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Dabartinė energijos krizė nėra, 
kaip vienas labai sąžiningas žmo
gelis prisispyręs tvirtino, didelių 
alyvos koncernų pasipelnymo 
triukas. Krizė yra tikras dalykas 
ir kiekvienu metu gali dar pa- 
aštrėti. Kai kuriais atžvilgiais ji 
primena eilinio piliečio tuštėjan
čią piniginę, mėnesiui baigian
tis: žmonijos šeima auga, didėja 
išlaidos, senka žaliavų ištekliai... 
Žodžiu bėda.

Reikia neužmiršti, kad pasaulio 
gerovė palaipsniui kyla, šiandien 

p yra žymiai daugiau norinčių ir 
sočiai pava’jgyti, ir gerai pagy
venti. Daug kas nesanitarišką 
lūšną pakeitė į elektrifikuotą gy
venvietę. Daug kas šalia grikių 
košės ant stalo deda ir jautienos 
kepsnį. O ką kalbėti apie mil
žinišką automobilių padaugėji
mą. Visi nori važinėti, lankyti 
draugus .keliauti.

Tokiu būdu žemės pluta su
plonėjo, pamažu išsenka jos iš
tekliai. Ką daryti? Atsakymas pa
prastas —susirasti naujų ener
gijos klodų. Kur? Kaip tai kur. 

* Yra gi vandenynas. Saulė. Ato
minė jėga. Visata. Žmogaus sme
genų mikrokosmas.

Šitose srityse, be abejo, ir glūdi 
busimieji energijos šaltiniai.

Vandenyne yra daug banguo
jančio vandens, rimtai pasakė 
vienas profesorius, tuoj pat logiš
kai pridurdamas: reiškia vande
nynas turi daug energijos. Bet 
praktiškai ją ištraukti iš vandens 
■ir pritaikinti mūsų poreikiams 
kol kas įlaba-j sunku. Nėra tinka
mos technologijos.

Atominės jėgainės? Jų 'Ameri
koje jau pastatyta apie 30. Tik 
bėda, kad prieš jas griežtai nusi
statę Žemės Draugai ir tas ide
alistas Naderis. Draugai būkštau- 
ja, kad, beskaldant atomų bran
duolius, padidės radioaktyvumas. 
O tai juk kenksminga žmonių 
sveikatai. Nenorint draugų per 
daug rūstinti, reikia žvalgytis ki
tur.

Saulės spinduliai? Tautosakoje 
eiliuojama: Saulė močiutė krai
telį krovė. Tai tiesa. Ši energija 
naudojama nuo seniausių laikų, 
įsidėmėtina —ji yra švarut šva

rutėlė. Žinoma, pramoninis jos 
konservavimas dar labai bran
gus. Tie kraštai, kur saulės yra 
daugiau negu reikia, ilgainiui ga
lės eksportuoti jos energiją. Geras 
biznis Sacharai.

Pietų Australijos Flinders uni
versiteto prof. John Bockris pra
našauja, kad apie 2000 Australi
ja savo pagaminta saulės energi
ja galėsianti aprūpinti visus JAV 
vartotojus. Suprantama, jei tik 
technologijos patobulinimui bus 
skiriamos reikiamos lėšos. Atseit, 
negailėkite saulei pinigų.

Pažvelkime į smegenų orbitą. 
Apie jos energiją išsamiai ir vaiz
dingai yra rašęs amerikiečių psi
chologas Wiilliaim James. Žmo
gaus proto ar kūno veiklos fazė 
susideda iš “vėsios” pradžios, ap
šilimo, smagaus darbo ir vėliau 
sekančio nuovargio. Nuovargis 
yra. Savotiškas perspėjimas — 
štai jau negalima daugiau eikvo
ti energijos. Normaliai, žmonės, 
pajutę nuovargį, ima ilsėtis.

Kas atsitinka, jeigu mes, reika
lo prispirti, ryžtamės nugalėti 
nuovargį, t. y. peržengti ribą. Ja
mes sako: “Įvyksta staigmena. 
Nuovargis dar padidėja, bet po 
to laipsniškai ar net staiga iš
nyksta, ir mes pasijuntame gai
vesni negu prieš tai. (...) Kai ku
riais atvejais, peržengę ypatingai 
didelio nuovargio ribą, mes pa
juntame dar niekad prieš tai ne
patirtą palengvėjimą. Atsiveria 
iki šiol nenaudota jėgos versmė”.

Tokius žmogiškos energijos 
prasiveržimus James vadina “tre
čiuoju”, “ketvirtuoju” ir net to
limesniu žmogaus energijos vėju.

William James samprotavimus 
galima būtų paremti visa eile pa
vyzdžių. Tam tikslui, man atro
do, geriausiai tinka paskutinia
me Lietuvių Dienų žurnale ap
rašytas aštuoniasdešimtmečio re
daktoriaus, spaustuvininko Jono 
Sortdos titaniškas darbas. Iš kur 
tiek energijos? — stebisi dažnas 
skaitytojas, james paaiškintų: Tai 
tie stebuklingi dvasios vėjai. Jie 
pučia ir senatvėje.

Taigi, galvodami apie vande
nyną, saulę, atominius reakto
rius, niekad neužmirškime žmo-
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Šventasis rastas, nauja
sis TESTAMENTAS. Keturios 
evangelijos. Apaštalų raštai. Verti
mas iš graikų kalbos.’ Lietuvos 
Vyskupijų Ordinarų Kolegijos lei
dinys. Vilnius — Kaunas 1972 m. 
Vertė kun. č. Kavaliauskas. Reda
gavo kun. V. Aliulis.

*

Apie naują, dalinį Sv. Rašto 
vertimą, ruošiamą Lietuvoje, se
niai buvo kalbėta. Ilgai jo buvo 
laukta. Daug ir sunkiai prie jo 
buvo dirbta ir daug pastangų dė
ta. Pagaliau lūkesčiai tapo realy
be. 1972 metų pabaigoje išėjo iš 
spaudos stambokas — 638 pusla- 
pių-tomas, talpinąs visas Naujo 
Testamento knygas lietuviškai.

Leidinys yra oficialus. Jis yra 
patvirtintas Lietuvos bažnytinės 
provincijos Vyskupų konferenci
jos prezidiumo.

Vertėjas kun. Česlovas Kava
liauskas. Redaktorius kun. Vaclo
vas Aliulis. Jiems talkino keletas 
kitų kunigų. Neaišku, kas yra au
torius įvadų ir paaiškinimų? Ar 
tai yra priskirtina vertėjui ar re
daktoriui ar kuriam nors iš ben
dradarbių. Šitai būtų buvę svar
bu pažymėti. Tuo atveju atsako
mybė, o ji didelė, priklausytų au- 
toriui-asmeniui, o dabar ją reikia 
priskirti Vyskupų konferencijai.

Vertimas ir ypač redakcija yra 
kruopštaus darbo vaisius. Vertėjas, 
redaktorius ir jų talkininkai ver
ti pagyrimo ir nusipelno dėkingu
mo. Atliktas didelis darbas. Paro
dyta nepaprasto pasiryžimo. Įdė
ta daug darbo, daug širdies ir di
delio sugebėjimo. Pats išleidimas: 
techninė bei išorinė leidinio pusė 
galėjo būti ir 'geresnė. Bet tai ne
priklausė nei nuo redakcijos, nei 
nuo leidėjų, o nuo turimų tech
niškų galimybių. Lyginant su ki
tais nūdien Lietuvoje išleidžia
mais leidiniais, šį Šv. Rašto tomą 
reikia laikyti gerai išleistu. Vis 
dėlto jis toli gražu nėra tiek pui
kus, kiek jj tokiu laiko sovietinė 
spauda. Nei J. Skviireako 1935 m. 
išleistas V Sv. Rašto tomas, nei ki
ti N. Testamento leidiniai ne tik 
nenublanksta, lyginant su šiuo, 
kaip tai teigia Fatina Butienė 
(“Tiesa” 17.V.1973 Nr. 114), bet 
yra net šia prasme geresni už šį.

Korinė tačiau leidimo pusė nė- 
ra svarbi. Leidinio tikroji vertė 
priklauso nuo vertimo kokybės, 
nuo teksto aiškinimo gerumo ir 
nuo prideramų įvadų tikslumo. 
Šiais trimis klausimais norime 
ipareikšti savo nuomonę.

Vertėjui, redaktoriui ir jų talki
ninkams netrūko kalbinės kultū
ros, nors vertime ir kalbos atžvil
giu ne visa yra tobula, girtina ir 

gaus vidinių klodų, kurie kaupia 
bene pačius didžiausius energi
jos šaltinius. Iš jų ateityje ir sro
vens gyvenimo palengvinimo, 
visokių priemonių suprastinimo 
būdai ir, kas svarbiausia, santū
rumo dėsniai, kurių šiandien -vi
siškai nepaiso išpaikę energijos 
eikvotojai.

Žmogus savęs apvilti negali. 
Jis turi ir toliau siekti gėrio. Pr, V,

Albrecht Duerer (vokietis, 1471-1528) Keturi apaštalai (Pinakothek muziejus Muenchene)

priimtina. Jei kai kur vertėjas su
rado gerus lietuviškus žodžius iš
reikšti kai kuriems graikiškiems, 
lotyniškiems ar semitiškiems pa
vadinimams, kaip presbyter-seniū- 
nas, archieroi-aukštieji kunigai ir 
k., tai daug kur svetimi pavadi
nimai lietuviškai verčiami nevy
kusiai ir nepriimtinai. Taip, pa
vyzdžiui, netikslu versti cohorta- 
kuopa, kodrantes-skatikas, para- 
bola-palyginimas ir k. Nežinau, 
kodėl vertėjas rado prasminga 
vartoti demoną, užuot naudojęs 
lietuvišką žodį velnias. Vietoj abs
traktinio “piktasis” be reikalo 
pridedamas paaiškinamasis intar
pas “žmogus”. Be to, -vertime ga
lima užtikti visą eilę žodžių, ku
rie vien kalbiniu požiūriu ne vi
sada yra tiksliai parinkti ir pa
naudoti.

Vertėjo svarbiausias ir sunkiau
sias uždavinys yra ne tik ištiki
mai ir aiškiai originalo tekstą per
duoti, bet taip pat išlaikyti ir sti
lių. Čia mūsų vertėjui galima pa
daryti kai kurių priekaištų. Ne
reikėjo vengti anos evangelistų 
dažnai vartojamos jungties “ir” 
(gr. “kai”). Ši jungtis rodo evan
gelistų semitinį galvojimo, kalbė
jimo ir rašymo būdą. Be didelių 

nuostolių lietuvių kalbos skambu
mui galėjo vertėjas palikti tauto- 
ilogini-us pakartojimus, kaip “iš
ėjęs, ėjo”, “sakė, tardamas” ar 
‘‘tarė, sakydamas”, “žmogus ka
ralius” ir p. Tokie pakartojimai 
pas semitus būdavo vartojami pa
brėžimo tikslu. Be reikalo vertė
jas vietoj labai dažnai vartojamo 
“jis” verčia “Jėzus”. Tiesa, pakai
tomis -vartojimas tikrinio vardo 
‘7ėzus” ir įvardžio “jis” daro pa
sakojimą gkambesnį ir aiškesnį. 
Bet neatkreipiama dėmesio, kad 
tuo atimama tekstui ypatingu
mas, kuris turi savo egzegetinę 
reikšmę. Mat, iš šio evangelistų 
rašymo būdo galima spręsti, kas 
ir kada bus parašęs N. T. šv. kny
gas. Jei evangelijas būtų rašę tie, 
kurie nepažinojo Kristaus, jei jos 
būtų buvusios parašytos, ilgam 
laikui praslinkus po Kristaus, se
miant žinias ne iš gyvų, betarpių 
šaltinių, bet iš įvairių istorinių do
kumentų, jas jų autoriai būtų tik
rai parašę taip, kaip kun. C. Ka
valiauskas yra išvertęs. Kadangi 
tačiau evangelijas, kaip liudija 
krikščioniškas padavimas ir kaip 
visada tikėjo ir mokė Bažnyčia, 
parašė tie, kurie arba patys buvo 
Kristaus mokiniai, arba betarpiai 
Kristaus mokinių bendradarbiai, 

tai jiems Kristus buvo tiek arti
mas, taip žinomas ir tiek didis, 
jog jis jiems buvo “Jis”. Paduvie
čiai, minėdami šv. Antaną, pa
prastai nemini jo vardo, bet jį va
dina “šventasis” (“II Santo”). 
Taip, rašydami evangelijas, jie 
nematė reikalo Mokytoją nuolat 
minėti jo vardu. Jiems jo vardas 
buvo “Jis”, nes juk visa evangeli- 
jose yra tik “Jis”. Juoba, kad 
evangelistai, -išskyrus Luką, buvo 
žydai, o žydai -paprastai vengda
vo minėti Dievo vardą.
^Kun. C. Kavaliauskui pavyko 

pasiekti vertime kalbos skambu
mo ir teksto didesnio aiškumo. 
Šiuo reikėtų tik džiaugtis. Vis dėlto 
neužmirština, kad šv. Rašto ver
time virš visko reikia paisyti tiks
lumo bei ištikimumo originalui, 
šv. Raštas, juk yra Dievo Žodis, 
tikėjimo šaltinis. Kiekvienas pa
skiras žodis šv. Rašte neretai turi 
savo ypatingą reikšmę ir prasmę, 
todėl turi būti verčiamas ir palie
kamas tekste, nors ir nebūtų pil
nai aiškus ir suprantamas.Galuti- 
nis sprendimas, kaip kurį tekstą 
reikia suprasti ir -aiškinti, priklau
so Bažnyčiai. Nesakome, -kad ver
tėjas nepaisytų teksto tikslumo, 
■bet gaunasi įspūdis, kad kai kur 
jis visų pirma rūpinosi aiškumu ir 

kalbos skambumu, aukodamas iš
tikimumą originalui. Daug kur 
vertime užtinkame sutrumpinimų, 
kai kur net išleidimų, o vienur ki
tur jis tiesiog tik parafrazuoja 
tekstą. Ne vienoje vietoje, skai
tant ir atidžiai sekant tekstą, gau
nasi įspūdis, kad vertėjas daugiau 
seka ne graikišką originalą, o 
prancūzišką “La St. Bible de Jeru- 
salem” vertimą. Būtų per ilga čia 
cituoti atskiras vietas. Skaitytojai 
patys galės palyginti su Skvirecko 
turimu vertimu ar su mano paties 
rengiamu spaudai nauju keturių 
evangelijų vertimu su plačiais pa
aiškinimais.

Nežiūrint visų pastabų, kun. C. 
Kavaliausko N. T. vertimą reikia 
laikyti vertingu ir naudingu. Ne
manau tačiau, kad jis nustelbia 
Skvirecko vertimą. Jie abu turi sa
vo vertę. Kas ruoš naują vertimą, 
turės -atsižvelgti ir i vieną ir į ant
rą.

Pasisakius dėl vertimo, tenka 
dar pasisakyti dėl aiškinimų ir 
įvadų. Kas yra parašęs įvadus ir 
■paruošęs prie teksto pridėtus pa
aiškinimus, neaišku — leidinyje 
nieko apie tai nesakoma. Reikia 
manyti, kad čia savo ranką dau
giausia bus pridėjęs redaktorius.

