prieš porą metų teko ruošti
straipsnį Nykos-Niliūno gimta
dienio proga. Galvojau, kad tu
riu po ranka visus rinkinius. Ap
sirikau. “Praradimo simfonijos”
buvo kažkur pradingusios. Knisausi lentynose, dėžėse, bet nesu
radau. Matyt, pakliuvo į dėžę,
pamestą pakeliui į Kaliforniją.
'I’eko kreiptis pas
pažįstamus.
Bet visi atsakydavo: “Rodos, tu
riu, bet nežinau kur.” Tininis
mane nuramino:
— Esu tikras, kad turiu. Tik
reikės peržiūrėti dar neišpakuo
tas knygas Žinai, dar vis neišbrendu iš pabėgėliškos rutinos,
gyvenu perone.
Po savaitės gavau norimą Ni-

tojams knygas grąžinau ir šian
dien esu pasiryžęs bet kam sumo
kėti apvalią žaliukų sumą už Niliūno simfonijų rinkinį.

pluoštą, Juozas, peržiūrėjęs
ir
tikriausia; neradęs nė
vieno
smingančio posmo,
norėdamas
mane kuo nors pradžiuginti, ta
rė:
— Gerą žodį vartoji viename
eilėraštyje — “nuostabus”. Aš jį
labai mėgstu. Tai vienas iš gra
žiausių žodžių lietuvių kalboje.
Juozas kiekviena proga skati
no mane leisti rinkinį. Jo reko
mendacija “Aiduose” buvo įdė
tos kelios “Filadelfijos giesmės”.
Jis pats jas nusiun ė anuometi
niam “Aidų” redaktoriui A. Vaičiulaičiui ir džiaugėsi, kai jos bu
vo atspausdintos. Tokio draugiš
ko mosto sujaudintas,
daviau
Juozui peržiūrėti “paruoštą” po
ezijos rinkinį. Po savaitės gavau
atgal, stropiai perskaitytą. Ant
kai kurių eilėraščių krašteliuose
buvo įrašyti paukščiukai ar kry
želiai. Jis paaiškino:
— Gerus eilėraščius paženk
linau paukščiukais, o tikrai ge
rus — raudonais kryželiais.
— O tie, kur jokio ženklo ne
turi?
— Tai jau neblogi eilėraščiai.
Kadangi tų neženklintų buvo
maždaug visas rinkinys, nuspren
džiau, kad su tokia poezija sunkiai dirbančių linotipininkų var
ginti nedera. Širdyje dėkojau tam
žmogui, kad taip išmintingai tak
tiškai mokėjo sukritikuoti mėgė
jišką poeziją.
Jei J. Tininis ir visiškai nebū
tų išleidęs savo trijų knygų: “Su
žadėtinės”, “Dailininko žmo
nos” ir “Nuskandinto žiedo”, sa
vo literatiška laikysena ir ta ypatinga meilė rašytinei kūry
bai žmonių atmintyje jis išliktų
tikras rašytojas. Ne tiek raštais,
kiek atsidavimu literatūrai jis pa
liko įspaudą.
Juozo gyvenimas buvo kupi
nas veiklos. Pastovus naktinis pri
žiūrėtojo darbas, lektoriavimas,
kelionės, talka “Lietuvių Dienų”
redakcijoje, kultūriniai bei socia
liniai įsipareigojimai, choras ir t.
t. Ar taip užsiėmusiam žmogui
lieka laiko prisėsti prie rašomo
jo stalo? Vargu. O vis dėlto Ti
ninis sėdėjo, skaitė, mąstė ir ra
šė. “Tai nepaprastai
darbštus
žmogus”, pasakydavo dažnas losangel ietis.
Savo knygose J. Tininis gal ir
nepakyla į literatūrines aukštu
mas, bet sklandaus pasakojimo,
įdomių anekdotiškų situacijų, erotikos bei egzotikos yra visas
kaupas. Kas pažinojo Juozą, pa
sakys: Koks jis buvo gyvenime,
toks ir liko savo knygose — me
no ir moterų gerbėjas, atsargus
viengungis ir žmogiškos tragiko
medijos reiškėjas.

Vaižgantiško entuziazmo
J.
Tininiui niekad nestigo. Sunku
jam buvo susilaikyti, nuoširdžiai
nepagyrus meninių
pastangų.
Čia gal ir glūdėjo didžiausias
Juozo talentas — džiaugtis kitų
laimėjimais, kad ir nelabai tobu
lais. Todėl ir susilaukdavo dailinirtkai, vokalistai, interpretato
riai, vietiniai rašytojai, vietinis
choras tininiškų impresijij, ku
riose dominduodavo
epitetai
“nepaprastas”, “žavingas”, “im
pozantiškas”, “puikus”, “nuosta
bus” ir pan. Įspūdingesnius kon
certus jis paprastai vadindavo
“meno puotomis”.
J. Tininis kruopščiai lygino
Kartą, gavęs iš manęs “Lie kalbą, lyg ir laikydamasis savo
tuvių Dienoms” skirtą eilėraščių mokytojų prancūzų prozininkų

tatyme Giovanni paradavo su
gumine tikros širdies imitacija,
aptekusia dirbtiniu krauju. Žiū
rovų reakcija? Kaip Vienoje, mi
šinys pasišlykštėjimo ir juoko, suardžiusio režisieriaus siektą nuo
taiką.

Londone matytasai “Kaip gai
la” spektaklis buvo paruoštas
gastrolėms provincijoje. Dekora
cijos minimalios: sulankstomos
i sienelės — užuolaidos, kelios kėi dės. Kažin, gal ši aplinka, ši ai pytuŠtė scena buvo tinkamesnė
; John Ford’o veikalui, kaip regu| liarioji, su pilnomis dekoracijoj mis, nes joje dar ryškiau sužėrė| jo jokūbinės melodaramos aistra
— įkaitinta geležies.

Graikų tapybos detalė (440-430 m. prieš Kristų)

SAPPHO
ANAKTOBIJAI

Vieni sako — raiteliai, kiti gi tvirtina —
Pėstininkai, ar ilgairklis laivynas
Yra pats puikiausias reginys juodoje žemėje,
O aš sakau, tas,
Kurį mylime. Ir tai labai lengvai įroGoma.
Ar Elena, kuri visas mirtingąsias
Aplenkė grožiu, nepaliko puikiausio iš vyrų,
Savo karaliaus,

Ir ar nenuplaukė Trojos žemėn, ar neužmiršo
Savo dukters ir savo tėvynainiu? Vienas
Tiktai Kipriečio žvilgsnis ją palenkė
Ir išvedė iš kelio...
Visa tai primena dabar man tolimą Anaktoriją,
Ir aš daug mieliau
Norėčiau pamatyt jos šiltą ir grakščią eiseną,
Jos skruostų spindesį, negu karo tvaskančius
Ratus ar šarvuotus Lydijos pėstininkus...

Laisvai vertė Jonas Aistis
S a ppho arba S a p Ji o, graikų poetė, gyve
nusi VII - VI a. pr. Kr. Elena, graikų valdovo Menelajaus žmona, kurią paviliojo kiprietis Paris, ir dėl
to įvykio kilo Trojos karas.

dėsnio: reikia rašyti labai aiškiai
ir tik tai, kas būtina. Šioje srity
je jis gerokai persistengė, iš saki
nių ir dialogų nusausindamas
reikalingus gyvenimo syvus. O
be jų nėra didelės prozos.

tanz šviesoje. Likiminių motyvų
ypač gausu “Nuskandintame žie
de”. Profesoriui Vintarui vaide
nasi mumija ir jis atsiduria psi
chiatrinėje ligoninėje (Aicha);
leukemijos pakirstas miršta Sorgen mylimas Silvėnas, tačiau per
jo laidotuves staiga pasirodo iš
karo nelaisvės grįžęs Sorgen sū
nus (Anna Sorgen); nusivylusi
Urbšienė nusižudo šunų ir ka
čių kapinėse (Testamentas); pe
lėda ūkavimu pranašauja mirtį
(Nakties paukštis); poetė Viltis
bando žudytis, nes redaktorius
nespausdina jos eilėraščių (Ne
pripažinta poetė).

Skaidri erotika su Charche la
femme persvara, stovi jo temati
kos centre. Ilgus metus Juozas
i nešiojo novelių rinkinio “Suža- į
dėtinės” kūrėjo titulą. Ne kartą
| įsismaginę losangel iečiai jam pa-1
linkėdavo sekantį veikalą pava-į
dinti “Žmona”. Juozas jų neap-|
į vylė, savo romaną apie neištiki-;
| mą australietę Moirą pavadinda-j
imas “Dailininko žmona”. Tuo(
Ir paskutinėje novelėje “Profe
jis gal ir norėjo parodyti,
jog
— Puikus poetas. Eilėraščiai
žmonomis nevisuomet galima pa ransas mauzoliejuje”, kurią jis
labai lietuviški savo dvasia. Tik
sitikėti. O neatlaidiems auksinio skaitė savo atostogų išvakarėse li
įsivaizduok, kaip gražiai jis rašo
Ižiedo siūslytojams jis atsiliepė “Pa teratūros vakare, tema fatališkai
apie Lietuvą. Būtinai turi susipa
skandintu žiedu”, 1971 m. išleis-[ susilieja su mauzoliejumi ir au
žinti. Jei nerasi miesto bibliote
I tu novelių rinkiniu. Juozas taip to avarija. Žinoma, Tininis į sa
koje, aš tau paskolinsiu knygelę.
j ir liko nepriklausomas, nors gel- vo šokį su mirties motyvais žiū
Kai kalba pasisuko į Gott-j
I mėje visuomet vylėsi surasiąs i- rėjo šypsodamasis. Kapinės jam
fried Benn, Tininis pastebėjo!'
| dealią Andromachą, tobulą, išti- buvo viena mūši; gyvenimo tere— Dar nesu pakankamai susi
no dalis. Juk ir čia reikia vaikš
I kimą moterį.
pažinęs, bet jis yra Bernardo
čioti su keleivio tvirtumu, švie
Reikėtų atskiro rašinio jo lite siai nusiteikus. Jis buvo nepagy
Brazdžionio mėgiamas poetas.
ratūriniam įnašui aptarti. Tini domas stoikas.
Bernardas žavisi Benn lanksčia
nio prozoje yra daug žaismo su
forma ir metaforų taiklumu.
likimu. Nuolat pinasi meilė ir
Šiandien daug kas pasigenda
mirtis,
komiškos
ir
tragiškos
si

Juozo
Tininio visokeriopos veik
Prie knygų platinimo stalo Sv. Kazimiero parapijos kieme. Los Angeles, 1965 m. gegužės mėn. 9 d. Iš kairės į de
tuacijos, nuskaidrintos satyrine los. Iš kąi kurių pastogių jis bu
Kartą paklausiau Juozo, kas jį ginę: Juozas Tininis, Vidžiūnas, L. Vidžiūnienė, Birutė Pūkeleviėiūtė ir knygų platintojas V. Prižgintas.
paskatinęs literatūrai. Pasirodo, 1
Nuotr. L. Kačanausko šviesa. Vyksta savotiškas Toten-I vo tiesiog plėšte išplėštas. Trūks-

Prieš uždangai kylant, spėjau,
: kad režisierius, greičiausiai, pa
siduos pagundai iš Giovanni pa
daryti madingą šiolaikinį maiš
tininką (sakykim, kaip Cohn—
Bendit, dėl kurio Mekas ir Nagys
buvo surėmę savo poetinius ra
gus). Suklydau. Šio spektaklio
Giovanni buvo dailus, juslingas,
bet gana nesudėtingas jaunikai
tis, be romantiškojo derrionizmo
bruožų. Gražioji Diana Rigg (amerikiečiams pažįstama iš tele
vizijos), paklusdama repertuarinio ansamblio reikalavimams,
pareigingai ir įžvalgiai suvaidi
no nuskriaustos ir nelabai gra
žios moters antraeilį vaidmenį.

Ir Fordo ir Šekspyro spektak
liuose ypač įspūdingai klounai.
Jie kruopščiai individualizuoti,
supoetinti mimai, akrobatai. Dar
neseniai, neoklasikų įtakoje,
į
Šekspyro klounus buvo žiūrima,
kaip į jo “primityviosios” pusės
padarus, grubias antraeiles figū
ras, sukurtas, norint įtikt vulga
riai publikai. Kaip pasikeitė lai
kai! Dabar juose įžiūrime vieną
svarbiausių Šekspyro genijaus ap
raiškų. Matome, kad jie yra svar
bi ir integrali jo veikalų dalis.
Suprantame, kad savo “kvailu
me” jie yra išminčiai, stebintys
pasaulio tarp sosto ir smuklės pa
mišimą. (Kokie kvailiai, tie mir
tingieji”).
“Kaip gaila” pastatymas vyko
laikiname teatre — palapinėje
prie Temzės, ten kur kadais sto
vėjo Šekspyro “Globė” teatras.
Aplinkui riogsojo pilki fabrikai,
sandėliai, girdėjosi sunkvežimiai,
tranki muzika. Bet
drumzlina
upė švelniai tebeteka pro šalį,
žiūrovai godžiai tebevalgo ir te
begeria, dosniai tebesijuokia iš
klounų, tebejautrūs žodžių žaidi
mui, kaip ir jų elžbietiniai pro
tėviai. Žinai, kad klausaisi Šeks
pyro žodžių ten, kur jie skambė
jo prieš šimtus metų. Čia ruošia
masi pastatyti
naują
teatrą,
“Globė” repliką. Bet Šekspyro
mylėtojams tai jau dabar “pa
švęsta vieta”.