Paaiškinimai yra trumpučiai. 
Jie daromi, matyt, sekant Jeruza
lės Bibliją. Gal dėl to daug kur 
leidžiamasi į teksto kritikos painia
vas, nurodant pasitaikančius įvai
riuose kodeksuose skirtumus. Ma
nau, kad to nereikėjo daryti, ypač 
kai paaiškinimai yra tik trumpu

čiai. Reikia pasitikėti tais, kurie 
parengė kritišką tekstą. Nurodant 
skirtumus ir neduodant oilnesnio 
■paaiškinimo, kodėl pasirenkama 
vienas, o ne kitas Skaitymas, gali 
sukelti skaitytojams tik nereika
lingų abejojimų. Būtų buvę nau
dingiau, -jei būtų buvę daugiau 
kreipta dėmesio ne į žodinę kri
tiką, o į dvasinę-moralinę teksto 
prasmę. Ten, kur aiškintojai nesu
taria, būtų buvę naudinga tai 
pažymėti arba bent savo aiškini
mą -paduoti su rezervu: “atrodo”, 
“manoma” ir p.

Tai mažos pastabos, kurias vi
sada kiekvienam egzegetui galima 
padaryti. Aplamai paėmus, reikia 
aiškintojo darbą teigiamai ver
tinti. Parodyta daug atidumo, 
kruopštumo ir studijų.

Kalbant apie įvadus, ypač į 
evangelijas, reikia padaryti keletą 
kritiškų pastabų.

Kaip daugeliui, taip ir tam ar 
tiems, kurie rašė įvadus naujame 
vertime į šv. Knygą, nebuvo leng
va atsispirti pagundai būti mo
derniais. Iš vienos pusės norėta 
■pasilikti ištikimais oficialiam 
Bažnyčios mokymui, kuris teigia 
evangelijų autentiškumą ir istoriš
kumą, iš kitos tačiau -pusės neno
rėta pasirodyti atsilikusiais nuo 
modernių autorių, kurie evange
lijų kilmę aiškina taip, kad, 
nors tiesiogiai ir neneigia
mas jų autentiškumas, vis dėl
to faktiškai tepripažįstamas, tik 
pačiam branduoliui autentišku
mas, o visa kita evangelijose, gir- 
gi, esą tik priedai ir padarinys į- 
vairių redakcijų bei redaktorių.

Įvade į Mato evangeliją be jo
kių rezervų teigiama, kad neva 
mūsų turimas evangelijos tekstas

(Nukelta j 2 psl.)
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nesąs apaštalo Mato originalaus 
(teksto vertimas, bet perdirbta ir 
.papildyta redakcija graikiško ver
timo. Teigiama taip pat, kad ši 
redakcija bus buvusi parašyta 
tarp 75-80 metų kur nors Sirijoje 
(10. 23 pp).

Morkaus evangelija laikoma 
seniausia. Ji, esą, tarnavusi kaip 
šaltinis ar vienas iš šaltinių Ma
to ir Luko evangelijoms (10 p.). 
Vis dėlto Morkus savo evangeli
ją bus parašęs tarp 65-70 metų. 
Sis teigimas remiamas Irenėjaus 
liudijimu, pagal kurį, esą, Mor
kus parašęs evangeliją po Petro ir 
Pauliaus mirties (10 p). Kalbant 
apie Luko evangeliją, nurodoma 
tik tiek, kad ji bus buvusi para
šyta po Morkaus evangelijos. Bet 
kada apytikriai ji buvusi parašy
ta, nepasakoma. Tačiau argu
mentas, kad ji turėtų būti para
šyta prieš 63 metus, t. y. prieš 
tai, kada manoma, jog buvo (pa
rašyta Apaštalų Darbų knyga 
(10 p), nėra laikomas įtikinan
čiu.

įvadų autorius savo teigimus 
remia ne vidiniais, iš pačių evan
gelijų paimtais argumentais ir ne 
krikščioniško padavimo liudiji
mais, bet modernių autorių nuo
monėmis, kurios yra privačios, 
dažnai tendencingos, kartais aiš
kiai klaidingos. Būtų buvę daug 
geriau, jei autorius būtų laikęsis 
tradicinio Bažnyčios mokymo 
apie evangelijų kilmę. Šis moky
mas yra paremtas visuotiniu
krikščioniško padavimo liudiji
mu. Jis išplaukia iš pačių evan
gelijų teikiamų argumentų. Ati
džiai išstudijavus evangelijų teks
tą ir Bažnyčios Tėvų gausius ir 
aiškius liudijimus, nelieka jokios 
abejonės, kad keturios evangelijos 
ir visos kitos N. T. šv. knygos yra 
autentiškos.

Mato evangelija nėra kažkokia 
trečioji redakcija, nežinia kieno 
paruošta, 'bet graikiškas vertimas 
originalaus apaštalo Mato parašy
to aramajų kalba teksto, kaip tai 
liudija Papijas ir kiti Bažnyčios 
Tėvai. Matas savo evangeliją pa
rašė Palestinoje, kada žydai dar 
turėjo autonomiją, t. y. prieš 70 
metus. Po to, kai žydai, sugrio
vus Jeruzalę 70 metais, buvo iš
sklaidyti po pasaulį, nebūtų buvę 
prasmės rašyti jiems evangeliją 
aramajų kalba.

Morkus, kaip liudija Papijas,ci
tuodamas .patį Joną apaštalą, ir 
kaip tai patvirtina kiti Bažnyčios 
Tėvai, ypač Klemensas Aleksand- 
rietts, kuris vadovavo Morkaus 
įsteigtai Bažnyčiai Egipte (Alek
sandrijoje), parašė evangeliją Ro
moje, atpasakodamas iš atminties, 
ką Petras buvo mokęs, Petrui 
esant dar gyvam. Irenėjaus teks
tas, kurį redaktorius įvade cituo
ja, nekalba tiesiogiai apie mirtį, 
bet apie išėjimą. Nėra negalima, 
kad čia turima mintyje laikinas 
apaštalų pasišalinimas iš Romos. 
Iš kitos pusės yra visai aišku, kad 
Morkus parašė pirm Luko, o Lu
kas savo evangeliją tikrai parašė 
pirm Apaštalų Darbų. Kadangi 

j Apaštalų Darbai yra baigiami 
pirmąja Pauliaus nelaisve Romo
je, kuri baigėsi 63 metais, tai rei
kia manyti, kad Apašta’ų Darbus 
Lukas bus parašęs prieš 63 metų 
pabaigą. Negalima prileisti, kad 
Lukas, aprašydamas savo myli
mojo Mokytojo Pauliaus apašta
lišką veiklą, nebūtų aprašęs jo ant
rosios nelaisvės Romoje ir jo gar
bingos kankinio mirties. Jei ta
čiau Lukas Apaštalų Darbus bus 
parašęs prieš 63 metų pabaigą, tai 
evangeliją jis bus parašęs ne 
anksčiau, kaip 62 metais. Iš kitos 
pusės, 'kadangi Morkus bus para
šęs savo evangeliją pirma Luko, 
tai jis ją turėjo parašyti prieš 62 
metus.

Kalbant apie teksto autentišku
mą, teigiama, kad 90 proc. viso 
evangelijų teksto yra tikrai auten
tiškas, o kita 10 proc. esą leidžia 
abejoti patikimumu. Reikėtų bū
ti atsargiems su šios rūšies tegi
ntais. Esu tikrai gerai išstudijavęs 
visas keturias evangelijas. Baigiu 
ruošti spaudai naują keturių 
evangelijų vertimą su plačiais 
teksto aiškinimais. Po visų 
kruopščių ir išsamių studijų drįs
tu teigti, jog nerandu nenugalimų 
sunk,urnų išaiškinti .tekste užtinka
mus kai kuriuos nesutarimus, ta
riamus priešingumus ar pasitai
kančius didelius panašumus, ne
neigiant evangelijų autentiškumo 
ir istoriškumo. Panašumai išaiški
nami tuo, kad kalbama apie tą 
.patį asmenį, apie tus pačius įvy
kius, apie tas pačias įvykių aplin
kybes, kad žinios semiamos iš to 
paties šaltinio. Skirtumai supran
tami, kai turim prieš akis tai, 
kad rašė skirtingi asmens, jie ži
nias perdavė pagal jų turimą ra-
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šymo tikslą, jie užrašė, ką ir kaip 
atsiminė, pats Kristus, įkalbėda
mas skirtingose vietose, kiek ki
taip tuos pačius dalykus atpasa
kojo.

Kai kurių rezervų galima pa
reikšti ir dėl paties išsireiškimų 
būdo. Kai turima reikalo su spė
liojimais, su nuomonėmis, su gin
čytinais klausimais, visada yra 
geriau kalbėti sąlyginai: “jei ne
klystu”, “man atrodo”, “mano
ma” ir p.

Padarius šias pastabas, noriu 
pabrėžti, kad redaktorius ir jo 
talkininkai tikrai nuoširdžiai sie
kė iškelti Šv. Rašto vertę ir ginti 
šv. knygų autentiškumą. Tuo pa
čiu metu jie norėjo parodyti, jog 
seka ir vertina modernių egzege
tų nuomonės, stengdamiesi jas 
kaip nors suderinti su tradiciniu 
Bažnyčios mokymu. Vis dėlto 
kompromisai, ypač kai liečiami ti
kėjimo šaltiniai, yra pavojingi, 
nes gali sukelti nereikalingų abe
jojimų.

Pareikštos čia kritiškos pastabos 
toli gražu nemažina leidinio ver
tės. Padarytos pastabos tik rodo, 
kad kai kur, kai kas galėjo būti

ir tobuliau išreikšta. Tobulumo 
turime visi ir visur siekti. Nė vie
nas mūsų nesame tobulas. Nė 
vieno mūsų darbai ar veikalai nė
ra tobuli. Kun. C. Kavaliausko ir 
kun. V. Aliulio paruoštas N. T. 
vertimas, nors ir nėra visiškai to
bulas, bet yra tikrai girtinas ir 
rekomenduotinas. Jis bus naudin
gas liturginiam vartojimui ir Die
vo Žodžio skelbimui. Tie, kurie 
rūpinsis išleisti naują vertimo lai
dą ar imsis paruošti naują šv. 
knygų vertimą, patobulins tai, 
kas šiame nėra tobula, pakeis ir 
pataisys, kas yra keistina ir tai
sytina.

♦

(Redakcijos pastaba. Dedame 
prel. L. Tulabos pasisakymą, tikė
damiesi, kad atsilieps ir kiti 
skriptūristai. Ligšioliniai žodiniai 
atsiliepimai apie šį Švento Rašto 
Naujojo Testamento vertimą la
bai teigiami. Su juo padarytas 
tikrai didelis žingsnis pirmyn. Fo
tostatinė šio vertimo laida yra at
spausta lietuvių Kunigų Vienybės 
Amerikoje ir siuntinėjama užsisa
kiusiems platintojams).

Dailė ir daina Los Angeles
Lietuvių Dienoj birželio mėn. 24

Kultūros temomis kitur
Lietuvos poetų pažeminimas 
jubiliejiniame Vilniuje

Jau netrumpa metų eilė, kai oku
puotoje Lietuvoje poezijos bičiulių 
rūpesčiu gegužės mėn. pabaigoje ar 
birželio pradžioje kelias dienas 
Švenčiamas vadinamas “Poezijos 
pavasaris”. Iš tikrųjų tai yra poe
zijos dienos, jau netelpančiog vien 
tik krašto kultūros centre Vilniuje, 
bet išsiliejančios į visą Lietuvą: 
miestus, miestelius, net ir į tolimų 
kolchozų pastoges. Ta proga vis 
išleidžiamas tradicinis poezijos al
manachas “Poezijos pavasaris”, 
rengiami visur poezijos vakarai, 
poetai važiuoja skersai išilgai visą 
kraštą, skaitydami savo kūrybą. 
Šitai rodo, kad poezijos žanras oku
puotoje Lietuvoje, nežiūrint parti
nių sargybinių, yra gyvas, kūrybin-1 
gas, nestokojus skaitytojų, žmonių 
mėgiamas.

Tačiau jau kuris laikas Maskvos 
akiai ši pavergtos tautos savito 
kūrybingumo apraiška ėmė atrody
ti pavojingu “nacionaliniu” krislu, 
kurį reikia arba visai išimti arba 
praskiesti internacionalizmo ir ru
siškumo vaistais. Todėl pradėta į 
lietuviškosios poezijos pavasarius 
svečių teisėmis vežti kitų, net toli
mų Azijos respublikų partijai išti
kimos poetus, j lietuviškos poezijos 
šventes pro visus kampus ėmė 
skverbtis, taipgi svečių teisėmis, 
partiniai eiliuotojai rusai.

Tikra Lietuvos poezios paže
minimo taurė buvo perpildyta šie

met, kai 650 metų jubiliejinėje sos
tinėje Vilniuje lietuviai buvo pri
versti tiesiog užmiršti poetinio Vil
niaus istorinę tradiciją. Tikrieji šei
mininkai turėjo kone kukliai pasi
traukti į šalį, kai krikštasuolius 
užėmė jau ne tik svečiai iš rytų, 
bet ir iš vakarų — rusai iš Kara
liaučiaus.

Į šį faktą dėmesį prasmingai at
kreipia ir š. m. birželio mėn. 27 d. 
“Dirva”. Laikraštis spausdina J. ve
damąjį “Vilniaus jubiliejus ir poe
zija”, kurį čia pateikiame ir mūsų 
skaitytojams:

“Įdomių, retų, tiktai vieną kartą 
generacijoje sueinančių įvykių pynė 
yra poezijos vakaras seno Vilniaus 
universiteto Sarbievijaus kieme. 
Toks vakaras surengtas Vilniuje.

Šiais metais sostapilei tenka minė
ti 650-sias metines.

Sekant sovietinės šalies tradicijas, 
ok. Lietuvoje jpilietintos periodiškos 
literatūrinės šventės, pavadintos Poe
zijos pavasariais. Tad šiais metais ei
linį, rutininį Poezijos pavasarį skyrė 
sostinės jubiliejui. Poezijos pavasarį 
išdėstė keliais etapais. Parinktuosius 
poetus nuvežė į Palemoną (ten gyve
no Salomėja Nėris) — ten poetai skai
tė savo kūrinius. Poetus atvežė į Vil
niaus “Žalgirio” staklių gamyklą. Pa
galiau, finaliniam pasirodymui, visi 
suėjo j Vilniaus ųniversitųtp Sarbie
vijaus kiemą,..

Kur poetai bevyto, visur juos su
tiko minios žmonių, dundėjo aplodis
mentai ir kartais degė deglai, poe
tiškai dekoruojantieji vakarinių sam
būvių prietėmį. Toks, atrodo, iškilus 
tas derinys: sostinės jubiliejus ir poe
zija, bet... Tas atšiaurus “bet” visad 
lydi iškiliausius lietuviškus intelektua
linius renginius sovietinės okupacijos 
sąlygose. Tai nematomoji parengimo 
rikiuotojų ranka.