(Šį vakarą, kaip tyčia, pama
čiau Šekspyrą sapne. Skubomis
papasakojau jam savo įspūdžius,
išdėsčiau tas visas interpretacijas,
ir paklausiau jo nuomonės. Jis
atlaidžiai nusišypsojo ir patrau
kė pečiais).

Londonas, 1972 m. rugpiūtis
ta jo talkininkavimo kultūrinia
me gyvenime, trūksta smagių po
leminių straipsnių,
draugiškų
koncertų bei parodų
aprašų,
trūksta patarimų bei korektūrų
kalbos dalykuose. O labiausiai
trūksra pačio žmogaus, mylėjutrūksta pačio žmogaus, mylėju
sio gyvenimą, sugebėjusio geru
charakteriu patraukti savo pu
sėn įvairių srovių lietuvius. Ir
jau metai praėjo, kai jo savo tar
pe nematome. Žuvo jis automo
bilio avarijoje 197Im. rugpiūčio
2 dieną.

šeštadienis, 1972 m. rugsėjo mėn. 2 d.
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RAINIUI IR ASPAZIJAI ŠVEICARIJOJE
PASTATYTAS PAMINKLAS
Pagaliau po ilgų “audrų
ir
vėtrų” latvių literatūros klasi
kams ir laisvės kovotojams Švei
carijoje, Ticinės kantone, Kasta
nolos mieste, “Giardinette
di
Rainis e Aspazija” sodelyje, pa
statytas paminklas. Jis pastaty
tas toje vietoje, kur abu didieji
rašytojai po 1905 metų, būdami
tremtyje, siuntė latvių tautai sa
vo nemirtingus literatūros veika
lus ir ugdė latvių tautinį susi
pratimą.
Mes — maža eikš,
Mes būsim Heli tik, cik mūsų
Griba.

(Mes maža tauta,
Mes būsime tiek stiprūs, kiek
mūsų
Noras.)
Šie Rainio žodžiai buvo siunčiami latviams iš Kastanolos.
Kartu rašė jo bendramintė A9pazija.

Es uguns liesmu nesu,
Es vėtras zvanis esmu
un zvanu negaišu.
(Aš ugnies liepsną nešu,
Aš esu vėtros šauklys
Ir skelbiu audrą)
Kokią audrą skelbė Aspazija?
Gi Latvijos laisvę. O laisvės su
laukus, rašė:
žvaigždžių sonata. Andante

M. K. Čiurlionis

Kelionė į Jupiterio planetą

.

A. RADŽIUS

Bet ir yra kita Rainio prana
šystė, kuria jis dar prieš I pasau
linį karą Kastanoloje išpranaša
vo. Jo garsiajame “Ugnis ir nak
tis” teatro veikale yra vaizdelis,
kada pas tautos didvyrį Lačplėsį, jam išlaisvinus tautą nuo vi
sų piktybių ir slibinų, atsibrauna “juodasis riteris iš totorių že
mės”. Abu susikimba ir besigrumdami įvirsta į Dauguvą.
Spidola (laisvės ir kultūros sim
bolis) šoka Lačplėšiui iš paskos,
šaukdama: “Dar kova nėra baig
ta ir nesibaigs, dar Spidola Lačp
lėšiui pagalbon ateis!”
Taigi
“Lačplėšis, melnais bruninieks
no tatarzemes ir Spidola” dar te
bekovoja...
Kastanoloje yra gimę žymiau
sieji Rainio ir Aspazijos literatū
ros veikalai ir latvių tauta išei
vijoje, prisimindama juos, pasta
tė ten paminklą iš bronzos ir
šlifuoto granito bloko su Rainio
ir Aspaziijos galvų reljefais ir Lat
vijos herbu vienoje paminklo pu
sėje ir “aukso žirgo” (iš Rainio
veikalo) reljefu antroje pusėje.
Paminklas bus Šveicarijoje iškil
mingai atidengtas rugsėjo 9 die
ną. Ten pat Teddei viloje bus
įrengtas Kastanolos
muziejus,
kur vienas kambarys bus skirtas
Rainio ir Aspazijos atminimui.
A. T.

Lietuviškų parapijos kapinių detalė Mt. Carmelyje. Jūsų korespondentas
atidžiai seka įrašus, ar čia palaidotieji Minalgų kape nėra giminės Chicagoje
gyvenančio jaunimo literatūros kūrėjo Jono Minelgos.
(Lietuvių foto archyvas)

J.

Veidai ir vaizdai senojoj Pennsylvsnijoj
(Atkelta iŠ 2 psl.)
šydavęs parapiečių, kad, prieš sta
tydami paminklą ant artimųjų
kapų, užeitų pas kelboną ir jis
teisingai užrašysiąs jų lietuviškas
pavardes. Prel J. Končiui ši misi
ja tikrai pasisekė. Gražios lietu
viškos pavardės dar ilgus metus

Neviena skana neskan ta
Ka tautas briviba.

vatų, bet kai pateks į didžiules
NASA antenas, jis bus neįsivaiz
duojamai silpnas. Jei galėtumėm
jo energiją rinkti 19 milijonų me
tų, tai uždegtumėm pusaštunto
vato kalėdinės eglutės lemputę.
Bet ji degtų ne ilgiau, kaip viena
tūkstantąją sekundės dalį! Ir tas
menkutis, silpnutis signalas atneš
didžiulį mokslinį lobį iš pasaulio,
kurį žmogus visai neseniai tik sa
vo vaizduote galėjo lankyti.

Pradinis Atlas — Centaur ra
ketos greitis, kylant nuo žemės,
buvo 32.000 mylių per valandą.
limybei, nors ji neįsivaizduoja Nuo raketos atsipalaidavusio erd
mai mikroskopiška, yra atitinka vėlaivio vidutinis kelionės greitis
mai pasiruošta. Pioneer 10 ne- per pirmąsias L2-ka savaičių sie
valandą.
Jupiteris yra didžiausia saulės
šasi specialiai paruoštą aliumi- kė 75.000 mylių per
Toldamas
nuo
saulės,
erdvėlaivis
sistemos
planeta. Jos ekvatorialigiliai
nijaus plokštelę, kurioje
nuolat lėtėja, kol paskutinėj ke nis diametras yra 11 kartų di
diagraišgraviruoti paveikslai
lionės stadijoj sulėtės iki 25.000 desnis negu žemės (88,700 my
Š. m. kovo 2 d. Floridoje At'las- mos, informuojančios apie mūsų mylių per valandą. Tada jis pa
lių), masė 318 kartų didesnė, bet
Centaur raketa išmetė į erdvę civilizaciją. Toji plokštelė taip teks į Jupiterio traukos lauką, ir
tankumas
sudairo tik ketvirtada
Pioneer 10, kurio tikslas pasiek pagaminta, kad išlaikytų ne ma jo greitis ims greitai augti. Pro
lį žemės tankumo. Už vandenį
žiau,
kaip
10
parseku,
o
gal,
net
ti Jupiterį. Kelionė užtruks 21
Jupiterį pralėks maždaug 87.000 Jupiteris tik vieną ir vieną treč
mėnesį, t. t. planetą pasieks 1973 daugiau kaip šimtą.
mylių aukštyje nuo planetos de dalį kartų (1.33) tankesnis.
m. gruodžio 3 d. Per tą laiką
besų.
Jo vidutinis nuotolis nuo sau
erdvėlaivis bus nukeliavęs 620.-1
Kovo 7 d. ir vėliau kovo 23-24
lės yra 483.4 milijonai mylių.
000.000 mylių kelio. Pralėkęs pro į
dienomis Pioneer 10-jo raketos
Aplink saulę apibėga per 11.86
Jupiterį, Pioneer 10-sis skris to
buvo paleistos veikti keliom mi
metų, t. y. beveik per 12 metų, o
lyn į erdvę. 1980 metais pasieks
nutėm jo trajektorijai pakoreguo
aplink
savo ašį apsisuka daug
Urano orbitą. Jeigu jo siųstuvai
ti. Tai sutrumpino erdvėlaivio
greičiau,
negu žemė. Per 9 vai.
telefunkcionuos, tai bus didžiau
kelionę puseptintos valandos. Ge50 min. ir 30 sekundžių. Dėl to
sias nuotolis erdvėlaivio radijo i
: gūžės 25 d. Pioneer 10-sis perėjo
kio smarkaus sukimosi planeta
bangoms. Tai bus jų riba. Už
i Marso orbitą, atlikdamas ketviryra gerokai susiplojusi. Tas susi
Urano radijo bangos žemės jau
■ tadalį savo kelionės. Vasaros praplosimas lengvai pastebimas,
nebepasieks. Erdvėlaivis skris to
Į džioje įėjo į tankiausią saulės sis
nuoga akimi žiūrint per telesko
lyn į amžiną nežinomybę. Tai
temos dalį —asteroidų juostą,
bus pirmas žmogaus kūrinys, pa
esančią tarp Marso ir Jupiterio pą.
likęs saulės sistemą ir paklydęs!
Jupiterio paviršiuje tempera
orbitų. Užtruks septyni mėne
kažkur tarp žvaigždžių. Per maž- Jupiterio fotografija, daryta Liek siai, kol erdvėlaivis perlėks per tūra turėtų siekti apie 130 laips
observatorijos 36 inču teleskopu —
daug 80,000 metų Pioneer
10 refraktorium.
nių C šalčio. Bet paviršiaus pa
! asteroidų rajoną.
nukeliaus vieną parseką, t. y. tru
Pioneer 10-sis sveria 570 sva ties įžiūrėti neįmanoma, nes pla
putį mažiau, kaip artimiausia
neta apgaubta tirštų amoniako
Čia skaitytojas, be abejo, susi rų. Mokslinių instrumentų neša
žvaigždė. (Parsekąs yra atstumas,
debesų,
kurie dėl smarkaus suki
si 65 svarus. Kelionės metu, be
iš kurio žemės orbitos radiusas mąstys. Jeigu erdvėlaiviui yra la minėtų mikrometeoritų skaičiavi mosi sudaro aiškius ruožus, juos
matomas vienos sekundės kampu. bai maža galimybė susidurti su mo, erdvėlaivio teleskopai stebi tas. Be to, dar yra vadinamoji
kitu dangaus kūnu, tai kodėl kal
Vienas parsekąs yra lygus 3.259
praeinančius meteoroidus ir gau raudonoji dėmė pietinėj hemisfe
šviesmečiams arba 19.16 x 1012 bama apie plokštelės kelionės ri namus duomenis praneša žemei, roj. Ji periodiškai keičia savo dy
bas tarp 10 ir 100-to parseku?
mylių).
Juk ji ir visas Pioneer 10-sis tu Bet kai erdvėlaivis pasieks Jupi- dį ir ryškumą. Bet kas toji dėmė
Kas toliau toje begalinėje ke rėtų amžinai keliauti Paukščių terį, tada prasidės darbymetė. yra, astronomai dar nėra išaiš
lionėje Pioneer 10-jam galėtų at Tako galaktikoje? Deja, taip nė Bus įjungti visi instrumentai. Jie kinę.
J"
’
Kaip
ir pritinka didžiausiai
sitikti? Na, galėtų susidurti su ra. Nos jo kelionė gali tęstis net tirs, matuos planetos magnetinį
kokiu meteoritu ir sudužti. Tada keletą milijonų metų, bet jis il lauką jos ultravioletinių, šilumi- planetai, Jupiteris didžiuojasi dijo skeveldros vis tiek tolyn ke gainiui ims desinteg.ruotis, byrė nių ir radijo bangų emisiją, fo-j džiausiu būriu satelitų. Jų žinoliaus. Gali pakliūti kokios nors ti. Erdvė pilna mažų mikrome- tografuos Jupiterio debesis, iš ar ma net 12. Pirmuosius keturis,
žvaigždės gravitacijos
įtakon. teoritų, su kuriais jam nuolat čiau pasižiūrės į paslaptingąją pačius didžiausius, dar 1610 me
Tada jis taptų mažyte, mikrosko teks susidurti. Jau dabar jo detek Raudonąją dėmę, tirs ar turi Ju tais pastebėjo garsusis Galileo. Po
pine planeta, amžinai beskrie- toriai registruoja m ikro meteoritų piterio satelitas Io atmosferą. Be- jo 282 metus žmonija nežinojo,
jančia ratu aplink jai naują sau smūgius. Nors tie smūgiai ir silp I to matuos tarplanetinį magneti- kad satelitų esama daugiau, ne
lę. Gali pagaliau nukristi ant ku ni, bet per tūkstančius ir šimtus ! nį lauką, saulės vėją, kosminius gu keturi. Tik 1892 metais Ber
rios nors žvaigždės ir sudegti. Bet tūkstančių metų pratrins metalą, spindulius ir t. t.
nard surado penktąjį satelitą, o
tos visos galimybės yra be galo zulins jį. Pagaliau tik
Visus tyrimų bei matavimų dvyliktasis surastas visai neseniai,
viena
mažos. Dar mažesnė galimybė, aliuminijaus plokštelė bepaliks, duomenis erdvėlaivis transliuos 1951 metais Nicholsono. Kas gali
kad erdvėlaivis pakliūtų j kokių keliaujanti erdvėmis. O ji irgi,! žemėn devynių pėdų diametro žinoti, gal dar daugiau tų sate
nors nežinomų
inteligentiškų kosminiam laikui bėgant, dils, lėkštės pavidalo antena. Užtruks litų maišosi Jupiterio padangėje
būtybių rankas, jeigu jos kur ga plonės, kol visai ištirps ir taps 45 minutės, kol signalas pasieks ir laukia eilės, kada bus pastebė
laktikoj egzistuoja. Bet .tokiai ga- kosminėm dulkėm.
žemę. Signalo stiprumas bus 8 ti.

Dar anksti žmogui keliauti į
Jupiterį ar į kurią kitą planetą.
Šio meto erdvės technologija dar
nedrįsta gabenti žmogaus toliau,
kaip mėnulis. Bet negyvas meta
las su įmantriais instrumentais
jau yra pasiekęs Venerą, Marsą,
o šiuo momentu keliauja net į
Jupiterį

(Nė vienas garsas neskamba
taip,
Kaip tautos laisvė).

vietiniams ir pravažiuojantiems
minės, vietos lietuvių amžinojo
poilsio miesto lietuviškąjį veidą.
Todėl ir kun. A. Kezys nebe rei
kalo šiam miestelyje filmavo ne
maža vaizdų ruošiamam filmui
apie prel. dr. J. Končiaus gyveni
mą bei darbus.
(Bus daugiau)
-

EARN MORE...
MORE OFTEN
For the individual with $5000 or more who

wants the insured safety and stability
a savings account and the maximum rate
of return... investing in o Standard Federal
Certificate Account makes sense! The
interest rate is 6% per annum, and Standard
Federal compounds the interest daily to
yield an annual return of 6.18% when left to
compound. Interest is paid monthly or
ųuarterly, asyou prefer. This certificate
matures in two years.
If you have $1000 to invest in a certificate,
Standard Federal pays you a big 5-3/4% per
annum with a 1 year maturity.
For more informotion about our savings
plans, coli or stop in at Standard Federal Savings,
the 175 million dollar savings association
located in your neighborhood.

Cj/
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Savings Certificate
2 Year Maturity
$5000OrMore

Funds deposited by the lOtb
earn from the lst of the month
Deposited after lOth earn from
the date of receipt.

Savings Certificate
1 Year Maturity
$1000 OrMore

INTEREST COMPOUNDED DAILY—
PAID MONTHLY
Receive interest check automatically
monthly or quarterly, or accumulate for
higher yield.

ASSETSOVER 5175,000,000-RESERVES OVER $14,900,000

STANDARD
FEDERAL

Savings and Loan Association of Chicago

4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • VVednesday, no business transacted.
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Pagarbos žodis savo vyresniajam
Kolegai
Tartas Stasio Barzduko lietuvių mokytojų
studijų savaitėj Dainavoj
Šiandien čia mūsų prisimena
Pagaliau su A. Saliu susitikom
mas ir pagerbiamas prof. dr. An ir mes, lietuvių kalbos ir litera
tanas Salys už mane buvo vyres tūros mokytojai: švietimo minis
nis ketvertais metais. Jis — moks terija Lietuvos pajūrio kurortuo
lininkas, aš — lietuvių kalbos se Juodkrantėj ir Palangoj suren
praktikas, tad ir šiuo atžvilgiu gė mums kursus ir jų lektorium
jis stovėjo aukštesnėj gyvenimo šalia kitų taip pat pakvietė jį.
pakopoj. Dėl to ir vadinu ji vy
Dėstė A. Salys dalykiškai, ga
resniuoju kolega, su kuriuo liki
biai ir įdomiai. Visados pasiruo
mo buvo lemta bendrame gyve
šęs, neskubėdamas,
linkdamas
nimo kelyje susitikti ir kai ką
kai ką pakartoti, jis
aiškino
bendra turėti.
mums lietuvių kalbos fonetikos
Visi, o ypačiai patys jaunieji
ir fonetinės rašybos
dalykus.
šios mokytojų studijų
savaitės
Tuoj ėmėm jį vertinti ir brangin
dalyviai, vartoją bendrinę lietu
ti, nes jo turimas ir mums tei
vių kalbą ir susidurtą su dabar
kiamas mokslas gilino mūsų ži
mūsų jau turimomis lietuvių kal nias, plėtė mūsų akiračius. Do
bos gramatikomis, su jos žody- j
mėjomės ir jo raštais, naudingais
nais, su specialiais lietuvių kai-1
mūsų darbui. Pvz. “Gimtojoj
bos kultūros darbui skiriamais Į
Kalboj” jis rašė apie didžiųjų bei
laikraščiais bei kitais leidiniais,:
mažųjų raidžių vartojimą sudur
turėtume atsiminti Maironio ei
tiniuose tikriniuose
pavadini
lėraščio žodžius, rašytus
rusų
muose, žurnale “Archivum Phipriespaudos metais:
lologicum” — apie lietuvių kal
bos tarmes ir kt Nauja buvo tai,
Jei po amžių kada skaudūs
kad A. Salys pats pėsčias ap
pančiai nukris
vaikščiojo tarmių ribas. Su juo
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs taip pat susitikdavau
Lietuvių
dangus,
Kalbos Draugijos bei Lietuvių
Mūsų kovos ir kančios, be
Kalbos ir Literatūros Mokytojų
ryto naktis —
Sąjungos suvažiavimuose, svetur
Ar jiems besuprantamos bus?
— Lituanistikos Institute. Buvom
kalbos skyriaus nariai.
Antanas Salys gimė anais
Antaną Salį taip pat susirado
spaudos draudimo “nakties” me
tais, kai vos prieš vienerius me lietuvių mokytojų studijų savai
tus slapta buvo pasirodžiusi Pet tės Dainavoje. Visi atsimenam,
ro Kriaušaičio “Lietuviškos kal koks jis čia buvo mums naudin
bos gramatika”, pradėjusi bend gas. Apie tai plačiau kalbėdavo
rinės lietuvių kalbos
mokslinį J. Masilionis “Drauge”, kai ką iš
kelią. A. Salys buvo dvidešimt jo mokslo aš pats paskelbiau
Dainavoje
metų amžiaus, kai 1922 jau ne “Pasaulio Lietuvy”.
priklausomoj Lietuvoj pasirodė taip pat kilo mintis sudaryti ko
Rygiškių Jono “Lietuvių kalbos misiją sudurtinių tikrinių pava
rašybai
gramatika”, kuria buvo parem dinimų įvairuojančiai
tas bendrinės lietuvių
kalbos tvarkyti, ir JAV LB Švietimo Ta
kūrybos darbas. Bet pats abiejų rybos pirm. Jonas Kavaliūnas ją
šių gramatikų autorius,
Jonas sudarė. A. Salys buvo klausimo
Jablonskis,buvo jau besveikatis ir referentas ir parengė platų bei
paralyžuotas, kėdėje vežiojamas, išsamų projektą, derinantį tradi
žmogus. O 1924 gruodžio 1 lie cinius polinkius su naujai besi
tuvių kalbos mokslą ištiko ir ki reiškiančiais bandymais. Pasku
tas didelis smūgis: mirė 45 savo tinis šios komisijos posėdis įvyko
amžiaus metus einąs Kazimieras prieš septynis mėnesius 1972 sau
Būga, kalbininkas mokslininkas, sio 8 Washingtone. Dalyvavome
į Lietuvą iš Rusijos Permės uni keturiese — A. Salys (klausimo
L.
versiteto grįžęs jau su profeso referentas), Pr. Skardžius,
riaus laipsniu, pasiekęs pasauli Dambriūnas ir Stasys Barzdukas.
nio garso bei reikšmės. Jaunas, Metai visuose įspaudžia savo pėd
1922 pradėjęs veikti Lietuvos uni sakus, A. Salys taip pat jau jų
versitetas buvo pasilikęs be sa turėjo, bet posėdy atrodė guvus,
vos kalbos mokslo specialistų. gyvos minties, aktyvus, turėjo sa
Padėtis buvo skaudžiai nenorma vo nuomonę if ją mokėjo ginti.
li. Buvo degantis reikalas tokių Posėdžio susitarimų išvadas jis
specialistų pasiruošti. Bet Lietu sutiko suformuluoti ir visiems
vos švietimo ministerija iniciaty jo dalyviams iš naujo išsiųsti.
vos nerodė. Tik Jono Jablonskio Deja, pasiimto darbo nebaigė,
suraginta, pagaliau padarė spren kaip liko nebaigti ir kiti jo dar
dimą ir 1925 rudenį į Vokietijos bai. Užklupusi liga jį paguldė
Leipzigą išsiuntė du stipendinin mirties patalan ir išskyrė iš mū
ku: rytų aukštaitį Praną Skar sų tarpo. Ar kas pagalvodavom,
džių ir žemaitį a. a. Antaną Salį, kad jo taip greit neteksim?
abu rodžiusius lietuvių kalbai su
Laikas čia neleidžia
plačiau
sidomėjimo, gabumų ir atsidėji žvelgti į tarpusavio santykius.
mo, abu klausiusiu K. Būgos pa Žemaičiui Antanui Saliui buvo
skaitų ir dirbusių su J. Jablons būdingi žemaičio bruožai.
Bet
kiu.
vienas bruožas itin teigiamas: ką
Prieš 47 metus — 1925 rude
nį — Antanas Salys
atsirado
Leipzige, kur pradėjo pirmuosius
savo mokslinės karjeros žingsnius.
Tais metais atvykęs studijuoti į
Kauną, su juo nesusitikau. Kai
1929 gavo daktaro laipsnį ir grį
žo į Kauną universiteto dėstyto
ju, iš Kauno buvau išvykęs
į
Tauragę mokytojauti — mudu ir
vėl nesusitikom. Bet mes, moky
tojai, A. Salį jau pažinom iš raš
tų: jis, kitų talkinamas, pradėjo
prie “Židinio” leisti “Gimtąją
Kalbą”, vėliau virtusią savaran
kišku kalbos laikraščiu, rašė ki
toje mūsų spaudoje. Girdėjom,
kad jis gabus, įdomus ir patrauk
lus dėstytojas, o ne viena studen
tė ilgesingai svajojanti apie lai
mę savo likimą sujungti su jo li
kimu.
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Vienas iš dabarties garsėjan
čių pažangių teologų yra Grego-,
|
ry B a u m, kurio straipsniai gana'
dažnai pasirodo
žurnaluose:
'Hie Eeumenist, Common įverti,
i Ite Journal of- Religious
Thoughl ir kitur, Straipsniai išmą :yti, juose panaudotos taipgi
kitų pirmaujančių teologų miny». c-inan'-'ų su dabarties lai
kais, sekančių kitų konfesijų teo
logų pažangą ir stebinčių naujus
mokslo laimėjimus. Tačiau savo
drąsiu ir ryžtingu pažangumu
jis tolsta nuo tradicinės doktri
nos ir ne vienam kai kurios jo
pažiūros gali atrodyti nepriimti
na staigmena, o jo filosofinis
galvojimas — nelengvai įkanda
mas riešutas Laityme.

Tačiau jo naująją knygą “New
Horizon” išleido vienuoliai pauliečiai, taigi ją inebaisu imli
i rankas (Paulist Press, New Y.
1972m. 152 psl. 1.45 dol.). Čia
jis, sudėjęs savo teologinius essays iš minėtų žurnalų, svarsto
naujas teologijos kryptis ir struk
tūrą, neklaidingumo klausimą,
Sv. Rišto pobūdį, naujas maldos
perspektyvas, kitų religijų verti
nimą katalikų teologijos šviesoje,
religijos ir prietarų santykį, atei
ties Bažnyčios kitėjimus.

MOKSLININKŲ KOMISIJA
ŠV. RAŠTUI STUDIJUUOTI
Popiežius Paulius VI paskyrė
20 pasižymėjusių mokslininkų j
nėms. Todėl ir kitų religijų atž Pontifikalinę biblinę komisiją.
vilgiu jis mato Bažnyčios misiją Jie parinkti iš vyskupų pasiūly
—dialogą.
tųjų. Pagal tautybes: penki
Manytume, kad didesnio teo prancūzai, po tris iš Vokietijos
loginio išsilavinimo žmogui, sie ir Belgijos, po du iš Šveicarijos
kiančiam pažinti naujas kryptis . ir Italijos ir po vieną iš JAV,
dabarties teologijoje, šios knygos ! Kanados, Indijos, Airijos ir Isskaitymas gali būti naudingas.
j panijos. Jie paskirti penkeriems
J. Pr. metams.

Žemiau dedamasis kuponas suteikia jums
teisę gauti $50-00 nuolaidu
nuo kiekvieno užsakymo

ZHIGULI - VAZ - 2101
automobilio, perkamo Lietuvoj ir U.S.S.R.
gyvenantiems giminėms prieš ateinančias
šventes.
Si speciali nuolaida siūloma tikslu supažindinti publiką
su šiuo ypatingu FIAT - stiliaus automobiliu, dabar labai
perkamu U.S.S.R.