Šis Poezijos pavasario derinys su 
sostinės jubiliejumi, atrodo, turėtų 
būti kuo intymiausias lietuvio dvasi
nei būsenai, kuo jautriausias lietuvio 
širdžiai. Tai buvo lietuviui poetui auk
sinė proga prabilti apie giliausią Vil
niaus praeitį, apie Vilniaus reikšmę 
Lietuvos istorijoje, apie sostinės duok
lę lietuvių kultūrai. Juk greta kuni
gaikštiškos Lietuvos, kurios centre 
stovi Vilnius, yra dar lietuviškojo at
gimimo Vilnius. Juk tame pat Sarbie
vijaus kieme lankėsi, lietuviškas te
mas aptarinėjo Daukantas, Stanevi
čius, Adomas Mickevičius... dešim
tys lietuviškų idealistų, atgyjančios 
tautos architektų, mokėsi ir veikė 
seno Universiteto patalpose...

Ar ne jiems, šiems lietuvių tautos 
šventiesiems, sudėti vainikus derėjo 
Poezijos pavasario šventėje, sename 
Sarbievijaus kieme?

Renginys pakrypo į ...sovieti
nio režimo pagarbinimą. Į šventę 
tevežė Gruzijos, Maskvos ir Kali
ningrado (Karaliaučiaus) poetus. 
Vilniaus jubiliejui skirtas renginys 
tapo “daugnacionalinės” sovietinės 
utopijos demonstracija. Pamiršo 
Vilnians motyvus, nes vakaras bu
vo “Literatūros ir meno” (nr. 22) 
prasitarimu, “tematinis, itin reikš
mingas” tuo, kad “leitmotyvu tapo 
-tarybinių tautų draugystės, inter
nacionalizmo gaida”, Ta “gaida”

nustelbė nedrąsius lietuviškus bal
selius bendrame internacionalizmo 
chore. Sovietinio žargono sraute, 
Poezijos vakaras Sarbievijaus kie
me buvo “tarybinių tautų poezijos 
draugystė, kur bendri komunisti
niai idealai, tarybinio žmogaus pa
saulėjauta sudaro tvirtą pagrindą 
įvairių, savitų nacionalinių menų 
sąveikai. Poezijos pavasario tribū
noje skambantys gruzinų poetų 
posniai darniai įsilieja į lietuvių 
poezijos kontekstą”, etc. etc.

Vilniaus archi-lietuviškumo te
mos buvo brutaliai izoliuotos. “Mes 
didžiuojamės”, pareiškė spauda, 
“kad Vilnius, tas internacionalinių 
tradicijų židinys, kuriame žiedėsi ir 
klestėjo įvairių tautų kultūra, po
ezija, menas, šiandien yra didžiai 
svetingas broliškųjų respublikų po
etams”.

Tai yra veidmainiškiausias pa
reiškimas. Nei gruzinai poetai, nei 
Maskvos poetai, negali turėti tiek 
sentimento Vilniui, kiek pav. turi 
žydų poetai, vadinę Vilnių “antrą
ja Jeruzale”. Juos užmiršo, ignora
vo. Gruzinų ir maskviečių kvieti
mas buvo pripuolamumo ženkle. 
Kad tik demonstruoti “sovietinio 
internacionalizmo gaidą”. Tai buvo 
lietuvių poetų pažeminimas, nes ir 
tokią intymią valandą Sarbievijaus 
kieme “sovietinio internaciinaliz- 
mo gaidomis” giedojo Maskvos po
etai. Lietuviai poetai nebebuvo šei
mininkais Vilniaus universiteto 
Sarbievijaus kieme. Šito kaip tik ir 
siekė nematomų organizatorių ran
ka. Visokių esama šovinizmų. Čia 
buvo demonstruojama itin rafinuo
tas maskviniai - sovietinis šoviniz
mas.

Čia-buvo parodytas šiurpus lie
tuvių degradavimas Jų sostinėje”.

Pengrūdimas, tamsa, sujauktas 
paveikslų išdėstymas (dėl vietos 
stokos ar dėl ipačių. dailininkų ne
rūpestingumo?) — tokį įspūdį da
rė mėgėjų (-kfpozięijos būstinė pa
rapijos salėje

Salės langai užtraukti užuo’ai- 
domis. Vidurys, kur turėtų vaikš
čioti žiūrovai ir stovėti ’kel: stovai 
su paveikslais, atiduotas stambiąi 
pašto ženklų parodai, paruoštai 
su filatelistiniu kruopštam u ir 
skoniu.

Nieko neturiu prieš filatelistus: 
renku ženklus nuo pat Kauno lai
kų (ten, markučių beieškodamas, 
ilgas valandas praleisdavau -kon
sulatų šiukšlynuose). Bet šį sykį 
filatelistai pakišo koją dailės mė
gėjams. Tie “nabagai” taip ir li
ko nustumti j kertes, net į lubas. 
Nežiūrint to, žiūrovams balsuo
jant, liko paskirtos trys premijos: 
pirmoji — Rasai Matulaitytei, 
antroji — Ilonai Brazdžionienei, 
trečioji — Julei Šlcipetytei.

* * ■ ♦
Švelnaus antikomentaro nusi

pelno solistas Arnoldas Voketaitis, 
pasirodęs Lietuvių dienos koncer
te. Galingas, sultingas, balsas. 
Lanksti vaidyba. Gal šiek tiek per 
agresyvi (net išgąsdino nieko dėtą 
fotografą).

Arnoldas gerai atliko sunkia-

NAUJA DJILO MEMUARŲ 
KNYGA

Jugoslavijos rašytojas Milovan 
Djil'as mus domina: buvęs Tito 
dešinioji ranka, jis "atsimetė nuo 
komunistinės prievartos, eilę me
tų sėdėjo Jugoslavijos kalėjimuo
se ir išleido keletą veikalų, drąsiai 
kritikuojančių komunistų, ir pa
ties Stalino, prievartą Dabar, 
1973 m., išėjo jo nauja knyga 
“Memoir of a Revolutionary” 
(išleido Harcourt Brace Jovano- 
virh, New Yorke, 402 psl., kaina 
12 dol.). '

Šis veikalas vaizduoja jo kelią 
į komunistus revoliucionierius, jo 
išgyvenimus karaliaus Aleksand
ro kalėjimuose, jo 'bendravimą ir 
susituokimą su tokių pat pažiū
rų mergaite Mitra Mitrovič, jo re
voliucinę veiklą laisvėje. Šiame 
veikale jis prabėgomis sumini ir 
Lietuvą bei Baltijos valstybes, 
duoda daug medžiagos iš komu
nistų veikimo Jugoslavijoje.

Tačiau šis veikalas yra lyg 
partinio veikimo kronika, su pla
tesniu nusakymu, ką veikė tie 
raudonojo sąjūdžio nariai. Pačios 
tos diktatūrinės ideologijos atžvil
giu kritiško žodžio vengiama. Dji- 
las su žmona, sūnumi ir dukte
rimi pasilieka 'gyventi Belgrade. 
Jis jau bus pavargęs, tiek įmetu 
praleidęs karaliaus ir Tito kalėji
muose. šiame veikale jis tik in
formuoja apie vadovaujančių par
tiečių ir viso revoliunieriško są
jūdžio veikimą, vengdamas kriti
kuoti pačią sistemą, ką jis darė 
savo ankstybesniuose veikaluose. 
Vietomis ir čia nušvinta anksty- 
besnis Djilo, bet apskritai nela
bai teišeinama iš siaurų partinių 
ribų, kad ir nupasakojant audrin
gą savo 'gyvenimą. J. Pr.

svorius dalykus: Scintille diamant 
(iš Offenbacho “Hofmano pasa
kos”), Infelice, e tu cred'evi (Vbr- 
di “Ernani”), šundaktario Dul- 
kamaros ariją (Donizetti “Mei
lės eleksyras”) ir dar niekad ne
girdėtą hipnotišką Olin BJitch 
pamokslą (iš Čarlis’.? Floyd’o o- 
peros “Suzana”).

Bet su lengvesnėm Vetuvių 
kompozitorių dainomis (V. K. 
Banaičio, A. Diirvianskaitės, V. 
Jakubėno) — vargas vargelis — 
solisto atlikimo kreivė smuko že
myn Dainavo jas be didesnio įsi-

jautimo, su monotonišku vieno
dumu, tiesiog ekspromtu, stovė
damas už pianistės nugaros, kad 
galėtų sekti gaidas. Be to, su šil
ta birželio diena nesiderino ir tas 
plaštakos dėjimas ant gležno pia
nistės Raimondos Apeiikytės pe
tuko. (Nepagalvokite, kad prie
kaištauju iš ipavydo).

Jei dainininkas su ypatinga 
bravūra gali atlikti ilgas itališ
kas, angliškas arijas ir žodžius 
tarti maždaug suprantamai, kodėl 
lietuvių dainų tekstai turi būti 
neįkandami ir taip neaiškiai dai
nuojami. Man atrodo, ši progra
mos vieta turėjo būti pati viršū
nė: gi salėje sėdėjo beveik vieni 
lietuviai. Pr. V.

DR. REDINALD CIENKUS
TEL. — 788-3980

GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKAS 
6230 W. Cermak Rd., Berwyn, UL 
Pirmad., Antrad., Ketv. Ir Penktad. 
9 vai. ryto iki 12 vai. dieną ir nuo 

2 vai. popiet iki 8 vai. vakaro.
Šeštadieniais 8:80 - 12 vai. dieną 

Emergency tel. — 788 - 3981

PR 8-3229
DR. ANNA BALiUNAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS

Valandos pagal susitarimą 
2858 West 63rd Street

DR. K. G. BALUKAS 
DR. FANG C. LU

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

8007 W. 83 PL, Justice, 111.-599-0500 
Priima ligonius pagal susitarimą 
jei peataLUepia, skambinti 371-8012.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LUJO 

2801 \Vest HSrd strci-i 
Kampai tiS-Čins ir Callforiiltt

i Atostogose nuo birželio 16 d iki 
liepos 8 d. Keitsai ui i *ant prašoma 
kreiptis pas

DR. TAI R4, tel. I*R H-1223

DR. C. K. BOBELIS
MKSTU IK šl.AI-1 M<> T'KI 

CHIRURGIJA

Tel. — 695-0533
KR VAI. 14 Y MEDICAL CENTUI 

800 Summit Street 
Routo 58 — Elgln lUinois

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 888-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Weet 71 st Street

Vai. pirm. ketv. 1 iki 7 popiet, 
antrad., penkt., 1-5, treė. ir šešt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
TeL GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad. Ii 
ketv. 1—4 tr 7—9; antrad. ir penk 
tad. 10—4, šeštad. 10—8 vai.

Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

0440 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rezid. Tel. ~ OI 8-0873
DR. W. M. EISIN * EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS- 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 

atsiliepia, skambinti: MI 8-0001

TEL. — BE 8-5803

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
8907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. PR 8-2220 

Namų — rezid. — PRospect 8-8081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Pirmad , antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 

iki 8 vai. Trečlad. tr šeštad. uždaryta
Visi telefonai 052-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai, kasdien 10-12 Ir 4-7 Trečlad. ir 
šeštad. tik susitarus.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero

Kasdien 1-8 vai. ir 6-8 vai. vak. 
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6-8 
vai. vak. šeštad. 12—2 vai. p. p. ir 

' trečlad. uždaryta.

drTnina kraucel 
KRIAUČELIDNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie Avė.

Tel. WA 5-2070, neatsiliepus skam
binti 471-0228 Valandos tv»g«i 
taria*-

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
m'uikii ik vilki, ligi 

SPECIALISTE 
MEDICAL BVILDIM.

II.MJ South Aveniu*
Valandos* Kasdien nuo 10 v. ryto Iki 
• i popiet Tret'iad. ir AeAtad nd 

•I o v ryto iki I v popiet
Ofiso telef Rl 7 1 IOH

telef — 239-2910

>ftso RE l-IHIH Ite/ l‘R H 9K0'

0R. J. MEŠKAUSKAS
YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 West 71st Street 

(71-oe Ir Campbell Avė. kumpas) 
Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt 
nuo 3 vai. popiet iki 7 v. vak. Šeštad 
nuo 9 v. ryto iki 11 vai. ryto — tik 
susitarus.

DR.FRANKPLEČKfiS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“oontact lenaes”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
5159 South Damen Avė.

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 025-7087
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
tr ketvirtad. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5545

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rezid. GRovehlll 6-0617

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

Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TEL. — 025-8206
Valandos: 2—8 v. v., penkt. 10—12 
ryto ir 2—8 vai. vak. šeštad. 1 Iki 
4 vai. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta.

Rezid. tel. WA 5 3009

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 W. 50th St 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v„ šeštad. 2-4 vai. popiet tr kitu 
laiku pagal susitarimą.
Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6105

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir penktad. 
2-4 Ir 6-8. Treč. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai 
vak., penktad. Ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimą.
Tel. Ofiso PR 6-6446

. DR. F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141; namų 636-4850 
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—5 ir 6—8, 
penktad. 2—5 Šešt. pagal susitarimą.

Perskaitę “Draugą”, duokite 
U kitiems pasiskaityti.
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Ketvirtasis Lionės Sutemos rinkinys
VYTAUTAS A. JONYNAS

LIŪNĖ SUTEMA, BADMETIS, Chi
cago, 1972. Išleido Jūrų skautijos kor
poracija “Gintaras”. Aplankų piešė 
Dalia Lukošiūnaitė. Leidinys 82 psl.

Kaina $3.50. Gaunamas ir “Drau
ge”.

•
Poetė Liūnė Sutema jaučia 

silpnybę parinkti savo eilių kny
gom mįslingus, neutralius pava
dinimus. “Tebūnie tarytum pa
sakoj” (1955; “Nebėra nieko 
svetimo” (1962); “Bevardė ša
lis” (1966). “Badmetis” — nau
jausias rinkinys —- dar vienas 
karoliukas tan duslių atšvaitų 
vėrinin.

Atvirai sakant, pavadinimas 
nelauktas. Iššaukiąs vaizduotėj 
išsekusias versmes, upių guolius, 
sausros nuniokotus plotus, ne
vilties reginius. Žodžiu, sugesti
jas, nebūtinai dėkingas poezijos 
knygai.

Poetės lyrikai, kurioj domi
nuojančiu elementu visad buvo 
raiškiau ar labiau prislopintai 
praskambančios depresinės nuo
taikos, jis savaip tinkamas. Niū
rių tonų paletė visada buvo bū
dinga poetei, kuri pasirinko sau 
sambrėskinį Sutemos slapyvar
dį. Žmonės sako, gedulas kartais 
tinka prie veido. Vargu ar Su
temai tai aprėdo stiliaus daly
kas. Nepaslaptis, kad jos kūry
bą veikė stiprokai Al. Mackaus 
poezija, bet tragizmo, ar gal tei
singiau stoiškumo, gaida jai na
tūrali. Autentiška. Ne vien nuo
laida laiko dvasiai, mados skers
vėjams, kurie reikalauja iš poe
tų rūstaus nusigrimavimo: žodi
nės ekvilibristikos, intelektualiz
mo ir simbolikos Netvirtintume, 
kad poetė neatiduoda savo duok
lės tai madai, bet ir jos pačios 
mintijimo, kūrybos procesai yra 
savaip raizgūs, dygūs, sakytu
mėm “gervuoginiai”

Kažkur autorė pasisakė, kad 
jos eilės esančios pasikalbėjimai 
su savim. Tenka pastebėti, kad 
intymumas jos žodyje nelengvai 
įžvelgiamas. Įpratusiam į viso
kias fanaberijas dailės srityje, 
skaitytojui neretai pasimato, 

> tarsi poetė eksperimentuotų va
dinamąja “įvairia medžiaga”.

Poetė Liūnė Sutema skaito savo kūrybą literatūros vakare. Chicagoj. Nuotrauka Z. Degučio

Tarsi operuotų kolažais, kur 
ir vario plokštė ir sūrmaišio 
skiautė, visokia šiurkšti faktūra 
yra būtinybė, ieškant efekto. Ne
mažiau skaitytojui neįprastas 
pačių eilėraščių formatas. Kaž
kaip į ilgį. Priekaištai gal būt ir 
teisingi, šiaip ar taip ilgametė 
poezijos tradicija įpratino mus 
ieškoti eilėraštyje glaustumo, ir 
už vis labiau, “termostatinės 
kontrolės”. Taip sakant, nuotai
kų gradacijos. Konvencialaus, 
bet būtino tamsėjimo ar šviesė- 
jimo. Džiaugiamės aptikę ei
lėrašty ir “išlaikytą nuotaiką”,, 
visai nesiklausdami, ar tokia bū
ties pagava natūrali. Ar iš tik
rųjų žmogus šitaip pagauna ir 
išgyvena išorinius stimulus. 
Mums sunku susitaikinti su min
tim, kad žmogiškoji percepcija 
kur kas drumstesnė, komplikuo- 
tesnė. Tiesa, filmuose mūsų ne
vargina šuoliuojantys vaizdai, 
nei iš šen, nei iš ten šmėkštelė- 
jąs matytas kadras, pasikarto
jantis refrenas,, pagaliau paties 
ekrano suskilimas į ketvirtainių 
lopus. Tą mes priimam, bet poe- 
zijoj viskas turi būti iššluota ir 
tvarkinga.

Nesinorėtų tvirtinti, kad Liū

nė Sutema kūrė kinematografi
jos poveikyje. Dar mažiau, kad 
ji šaltai, metodiškai, logaritmi
ne liniuote apskaičiavo savo ei
lių struktūrinio modelio deta
les. Pernelyg viskas impulsyvu. 
Pernelyg jaučiasi, kad autorė 
neišsitenka griežtuose rėmuose, 
bet drauge ir atlieka tam tikrą 
“editing”, ieškodama tobulos iš
raiškos savo vidinei būsenai.

Padrikų, tegul ir kontrastin
gų, prieštaringų vaizdų samplai
ka (kaip spalvingi ir įmantrūs 
jie bebūtų) dar nesudaro poezi
jos kūrinio. Yra poečių, kurios 
galėtų būti puikiomis sekretorė
mis. Taip ir matai jas, švytruo
jančias šlaunim, su stenografi
jos bloknotėliu rankoj. Pamal
džiai užsirašant kiekvieną 
šmėkštelėjusią detalę, mintį ar 
metaforą. Paskui dailiai persira
šant mašinėle su visa moteriška 
koketerija: galybė daugtaškių, 
brūkšnelių ir šauktukų, gami
nant tokią dailią, korėtą “me- 
rešką”.

Liūnė Sutema irgi leidžia sau 
daug laisvių. Tai prasimano di
džiųjų raidžių tipografiją. Tai 
pavaro ištisą posmą latviškai. 
Nestinga jos posmuose asocia

cijų grandies nutrūkimų. Bet 
daugeliu atvejų tai nėra išdyka
vimas, nei “fasono laikymas”, 
bet veikiau nuoširdi pastanga iš
sakyti neišsakomą, atkuriant 
tiksliai išgyvenimus laiko ir erd
vės plotmėj. Visumoj poetė pa
sakoja savo gyvenimą. Tai at
skleidžia eilėraščių pavadini
mai: “Pavasarį”, “Tikrovė”, 
“Savaitgalio žaidimai”. Ji sten
giasi atkurti mintis, atėjusias 
atvangos valandą, stebint vai
kus, spardančius kamuolį, ir ne
retai praskamba jos posmuose 
gaivinantis ramus poetiškumas:

Dieną renku su pensininkais 
sužeistus paukščius miesto sode 
ir matau, kaip trūkčioja jų sparnai 
senukų drėgnose akyse, 
mėlynais ir pilkais Šešėliais — 
Dieną dairausi savojo veido — 
Dieną surenku su vaikais 
benamius katinus, niūniuodama: 
— išbėg, išbėg pelė iš urvo — 
ir subraižytom rankom mojuodama 
pravažiuojantiems ir 

praeinantiems — 
laukiu, ar neprakalbins vienas jų 

manęs —
Dieną ieškau savęs —

Tai laimingų momentų nuo
trupos, kurias gal ir nesudėtin-

LIŪNĖ SUTEMA

PAVASARI

mano šešėlis žydi

Sniegui tirpstant, renkuosi vietą — 
mano šešėlis nori žydėt.
Svaiginant atodrėkio vėjui,
ieškau vejos,
ieškau atokaitos,
ieškau užuovėjos, 
mano šešėlis ruošias žydėt — 
dar prieš pirmąją žalumą, 
mano šešėlis turi žydėt —

Vandeniui putojant kiemuose, 
vandeniui tekant gatve, 
vandens apsemptą vidudienį 
staiga jaučiu, kad lieku viena —

plaukia mano šešėlis, 
lyg kranto atplaiša paplauta — 
ir plyšta gelsvi purslai 
ir žydi purienomis saulėje —

Sakiau, kad tau dovanosiu žydintį krantą
Vaikystės Upokšnio
šį pavasarį,
dar prieš pirmąją žalumą —

medis atgyja

įskiepijau griaustinio lietum palangę 
ir laukiu tyli —

ga užfiksuoti jų ramioj tėkmėj. 
Bet gyvenime pasitaiko skau
desnių akimirkų, baimės antplū
džių, nepakeliamų nuotaikos lū
žių, neišsakomos frustracijos. 
Kada, pasak poetės, “Spragsi 
smegenyse elektros mygtukai... 
Sviesu-tamsu- šviesu”. Dideliu 
poetės laimėjimu yra sugebėji
mas tuos stovius pavaizduoti 
tikroviškame kontekste . Taip 
norėtųsi interpretuoti titulinį ei
lėraštį “Badmetį”’. Vaizduoja jis 
kažkokią banalią iškylą automo
biliu. Gal grįžimą namo iš vai
šių, gal šiaip pasivažinėjimą. 
Mašinoj du žmonės, nedaugiau, 
kurių vieną užgulęs sunkus nu
jautimas, kad riedama į nieko 
nežadantį rytojų :— Badmetį, 
juo klaikesnį, regint aplinkui 
akis rėžiantį perteklių. “Badme
tis — viskas tapo valgoma”. Iš 
pirmo žvilgsnio atrodytų, kad 
autorė prasimananti efektingus 
vaizdus ir metaforas ir pats 
Badmetis pretenzingas. Kad vi
sa vaizdų griūtis — žaidimas 
forma.

Skaitytojas pasigenda “ter
mostatinės kontrolės” nuožul
naus nuotaikų riedėjimo kulmi- 
nacinian taškan. Jį nemaloniai 
veikia neurotiška įtampa, kuria 
persunktas eilėraštis. Bet gal 
Sutemos noru ir buvo kaip tik 
perteikti tą dvasinę būseną, tą 
negalios jausmą, kuris užklum
pa mus, pajutus artėjančią se
natvę. Ar ne panašiai komponuo
tas ratilų linijomis garsusis E. 
Muencho “Šauksmas”. Nebūtina 
skaitytojui sutikti su visomis 
metaforomis, bet sunku užgin
čyti eilėraščiui emocinį krūvį ir 
meninę tiesą. Išraiškos intensy
vumą.

Nemažiau įtaigus, smingąs į 
drumstą instinktų mazgą yra 
eilėraštis “Niekieno žemė”, ku
riame vėl tuo pat principu “švie- 
su-tamsu-šviesu“ perteikiamas 
išeivį kankinąs prieštaravimas, 
vidinis nerimas, stebint gyveni
mo raidą. Autorei puikiai pavy
ko išreikšti, pasinaudojus skir
tingu tipografiniu šriftu, prara

Įskiepijau žaibu tėvo perdžiūvusią lazdą 
ir laukiu rami —
Įskiepijau kartėliu medinę koją, 
mūsų gatvės batsiuvio — 
ir šį rytą anksti, 
dar prieš saulės tekėjimą, 

laša klevo sula iš palangės, 
laša beržo sula iš tėvo lazdos, 
sunkias vyšnios sakai iš medinės kojos 
batsiuvio, tebegyvenančio 
pirmajam pasauliniam kare —

Sakiau, kad mes turėsime klevą 
akmenim grįstam kieme —
Sakiau, kad mes turėsim beržyną 
mūsų akligatvyje —
Ar nesakiau, kad turėsime vyšnių sodą 
miesto lūšnyne?
Tik kas mums kukuos gegute? —

nerašau laiškų

Ravėįu, ravėju, ravėju — 
vien dilgės, dagiliai ir mėtos — 
susipynę šaknys neišplėšiamai. 
Neturiu kur sėti,
neturiu ką sėti — 
tik ravėju, ravėju 
ir atkakliai tyliu —
Bijau nudilgint, bijau įskaudint, 
nenoriu apkartint —
Pavasarį 
nerašau laiškų.

(Iš jūrų skautijos Korp. Gintaro išleisto 
rinkinio “B a d m et i s”)

ją tarp realistinio galvojimo ir 
prasiveržiančios, spazmiškos, 
neracionalizuotos agresijos:

Mano atsineštiniai žodžiai 
nebeturi daiktų, 
todėl tik Tau ir Tau, 

ne Jums ir Aniems kalbu, 
suanglėjusia medžio šaka 
ženklus lyg nebylė brėždama 
tarp Jūsų ir Anų —
METAS SUDEGINTI, METAS

SUDEGINTI 
ŽODŽIUS, KURIEMS DAIKTŲ

NEBĖRA - 
LYG RIEŠUTŲ KEVALUS, 

IŠKRITUS BRANDUOLIUI, 
LYG GĖLIŲ IR MEDŽIŲ 

ANKŠTIS 
KAI IŠBYRA SĖKLA, 
LYG KAUTYNIŲ ŽIRGUS BE 

RAITELIŲ, 
LYG APLEISTUS DEŠIMTMEČIAIS 
NAMUS BE ŽMONIŲ, —
Mano atsineštiniai žodžiai 
nebeturi daiktų, 
mano atsineštiniai daiktai 
nebeturi vardų, —
Noriu likti Niekieno žemėje, 
kad nebūtų namų,

(Nukelta į 6 pusi.)

Šviesusis Krislas užgeso
Rašytojui, kanauninkui Mykolui Vaitkui mirus

STASYS SANTVARAS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Keletą akimirkų tabtelim prie velionio 
Poeto kalbos, prie kiekvieno rašytojo esminės 
ir pagrindinės medžiagos ištakų .Gimęs gilioj 
Žemaitijoj, prie (Klaipėdos krašto sienos, Myk. 
Vaitkus nėjo lietuviškų mokyklų, kur Rygiškių 
(Jano gramatika lr kiti liet, kalbos mokslai bu
vo kalte kalami į galvas. Ir tos zanavykų-ve- 
buoniškių šnekos pradžioj jis net nebuvo gir
dėjęs. Tuo taupu su kokiu rūpestingumu, su 
kokia kalbinės atsakomybės nuovoka yra pa
rašyti beveik visi jo raštai! Kai kiti mūsų 
dainiai dar iki šioll nepaiso bendrinės kalbos 
kirčio mokslo, lengva ranka naudojasi tar
miniu ar net ir miesčionišku kirčiavimu bei 
frazavimu, poetas Myk. Vaitkus daugelį me
tų nebesinaudojo ta prabanga. Bendrinės kal
bos ugdymas, jos pažanga ir kultūra jam nie
kuomet nebuvo kažkieno beprasmiški šūkavi
mai tamsioj girioj. Jeigu kartais savo raštuo
se jis ramstėsi žemaičių leksika ir frazeologi
ja, tai ir tai buvo “išversta” į bendrinę liet, 
kalbą, įskaitant į ‘tą “vertimą” ir žodžio kir
tį (aišku, tuo atveju, kai jis nesutapo su ben
drinės kalbos (kirčiu). Taigi, kalbos dalykuose 
poetas Myk. Vaitkus buvo ir tebėra neabejo
tinas autoritetas.

Ar mes ji supratom, ar jo darbus objek
tyviai įvertinom, ar (prideramai pagerbėm? 
Taip, buvo ir šio ir to, blaivesnių ir niūres
nių pastangų, tik, be jokios abejonės, mažiau
sia jis susilaukė objektyvių ir dalykiškų savo 
kūrybos vertinimų.

Štai, dar . neseniai, tik prieš keletą įmetu, 
poetui Myk. Vaitkui buvo paskirta Liet, ra
šytojų d-jos premija už... atsiminimus. Kaip 
išsiaiškinti ir suprasti toikį pagerbimą? Argi 
jis Amerikoj nebuvo išleisdinęs nei vieno s-a- 
vo poezijos rinkinio. ('Išleisdino net šešetą 
rinkinių). Mano nuomone, (premijos skyrimą 
nulėmė opinija, žmonės buvo pamėgę Myk. 
Vaitkaus memuarus. Tačiau savo esme atsimi
nimai nėra dailioji (literatūra, šiuo atveju tai 
■tik rūpestingai surankiota, vaitkine dvasios ši
lima apšviesta medžiaga liet, kultūros ir vi
suomenės istorijai. Bet... rtegi dabar atšauksimi 
tą premiją?!..

Laureatą teko sutikti, reikėjo gi jį i.r pa
sveikinti. Kan. Myk. Vaitkus, mano šlovina
mas, buvo rimtas, be įprasto jaukaus šyps
nio veide. Ir ne to aš laukiau, ką jis man po 
tų sveikinimų pasakė: “Matai, Stasy, miela 
tai miela man toji garbė, tik būtų buvusi 
daug mielesnė prieš dešimt metų, dar mieles
nė prieš dvidešimt-trisdešimt metelių. Ak, ir

Kan. Myk. Vaitkus bičiulių tarpe Bostone. Iš k. į d.. Ant. Gustaitis, St. Santvaras, kan. Vaitkus, 
inž. Z. Gavelis, dr. J. Girnius, Pr. Lembertas. Nuotr. Beatričės

pagerbė rašytojai mane už atsiminimus!... Čia 
jis stabterėjo, dar norėjo kažką sakyti, bet 
man jau buvo aišku, kad, jeigu Myk. Vait
kus ir laukė premijas, tai tik ne už tuos sa
vo darbus...