Atsineškite šį kuponą pas mus arba į betkurį mūsų
skyrių ar padalinį ir pasinaudokite nuolaida.
PASKUBĖKITE SU UŽSAKYMU, KAD AUTOMOBILIS
BUTŲ PRISTATYTAS IKI ATEINANČIŲ ŠVENČIŲ.

PODAROGIFTS, Ine.

Vis tai aktualūs klausimai,
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001
sprendžiami nebe vien II Vati
Tel. (212) 685-4587
kano suvažiavimo dvasioje, bet i
r naują tiriantį žingsnį priekin '
MUSŲ SKYRIAMS IR PADALINIAMS
davusios teologijos šviesoje, ieš
I
Šis kuponas duoda jo pateikėjui teisę gauti $50.00 I
kant ir pateikiant naujų samp
Į nuolaidos perkant ZHIGULI automobilį.
ratų. Jis brangina Sv. Rašto dės-!
i
Nuolaidos pasiūlymas galiojo iki lapkričio 30, 1972. .
nius ir praeities kirkščionybės I
nuostatus, bet juos derina su da-.
.
Podarogifts, Ine.
I_____________________________________________________ I
barties religine patirtimi ir da
Prof. Antanas Salys
Nuotr. V. Maželio bartinio žmogaus pasaulio su
pratimu, kartais nustebindamas
pažiūrų platumu ir drąsumu.
Jis ir kitose religijose ieško, kuo
jos pasitarnauja dieviškam išga
GRĮŽTANT Į MOKYKLAS,
nymo planui. Nepiipažindamas
joms dieviškos kilmės, jis jose
PIRMIAUSIAI PATIKRINKIT
randa teigiamų savybių, pasitar
sakė mane tokią,
Čia bus pluokštelis pavyzdžių.
naujančių žmogų vedant nuo
PAS MUS!
sakė mane ne verpėją,
Sykį J. Jablonskis patarė mums
stabmeldystės, jame žadinant ti
sakė mane ne audėją...
pasiklausyti kaime moterų, kaip
MES TURIME VISA KAS TIK REIKALINGA MOKYKLAI
kėjimą antgamte ir meilę žmojos poterius kalba. Mes išgirsią ir
UŽ PRIEINAMAS KAINAS 1
Ką reiškia toje dainoje žodis ----------------------------------------!
“Tikiu Dievą Tėvą”. Ir jo pavyz sakė? Ogi tarė, sprendė, nutarė,
džiuose randame: Ar jie ką tiki?
*
Visų dydžių įrišamoji medžiaga
nusprendė. Esu girdėjęs gelgau*
Tikiu Dievą Tet ą Visagalį (visa
Tempera setai, 6—12—16 spalvų.
.diškiečius
sakant:
Nenutark |
NAMŲ
APŠILDYMAS
*
Post mechaniški braižymo įrankiai.
galintį). (Rinktiniai raštai, I t;,Į
senus Ir j<l<‘du naujus pečius
žmogų
iš
pirmo pamatymo. Į Taisau
*
Palaidų lapų viršeliai ir įterptiniai lapai.
Pigiai
Išvalau:
ir
alyvinius
perdirbu
611 psl.).
♦
Pamatė, išgirdo ir jau nutarė:] dėl didu. įdedu vandens šildytuvus.
Crayons * Pieštukai * Dažai * Rašalas
(J. Jablonskio raštus išleido
*
tai šioks, tai toks ir anoks. Ne- A. BANYS
—
447-8806
Parker, Paper Mate ir kiti plunksnakočiai
Valstybinė Politinės ir Mokslinės!
' nutark, jo gerai nepažinęs: neži
Literatūros Leidykla
Vilniuje
nai, kodėl jis taip padarė (pasiIAMA STATIONERS
1957 m. Ta leidykla, kaip ir vi-,
elgė).
sur bolševikai, Dievą rašo ma-į
‘ THE SHOP U-NEEK”
■‘THE SHOP U-NEED”
' Vienas mano bičiulis sako, kad Iš MODELIAH NAMV BALDA
žąja raide, jie suklastojo
ir J.
Galima pirkt dalimis u išmokėt m
mūsų žmonės poterius kalbėjo ir
i
Tel. PR 6-9102
6305-07 So. Kedzie
Jablonskio rašymą:
Jablonskis
»0% iki 509, nuolaidi
|kalba taip, kaip juos kunigai išDovanos, Kortelės, Raštinės Reikmenys ir Dennison Prekės.
Dievą rašė didžiąja raide).
SOUTIIWES1
FURNITURE
Cu
' mokė. O kunigai įprato iš lotynų į
6200 S VVestern — Tel. GH 6-44?
Žodį tikėti, rodos, trejaip rei
ar lenkų kalbos, kur būdinga ti-,
kia suprasti: tikėti ką, įsitikėti į
keti į ką.
ką ir tikėti kuo. Pavyzdžiais:
Paskutiniu laiku, tiesa, kuni- •
Vyrelis labai į ją įsitikėjęs: ką
gai ar vienuoles ėmė ruošti vai
ji pasako, tai jam šventa teisybė. kus prie pirmosios Komunijos.
Čia tinka ir kai kurie kiti žodžiai:
Bet seniau prie pirmosios Komu
įsižiūrėjęs , įsistebeilijęs, įsimylė
nijos ruošė ir poterių mokė pa
jęs į ją (į jį)...
/ SAFETY \V
čios motinos ar močiutės, o jos
OF YOUR V
Juo netikėk, neklausyk, ką jis
INVESTMENT \
kalbėjo taip, kaip gimtosios kal
■ako, nepasitikėk jo žodžiu nei
bos dvasios buvo įkvėptos. Gerai
pažadu —jis nepatikimas.
neatsimenu, kaip mane motina
Netikėk vilką raišą, jam koją
mokė. Bet atsimenu, kaip mažes
(—jos) nepamušęs. Šioje patar
nieji mano broliukai
kalbėjo
lėje iškritęs padalyvis esant. Iš
paskui motiną ar vyresniąją se
tisai sakytume: Netikėk vilką rai
serį: juodu sakė —Tiki Dievą
šą esant, jam koją nepamušęs.
Tėvą...
• Taigi būtų ir “Tikiu Dievą
Penkerių — šešerių metų vai
Tėvą esant” — tikiu, kad Jis yra.
SHORT TERM
kui
nesuprantamas buvo tas žo
Veiksmažodžio lytys būti, yra,
»" PER ANNUM
dis tikiu, o ištarti lengviau buvo
/4 PER ANNUM
V PER ANNUM
jis darė — darė kompetentingai esi, esant sakinyje praleidžiamos,
tiki,
ne
tikiu.
PER ANNUM ON AI.I, PASSBOOK
ON CERTIFICATES
ir gerai; pasirašydamas prisiėmė kai sakinio prasmė ir be jų aiški,
ON CERTIFICATES
8
or
6
month term
OF
$1,000.00
ir atsakomybę. Visų pirma verti pvz.: Mums čia miela (būti). Ona
OF
$5,000
OR
MORE
Mano bičiulis dar pastebėjo:
ACCOUNTS
Two Year Maturity
One Year Maturity
Minimom $1,000.00
no tiesą, jam svetimas buvo pro (yra) gera žmona. Graži (esi) Dievą ne tik tikiu esant, bet ir
mano
brangi
tėvyne... išpažįstu. Taigi galėtume kalbė
pagandinis efektas. Geriausiai jį tu,
pagerbsim, pažindami jo mokslą Skliaustuose suskliaustieji veiks ti: Tikiu ir išpažįstu Dievą Tėvą
CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE dėl bet kokių iūsų namo pa
ir sąmoningai bei veikliai nusi- mažodžiai kalbant nesakomi.
Visagalį...
gerinimų duoda paskolas iki $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums
statydami jo išvadų vykdymo at
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Jums nu
Patarlę apie vilką užrašiau iš
Daugelis jau būsime
įpratę
žvilgiu. Pvz. “Lietuvos žemėla
sibodo mokėti aukštas nuomas. įsigykite nuosavus namus.
atminties. Esu ją kur girdėjęs ar tikėti į ką. Bet mes ir į daugiau
pio” įvadinėse pastabose jis sako: skaitęs. Bet štai posmas iš
dai- klaidų jau esame įpratę. Ar ne
PAID QUARTERLY
DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY
“Lietuviškųjų žemių vardai am
nos:
galėtume nuprasti? Kitąsyk sakė
žiais kaimynų savaip perdirbinė
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į
me griekas, dabar sakome nuodė
Sakė mane šiokią,
ta — lenkinta, vokietinta, rusin
mė. sakėme pakūta, kozaunyčia,
ta. O mūsų laikais M. Lietuvos
Sakė mane tokią,
liktorius, veselia, dabar —atgai
vardynas nacių ir sovietų bandy
9akė mane žmonyžėliai
la, sakykla, žvakidė vestuvės ir
ta šluote nušluoti.
Pagaliau
dainelių nemokant.
kt.
Kadaise rusų mokyklose rašė
įkandin seka ir sovietinimas. Ma
Philomena D. Pakel, President
(Lietuviškos
dainos,
užrašė
me
černyla ir karandašiais, da
rijampolei — prieš visus lietuvių
kalbos dėsnius — jau prikergtas Antanas Juška, I tomas, daina bar rašome rašalu ir pieštukais
302).
ir t. t. Jei gali įprasti, gali ir nu
‘tarybinis’ Kapsukas”.
prasti, tik reikia žinoti, nuo ko
Šitaip A. Salys gynė lietuviš
Ir ten pat daina 305:
kus reikalus.
Sakė mane šiokią,
nuprasti.
A. G. Giedraitis

TIKĖTI DIEVĄ, AR TIKĖTI Į DIEVĄ?

6%

•f
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jektyvus išeivijos poezijai atsto
vavimas be Alf. Nykos-Niliūno,
be H. Nagio ir be Alg. Mackaus?
O šių visų trijų kūrybos pavyz
džių antologijoje visai nėra.
Visi tokie ir kiti smulkesni lei
dinio trūkumai šį platų anto
loginį užmojį vietomis daro gero
kai atkištiniu, per daug subjek
tyviu, nors pastangų ir darbo įdė
ta nemažai.

,

• MOTERIS, 1972 m. liepos
-rugpiūčio mėn. Nr. 4. Lietuvių
moterų žurnalas. Redakcinė ko
legija: N. Kulpavičienė, Z. Daugvainienė ir Z. Didžbalienė. Ad
ministruoja Br. Pabedinskienė.
Metinė prenumerata 5.00 dol.,
garbės — 10.00 dol. Redakcijos
ir administracijos adresas: 1011
College St., Toronto 4, Ont. Ca
nada.

• Vincas Žemaitis, LIETU
VIŠKI VANDENVARDŽIAI IR
PILKAPIAI NIJO VYSLOS IKI
PAT MASKVOS. Lietuvių tau
tos praeities fragmentai. At
spaudas iš “Naujienų” 1972 m.
gegužės mėn. 22 — birželio 23.
Atspaudas 68 psl. Kaina $2.00.
Galima gauti ir “Drauge”.