Kan. Myk. Vaitkus buvo didžiai darbšti 
asmenybė, galima sakyti, pareigos ir pašau
kimo be atvangos rusenanti ugnelė. Puikybė 

•ir tariamos garbės nuotrupų gaudymas jam 
buvo prastos rūšies dalykai. Jis dirbo, užsida
ręs vienatvėje, labai daug dirbo, mažai tesi- 
sielodamas, kas ir ką apie jį kalba. J kitų pa
sisakymus atsiliepdavo tik tais atvejais, kai jie 
būdavo aiškiai iškraipyti ir neteisingi.

Kartais pasiguosdavo, kad kūrybiniam dar
bui Lietuvėje maža laiko teturėjęs, dėl to tu
rįs atsigriebti svetimam krašte, Amerikoje (vi
są laiką buvo nuoširdžiai dėkingas Brovidence 

P.I. vyskupui už suteiktas pragyvenimo ir dar
bo sąlygas). Iš tikro, nekalbant apie kapelio- 
naviimą (mokyklose, profesūros darbą Kauno 
kunigų seminarijoj, periodinių leidinių (redaga
vimą, tik šv. Kazimiero d-joj dirbdamas jis 
suredagavo (taisė kalbą, pats net korektūras 
skaitė) ir išleisdino daugiau negu 300 knygų. 
Atrodo, pasiguodimų pagrindas neabejotinas, | 
sau pačiam laiko tikrai mažai telikdavo. Ta
čiau, sudėję į krūvą visus poeto Myk. Vaitkaus 
veikalus — originalius darbus ir vertimus iš 
kitų <kallbų —turėsime keliasdešimt knygų. 
O tai jau yra aukštokas Saltrijos (kalinas!..

Savo išore daugumas poeto Myk. Vaitkaus | 
knygų yra gyvi ir daug pasakantys liudinin- | 
kai, skaudžiai primeną svetimųjų priespaudą ir I 
mūsų kultūrinės kūrybos vangus bei nepritek- 1 
liūs — jie spausdinti primityviose spaustuvė- I 
se, varganai įrišti ir apipavidalinti. Atmušti I 
modernioj ir pajėgioj spaustuvėj, aprengti me- I 
nišku drabužiu, jie ir savo išore visai kitaip ' 
Skambėtų.

Tuo tarpu nėra žinių, kiek ir kokių raš- į 
tų kan. Myk. Vaitkus paliko savo rankrašty- į 
je. Žinome tik tai, kad Amerikoj jis tikrai 
“atsigriebė”, jei neklystu — išleisdino šešetą 
savo 'poezijos rinkinių (Vienatvėje, Nuošaliu 
taku, Aukso ruduo, Alfa ir Omega, Šerkšno | 
sidabras, Dienoraštis), biblinio Tvano II lai- | 
dą (ir tos apysakos vertimą į anglų kalbą), I 
jaunimui Čirikšą siaubę ir aštuonis ar devynis I 
atsiminimų tomus. Vadinasi, Taikos Slėnis 1 
(Peace Daile, R.J.) neišvengiamai bus mini- I 
mas mūsų literatūros istorijoj, nes rašytojas į 
Myk. Vaitkus, ten gyvendamas, savo dienų I 
be prasmės nesudegino. M. Vaitkaus plunks- ■ 
na yra išbandžiusi visus grožinės literatūros į 
žanrus — lyriką, dramą, epą ir memuarinę į 
prozą. Ir visuose žanruose jis stengėsi būt! |

(Nukelta j 4 pusi.)
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Bostone 1962 m. Iš k. į d.: komp. J.ul. Gaidelis, T. Leonardas Andriekus, O. F. M., dail. V. Vizgirda, 
Ant. Gustaitis, St. Santvaras, kan. Myk. Vaitkus, inž. Z. Gavelis, dr. J. Girnius, Pr. Lembertas.

Nuotr. Beatričės

Su Jurgiu Jankum užkandžiaujant

Šviesusis Krislas užgeso
(Atkelta iš 3 pusi.)

originalus, jei galima vydūniškai tarti — sau 
rašytojas. Jo raštų tematika nepaprastai įvai
ri ir turtinga, forma -he atvangos tobulina- 
■ma,. stilius — artimas barakiniam puošnu
mui. Tačiau pats Ikan. Vaitkus save laikė ly- 
rilou, Poezija iš tikro buvo .jo nesikeičianti 
ir nesenstanti mylimoji. Ir, kaip man rodo
si, lyrikos žanru jis .yra giliausiai savo pėdas 
įmynęs į gimtąją žemę.

Nekrologas —nėra mirusio rašytojo dar
bų analizė ar kritika. Noriu stabterti tik prie 
Myk. Vaitkaus atsiminimų, prie subtilaus ir 
teisingo supratimo, kad reikia pasakoti apie 
“anuos laikus”, kurie vis daugiau ir daugiau 
apsidengia žmonių sukeltom ir laiko dulkėm. 
Ypač negailestingai yra žalojamas ir iškrai
pomas Nepriklausomybės laikotarpis.O juk dar 
tebėra -gyvųjų tarpe nemenkas būrys lietuvių, 
kurie apie to laikotarpio vieną ar kitą gyve
nimo sritį, apie ryškesnius to meto asmenis 
ir jų darbus galėtų reikšmingų dalykų papa
sakoti, galėtų spalvingą ir teisingą to laiko
tarpio vaizdą atkurti, bet jie, net ir paragin
ti, numoja į tai ranka, tartum tuos darbus 
už mus turėtų atlikti svetimi žmonės.

Kan. Myk. Vaitkus išgyventos epochos 
reikšmę giliai jautė ir suprato, jautė ir savo, 
kaip liudytojo, atsakomybę ir pareigą. Man re- 

jgisj' tik toji -nuovoka ir jo atsiminimus pa
gimdė. 'Pabrėžtina, kad būdingiausi jo atsimi
nimų bruožai — šviesa ir -tiesa. Ak, juk net 
jr tie žmonės, kurie velioniui Poetui nelin
kėjo nieko gero, jo atsiminimuose spindu- 
liuojta, kaip šviesūs krislail..

Apsilankymai ir susitikimai gana staigiu 
lūžiu (pradėjo retėti, vis mečiau ir rečiau ėmė 
rodytis ir kan. Mįyk. Vaitkaus laiškai. Supran
tama, amžius pradėjo diktuoti savo “įstaty
mus”!..

Mes Poetą aplankėm praėjusių metų va- 
sarogaly, mane su žmona į Taikos slėnį nu
dangino Stasė ir dir. Jurgis Gimbutai, visi gi 
buvom jo geri pažįstami.

Kanauninkas mus pasitiko ir priėmė ma
loniai, mėgino vaišinti (svečius Visuomet my
lėjo, mėgo ir juos pavaišinti), moterims tuoj 
surado puošnius vardus (Santvarienę kažkodėl 
vadindavo karaliene), išėjom prie jo sodybos 
tvenkinio pasivaikščioti ir nusifotografuoti 
(fotografuotis jis mokėjo artistiškai). Tikra 
.tiesa, buvo malonu su juo pabuvoti, -pasikal
bėti, jo balso paklausyti, jo rinktinių 'knygų 
bibliotekoj pasižvalgyti...

Deja, vienas pakitimas Kanauninko asme
nybėj netrukus mums krito į akis: praeities 
vandenyse dar jis nardė, kaip lydeka, kai ku
riuos įvykius ir žmones atsiminė su smuike
liam, o dabarty jau nebesiorientavo. Pvz. ,-mes 
-jj paklausėm, ar jis pažįstąs malonią ir sim- 
patingaą inž. Donato Saito šeimą, .gyvenan
čią jo kaimynystėj, tik už keliolikos mylių 
nuo jo “dvaro”. Kanauninkas, kiek pagalvo
jęs, tvirtai atsakė, kad tokių žmonių nepa
žįstąs, niekad su jais nesusitikęs...

Tuo taipu mes, su poetu Myk. Vaitkum 
atsisveikinę, stabtelėjom ir pas Šatus. Jie buvo 
nustebinti, kad Kanauninkas jų nebeprisimi
nė — jie jau ne kartą jj lankę, paskutinį 
sykį pas jį viešėję tikjprieš porą savaičių...

Ir tada aš pagalvojau: senatvė yra negai
lestinga žmogaus žudikė, tikra ir baisi raga
na!.. .*

Rengiausi brangųjį Kanauninką .aplankyti 
ir šį pavasari, tik šiokie ir .tokie darbai vi
zitą vis nustumdavo rytojun. Ir staiga, lyg 
nelauktas ir netikėtas žemės drbėjimas po ko
jom, atskrido žinia — muz. Vyt Rastonis pa
skambino man iš Providence’o, R.I., kad kan. 
Myk. Vaitkus sunkiai susirgęs, kad jis gulįs 
ligoninėj, kad jo sveikatos būklė esanti kri
tiškam stovy...

Žinoma, reikėjo tuoj organizuoti važiavi
mą, reikėjo ligonį aplankyti. Bet tom dienom

ruošiausi kelionei į Chicagą, įsipareigojimas 
buvo rimtas, pagaliau, atsirėmiau į paiką vil
tį, kad aplankysiu jį iš Chicagos sugrįžęs, 
gal rasiu jau šidk tiek sustiprėjusį...

Deja, kai sugrįžau, tuoj atkilo dar šiur
pesni žodžiai — kad kan. Myk. Vaitkaus jau 
nebėra gyvųjų tarpe... Ir dabar jaučiuosi jam 
didžiai nusikaltęs, nepataisomai skolingas, nes 
nepajėgiau net ir paprastos artimo pareigos 
atlikti...

Gegužės 21 d. pavakare su miela ir sim
patinga moterim p. Beatriče V. važiavom su 
velioniu Poetu atsisveikinti, paskutinį kartą su 
juo pasimaltyti.

Mano kelionės dlraugė (jos automobiliu ir 
važiavom), kurį įtaiką itaip pat .gyvenusi kai
mynystėj, kan. Myk. Vaitkų gana dažnai ap
lankydavo. Paskutinį sykį pas jį viešėjo .prieš 
ketvertą savaičių, dar jam esant sveikam. Ir 
tada, tarp kitų dalykų, Kanauninkas, beveik 
su užsigavimu, pareiškęs: “Santvaras mane 
visai pamiršo, suredagavo ir išleisdino Kiršos 
Palikimą, o man knygos ir neatsiuntė...”

Tuo metu p. Beatričė pamačiusi, kad Pa
likimas padėtas jo salonėly ant staliuko. Pra
džioj pagalvojusi, kad leidinį pats Kanaunin
kas nusipirkęs, bet priėjusi .prie -stalelio, pa
ėmusi knygą, suradusi mano įrašą .— dedi
kaciją poetui Myk. Vaitkui. Tada jinai jam ir 
pasakiusi; “Kanauninke, Santvaras Jūsų neuž
miršo, žiūrėkit, štai knyga su jo dedikacija 
Tamstai...”

Velionis paėmęs leidinį, pavartęs jį ir su 
nustebimu tairęs: “Tikrai, tikrai jis manęs ne
užmiršo, Kiršos Palikimą man atsiuntė...”

Kai tą pasakojimą išgirdau, negeras jaus
mas skaudžiai suspaudė širdį. Atvirai kalbant, 
aš .lūkuriavau jo atsiliepimo, lūkuriavau kele
tą mėnesių, bet.... nesulaukiau. Ir tai buvo 
juoda priešingybė kan. Myk. Vaitkaus .įpro
čiams ir stiliui — gauti dovanėlę ir dėl jos 
nė žodžio netarti!... Deja, .tai yra dar vienas 
skaudus ženklas, kad Šviesiojo Krislo atmin
tis jau buvo pradėjusi painiotis ir hlėsti...

Ir čia, toj kelionėj į atsisveikinimą, pri
siminiau gražų ir prasmingą Janinos Deguty
tės Medį:

Dar vėjas žvarbus ir drėgnas, 
dar šerdis vos įsiklauso 
į artėjančius saulės žingsnius, — 

bet stovi jis,
visom juodom pulsuojančiom gyslom 
gūžtas iškėlęs, —

tegul nors paukščiai turi 
saugius ir šiltus namus.

-Poetas kan. Vyk. Vaitkus, nors miręs, savo 
darbais, kaip tas Medis “juodom pulsuojan
čiom gyslom”, mūsų gretose tebestovi gyvas. 
Ak, ir jis su nekantrumu laukė “artėjančios 
saulės žingsnių”, bet nesulaukė, ir jis troško, 
kad -mes turėtumėm “saugius ir šiltus na
mus”, bet ir tas jo troškimas atsitrenkė į 
“žvarbias ir drėgnas vėtras...”

Kažkodėl, kai važiavau dar kartą pažvelg
ti į velionio Poeto veidą, man pasivaideno 
mintis, kad rasiu jį užgesusį su giedriu spin
duliu žvilgsny, nesgi jis giliai tikėjo Dievą 
air Amžinybę, tikėjo jos atilsį ir palaimą. De
ja, ne toks reginys mus pasitiko —mes ra
dom jį puošniame karste gulintį, baltais baž
nytiniais drabužiais aprengtą, kaip man pa
sirodė —kūnu sumenkusį, dar mažesnį ir 
smulkesnį. Tik jo dailių ir taisyklingų veido 
bruožų net ir senatvė, net ir mirtis nepajė- 
įgė sutrempti. Padaryta -pomirtinė jo veido kau
kė — kada nors galėtų būti mūsų Literatūros 
muziejaus relikvija. Bet nužengė jis į Ana
pus, .tepatikdamas mums tik. savo darbus, ne- 
palli-kdmas tos skausmingos minties, kuri su
stingo jo veide agonijos akimirkom...

Ilsėkis, Šviesusis ir Garbingasis Poete, Put
namo kapinaičių ramybėj! Ir atleisk mums 
visas žmogiškąsias nedorybes ir visus mūsų 
dvasios silpnumus!.. (Pabaiga)

Mielas Kazy,

Tau Jurgis Jankus kartais para
šydavo iš mūsų padangės, iš mū
sų paežerėje prisiglaudusio Roches
terio. Jis, mat, pirmos rūšies pasako
rius, tai ir pripasakodavo savo laiš
kuose visokių Įdomių dalykų, ir 
išraitydavo juos taip, kad įdomu 
buvo skaityti. Aš taip padaryti ne
sugebėsiu, bet ėmiausi rašyti, nes 
šiuo atveju Jurgis Jankus tikrai ne
rašys! Mat, visas vakarėlis jam pa
čiam buvo skirtas.

Kaip jau žinoma, Rochesteryje — 
daugiausia vis Jurgio Jankaus pas
tangomis — jau nekuris metas vyks
ta vieno rašytojo literatūriniai va
karai. Jau čia svečiavosi, palyginti, 
nemažas skaičius mūsų kūrėjų, (ra
šau čia maždaug chronologiškai, 
bet tiktai iš mano pačio atminties, 
tai gali pasitaikyti netikslumų, pra
leidimų, už ką iš anksto atsipra
šau). Mes čia girdėjome ir matėme 
štai jau kurį skaičių rašytojų: 
Brazdžionis, Landsbergis, Nagys, 
Vaičiulaitis, Aistis, Pūkelevičiūtė, 
Bradūnas, Almenas, Andriekus, San
tvaras... Buvo čia ir kitokių sričių 
kūrėjų, bet čia kalbėsime tik apie 
rašytojus...

Paprastai, kai pasikviečiame sve
čią rašytoją, tai mes jį visą vakarą 
gerokai pakankiname: jis mums 
skaito, aiškina, vėl skaito, į klausi
mus atsakinėja, mūsų nusipirktas 
knygas pasirašinėja ir t. t. Kažko
dėl nedaug kur šis literatūros va
karų “žanras” yrą praktikuojamas... 
Bet tai jau ne mųsų tema.

Šį kartą (aną' šeštadienį, birželio 
16 dieną) mūsų LB Kultūrinė sek
cija “prispaudė” ir patį to visko 
kurstytoją ir kaltininką — rašytoją 
Jurgį Jankų. Tik kiek kitokia proga: 
jam pačiam mažiau teko skaityti bei 
kalbėti. Tam tikslui išsirašėme iš 
tolimo Detroito dr. Kęstutį Keblį, 
idant pastarasis paimtų nešti Jur
giui Jankui skiriamos naštos dalį. 
Tai buvo mažiau vieno rašytojo va
karas, o vieno rašytojo vienos kny
gos vakaras.

Kaip žinote, mūsuose jau mada 
virto organizuoti knygų pristaty
mus. Pats tas žodis (t. y. ‘pristaty
mas’) man nelabai patinka. Štai,

kad mes sakytume: “Naujo kluono 
galo pristatymas jiems nemažai kai
navo”, tai čia tas žodis labai gerai 
tinka. Bet išsireiškime “knygos pri
statymas”, man regis, dvelkia lyg 
ir slaviška lyg ir germaniška šmėk
la...Nenoriu leistis čia į semanti
kos plonybes, bet vis vien nepatin
ka man tas žodis ir gana, ir reikėtų 
geresnio paieškoti... Taigi, ta pačia 
proga ir siūlau kelis žodžio ‘prista
tymas’ šia prasme pakeitimus: “su
pažindinimas su naujai išleista kny
ga”, “knygos įvestuvės”, “knygos 
parodymas”, “knygos sutikimas”, 
“knygos sutiktuvės”... Man bent 
šiuo metu tinkamiausias atrodo 
“sutiktuvės, knygos sutiktuvės”, tai 
aš jį savo laiške ir vartosiu.

Grįžkime prie naujosios Jurgio 
Jankaus novelių knygos Užkandis.

Taigi, čia mes ir suruošėme šios 
knygos sutiktuves.

Pradedant šios knygos sutiktuves, 
jos autorius pirmiausia gražiu ir 
graudžiu žodžiu prisiminė tik nese
niai mirusį didįjį mūsų Poetą Joną 
Aistį, kurio balsas, tarsi, vėl nu
skambėjo šiose pačiose sienose. Ro
dos, tik neseniai jj patį matėme ir 
girdėjome...

Vakaro programos panešėją stu
dentė Jūratė Krokytė supažindino 
mus su dr. Kęstučio Keblio darbais. 
O jau svečias mus visus išsivedė 
įdomion kelionėn: jis kalbėjo apie 
geležinkelio bėgius ir stotis, kuriose 
mes sustojome ir žvalgėmės j Jurgio 
Jankaus veikalus (nes stotys — tai 
rašytojo kūriniai...): nuo Egzaminų 
ligi šiose sutiktuvėse sveikinamo 
Užkandžio. Dr. Keblys ilgiau susto

Dr. Kęstutis Keblys, Ateities literatūros fondo grožinės kūrybos kny
goms leisti pirmininkas, kalba Jurgio Jankaus knygos “Užkandis” su
tiktuvėse Roehestery birželio mėn. 16 d.
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jo didesnėse, svarbesnėse stotyse: 
Naktyje ant morų, Paklydusiuose 
paukščiuose, Name geroj gatvėj ir, 
žinoma, paskutinėje stotyje Užkan
dyje. Labai įdomiai, glaustai jis nu
piešė Jurgio Jankaus vaizdavimo 
būdą, veikėjų charakterius, jo nepa
prastą pasakotojo talentą. Dažnai, 
esą, Jankaus knygose veiksmas eina 
dviem bėgiais dviem plotmėmis: vie
noje vyksta išorinis, paprastai įdo
mus, veiksmas, o gilesniame plane 
galima įžiūrėti rašytojo keliamą 
problematiką. Pati problematika iš-, 
kyla iš Veiksmo ir reiškiasi veikė
jų lūpomis. Pats rašytojas nefilo
sofuoja, nepostringauja. Svetys kny
gos sutikėjas (jeigu sakysime ‘kny
gos sutiktuvės’, tai tokių sutiktu
vių dalyvį galima vadinti ‘sutikė
jas’...) ypatingai įdomiai paaiškino
Jankaus moterų charakterius. Girdi, 
beveik visos Jankaus moterys esan
čios gražios ir patrauklios, bet tik 
naujoje knygoje moterys jau sava
rankiškos, atseit, išvaduotosios mo
terys...

Pirmosios dalies pabaigai pats no
velių autorius paskaitė gabaliuką iš 
pirmosios rinkinio novelės. Čia jis 
praktiškai parodė, kad jis pats am
žinai keičia savo kūrinį: ir šį kartą, 
nors skaitė iš to paties teksto, vis 
kitaip sudėliodavo žodžius, kai ką 
kur pakeisdamas, kai ką išleisda
mas, kai ką labai įdomiai pridėda
mas.

Po neilgos pertraukos rašytojas 
sutiktuvininkas (sakau, gal ir šį žo
di būtų galima vartoti..,) papasako
jo apie savo naujosios knygos gene
zę, arba pradmenis. Kai kurios no
velės bei pasakojimai susimezgę dar 
Lietuvoje, pvz. “Mergaitė”, “Kry
žius”... Iš “Kryžiaus” buvo kažkada 
planavęs ir visą romaną pagaminti, 
bet dabar matąs, kad jau nesuspė- 
siąs... Kitos novelės — naujesniųjų 
laikų vaisiai. Kai kurių novelių 
pradmenų net ir pats autorius ne
atsimenąs,

Po to sekė klausimai iš kitų su
tikėję pusės. Daug dalykų buvo 
klausta, kai kas įdomiai buvo atsa
kyta. Iš seno papratimo Jankus ra
šąs daugiausia naktimis; metų lai-

(Nukelta į 5 pusi.)
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376-6755 
7714)696 
365-6780 
363-0494 
365-6740 
249-6216 
385-6550 
642-2452 
674-1540 
475-7430 
769-4507 
381-8800 
257-6320 
475-9746 
392-0306 
732-7476
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; (Atkelta iš 4 pusi.)
kai jam daug įtakos nedarą; netaip 

jam svarbu ir aplinka bei to meto 
pasaulyje vykstą įvykiai. Ilgai jisai 
nerašęs dėl kelių priežasčių: darbo, 
sveikatos, nuotaikos, leidėjų pesi
mizmo ir pan. Gal įdomiausia — 
bent šias eilutes čia brėžiančiam — 
buvo tai, kad, atsakydamas j klau
simus, rašytojas, matyt, nejučiomis 
lyg ir išsakė savo kūrybinį credo. 

Anot jo, jeigu aš jį gerai supratau, 
realiame gyvenime visuomet esą 
daugybė neatsakytų klausimų, 
klaustukų: kodėl taip, o ne kitaip, 
kodėl čia, o ne ten, kodėl tas, o ne 

anas ir t t ir t. t. Jankus, rašyda
mas, vaizduodamas tą pačią realy
bę, stengiasi ją padaryti — kiek ga 
Įima — be klaustukų, ją ištisai pa
grįsti, kad ji nebūtų nuobodi (Jei
gu netaip nurašiau, tęgu mielas ra
šytojas man atleidžia).

Sutiktuvių pabaigai autorius pa
rodė labai įdomų dalyką: sako,
bendrinė kalba terorizuojanti iš na
mų išsineštą tėvų kalbą. Jis prisi
pažino, kad ir jo gimtoji kalba (at
seit, tarmė) esanti jau taip smarkiai 
paveikta bendrinės kalbos, kad ir 
jis pats nevisiškai tiksliai atsimenąs 
savo tėvų ir apylinkės kalbą... Bet 
vis vien jis mums paskaitė savo 

aukštaičių rytiečių (bet vidurio 
aukštaičių kaimynų) kalba (tar
me) kelis puslapius iš vienos Už
kandyje išspausdintos novelės.

Rašytojas taip pat dėkingai pri
siminė Ateities knygų leidimo fon
dą, kuris naująją knygą išleido.

Rašytojas Jurgis Jankus pasirašo Bavo naująją knygą “Užkandis”, leidinio sutiktuvėse Rochesteryje. Kairė
je — V. Sodytė, dešinėje — V. Vitkus. 1

Užkandis, anot dr. Keblio, tai ne

paskutinė stotis... Kažkur tolumoje 
matyti ir daugiau mažesnių ir di
desnių stotelių, ten kažkur boluoja 
ir labai didelė stotis: prieš dešimt
mečius periodikoj pradėtas spaus

dinti romanas Pušis...

Mūsų Knygnešys Antanas Saba
lis geroką skaičių naujosios knygos 

čia pat ir pardavė. Autoriaus net 
ir ranka pavargo, bepasirašinėjant. 
Buvo ir šio to gaivinančio užsigerti

ir skanių sausainėlių užsikąsti. Ne

sinorėjo skirstytis, o vis važiuoti to

lyn dr. Keblio traukiniu j kitas Jur

gio Jankaus statomas stotis.

Tavo Antanas

Tik nepramiegokime geros progos
Tarptautinis antropologijos ir etnologijos kongresas Chicagoje

Paskutiniojo — VIII tarptau
tinio antropologijos ir etnologi
jos kongreso metu 1968 metais 
Tokijo mieste suvažiavusieji 
mokslininkai priėmė JAV kvie
timą sekančiam kongresui susi
rinkti Amerikoj. Pokongresi- 
niame susirinkime Kopenhagoje 
1971 m. nuolatinė antropologų 
ir etnologų taryba entuziastiš
kai priėmė amerikiečių planus, 
ir dabar tas kongresas įvyks 
šiemet, Chicagoje. Tai bus pla
taus masto įvykis, kurio metu 
nuo rugpiūčio 28 iki 31 d. tęsis 
tyrimų posėdžiai, o nuo rugsė
jo 1 iki 8 d. — bendrosios se
sijos. Tai bus IX tos rūšies tarp
tautinis kongresas, apie kurį 
rengėjai plačiai informuoja 
spaudai pristatytoje medžia
goj-

Šitokie kongresai tęsiasi jau 
nuo 1934 metų. Į juos suvažiavę 
mokslininkai skaito studijines 
paskaitas anglų, prancūzų, vo
kiečių, rusų, kartais ir kitomis 
kalbomis. Kongresą šaukianty
sis kraštas gauna registracijos

mokesčius, bet drauge įsiparei
goja išleisti kongreso darbus. 
Moksliniai, studijiniai posėdžiai 
paįvairinami išvykomis. Kong
resuose siekiama supažindinti 
su mokslo pažanga antropologi
jos ir etnologijos srityse, išdis
kutuoti iškilusias problemas.
Daugiau dėmesio mokslininkų 

diskusijoms

Pastebėjus, kad studijinės pa
skaitos suėda labai daug laiko 
ir mažai belieka kada moksli
ninkams plačiau savo patyri
mais pasidalinti ir juos išdisku
tuoti, dabar Chicagoje šaukia
mame kongrese siekiama, kad 
paskaitos būtų iš anksto pa
ruoštos, multiplikuotos, kongre
so dalyviams išsiuntinėtos ir, il
gai negaištant su jų skaitymu, 
būtų daugiau laiko skiriama 
diskusijoms

Kadangi kongreso paskaitos 
būna pirmaujančių mokslininkų, 
kurių surinkta medžiaga bran
ginama, tai numatoma, kad už 
leidinius bus net gauta iš leidyk

C R A N E SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už dviejų me
tų Ccrtifikatų sąskaitas.

Minimum $5,000.00

Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 
investavimo sąskaitas.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

PIRMAD. IR KETVIRTAD. 
VALANDOS ANTRAD. ir PENKTAD.

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.
9 v. r. iki 9 v. v. 

9 v. r. iki 5 v. v. 
Trečiad: uždaryta.

lų apie 300,000 dol. honoraro 
kongreso reikalams.

Dėmesys į pažangėjančius
Kongresui jau ruošia savo 

studijas apie 2,000 mokslininkų 
iš viso pasaulio. Jau tai parodo, 
koks čia milžiniškas dalykas 
rengiamas. O dar kiti įsijungs į 
diskusijas, dialogus su kitais. 
Vienas iš šio kongreso rūpesčių 
yra susilaukti atitinkamos re
prezentacijos iš kultūrėjančių, 
bet dar atsilikusių tautų: iš Azi
jos, Afrikos, Artimųjų Rytų, 
Pietų Amerikos. Antropologų 
suvažiavimas Kaire atkreipė dė
mesį, kad su civilizacijos pažan
ga susidaro ir naujų problemų: 
gyventojų prieauglio, taršos, 
nusikaltimų,, narkotikų, alkoho
lio, savižudybių, rasizmo, sek
sualumo, psichinių ligų. Su šio
mis problemomis labiau susi
durs ir pažangėjantieji, dabar 
atsilikę kraštai. Kairo konferen
cija pabrėžė, kad paprastai 
tarptautinėse konferencijose bū
na dominuojama pažangiųjų, in
dustrializuotų tautų atstovų. Jie 
pareiškė pageidavimą, kad IX 
kongresas, įvykstantis Chicago
je, turėtų bent ketvirtadalį at
stovų iškylančių, besivystančių 
tautų.

Todėl Chicagoje įvyksiančia
me kongrese iš 4,000 atstovų 
norima bent 1,000 turėti iš tų 
atsilikusių, pažangėjančių kraš
tų, iš vadinamo “Trečiojo pa
saulio” — ne europiečių ar ame
rikiečių, gyvenančių Azijoje, Af
rikoje, Okeanijoje ir Pietų Ame
rikoje, bet vietinių mokslininkų. 
Taigi norima,, kad ten gyvenan
tieji europiečiai ir amerikie
čiai mokslininkai drauge atsi
vežtų ir vietinės kilmės antropo
logų. Penki mėnesiai prieš kon
greso pradžią jau buvo įsiregis- 

Į travę 2,264 mokslininkai, iš ku
rių 2,000 iš užsienio.

Dauguma pasaulio 
antropologų JAV-se

i Dar kitą, dešimtą, antropolo
gijos ir etnologijos kongresą nu
matoma šaukti kur nors Azijoje 
ar Pietų Amerikoje. Taigi ir dėl

to norima daugiau turėti tų 
kraštų vietinių mokslininkų šia
me IX kongrese, kad jie turėtų 
didesnį patyrimą organizuoti 
dešimtąjį kongresą. Pažymėtina, 
kad apie pusė pasaulio antropo
logų gyvena JAV-se„ ir nebus 
lengva sutraukti tiek atstovų iš 
kitų kraštų, kad kongresas tik
rai atrodytų tarptautinis.