• AKIRAČIAI, 7.972 m. bir
želio mėn. Nr. 6. Atviro žodžio
• B. Dundulis, LIETUVOS
Tai puikiai tvarkomas žurna-Į
mėnraštis. Šio numerio redakci
UŽSIENIO POLITIKA XVI A.
las turinio ir estetinės išvaizdos
u
v/
AitL
#
ja: D. Bielskus. K. Dranga,, G.
Išleido “Minties” leidykla Vii- j
R** ▼
i prasme. Gausiai iliustruotas meniuje 1971 m. Leidinys 308 psl,
j no darbų ir įvykių nuotrauko Prdcuta,' L. Mockūnas, dr. T.
iliustruotas senomis graviūro
mis. Nemaža vietos skiriama gro Remeikis, Z. Rekašius. Admi
• LITAUISCHE LYRIK. Ei nis, J. Baltrušaitis, Šatrijos Raga mis bei piešiniais. Pridėtas ir
žinei literatūrai, mosklui bei me nistruoja K. Avižienis. Redakci
ne Anthologie. Litauisch - deut- na, Vincas Stonis, V. Mykolaitis įspūdingas senosios Lietuvos
nui. Tačiau netrūksta ir praktiš jos ir administracijos adresas:
tache. Ausgeivaehlt und
uber- -Putinas, K. Binkis, Salomėja Ne Didžiosios Kunigaikštystės že-.
kų dalykų įvairiuose moteriškuo 6821 S. Marieivood Avė., Chica
setzt von Lucia Baldauf. Išleidi ri'1, J. Kuosa - Alc.ksandriškis (J. mėlapis, rodąs jos ribas 1430 m.
go, III. 60629. Metinė prenume
se žurnalo skyriuose.
Wilhelm Fink Verlag Miunche Aistis), B. Brazdžionis, Venanci- Be kita ko, vve’kimo pratar
rata JAI7 $3 00, atskiro nume
ne 1972 m. Leidinys didelio for jus Ališasi, A. Jasmantas, K. Kor mėje sakoma: Feodalinė Lietu-j
• LAIVAS, 1972 m. rugsėjo rio kaina $0.75.
mato, 398 psl-, kaina 38 vokiš sakas, H. Radauskas, L. Andriemėn. Nr. 9. Religinio ir tautinio
vos valstybė — L’etuvos Dikosios markės. Užsisakyti galima kus, K. B.adūnas, V. Mačernis,
gyv 1 mc mėnesinis
žurnalas.
džioii Kunigaikštystė — egzis
leidykloje, rašant ir oi n gus siun E. Mieželaitis, J. Degutytė, Justi
Leidžia Marijonų vienuolija. Re
tavo da”,Tiau kain penkis šim
čiant šiuo adresuAVilhelm Fink nas Marcinkevičius, V. Bložė, V.
daguoja į-un Kazys Barauskas. į
tus met-i. Amžian-.s slenkant,
Verlag, 8 Muenchen 23,' Nika- Karalius, J. Vaičiūnaitė, V. Pal
SPARTA
Metinė prenumerata JAV ir Ka
kito je" teritorija, santvarka ir
J.l.Giedraitis
činskaitė ir A. Bukontas.
laistr. 2. W. Germany.
nadoje
4.00
dol.,
kitur
—
5.00
O
Didelis antologijos trūkumas, vaidmuo. Būdama feodalų kla
Lietuvių poez'jos vertimai vo
dol. Redakcijos ir administracijos ŽO
'J*
sės
valdžios
aparatu,
Lietuvos
kiečių kalbo.n šiandien jau nėra kad apie autorius niekur neduo
adresas: 45*5 \V. 63rd. St., Chi C
valstybė
buvo
drauge
ir
aukš

didelė nauji na. Vokiečių kalbon dama jokių žinių, tik gimimo arZ
cago, III. 60629.
čiau'’!'’ to meto visuomenės or
tų vertimų ligi šiol bus padary-,
o 10 Barry Drive
ganizacija, veikusi tiek lietuvių
ta bene daugiausia, turint minty ...................
Žurnalas įdėmiai redaguoja o E. Northport. New York 11731
ta”tos. tiek ir kitų jos teritori
Tel (516)757-0055
visas kitas vakarietiškąsias kal
mas, sutelkiant jo puslapiuose ak
Chicago 476 7399 vakore
joje gyvenusių tautų gyveni
bas. Vyresnieji mūsų poezijos bi
tualios ir įvairios medžiagos, ne
mą
”
.
čiuliai, be abejo, atsimena pui
pagailint ir nuotraukų. Šį kartą
ZENITH
Knyga suskirstyta į šiuos pa ALfon. as Dargi?
kius Horst Engert lietuvių poezi
Kompozicija , “Laive ” rašo: V. Bagdanavičius, į
grindinius dėstomos temos sky
jos vertimus vokiečių kalbon, dar
MIC, Pr. Alšėnas, kun. J. Pruns
---- ’ I
rius: Feodalinė Lietuvos valsty
nepriklausomybės metais pasiro
kis ir kt. Dargi liečiamos praėju
HAGNEK & SONS
bė XVI amžiuje; Lietuvos feo
džiusioje literatūros antologijoje
sių įvykių (Jaunimo kongreso, i l’.v peu ritvrh
Adding Machines
•
LIETUVIŲ
KALBOS
GRAį
kiekvieną
klausimą,
kylantį
da'
dalų pastangos išlaikyti savo
“Aus litauischer
Dichtung”” ■.
i ’heck w n terš
MATIKA. II tomas. Morfologija., bartines lietuvių kalbos vartojl- Kunigų Vienybės, Liet. Kat. Su- j Nuomoju
Parduoda — Taiso
valdžioje rytų slavų žemes, ka
(Zweite vermehrte und veraenNAUDOTOS
(Veiksmažodis, Prieveiksmis, Da mo. Šitokių veikalų paruošimas ir, sivienijimo seimo) sumuojančios; VirA N50\i JOS
m. palikimau patarnavimas
derte Auflage. 1938. Ostverlag
rai su Rusų valstybe XVI a.;
temos.
Spausdinama
Aloyzo
Ba;
NAUJOJE VIETOJE
lelytė, Prielinksnis,
Jungtukas, išleidimas
liudija
labai gilų
Der Buchhandlung
Pribačis, i
Kovos su Krymo totoriais XVI
apybraiža Milo S l’ulHoki liit. I'el. 581-4111
Jaustukas, Ištiktukas). Lietuvos m
naujosios mūsų kalbi-i rono literatūrinė
Kaunas - Leipzig). O pastarojo
a. pabaigoj — XVI amžiuje; Lie Mokslų akademija — Lietuvių
h’n’ ų kartos subrendimą šian-| “Raud-na šviesa”, kur trumpa .
pokario dešimtmečiais darbų šia
tuvos politika Ordino valstybės kalbos’’ ir literatūros institutas. dieninėje Lietuvoje ir aplamai te-: akimirka aprašyta su didelės į-;
kryptimi taipgi nestokojo. Čia yžlugimo metu, Prūsijos kuni Išleido “Mintie. ” leidykla Vil riy'š'ė Ee'uvių visuomenės dė- ! tampos tikrumu. Gale plati įvai SMOK:
pač prisimintini senosios lietuvių
gaikštystės atsiradimas (1525 niuj? 1971 m. Š’-: tomo autoriai meri gimtajai kalbai bei šviosuo- Į rios veiklos ir įvykių kronika.
literatūros stambiųjų
veikalų
1 LIETUVIO BATŲ TAISYMO
m.); Livonijos prijungimas pne y. Ambraza', P Bernadišienė, Z. menė j’cmptas pastangas tokių
W*vkr>
Munchen
vertinimai, su taika atlikti Her
DIRBTUVE
Lietuvos valstybės (1561 m.): | Du;nš p,.,-, p Gailiūnas, E. Gal- gyvyb'nių veikalų įkūnijimui.
manno Budensiego: Donelaičio
4612 S. Paulina St.
I
Lietmos unjja su/ Lenkija 1569 naitytė, I. Jašimkaitė, V. Labutis,
“Metai”. D. Poškos “Mužikas”
(Town of Lake)
m. Liubline; Baigiamasis žodis. j_ Pau’auskas, J. Prkeilingis, N.
• LIETUVIS
ZURNALIS-!
Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm, ir
ir Antano Baranausko “Anykš- L etuvhi poez jos antolog jos va)?
Gale
dar
pridėta
reziumė
rusų
I
siižienė.
K.
Ulvydas,
A.
ValeckieTAS, 1972 m. rug ėjo mėn. Nr.
ketvirt. nuo 9 rvto iki 7 vai. vak. Ki
čių šileli:”. Vi,i jie išleisti tos pa- čl* kalba v;rSel‘*
kalba, asmenvardžių ir geogrą-jnė, E. 'Valiulytė. J Žukauskaitė, 2 (8). Redaguoja Vytautas Ka.stas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak.
čios leidyklos, kaip ir čia mini-1
finė rodyklė.
j Vyr. redaktorius K. Ulvydas. Di- niūnas, 375 West 70th Place,,
Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą.
ma antologija — VVihelm Fink. I ba ir mirties metai prie pūva rdelio
formato leidinys 780 psl.
Chicago, III. 60629. AdministruoDarbas garantuotas.
w Kajetonas Aleknavičius, KI
O naujosios lietuvių poezijos ver džių turinyje. Iš vertėjos žodžio
MARŲUETTE PHOTO
Šalia
tik
ką
minėto
Lietuvių
'
Jurgis
Janušaitis,
2534
West
STASYS ŠAKINIS
timų įvairiomis progomis, įvai aikškėja, jog antologija
atsto KILIS LAIBAKOJIS. Paruošė
69rh St., Chicago, III. 60629.
SUPPLY
riais atvejais ir įvairių leidinių vauja istorinei lietuvių poezijos J. Pilypaitis. Redakcinė komisi kalbos žodyno taipgi išskirtinės
Tel. — YArds 7-9107
“Lietuvis Žurnalistas” yra Lietu
IR MĖGĖJAMS
puslapiuos tiek Vakarų, tiek Ry raidai, o taipgi šiandieninėje Lie ja: A. Bernotas. V. Kubilius, V. reikšmės kalbos mokslui ir lietu
vių žurnalistų sąjungos neperiotų Vokietijoje pastaruoju metu y- tuvoje ir cgzilėje gyvenantiems Vanagas. V. Zaborskaitė. Išlei vių kalbos kasdieniniam vartojimui turi ši didžioji, tritomė Lie-,dinis leidinys, 34 psl, iliustruo- Daug sutaupysite pirkdami čia
ra apsčiai paskelbta daugiausia i rašytojamas. Tačiau kur kuris ra- do “Vagos“ leidvkla. Vilniuje
tuvių kalbos gramatika, kurios'tas nuotraukomis iš lietuviu žur- įvairių filmų foto aparatus bei
Lietuvoje tebegyvenančių mūsų šytojas šfuo metu gyvena, skai 1971 m. Leidinys 236 psl.
pirmasis tomas Vilniuje buvo iš-jnal'stL> veiklos. Antraščių vinje- jų reikmenis. Pasinaudokite pa
literatų pastangomis.
tytojui taip ir nepasakoma.
Tai 19 a. dar priešaušrinio lai lęistas 1965 m, o neseniai pasi-Uės pieštos dail. P. kaupo. Šiame togiu planu atidedant pasirink
ROOSEVELT PICTURE
tus reikmenis ypatingai progai
Lucijos Baldaufienės (JurguVertimų literatūrinį aptarimą kotarpio vieno ryškesnio mūsų
rodė ir čia minimas antrasis to-1 numeryje Įvairiomis aktualiomis Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
FRAME COMPANY
tytės) čia minimoji antologija pasiliekant ateičiai, šį kartą visi poeto poezijos knyga. Jos įvade,
mūsų spaudos temomis rašo: Juo
Manufacturera
“iLitauische Lyrik” tiek autorių, dėlto reikia pažymėti, kad poetų' be kita ko, Vytautas Vanagas ra mas. Trečiajame tome bus nu zas Vaišnys, S.J., A. Alantas, aptarnavimas. Atidarą pirmad
lr ketvirtad. vakarais iki 9 vai
tiek pateiktų eilėraščių skaičiu kūrybos kiekio atrinkimas arba šo: “K. Aleknavičius priklauso šviesta dabarties lietuvių litera
Bronys Raila, VI. Jakubėnas, Alf.
mi, o taipgi tuo savo bruožu, kitų ir visiškas
“pamiršimas”,!! XIX a. lietuvių poetų kartai, tūrinės kalbos sintaksinė sandara. Nakas ir kt. Duodama Žurnalis REIKMENYS FOTOGRAFAMS
kad leidinyje kūriniai gretomis y- objektyviai žiūrint, yra tiesiog i kūrusiai tarp 1831 -1863 metų Visus tris tomus išleidus, moksli tų sąjungos veiklos kronika. Vi
3314 West 63rd Street
ra duodami ir lietuvių ir vokie nesuprantamas. Be abejo, vertė sukilimų. Kaip ir kiti šios kar ninkui ir kasdieniniam lietuvių
Chicago, Illinois 60629
siems labai pravartus kalbos Sky
kalbos
vartotojui,
sakytume,
bus
čių kalbomis, yra tikrai išskirti ja gali vieną ar kitą poetą pati tos poetai — Kiprijonas Neza“
Laikraštinė
kalba.
”
relis
įteiktas
į
rankas
raktas
atsakyti
nė ir bene vienintelė.
labiau mėgti ir vienu kitu ei bitauskas - Zabitis, Pranas Sa-1
Telef. PRospect 6-8998
Antologijos gale randame ir lėraščiu jo duoklę antologijoje viekas, Valerijonas Ažukalnis penkių puslapių pačios L. Bal padidinti. Bet ką galime sakyti, Zagurskis, Edvardas Daukša —
daufienės “Nachwort”, kuriame kai antologijoje Maironio randa nepakilo aukščiau kuklaus šios
Rankomis išpjaustyti paveikslų
i
primenama vokiečių literatūros me įdėtus tik 3 eilėraščius, o Sa
— pritaikinti paveikslams
poezijos lygmens, virš kurio te
NAMŲ TAISYMO DARBAI irromai
istoriniai kontaktai su mūsų liau lomėjos Nėries net 40! Arba vėl—
skelbimams, rėmai — metalu
1. MOŠŲ BENDROVĖ veikia nuo 1947 metų. Kiekvienais metais mes
stūkso vieniša A. Baranausko
Staliaus, dažymo ir visus kitus
aplieti rėmai.
dies damomis ir ieškoma mūsų K. Korsako įdėtas vienas eilėraš
persiunčiame į Lietuvą greit* ir saugiai tūkstančius siuntinių.
darbus atlieka lietuvis — labai
kūrybos viršukalnė... Lietuvių
2400 So., Oakley Avė., Chicago
lyrikos būdingųjų bruožų.
tis, bet ir Henriko Radausko ran
Į prieinama kaina.
literatūroje K. Aleknavičius —
2. MŪSŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelį pasi
Tel. Virginia 7-7258 - 59
Pačioje antologijoje, be kelių dame tik vieną. O imkim ir paSKAMBINTI RE 7-9615
rinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.
pirmas ryškus humoristas. Hu
liaudies dainų, lietuvių poeziją gul’dykim ant
tikrų literatūri
3. TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, Moskreprezentuoja šie
poetai:
A. nių svarstyklių Korsaką ir
Ra- moras yra svarbiausias jo eilių
viš, Zaporožec), motociklams, šaldytuvams ir kit. oficialiomis kai
bruožas,
nusakantis
pačią
auto