Kultūrinis pliuralizmas

Šį kongresą organizuojant, 
prisimenama, kad jis įvyks JAV 
200 m. sukakties išvakarėse. Tai 
bus proga pasvarstyti JAV il
gametę patirtį, apjungiant įvai
rias tautines, rasines, etnines 
grupes, kuriant vienybę įvairu
me,, ugdant ' tarpusavę grupių 
pagarbą, gyvenant kultūrinio 
pliuralizmo būdu.. Kadangi taip 
naujų, o ir senųjų, pasaulio 
kraštų yra nemažai tokių.kurie 
apjungia įvairias etnines ir kul

tūrines grupes, tai iš kongreso 
grįžtantiems mokslininkams bus 
proga parsivežti naujų idėjų iš 
JAV patirties. Kongreso šūkis: 
“Viena grupė, daug kelių”.

Jau įsiregistravo 2,1/00

Registracija į IX antropologi
jos ir etnologijos kongresą pra
sidėjo 1973 m. gegužės mėnesį. | 
Įsiregistravo 2„414 pasaulio 
mokslininkai iš 96 valstybių. 
Daugiausia iš JAV: net 950, iš 
Kanados 115,, iš Sovietų Sąjun
gos 176, iš Prancūzijos 118, iš 
Indijos 89, iš Japonijos 83, iš 
Italijos 77, iš D. Britanijos 63. 
Įsiregistravo po vieną net iš to
kių kraštų kaip Islandija, Kip
ras, Jordanas, Libija, Fidži, Mo- 
rokas, Haiti. Iš viso iki šiol iš 
Vakarų Europos įsiregistravo 
465, iš R. Europos 317, iš Azijos 
302, iš Okeanijos 42, iš Afrikos 
74, iš P. Amerikos 107, iš vidu
rio ir centro Amerikos 42, iš 
Šiaurinės Amerikos (JAV ir Ka
nados) 1,065. Aišku, registraci
ja kasdien didėja.

Lietuviams atstovavimas
Iš paskelbtojo sąrašo matyt, 

kad Sovietų Sąjunga siunčia 
bendrą, savo delegaciją. Nemi

nima, kad pvz. bus delegatų iš 
Lietuvos. Bet šitokiame svaria
me tarptautiniame kongrese, 
kur bus svarstomi etniniai, tau
tų likimo klausimai, svarbu, kad 
būtų lietuviams atstovaujama. 
Visų pirma, mūsų mokslininkai, 
kurie dirba įvairiuose JAV ir 
Kanados, o net ir Europos uni
versitetuose šioje srityje, turė
tų būtinai įeiti į šį kongresą. 
Lauktume, kad dr. M. Gimbutie
nė, dr. J. Balys, dr. J. Gimbutas, 
dr. J. Lingis ir eilė kitų mūsiš
kių, garsėjančių antropologijos 
ir etnologijos srityse, būtų to 
kongreso dalyviai. Gal net būtų 
galimybės ir energingesniems, 
pažangesniems šios srities stu
dentams, bent stebėtojais, kon
grese dalyvauti. Būtų gerai, kad 
mūsų Lituanistikos institutas 
pasiteirautų apie galimybę su- 
sudaryti lietuvių atstovybę šia
me kongrese ir bandytų nu
kreipti ten atitinkamų mūsų 
mokslininkų delegaciją, šiame 

j reikale mūsų mokslininkai už 
geležinės uždangos išvykimui te
galės parodyti tik tiek iniciaty
vos, kiek leis Maskva, o ir at
vykus jų lūpos pasiliks Maskvos 
kontrolėje, jei norės grįžti pas 
savo šeimas ir prie savo parei
gu

Viena žmonija daugeriopoje 
kultūroje

Kongresas svarbus. Tik kas 
penkti metai toks būna. Jame 
siekiama pasidalinti tyrimais, 
liečiančiais ne tik šiaip antropo
loginius klausimus, bet svar
biausia — aptarti pačią žmoni
jos ateitį Pagrindinė kongreso 
svarstymų problema, pagal jo 
šūkį — viena žmonija daugerio
poje kultūroje. Lietuviai antro
pologai ir etnologai turėtų pa
skatinti ir savo kolegas latvius 
ir estus kongrese dalyvauti, o 
kiekviena Baltų tautos grupė tu
rėtų pasirūpinti kongrese suda
ryti savo tautos atstovybę at
skirai, derinant visų trijų Bal
tijos tautų veikmę draugėje. 
Šio kongreso reikalais galima 
kreiptis į organizacinę būstinę: 
IXth Intemational Congress Of- 
fice, 1126 East 59th St., Chica
go, III. 60637. Pažymėtina, kad 
kongreso nariai turės ir savo 
ženklelį, kuriam projektas suda
rytas konkurso keliu.

Pramogos ir parodos 
kongreso metu

Iš viso kongrese numatyta 85 
atskiros ir bendros sesijos. Jau 
daugiau kaip 1,000 paskaitų 
gauta paruoštų. Kongreso daly
viams bus specialus Gian Carlo 
Menotti operos spektaklis, Smi-

thsonian institutas organizuoja 
stambų įvairių tautų muzikos 
pademonstravimą, bus koncer
tas įvairių pasaulio regionų mu
zikos, bus demonstruojamas 
naujas filmas “Pasaulio šokių 
etnografija”, bus pasaulio tapy
bos, foto parodos, antropologi
nių filmų festivalis, antropologi

nių knygų paroda, JAV ir Ka
nados indėnų darbų paroda.

Mokslininkų kontaktai 
su Chicagos lietuviais?

Bus plati JAV kultuos studi
ja, pravedama mokslininkų ko
misijos, sudarytos iš įvairių tau- 

(Nukelta į 7 psl.)

SK IRTINGE S NI8-
Vidaus išpuošime—Vidaus išplanavime—Namų įrengime

IŠPARDAVIMAS 2 MEN. KRAUTUVĖJ ESANČIŲ BALDŲ
Apžiūrėkite mūsų nuostabų baldų, lempų, kilimų, apšvietimo papuo

šimų ir paveikslų rinkinius. Mes pagelbėsime jums pasirinkti ir pritaikinti 
baldų apstatymus jūsų namams, butui, ar vilai, konservatyviame ar mo
demiškame stiliuje.

ROCKWELI. FURNITURE COMPANY
2615 W. 63rd St, CHICAGO, ILL Tel. 925-1711

4721 Maln SL LISLE, ILL Tel. 964-9797
RA Y KATCHE (Kačinskas) FURNITURE INTERIORS

-- -------------------- ------------ a

KANADA ir UJ3.A.

Pasinaudodami mūšy patarnavimu, geriausiai, 
paremsite savo gimines Lietuvoje, mūšy patarimas 
padės Jums apsispręsti kę paslysti ir kas bus nau
dinga ir praktiška,

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

Nepermatomo nailono medžiaga suknelei $12.00
Gefiūro medžiaga suknelei $14.00
Crimplene medžiaga su blizgučiais $18.00
Gėlėta arba ornamentais crimplene medžiaga. $15.00
Lygi crimplene medžiaga suknelei. $12.00
Dirbtinis mink kailis paltui. $48 00
Dirbtinio nailoninio kailio paltui medžiaga. $27.00
Labai gera vilnonė moteriškiems paltams me

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

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

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

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, Hackney Road, Londonu E. 2.$ England
Telef. — 01739 8734

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą 
arba kitas šalis.

.......................... ..................................

Philomena sako...
DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina Ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų.

5%
Regular

Pa.<»book
Aocount

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj Ir augštl nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą. Jūs 
dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba.

Jei norite įsigyti namą, turėti 
pakankamai lėšų vaikų mokslui ar 
senatvei, laikas dabar pradėti tau
pyti.

j 5‘/4%
»0 Day
I’assbook 
Aooounts

5*/4°/o 6%
$6,000 or 

mare 
Savings 

Certlflcate 
(2 to 10 yna)

$1,000 or 
more 

Savings 
Certiflaate 

(1 to 2 yrą.)

CHICAGO HSE
savings and loan association

6245 south vvestern avenue 476 7576
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Ketvirtasis Liūnės 
Sutemos rinkinys Filmų įvairumai

(Atkelta iš 3 pusi.)

kad nereiktų palikti ir išduoti jų, 
kad nereiktų ilgėtis namų.

Autorė palinko “Niekieno že
mei" motto, paimtą iš Alg. Mac
kaus:

Mes kalbam išgelbėtais žodžiais 
Merdinčios mūsų kalbos.

Faktinai skolintų reikmenų iš 
Mackaus poetinės butaforijos

Mark Twaino herojus ekrane
STASĖ SEMĖNIENĖ

Mark Twain, vienas didžiųjų 
amerikiečių rašytojų ir pasaulio 
humoristų, parašė spalvingą kny
gą vaikams “Tom Sawyer”, pil
ną nuotykių ir vaikiškų jaunatviš
kų išdaigų, bet ir slaptos didakti
kos. Taipgi jis išleido kitą knygą

sandėliuko yra čia nemažai, pta- į / yaik taj .Q meistrSkas kū. 
dedant “peraugtais rūbeliais”, | ri «HuoMt,brory Finn 
“pnlijasiais mėnulio šviesa šal
mais”, ir baigiant pačia kūrinio 
forma — poetizuotu “vedamuo
ju”. Tai suteikė progos kai kam 
pakartotinai priminti, kad Sute
mos esama “neornamentuotos 
kartos generacijos, “nužemintų
jų kartos atstovės”, nerandan
čios savo identiteto. Tai dalinai 
tiesa. Kai eilėraštis pirmą kartą 
pasirodė “Metmenyse’, buvo ta
da protų santėmio laikotarpis, 
ir kai kurie posmai skambėjo 
manifestu:

Lieku Niekieno žemėje, 
kad nebūtų 
nei Jūsų, nei Anų — 
Tik Tu ir aš, ir Tu, 
ir mūsų kalba, 
pakilusi paukščiu 
iš pelenų, —

Šiandien paskirų posmų reto
rika, mažiau pagaunanti,, bet 
kaip išsakymas alienacijos “Nie
kieno žemė” savo emociniu tū
riu ir sugestyvumu ilgai dar ras 
atgarsį daugelio kartų sielose.

Gal būt, lygiausias savo nuo
taikų spektru ir intymiausias 
iš visų “Badmečio" eilėraščių 
yra “Dainelė su priedainiu”. Ja
me Sutema parafrazuoja neaiš
kios kilmės, bet žmonėse papli
tusią dainelę “Išėjo tėvelis j 
mišką”. Poetei puikiai pavyksta 
išlaikyti baladės koloritą, liau
dies dainų dvasią ir paprastumą.

Visumoj akivaizdu, kad Liūnė 
Sutema stengiasi naujinti, plėsti 
savo vaizdyną,, vis labiau pasi
kliaudama tiesioginiais, realis
tiškais įvaizdžiais. Bet kelias 
ilgas. Pernelyg dar dažnai pasi
kartoja jos posmuos vaizdai, iš
šauktą asociacijas su fiziniu 
skausmu; peiliai, šukės, kapo
jančios krušos, erškėčiai, geluo- 
niai. Ilgainiui tai dvelkia mo
notonija. Nesėkmingu bandymu 
laikytumėm ir jos posūkį į zoo
logiją. Dažnai jos simboliais 
tampa žvėrys: vilkai, baltieji lo
kiai (“kurių letenos kietos ir 
slidžios, kaip ledas, ir nekvepia 
•liepom nei medum” sic!), dram- 

> bliai. Nelaimei, tos puošmenos
— pakuliniai žvėrys iš žaislų 
krautuvės. Nenuostabu, kad toks 
autorės laisvas elgesys su Die
vulio tvarinija leidžia gimti to
kiom gimnazistiškom, naiviom 
eilutėm, kaip ši, vaizduojanti 
liūties pradžią:

visai kaip skaUytc'jas juos įsivaiz
duoja perskaitytoje knygoje: Mis-: 
sissippi — plati ir smagiai plau
kianti, o Jaekson sala — visa ža- 

j lia, tanki ir žalumynų pripainio
ta, lyg džiunglės, dar jokių tele
fonų stulpų nepažįstanti ir ne
suteršta, nė piknilcautojų nepa
liesta.

Šitokiose natūralios gamtos de
koracijose režisierius Don Taylor 
ir rašytojai Richard ir Robert 
Shermanai pastatė nepretenzin
gą, kuklų, bet smagų filmą, lydi
mą muzikos ir dainų.

Nemažai gerai atmenamų sce
nų čia liko vis dėlto nepraleista. 
Tetos Polly legendairinė nublu
kusių lentų tvora vėl dar sykį 
nubaltinama. O Tom su savo 
draugu Huck aplanko vidurnaktį 
kapines, besinešdami užkasti ne
gyvą katę. Ir, žinoma, Tom su 
savo geltonkase drauge Becky 
paklysta požemio urve. Tik šį sy
kį jie neranda negyvo indėno 
Joe, bet jis gyvas vaiko juos po 
visą urvą. Tai lyg trečio veiksmo 
kulminacinis taškas.

Herojai vykusiai parinkti. 
Johnny Whitaiker, gerai žinomas 
iš televizijos serijų “Family

”, vienas 
j iškiliausiųjų Šios rūšies kūrinių 
; JAV literatūroje. Šiuo metu rusai 
| stato f i lmą tuo pačiu pavadini- 
mu.

Dabar Reader’s Digest nutarė 
paversti “Tomo Sawyerio nuoty
kius” ir muzikiinTi filmu “Tom 
Sawiyer”. Tai paprastas, ibe pre
tenzijų, spalvingas, vaizdingas ir 
melodramatiškas filmas — niekad 
perdaug rimtas. Puiki medžiaga 
vaikams praleisti atostogų vaka
rus ne daužantis gatvėmis, žiū
rint šį žavingą filmą.

Filmas daugiausia susuktas 
Hannibalo miestely Mo. ir jo apy
linkėse, kur gyveno šis iškilusis 
gražinės literatūros plunksnos 
valdytojas Samuel Langhome 
Clemens, pasivadinęs slapyvar
džiu Mark Twain. Kadangi mini
mi įvykiai vyksta apie 1876 m., 
tai filme tiksliai atvaizduotas to 
laiko (periodas. Ekrane vaizdai, Affair”, raudonplaukis papurgal-

Nuotrauka Algirdo GrigaičioVisą vasarą dainavo
Žiogas, linksmas tinginys...

aktorių eilėse niuo Elizabeth Tay
lor ir Judy Garland laikų.

Pats filmas gal ir netaps vaikų 
klasiku. Jis neprilygsta tokiam 
“The Wizard of Oz”.

Muzikinė pusė kiek silpnoka. 
Aktoriai nėra dainininkai ir toje 
srityje jie nėra nepralenkiami, 
dainai jų liežuvis čia nėra lanks
tus.