Strazdas, A. Vienažindys, Mairo- dauską! Taipgi,koks gali būti obnomis.
riaus kūrybinę individualybę ir,
4. JEIGU JOS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parūpin
tur būt, daugiausia lemiantis jų
sime reikalingus dokumentus.
išliekamąją vertę, jų įdomumą
šių laikų skaitytojui.”
Ta proga bent vyresniojo am
žiaus skaitytojai čia gali prisi
220 SOUTH STATĖ ST., CHICAGO, ILL. 60604
minti aną linksmą, jau beveik
TEL. AVA 2-9354
chrestomatiniu virtusį ir prieš
llll
ir mūsų skyrius:
dešimtmečius Lietuvos mokyk; lų vadovėliuose skaitytą K.
2618 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629
TEL. VVA 5-2466
Aleknavičiaus eilėraštį apie senį, vaikus ir pupas:
“Sumindytos, sudraikytos
DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE
Pupos, pupos nuraškytos.
AND LOAN ASSOCIATION
Senis pyko, vaikus barė,,
B. R. PIETRI EWICZ, Prez.
Kam iškadą darže darė:
2555 VVest 47th Street
Tel. LA 3-1083
«S
— Nu, palaukit, rytoj diena
PLENTY OF FREE PARKING SPACE
Nusitversiu, — tarė viena”...
ir t. t.
■
■
K. Aleknavičiaus ir kitų pana
■
■
šių autorių kūrybai pakartoti
■
nas dėmesys Lietuvoje yra la
■
■
■
bai pagirtina kultūrinė pastan
■
Mokama*
už
Nauja,
aukštas
divi

■
♦ Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestas
I
dendas mokamas už
r.u Gerti fiestą
ga, lyg ir nubraukianti šimtme
■
a
♦ Portretūra
Investavimo aaskaitas.
Minimum
a
•
čių dulkes nuo vieno ar kito, gal
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMCTUS NUO 1 D
* Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
a
kiek ir primiršto, autoriaus, be
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
Telef. — IIY 7 - 4677
kurio vis dėlto ano meto mūsų
PIRMAD. tr KETVIRTAD. . ... » t. r. Utį S r. r. ■
VALANDOS:
ANTRAD. ir PENKTAD. .. . . » v. r. lkl S v. v.
422 MENAHAN STREET — R1DGEWOOD, N. Y. 11237
literatūros raida būtų buvus maMM
» », r. iki ii ». d — Traukui uMaryt*.
TT-T-aS■ žiau spalvinga.
m

m

r

LitAMische

SIUNTINIAI l LIETUVA

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.

SliĮĮĮĮlįmlIlHIHII

CRANE SAVINGS
5%

tad
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Dokumentinis prof. A. Salio
i

filmas
Žinomo mūsų fotografo Alg.
Kezio, SJ pastangomis yra su
kaupta apsčiai nuotraukų, filmų
ir pokalbio įrašų, iš kurių galima
būtų sudaryti paminklinį filmą,
liečianti neseniai mirusio mūsų
kalbininko prof. Salio gyvenimą
ir jo mokslinį darbą. Filmui pa
gaminti iniciatyvos imasi jo bu
vę s ydeniai, telkdami reikalin
gas lėšas. Prašomi visi buvę prof.
A. Salio mokiniai bei studentai
: su tam reikalui skirta savo auka
atsiliepti š'uo adreu: R. Rasla■ vičienė, 723-1 So.
Sacramento
I Avė., Chicago. III., 60629; čekius
rašyti — Lithuanian Photo Lil brary.

Lietuvoje gimęs lenkų poe į Kaune, Naujosios Romuvos

re
dakcijoje, globojamas šio žurna
tas Czeslaw Milosz nomi lo redaktoriaus Juozo Keliuočio.
nuotas "Books Abroad" pre Pokario metais dar dirbo kaip
kultūros attachė
komunistinės
mijai
Lenkijos ambasadose Ne\v Yorke
Šiuo metu po Nobelio premi ir Paryžiuje. Vėliau su dabartinejos viena reikšmingiausių tarp komunistine Lenkijos valdžia ry
tautinio pobūdžio literatūros pre šius nutraukė, pasirinkdamas egmijų yra kas antri metai skiria zilo dalią Vakarų pasaulyje. Yra
ma “Bodks Abroad” žurnalo vienas iš pagrindinių bendradar
10.000 dolerių premija. Šį visas bių lenkų žurnalo “Kultūra”,
leidžiamo Paryžiuje. Savo straipspasaulio literatūras aipimaril žur
i niuos ir knygose ne kartą šiltai
nalą leidžia Oklahomos univer
| prisimena ir savo gimtąjį kraštą
sitetas. Jį redaguoja estų rašyto
! Lietuvą ir aplamai rodo nucširjas ir šio universiteto profesorius
I daus objektyvumo JietūviŠkų rei
Iivar Ivask. Jo rūpesčiu “Books
tS Abroad” premija ir buvo įsteig kalų supratime. Lietuvių kalba
ta. Pirmą kartą 1970 ji buvo pa ' išėjo jo poezijos rinktinė “Eposkirta italų modernios poezijos ■ chos sąmoningumo poezija”. Po
eziją lietuvių kalbon išvertė ir
patriarchui, poetui
Giuseppe
leidinį suredagavo Juozas Kėkš
Ungaretti.
Šiemet “Books Abroad” tarp tas. išleido “Literatūros Lankai”
1955 m.
tautinio masto premija bus pa
skirta antrą kartą. įvairiatautė li
teratūros kritikų komisija sudary Lietuvoje m're komposto
ta iš 12 narių. Komisija posė
rius profssorius Balys
džiaus ir premiją paskirs š. m.
Dvarionas
lapkričio 16-19 d. Oklahomos
’ universitete. Iškilmingai ji bus
Rugčiūčio 23 d., eidamas 69
įteikta 1973 m. vasario mėn. Okmetus, mirė žinomas kompozito
lahomos universitete.
rius, pianistas, dirigentas ir Lie
Premijai šiemet yra nominuo
tuvos valstybinės konservatorijos
ti šie rašytojai: lenkų
poetas
profesorius Balys Dvarionas. Pa
Zbignievv Herbert, jugoslavų po
laidotas rugpiūčio 26 d. Palan
etas Vaško Popa, prancūzų novelistas Claud'e Simon, anglų dra goje. Šalia ryškių koncertinių ir
maturgas Harold Pinter, suomių pedagoginių darbų Balys Dvario■poetas Paavo Haavikko, Senega
lu novelistas Birago Diop, pran
cūzų novelistė Nathalie Sarraute, lenkų poetas ir eseistas Czeslaw Milosz, brazilų poetas Carlos
Drummond de Andrade, meksi
kiečių poetas ir eseistas Octavio
Paz ir kolumbiečių
novelistas
Gabriel Garėia Marąuez.
Mums įdomu, kad nominuo
tųjų tarpe yra ir Lietuvoje 1911
m. gimęs (Šateiniuose, Surviliš
kio valsČ., Kėdainių apskr.) len
kų poetas Czeslavv Milosz. Gim
naziją ir universitetą jis taipgi
baigė Vilniuje. Pirmuosius sSvo
eilėraščius jis ir atspausdino Vilniaus universiteto lenkų studen
tų laikraštyje Žagary.
Vokie
čiams ir rusams užimant Lenkiją,
gelbėdamasis nuo okupantų, jis Kompozitorius prof. Balys Dvarionas
(1904. VI. 19 - 1972. VIII. 23)
1939 metais kurį laiką gyveno

j

rinks parašus, šauks susirinkimus ir formuos pasaulinę opi
niją, kad Solženicinui ir kitiems
intelektualams būtų iškovotos
normalaus gyvenimo sąlygos.
Komitetą remiančių sąraše ma
tyti žinomų žurnalistų, moksli
ninkų, pedagogų, civilinių teisių
kovos vadovų, darbininkų unijų

FILMŲ ĮVAIRUMAI

BodyworK

Naujieji centurijonai

i

Konservatyvusis yra tas, kuris
turi pakankamai supratimo, kad
pasikeitimas nebūtinai reiškia pa
žangą.
— M. L. Forman
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Jcuo Dovydm nuatnulu
Chicagoje

Jono Dovydėno. lietuvio foto
grafe, nuotraukų paroda nuo
rugpiūčio 31 iki spalio 3 d. vyks
ta Cn’ ag jo, Douglas Kenyon,
Ine. 239 East Ohio St. Parodos
tema “Belfast, 1971’. Tai mūsų
fotografo nuotraukos, padarytos
i neramumų apimtoje Siaurės AiSolistė Lilija Šukytė R. Strausso “Capricc.o” grovieuėu rolėje
i rijoje, Belfaste. Prisimintina, kad
Nuotr. Anne Kirchbach praėjusiais metais Jono Dovydė
no rašytą reportažą iš Belfasto,
iliustruotą jo paties nuotrauko
nas sukūrė taipgi didelės vertės Lilija Šukyte pagrindiniame mis, “Draugo” kultūrinio priedo
puslapiuos buvome pateikę
ir
muzikos kūrinių. Tarp jų minė
mūsų skaitytojams.
operos
vaidmeny
Miunchene
tini: muzika baletui “Piršlybos”;
dvi simfonijos, opera “Dalia”
Europoje plačiai besireiškianti
Amerikiečiai susirūpinę
(J. Mackonio libretas pagal Ba
išskirtinė
mūsų
solistė
Lilija
Šu

lio Sruogos dramą "Apyaušrio
rašytojo Solženicino
dalia”), du koncertai fortepijo kytė pasaulinės olimpiados išva
likimu
nui su orkestru, koncertas valtor karėse Miuncheno valstybiniame
teatre
su
dideliu
pasisekimu
atli

nai su orkestru, Vaikiškoji siuita
Grupė amerikiečių intelektualų
simfoniniui orkestrui, fortepijono ko pagrindinę rolę korėjiečio
ir
šiaip daugiausia kairiojo
kompozitoriaus
Isang
Yun
naujos
siuita, Žiemos eskizai ir kt. Ta
operos
“
Sim
Tįcng
”
premjeroje.
sparno
organizacijų sudarė Ad
čiau plačiausiai yra žinomas jo
Tai
vėl
didelis
laimėjimas
ir
nau

Hoc
komitetą
pasauliniu mastu Į
koncertas h-moll smuikui su or
ja
pakopa
sėkmingame
solistės
kovoti
už
intelektualinę
laisvę.
kestru. Daugiau apie patį kom
kelyje.
Komitetas
tuoj
pat
pareiškė
pro
pozitorių ir jo kūrybą tikimės pa
testą
Sovietų
Sąjungai
dėl
rašy

rašyti vėliau.
— Lietuvos foto
menininkų
tojo Solženicino laisvės varžyI paroda buvo surengta Leningra
; mo, neleidžiant jam atsiimti NoBuv. Marijampolės
de, vėliau — Riazanėje ir Novo- j
1 belio premijos, draudžiant jo
| sifrirske. Dar šiais metais lietuvių
mokytoju semmarijes
knygų spausdinimą, praktikuo
menininkų parodos numatomos
jant
jo adresu laisvam žmogui
direktoriui 80 m.
Tbilisi, Gdesos ir Voronežo mies
nepakeliamus
varžtus. Komitetuose.
(E.)
Kun. Pijus Dambrauskas, da
bar gyvenas Chicagoje, rūgs. 13
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiillHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilII
d. sulauks 80 m. amžiaus. Gimęs
1892 m. rūgs. 13 d. Ožkabalių
FRANK’S TV and RADIO, INC.
k., Vilkaviškio apskr. Baigęs
8240 SO. HALSTED STREET
TEL. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,
Seinų kunigų seminariją, įšven
RADIO IR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
tintas 1915 m. Minske. Studijas
SPALVOTOS TELIVIZLJIS APARATAI.
Petrapilio dvasinėje akademijo
je baigė 1918 m. teologijos kan iiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiii
didato laipsniu. Buvo Naumies
čio Žiburio gimn. mokytojas ir
P R 0 G R E S S-PA Ž A N G A
direktorius, Marijampolės mok.
OOLLI8ION EXPEETS
seminarijos kapelionas ir direk
A. b J. STANEVIČIUS
torius, Vilkaviškio kun. sem.
(Fender) Ptlnaa Pataisymas.
Transmissions — Dažymas — Motoro
prof., Schwaebische Gmuend lie
— Karoserijos (Body) ir Sparnų darbas
tuvių gimnazijos mokytojas ir
GAS FOK LE8S.
STASĖ SEMĖNIENĖ
direktorius, kunigų seminarijos
2637
W.
47th St., tel. 523-1249
Kolumbijoje profesorius. Yra re
Chicago,
lllinois 60632
■Los Angeles policijos seržantas grasino neturtingųjų kvartalo dagavęs “Vadą”, talkino Maldos
pri- bendrovėje, išleisdamas apie 10
joseph Wambaugh parašė roma namų savininkui, tiesiog
įvairių maldaknygių 250,000 egz.
ną apie miesto policijos darbą. mušdami jį. «'
“Mes negalime išsilaikyti pir tiražu.
Toji jo knyga liko taip populia
Kas tik turi gerą skonį,
ri skaitytojų tarpe, kad buvo į- moje ugnies linijoje”, skundžiasi
viską perką pas Lieponį.
traukta net į “best-seller” sąra Scott, vaidinąs policininką Ąndy
šą. iDabar -pagal ją pastatytas fil- Kilvinsky. Jis murma prieš naują Filmo “The French Connection”
L I E P 0 N I S
. mas “The New Centurions” mė įstatymą, supančio] antį policijo's taip didelis pasisekimas kilo iš
gina “pamokslauti” ir policinin rankas. “Manau, kad mes jiems puikaus jo nufilmavimo, beveik LIETUVIŲ PREKPBOS NAMAI
kų darbą lyginti su senovės ro labai reikalingi”, ginčijasi jo kaip dokumentinio. Kai kurios
FURNITURE CENTE R, INC.
partneris Roy, lygindamas mo jo scenos dienos metu buvo nu
mėnų centurijonais.
Marquette Pk., 6211 So. Western — PR 8-5875
dernųjį .policininką su romėnų filmuotos tiesiog tarp
minios
Filmo vyriausiu veikėju yra centurijonais, kurie, anot Keach
Manhattane. Čia gi aptariamam Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 9:30. Kitom dienom
George C. Scott, talentingasis ak (Rof), “kovojo pirmoje fronto li filme daug scenų nutraukta nak
nuo 9:00 iki 6:00 vai. vak. Sekmad. atdara 12 v. iki 5 v. popiet.
torius, nominuotas ir premijuo
nijoje, kol Roma nebuvo barba ties metu vaiduokliškai tuščiose
tas vaidinąs policininką su .23
gatvėse, ir atrodo, lyg filmas bū
rų užplūsta”.
metų tarnybos stažu. Filmo pra
tų senoviškai nufilmuotas Hollydžioje jis su kitu jaunu policinin
Ir žiūrovas, nenusistatęs prieš tvoode, būtų lyg drama scenoje.
ku (Stacy Keach), studijuojan policiją, turi susimąstyti, ką no
MES TEBEMOKAM
Nežiūrint kas kaip bemanytų
čiu teisę universitete, geria nak rima tuo pasakyti ir iš ekrano
6% už 2 Metų
tiniame klube ir “filosofuoja”. perduoti, ar tai, kad dabartiniai apie policiją, jie tikrai yra dau- i
Jiedu abudu yra partneriai tame miestai čia yra barbariškoji Ro giau žmogiški, negu čia ekrane '
Certifikatus
pačiame patruliuojančiame poli- ma, ar tai, kad žiūrovas ir jo kai atvaizduoti. Filmas priimtinas su
(Minimum $5,009)
^oijos automobilyje. Juodu su ki mynas yra barbarai, o tik viena rezervais.
5% % už 1 METŲ CERTIFIKATUS (Minimum $1,000)
tais policininkais išsprendė viso policija dar viską sutvarko. Pa
kiausias “bylas”: vyro ir žmonos galiau, juk ir pati policija yra
1447 So. 491h Court
SAINT
peštynes, nelegaliai
išsklaidė Visuomenės dalis.
Cicero, III. 60650
juodų -gatvės merginų gaują, gud
Filmas nėra pirmaeilis, perduo
G £ L £ S
ANTHONY
TEL. — 656-6830
riai privertė stambų juodą vyrą da ne visai tikrą dramą, maža
banketams. laidotuvėm*
Joseph F. Gribauskas,
ir
kitokiom*
progoms
pasiduoti, sutrukdė alkoholinių reikiamo objektyvumo, todėl ge
SAVINGS
jSxecutive Secretary
gėrimų parduotuvės apiplėšimą, rokai nevykusiai perduodami ir BEVERLY HILLS GĖLYNYČIA
Open Mon. 9-8; Tues. Thųrs. Fri. 9-5; Sat. 9-1; Closed Wed.
3443 SV. fl.3rd Street, Chicago, TUinoi.
bet atsitiktinai nušovė vieną jų pasisakymai už policiją.
TEL PK 8-0833 — PR 8-0834
savininkų, o taipgi
nelegaliai
Mažai parodyta tikro realumo.

atstovų ir rašytojų (tarp kitų ir
poeto MacLeish) pavardės.

2 year min.

SAVINGS & LOAN ASS’N

HIGHEST RESERVES

4071 Archer Aveniu
Chicago, III. 60632
t‘er Vilium

Per tnnnni
Investment
llooui,
< ertifieutn.

TEL — LA 3 • 8248

<100(1 or inun

CertifirutiI veat min

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
’ ‘ SŪNUS— T t V A S IR
MOPEKMOS

TRV8

2533 Mest 7lst St,
Tele
116 $ SOth Avt*. Uicerti
,I8«T«

ROPLYCID

GRovehlll 6 2345 6
IOwnnall 3 H08 m
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Laidotuvių Direktoriai

MMHH&EVANS
6845 SO. VVESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600

REpublic 7-86.01

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS - dERALDAS F. DAIMID
La I d ot u v i y D Irakt•rI a I
Trys

Moderniškos

Koplyčioj

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LB 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ OIREKTORIAI
ljetuvi^

f^ldotuvi^

Asociacijor
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PETRAS BIELIŪNAS
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ANTANAS M PHILLIPS
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JURGIS F RUDMIN
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

ŠIMTAMEČIAI
Švenčiant šeimoj gero gyveni
mo sukaktį, vienas seniokas klau
sia:
Kiek turi metų?
— Apie šimtą, bet norėčiau
išgyventi ligi 110 m., o mano
' žmona norėčiau, kad išgyventu
ligi 109.
— Kodėl metais mažiau?
— O todėl, kad aš noriu bent
vienus metus pagyventi taikoj.
PLĖŠIKAI IR KARJERA

MENAS, SPORTAS IR MUSĖS
Daug visokių svarbių reikalų
yra iškėlusi politika, o dabar pa
sirodė, kad ir musės yra nuosta
biai reikšmingos Vakarų ir Rytų
pasaulio reikalų sprendimui. Kai
kas vis bandė įtaigoti, kad spor
tas ir kultūra yra nesvarbūs po
litikai, girdi, tegu sau veiksniai
kovoja, o mes, taip sakant, vis
nuošali ūkai s, vis su literatūrėlėm,
maneliais, su sporteliu nuo poli
tikos atsiribojam. Atseit, atsiskiriam nuo visokių veiksnių, nes po
litika nešvarus darbus ir gali mū
sų kilnius nusiteikimus supurvin
ti.
Nuo politikos buvo atskirtos,
kaip ir viskas pas demokratišką
ją Maskvą, ir šachmatų varžy
bos Islandijoj, kol vyriausias
šachmatų meisteris
Brežnevas
nutarė, kad ir šachmatai gali jį
nuversti nuo sosto. Ir buvo įsaky
ta gelbėti didvyriškąją Maskvą
nuo subyrėjimo. Elektroniniais
aparatais ginkluoti iškratė niek
šo Bobby F'scherio kėdę, ar kar
tais jis po sėdyne neturi tokios
jėgos, kuri vienu metu gali nu
pūsti ne tik Boris Spaskio meisterystę, bet ir visą kompartiją.
Maždaug taip, kaip Solženycino
“Pirmojo rato” mokslininkai, islandiečiai buvo priversti praves
ti tyrimus. Amerikiečių spauda
rašė: “Islandijos chemijos profe
sorius Sigmundur Gudbjarnasor
ir elektronikos inžinierius Dad
Augustin apžiūrėjo lošimo salę,
sienas, lubas. Chemikas paėmė
dulkių pavyzdžių nuo abiejų lo
šėjų kėdžių. Augustin rentgeno
spinduliais peršvietė abi lošė
jų kėdes, apžiūrėjo lempas, fo
tografavo stalą ir kitus įrengi
mus. Po nuodugnaus apžiūrėji
mo abu specialistai paskelbė pa
sauliui, kad nieko įtartino neras
ta, tik lempos abažūre rastos dvi
negyvos, gerokai
apdžiūvusios
musės”. Čekistai muses, supan

čioję, kaip tarybinis kilnus bud
rumas reikalauja, kad ko gero
neatsigauitų, nes su kapitalistais
negali žinoti, jie gali jas suvilio
ti laisve, išgabeno j Maskvą.
Verkdami jas išlydėjo eilė li
beralų, bendradarbiautojų, Mas
kvos pataikūnų į visą galinčią
Tarybų Sąjungą, kad ten ištirtų,
nuo ko jos didvyriškai žuvo už
Maskvos laimę ir garbę. Sov. Ru
sijos mokslas, nepasiekęs mėnu
lio čia atsigriebs, bus paskelbti
daktaratai tema “Kaip ir kodėl
negyvos musės gali laimė'! šach
matų meisterystę arba pakenkti
kompartijai”.

Visi tie mieli tautiečiai, kurie
sakėsi, kad jų nei Vilniuje, nei ki
tur niekas nesekė, kad jie buvo
laisvi kaip musės, gali prisimin
ti, kad ir musė negali būti nesu
sekta. Tai liudija ir šios Balio
Pavabalio jau seniau išspausdin
tos eilės:

— Edis jau grėbia lapus —
Arba — Edis darže jau nuskynė
kukurūzus, Edis jau permūrija iš
naujo kiemo pusės “porčiaus”
sieną ir t. t.
Edis, girdi, niekad nesėdįs nei
kieme, nei viduj. Jis visada ant
kojų ir visada ką nors bedirbąs.
Jo kieme žolė —visad gražiau
siai .nupiauta, palaistyta, visad

PARYŽIUS IR LAIKAS

— Lietuvių kalba yra tarsi gy — Kaip patiko Paryžius, —
vas dinozauras. Kalbininkai į ją klausia pažįstamas vieną senyvo
žiūri ir studijuoja.
amžiaus turistą.
W. Schmalstieg
— Patiko, bet būčiau norėjęs
ten būti prieš 50 metų.
—• Mokiniams paerzinti mo
— Kodėl? Juk Paryžius
tas
kytoją yra tam tikras malonumas.
patsl
St. Rudys
— Taip, bet aš ne tas pats.
— Yra įvairių pratimų: vieni
geri mokiniams, kiti jeigu moky NUGALĖJO LITERATŪRĄ
tojas tinginys.
“Savo kūrybą skaitė H. Nagys
J. Ceponkutė ir A. Vaičiulaitis. Deja, daugu
— Gera žinia mokiniams ir mas žiūrovų pagrindinį dėmesį
mokytojams. Knygų gali pirkti turėjo skirti kovai su uodais”.
kiek nori ir jas pėckioti.
“Tėviškės žiburiai”
Kun. J. Vaišnys

— Vedėjas turi būti ne tik ve
— Dabar tiek daug talentin
dėjas, bet ir zirzlys.
gų žmonių, kad jau reikia turėti
J. Masilionis talentą būti netalentingu.
— Giedriaus pasakos surinktos
ir laukia,
kol
spaustuvininikui Morkūnui ateis įkvėpimas.
Atėjus įkvėpimui, jos būtų
iš
spausdintos per tris dienas.
— Žvirbli, žvirbli! - O ko, ko?
L. Raslavičius
— Ką tu veiki? - Nečevo.
— Būtų labai gerai, jei lietu Dabar valgykloje paliekama tiek
Po sovietus aš skraidau.
viai tėvai, nuėję į krautuvę deš arbatpinigių, kad /prieš dešimtmetį jų
Draugą Brežnevą baidau.
būtų užtekę užmokėti už visus pietus.
ros, galėtų gauti nusipirkti (vie
. .
■> o ■
>
Vos nutūpsiu ant šakos,
toj dešros) lietuviškų knygų.
Tuoj čekistas iš paskos,
S. Kazlauskienė
Dedas saują akmenų,
Vedas gaują katinų.

Žodžiu, Islandijoj garbingai
žuvę už Tarybų Sąjungos sportą
musės liudija, kad mokslas, lite
ratūra ir sportas yra
atskirtas
Sov. Rusijoj nuo politikos, o kas
tuo abejoja, tas ir musės never
tas.
P. Kurpelis

ŽMONĖS IR ŠUNYS

“Pas mus Amerikoje “šventų
karvių” garbinimo kulto nėra,
bet yra kitas ir nei kiek nema
žesnis “šventųjų šunų” garbini
mas. Čia šunes pagarboje vežioja
mi laiveliuose, automobiliuose,
šniukštinėja gatvėse, parkuose,
pliažuose ir šuniškai kojytes kil
nodami ar jomis kapstydami šu
niškai teršia”.
“Nepriklausoma Lietuva”

•

/uu

r. Ulių

nie'rada nėra, kada jo labiatura
reikia.

Bet kai Edžio namo dažai ne
džiūvo antrą ir trečią dieną Lau
tens nenustigęs džiaugsmu. Pa
galiau, buvę pakviesti profesio
nalai dažytojai ir jie privalėję nu
skusti tuos “naujuosius dažus” ir
žalia. Žiemos pradžioj, kai iman namą perdažyti.
čios' kristi sniegulės iš dangaus,
Tai, žinoma, Edžiui kainavę
jis jas visas, tarytum dar ore pla gražaus pinigo, o kaimynui Lau
niruojančias, sugaudąs, todėl ir tens suteikę daug džiaugsmo.
jo garažan įėjimas ir įvažiavimas
Galiausiai Lautens pastebėjęs,
—visad švariausias^
jog Edis nebevaikštąs apie na
Pačiam garažo viduje pas jį mus, bet sėdįs prie televizijos,
švaru ir gražu, jo namo langai lengviau atsidūsta ir Lautens.
šviečią tarytum veidrodžiai.
— Gal, pagaliau, toji nesėk
To visko, girdi, pilnai užtenką, mė ir padės?
kad pasijustum sergąs, pasižiūrė
Paruošė Pr. Al.
jęs ano kaimyno aplinkumom

Darbas ir tinginyste
Darbo dienos' proga verta pa
kalbėti ir apie darbą bei tingi
nystę. Toronto “Star” kolumnistas Gary Lautens išvedžioja, kad
kiekvienas vyras geidžia
turėti
savo kaimyną tinginesnį už save.
Esą, nelaimė žmogui, kurio kai
mynystėje gyvena koks nors spar
tuolis.
Rudeniop, kai Gary supasi ve
randoj stovinčioj supamoj kėdėj,
žmona jam bepranešanti:

AUKSINĖS MINTYS IŠ
ŠJMET1NĖS MOKYTOJU
STUDIJŲ SAVAITĖS

| plėšikų grupę priimamas vie
nas plėšikas.
— Kiek ir ko padarei? — klau
sia vadas.
— Apiplėšiau First National
Banką, apiplėšiau Third NatioNational banku?
— O kas atsitiko su Second
National banku?
-į- Ten aš pats laikau pinigus,
— atsakė kandidatas.

Kaip pagerinti sovietinį
armijos vad?

Kosyginas telefonuoja Brežne
vui:
— Pasakyk, kaip vadinosi tas
generolas, kuris nugalėjo Napo
leoną? Žinai, tas viena akimi.
— Kutuzovas, — atsakė Brež
nevas.
Netrukus vėl telefonuoja Ko
syginas:
— O ar atsimeni, kaip vadino
si tas anglas, kuris laimėjo Trafalgaro mūšį 1805 m. ir sumušė
jungtinį Ispanijos ir Prancūzijos
laivyną? Jis buvo irgi vienakis.
— Nelsonas, — atsakė Brež
nevas.
Po valandos vėl klausia Kosy
ginas:
— Klausyk, o kaip vadinosi tas
žydas, kuris sulamdė per šešias
dienas arabus? Jis taip pat tik
viena akimi tematė.

— Dajanas, — atsakė
jam
Brežnevas. — Bet kam visos tos
žinios tau reikalingos?
— Ne, mes čia tik aptariame
karinį reikalą. Sakysime, jeigu
mes imtume ir išmuštume mūsų
maršalui Grečkai vieną akį?

Ir Lautens kurį laiką mėginęs
su juo rungtyniauti, bet nieko
neišėję, turėjęs kapituliuoti.
Kad padarytų padėtį dar blo
gesnę, tas kaimynas, dargi, besąs
matąs Lautens pusėj medį, kuris,
atrodo, besergąs, jis
atsinešus
piūklą ir pasisiūląs apgenėti li
guistas šakas.

Tokiu būdu, pasidaranti padė
tis tarytum šitokia:
— Dauguma žmonių turi są
žines, o Gary —turi Edį, kuris
visad ir viską jam primenąs.
Kartą, vos tik grįžus iš tarny
bos, žmona pranešusi, jog Edis
besiruošiąs dažyti namą, nors jo
Liūdniausias garsas pasauly yra
tada, kai užgirsti barškėjimą nau namas —tik dveji metai, kaip Tiek kiniečiai, tiek maskviečiai komunistai galutinai nori
tinių Tautų raktus.
dažytas.
jam automobily.

pasiimti visus Jung

Mintys prakalbų
pagerinimui
— Žmona sergančiama vyrui:
Ką tu kalbi, kad nebėra ko tau
gyventi? Žiūrėk, namai nebaigti
mokėti, automobilis neišmokė
tas, o už televiziją taip pat dar
yra skolos.
— Kai kas didžiuotųsi ir gavęs
antausį nuo įžymios asmenybės.
— Žmonės daugiau žino, negu
gali padaryti. Štai kodėl yra dau
giau patarėjų, negu kūrėjų.
— Baisesnis už žemės drebėji
mą yra drebėjimas dėl posto.
— Juoktis sunkiau, negu verk
ti. Todėl pasauly yra daugiau ly
— Mamyte, kunigėlis pamoksle kalba apie mūsų tėvelį.
rikų, negu satyrikų.
— Biudžetas tai reiškia šeimos ,
bandymą
gyventi už mažiau ne
ŽMONOS
DIALOGAS
gu uždirbi.
— Mielas vyreli,
norėčiau
— Tai net nei keleto dolerių
— Jeigu tu paskolini asmeniui
šiandien su tavim
pasikalbė nerasi man?!
5 dol. ir daugiau jo nebesutinki,
— Nuo degtukų reikia pradėti tai buvo verta.
ti, bet kad tu niekad laiko netukri, — sako žmona.
mokytis taupyti.
— Atlyginimas tai yra pinigai,
— Laikas pinigai —brangioji.
— O aš tau buvau tokia gera! kurių dalį pasilaiko valdžia, o ki
— Na, vis teik gerai, kad nors
— Kiekviena lapė savo- uode tą dalį žmona.
prasitarei. Man reikėtų naujų gą giria.
— Vidutinis amžius yra toks,
— Tai, jei taip, tada aš išeinu ka'da vyras nebeina jaunyn, o
drabužių.
— Atmink, Onute, jog ne dra gyventi pas savo motiną, neno moterys senyn.
bužiai žmogų puošia, o žmogus riu tavęs nė matyti, nė girdėti.
— Servetėlė, tai toks medžia
— Nepamiršk, Onyte, svar gos gabalas, kurio pagrindinis užjuos.
— Bet kuo gi aš vilkėsiu?
biausio: boba iš ratų, ratams jsimojimas yra nuo kelių nukris— Tiesa, naujas
drabužis lengviau.
! ti ir ilsėtis ant grindų.
puošnus, bet senas .patogus.
— Nesusipratėliai yra tokie
— Kitų moterų vyrai daug ge
žmonės, kurie niekada
nenori
CGOK C' T! . '
resni, tu tikras šykštuolis.
žiemos, išskyrus vasarą.
— Svetimus giri, bet savo tai
— Turtingas vyras vienai mer
r-'-'r'
o ' '
nepažįsti.
ginai dovanojo tiek daug kailių,
f.’
• . '
— Pamatytumei, kaip puošia
tiek daug brangenybių, kad vė
si mano kaimynės. Jos tiesiog
liau jis ją vedė dėl jos turtą
manęs gėdinasi.
— Kiekvienais metais vis pi
— Tikrą draugą nelaimėj pa
giau kainuoja kelionė lėktuvu į
AIŠKI KALBA
žinsi.
Europą ir brangiau nuvažiuoti į
Jaunas vaikinas įėjo į brange
— Tu iš manęs tik juokiesi.
aerodromą.
— Kertant iš peties, galima
— Juoktis galima, didžią tiesą nybių krautuvę. Prie jo tuojau
prieina pardavėjęs, pasiryžęs pa ir ranką išsinarinti.
pasakius.
— Už dvidešimt metų penke—: Tau savo žmonai gaila ke tarnauti.
—'Mm, taip, —miksi jaunuo riais metais bus pasenę visos
leto dolerių.
lis.
gražuolės.
— Kas nieko neturi, pas tą ir
— Mikai! — sušuko pardavė
— Tyla yra auksas, todėl jos
mirtis nesiskubina.
— Tai nors paskolink 35 dole jas savo padėjėjui, — atnešk dė taip maža pasauly.
žutę su vestuviniais žiedais.
rius.
— Skola—blogas draugas.
NAUJI, BŪTINOS SVARBOS
STATINIAI
SVARBI UŽUOJAUTA
Bolševikinė “Šluota”, 1972 m.
Pavergtos Lietuvos “Valstiečių balandžio laidoje įsidėjo šį svar
laikraštis” paskelbė šią maisto bios rūšies pastatą ir aprašymą
penkmečio įvykdymui
svarbią apie Trakus, į kuriuos apsilanko
ir turistai iš Amerikos, bet jie to
užuojautą:
“Giliai užjaučiame Anykščių kių žinių neatskleidžia. Straips
rajono Nevėžio kolūkio vadovus, nio autorius rašo- apie tuos bui
palaidojusius per pusmetį .. 229 tinius pastatus: “Mano nuomone,
kiaules. Nabašnikės
nepakėlė šioje srityje jau įvyko kai kurie
sunkaus būvio, nebaltintų, nede teigiami poslinkiai. Apie’tai gali
zinfekuotų tvartų, išlaužytų grin ma spręsti ir iš šito neseniai iš
dų, sudaužytų lovių, pilnų srutų kilusio statinio Totoriškių ežero
vietoj geriamo vandens. Tiesą pa prieigose. Jo abiejų komponentų
formų
sakius, laidotuvės ir nevyksta, bendras architektūrinių
nes kritę paršai išmetami kur pa panašumas ir skirtinga paskirtis,
puolė, netgi prie pat fermų visos sujungta į harmoningą visumą,
šioje srityje yra sveikintinas po
apylinkės musių džiaugsmui”.
ATSILYGINO
slinkis. Tą galite spręsti iš mano
padarytos
nuotraukos
”
.
Trys motociklų gengės vyrai
LOGIKA
įėjo į pakelės valgyklą, kurioj jau
— Matai, Petrai, mūsų trauki
valgė sunkvežimio
vairuotojas.
nys dabar pro pat nosį išvažia
Motociklų gengės “pragaro ange
vo, — sako žmona.
lai” vyrai užsisakė maisto ir, ga
— Onute, būk logiška! Jeigu'
vę sąskaitą,ją įkišo į sunkvežimio
mes į jį pasivėlinom, tai tu netu
vairuotojo burną. Jis, nieko nesa
ri teisės sakyti — “mūsų trauki
kęs, pasikėlė, sumokėjo sąskaitas
nys”.
ir išėjo į lauką.
Vienas iš “Pragaro angelų”
SĄŽININGUMO BANDYMAS
pastebėjo padavėjai:
— Kažin ir ne per daug buvo
— Šios žmogus labai sąžinin
jam?
gas —jis nei vinies nepaima.
— Ne, atsakė padavėja,
jis
— Bet aš bandymui su vinim
nekreipė
į
jus
dėmesio.
Štai,
tik
per daug nepasitikiu. Bandyk jo I
pervažiavo sunkvežimiu jūsų mo
sąžiningumą su 100 dolerių.
tociklus ir nuvažiavo savo keliu.

SU VYRU

KOMPLIMENTAS
Vienas apie save gerai galvo
jantis literatas kreipėsi į plačiai
žinomą humoristą M. G. Saphir,
prašydamas paklausyti jo parašy
tos komedijos.
— Jūs, Sefirai, žinote, kad kai
Moljeras parašydavo pjesę, jis
perskaitydavo ją savo tarnaitei.
Moljeras manė, kad tos vietos,
kurios prajuokins tarnaitę, lygiai
taip pat veiks vėliau žiūrovus.
Todėl aš noriu 'perskaityti jums
savo pjesę ir neabejoju, kad tai,
kam jūs pritarsite, patiks ir vi
siems skaitytojams.
— Labai dėkoju tamstai už
malonų
komplimentą, — at
sakė Seferas, — bet kol tamsta
dar nesate Moljeras,
leiskite

man nebūti jūsų sena tarnaite.

Trakų buitinis pastatas.
“Šluotos'' klišė

SPRENDIMAS

RUOŠIANTIS Į ŠOKIUS

Motina, pastebėjusi į šokius ei
nančią savo septyniolikmetę duk
rą sportiniu guminiais
padais
apavu:
— Dukrele, pasikeisk odiniais
padais batukus, nes šie tau lips
prie grindų.
— Nėra reikalo, nes mes šok
dami, pėdų nejudiname iš vietos.

Mažas berniukas, matydamas,
kaip jo subrendęs brolis, išlipęs
iš mašinos, apeina aplink ir ati
daro savo draugei duris, aiškina
savo bendraamžiui draugui:
— Ji labai patraukli ir pusė
tinai gera, nes kartais man duo
Nors ne tas drūtas, kuris muša,
da saldainių, bet man regis, kad o tas, kuris atlaiko, bet geriau
dar ne visai ji susitupėjusi, nes būti pirmuoju.
nemoka pati sau mašinos durų
atsidaryti.
— Senbernis tai žmogus,' kuris
visą amžių rimtai galvoja apie
vedybas.