Nors ir su kai kuriais trūku
mais, bet filmas vis dėlto patiks 
mažiems ir dideliems. Nors ir 
praėjęs piro “cenzūrą” (Huck čia 
nes'keikia), filmas vis dėlto nuo 
knygos toli nenušokęs. Aplamai 
režisierius norėjo, matyt, pasekti 
Walt Disney pavyzdžiu — duoti 
vaikams ką nors aukštesnio.

MIRĖ FILMU KŪRĖJAS
Arthur P. Jacobs, 51 m., ištik

tas širdies smūgio mirė Beverly 
Hills, Ela. Jis buvo pastatęs fil-

mus: Doctor Doolittle, Tom Saw 
yer, PI a not oi the Apes.

NUOSTABI KOMPIUTERIŲ 
PAŽANGA

Stanfordo universitete sudary 
tas kompiuteris, kur televizijo 
kamera diriguoja mechanine 
rankas, kurios paima vanden 
siurblio dalis, sujungia jas ir su 
veržia varžtais. Sudaryti kam 
piuteriai, kurie iš sugadinti 
plokštelių atkuria dainininko bal 
są, kurie gali pakartoti žmogau: 
judesius ir net “mąstyti”. Jie sa 
votiškai daro “sprendimus”, tur 
“atmintį” ir “pasimoko” iš klai
dų, pagerindami savo veikimą 
Mokslininkai sako, kad ateityj 
kompiuteriai galės vadovauti fab 
irilkų gamybai, galės nustatyti li
gos diagnozę, išpranašauti orą 
skaityti (knygas ir atlikti daug ki
tu nuostabių uždavinių.

Žvėrynas saulėlydį plėšo vilkais, 
Žirafom drasko medžių lapus, 
Drambliais išklampoja gėlynus...

vis su strazdanota nosyte atvaiz
duoja priimtiną Tomą Sawyer, 
nors jo plaukai i.r per daug susi
raitę. Celeste Hobm yra tetos

IMPER1AL — VALI ANT

Nuo 
1914 M e t ų
Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą. 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.

Polily įkūnijimas. O Warren 
Oates laisvai iškrylpuliiuoja mies
telio prasigėrėlio rolėje, apgau
lingai apkaltintas žmogžudyste 
(vietinio gydytoljo).

Huckleberry Finn vaidmeny 
Jeff East išvežė sunkiai įkandamą 
jaunuoliui rolę. Beveik neįmano
ma rasti 1973 metų Amerikoje 
dvylikos metų berniuko, kuris pa
sižymėtų tokiu įgimtu sąmojum, 
išmanymu ir laisvumu, ką 
Twain su kaupu aprašė savo nu
mylėtame herojuje Huck Finn.

Didelį žiūrovų dėmesį patrau
kia Bedky, suvaidinta mėlynakės 
blondinės, žavėtinai simpatingos 
mergaitės, vardu Jodie Foster. Ji 
turi būti iir meili ir graži, bet ji 
turi būti kartu įtikinanti, o ne 
kokia filmo porcelianinė lėlė. 
Tokia ji ir yra. Ši mergytė yra 
labiausiai prasikišančių vaikų

•t

Rankomis ispiaustyti paveikslų 
rėmai, pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginia 7-7258 - 59

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

YOUR 
CHOICE

HELP

17 TP1717 F0R r rilLlL saving

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000.00

CIIRYSLER — PLYMOUTH —

BALZEKAS MOTORS
Tel. VI 7-15154030 Archer Avenue

Now ... A New Service From Balzekas!

AUTO RENTAI $6 Day
NEW PLYMOUTHS: Rates start at $6 Day, 8c Mile 

For Rentai* Call lfflke Kool at VI 7-1515

J Nauji 1973 PLYMOUTH, 2 dr. BUSTER 52,376,00 
C Nauji 1973 CHRYSLER 4 dury — nuo $3,695.00 

Į K Daugumas automobilių turi Air Condltianing.

1 Yra likę keletas nauję 1972 metę 4 dury 
| PLYMOUTH tik už $1,864.00
£ VARTOTI gerame Btovyje AUTOMOBILIAI parduodami 
> URMO KAINA.

Turime naujų ir vartotų STATION WAQON.

Seniausias CHRYSLEB prekybininką* Chicagoje
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Panašiu pertorsavlmu skamba 
ištisai eilėraštis “Ginuosi”, kurį 
skaitant, susidaro įsūdis, tarsi, 
operuodama knygiškais vaizdais, 
Liūne Sutema sąmoningai paro
dijuotų save.

Visa tai, mūsų manymu, lite
ratūrai nereikalingi skarmalai, 
dengiantys gyvą kūną, kuris, 
kaip mes visi, tik jautriau, visa
pusiškiau išgyvena alienaciją, 
lygiai, kaip mes visi, blaškosi 
tarp desperacijos ir vilties. Visa 
tai tik trukdo skaitytojui išgirs
ti autorės balsą, kuris neretai 
pratrūksta frustracijos viršpil- 
niu, bet kuris atskleidžia nenu- 
dailintą, gerokai pavargusio, ge
rokai vienišo, bet išdidaus, iš
tvermingai kažką saugojančio 
žmogaus portretą. Bruožus, ku
rie kartais neįžiūrimi iš paskiro 
eilėraščio, bet išryškėja iš rin- 
kinio vis umos.

Choose a sėt of Four attractively decorated 10 ounce stacker 
coffee mugs . . . or . . . your choice of unusual cushion 
seats for patios, the beach, picnics etc. Each cushion is 
printed on both sides. Any one of these three gifts are 
yours free when you open a savings account of $200 or 
more, or add that amount to your present account. Offer 
good through July. Limit one gift per family. Sorry gifts 
are not mailable.

DIVIDEND CHECKS MAILED MONTHLY

Earn
On 1 yr. certificates of 

$1000 or more

Earn
On 2 yr. certificates of 

$5000 or more

SEE US FIRST FOR HOME LOANS
Low interest rates . Minimum Charges 

Earn 3 % On escrow accounts

■S

i■

■

Equal Housing Lender
_ .___ , MEMBER F.S.L.I.C. WASHINGTON, D.C.amt

tllOliy 1447 South 49th Court Cicero 60650 
j Telephone 656-6330 and 242-4395

Open Mon. 9-8, Tues,-Thurs, Fri. 9-5. Sat. 9-1; Closed Wed. & San

Telephone 656-6330 and 242-4395

LIETUVIU BENDRUOMENES EKSKURSIJA | EUROPĄ 
organizuojama šiais metais rūgs. 4-18 d.d„ pačiu gražiau
siu metu Europoj - praėjus karščiams, prieš rudens žvarbas.

BUS APLANKYTA LONDONAS — PARYŽIUS — ROMA 
Ekskursija organizuojama su JAV LB CV pritarimu ir ragini
mu visiems lietuviams joje dalyvauti.
Europoje ekskursiją globos LB vadovai ar atstovai:

LONDONE — Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga (Z. Juras) 
PARYŽIUJE — LB Prancūzijos Krašto Valdybos Ptrm. Kun. J. Petrošius 
KOMOJE — Prelatas A. Jonušas

I ekskursijos kainą įskaitoma ke- 
= lionė lėktuvais, viešbučiai, maistas 
E daugumoje veltui, įdomesnių vietų 
= lankymas (daugumoje su lietuviškais 
E paaiškinimais) ir kt.

Prašykite brošiūros su kainoraš- 
= čiu ir pilnomis informacijomis. Kelio- 
= nės kaina bus apie 100 dol. pigesnė, 
g negu panašios kelionės, gaunamos per 
= kitas organizacijas.

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
ROMAS KEZYS, Pres.

2129 K n a p p S t. 
Brooklyn, H. Y. 11229 
Tai. (211) 7 6 « • 3 3 0 0
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Tik nepramiegokim
< Atkelta iš 5 pusi >

tų. Gilinant tuos tyrimus, bus 
pravesta Chicagos 20-ties etni
nių grupių studija, kam. jau ruo
šiama medžiaga, įrašant j doku
mentines juosteles ir filmus, ką 
atlieka Illinois universiteto Chi
cagos Circle padalinio profeso
riai ir studentai. Peržiūrėję 
tuos dokumentus, suvažiavusie
ji mokslininkai eis į atitinka
mas etnines bendruomenes be
tarpiškai jas stebėdami ir giliau 
studijuodami. Reikia tikėtis, 
kad mokslininkai kontaktuos ir 
lietuvius.

> šį kongresą organizuojant, 
Chicagos universiteto prof. dr. 
Sol Tax pašventė tam dvejus 

. metus, siekdamas tą kongresą 
padaryti vaisingesnį. Jis pvz. su
organizavo prieškongresinius 
kai kurių šakų mokslininkų su
sitikimus. Pvz. žmogaus biolo
gijos specialistai rinksis į Way- 
ne universitetą Detroite, etnolo- 

~ gai ir muzeologai rinksis Mil- 
waukėje, socialiniai antropolo
gai rinksis Oshkosh mieste.

Kita prieškongresinė konfe
rencija šaukiama 15-18 metų 
jaunimui iš visų pasaulio dalių, 
siekiant tirti jaunimo vaidmenį 
pasaulyje. Čia planuojama švie
timo ir socialinė — bendravimo 
programa, siekiant ugdyti drau
giškumą, kitų kultūrų pažinimą 
ir pagarbą joms, taip pat sie
kiant dalintis idėjomis,, besiri- 
šančiomis su žmonijos ateitimi.

Ruošiama kažkas epochinio
Kongresas vyks anglų, pran

cūzų, vokiečių, rusų ir ispanų 
kalbomis, reikale duodant verti
mus ir kitų kalbų. Perteikiama 
bevieliais radijo aparatais. Ne
bus mikrofonų, ir kiekvienas, 
užsidėjęs ausines, galės netruk
domas klausytis sau norima kal
ba.

Kongreso paskaitos ir disku
sijos bus išspausdintos, sudary
damos ištisą 100 tomų knygyną. 
Taigi, čia ruošiama kažkas epo
chinio, ir svarbu lietuviams ta
me didžiame istoriniame kultū
riniame įvyky dalyvauti.

Jaunimo skyrius mokslo 
kongrese

Besistengiant įjungti jaunąją 
kartą į tą didelį kultūrinį užmo
jį, buvo sušaukta jaunimo kon
ferencija Chicagoje, į ją iš kiek
vienos valdinės ir privačios 

'•■i Cook apskrities aukšt. mokyk
los pakvietus dalyvauti po du 
trečio kurso moksleiviu. Dele
gatai vienbalsiai nutarė, kad 
jaunimo padalinys prie šio kon
greso turi būti. Jie nusprendė 
posėdžiauti Field muziejaus pa
talpose, Roosevelto,, Chicagos 
universitetuose, čia jų vadovais 
bus atitinkamų šakų specialis
tai. Iš kiekvieno krašto kviečia
ma atsiųsti po 2-4 atstovus tarp 
15 ir 18 m., kiek galima tokius, 
kurie mokėtų anglų kalbą. Da- 
j lyviai gyvens universitetų bend

rabučiuose, dalyvaus tokiuose 
seminaruose, kaip religijos, ur
banistikos, tarptautinės taršos. 
Kiekvieno krašto atstovai pade
monstruos savo šalies ypatingu
mus meno, muzikos, filmų for
momis. Aplankius Field muzie
jų, bus diskutuojama kultūrinių 
eksponatų reikšmė. Kongreso 

’ organizatoriai šią jaunimo kon-l 
ferenciją nori padaryti lyg savo
tišku tarptautiniu sąjūdžiu, su 
savais vienetais visame pasau
lyje, kad tai būtų šaltinis pasau
lio jaunimo nuomonei patirti iri 
ją iš dalies formuotų.

Ifūai/ studentų ir jaunimo or
ganizacijų centrai, savo tarpe 
susižinoję, turėtų kontaktuoti 
konferencijos rengimo vadovy
bę ir ieškoti galimybių, kad ir 
lietuviams tam sąjūdy būtų at
stovaujama. Jei čia susidarytų 
sunkumų, tai dar lieka kelias 
dalyvauti patenkant per mo
kyklų atstovybes į tą jaunimo 
konferenciją, organizuojamą 
prie milžiniškojo antropologijos 
ir etnologijos kongreso.

Juozas Prunskis

I

Vasara užmiestyje Nuotrauka Algirdo Grigaičio

TAIKOS IR NEPRIEVARTINĖS 
AKCIJOS ONTOLOGIJA

I jų, kaip Mahatma Gandhi, Diet- damas liturginis kalendorius iir 
j ridi Bonhoffer, Martin Luther rytinių bei vakarinių (ipagal bre- 
King, Thomas Merton, Simone viorių) maldų gaidos, 
Weil, net ir dabartinių kontro
versinių maištautojų, kaip bro
lių Berrigan, kun. Groippi, bet 
taip pat ir Pietų Amerikos arki
vyskupo Dom Helder Camaros, 

1 JAV vyskupų ar ir net pačių po
piežių.

Veikalas įdomus ir naudingas galintos atlikti ir be muzikinių 
tuo, kad atkreipia dėmesį j sočia- instrumentų. Knyga turi 226 psl.,
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Nemažai gyvumo rodanti Pau- 
list Press leidykla parūpino nau
ją pasisakymų rinkinį: Peace and 
Nonviolence” (1973 m. 174 psl., 
kaina 4 dol. 50 et.). Knygą sure
dagavo Taikos studijų ir kūrybin
gos neprievartinės veiklos sąjū
džio steigėjas ir direktorius kun.

E. Guinan. Čia surinkti straips
niai, essays, teismų sprendimai, 
poezijos ištraukos, laiškai taikos ir 
neprievartinės akcijos klausimais. 
Ontologija apima kelių šimtme
čių (laikotarpį ir čia matome pa
reiškimus reformacijos laikų 
Erazmo, Victor Hugo, William 
Penn, Leo Tolstojaus, Mark 
Twaino, bet taip pat ir vėlesnių-

giesmės' 
kiekvienai savaitės dienai bei at
skiriems laikotarpiams: advento, 
Kalėdų, gavėnios, Velykų, o taip 
pat įvairių šventųjų. Parūpintos 
ir šv. Rašto skaitymų tūbelės.' 
Psalmių, giesmių ir maldų melo
dijos gragoriniškos ir įprastosios, j

American Travel Service Bureau, vadovaujamas Walter Rask-Rasčiaus- 
ko, organizuoja turistines ekskursijas Į Lietuvą. Jo ekskursijos tvarkin
gai suplanuotos, vyksta sklandžiai ir visos grupės turi patyrusius pa
lydovus. Ekskursijų maršrutas sekantis:

6 DIENOS LIETUVOJE
5 DIENOS VILNIUJE (Įskaitant dienos kelionę j TRAKUS)

1 DIENA KAUNE
■

• linius reikalus atskirose valstybė- 
1 se ir tarptautinėje plotmėje, ta
čiau atgrasus kai kurių onto'o- 

: gijos dalyvių per didėliu radika
lumu ir puolimu demokratiškų 
JAV, nieko už dar didesnius nu
sikaltimus nesakant Sovietų Są

jungos air kitų marksistinių kraš
tų vadovams. (jp)

KOPERNIKO 500 M. SUKAK
TIES PARODA

kaina 5 dol

LIŪDNOJI DACHAU 
STATISTIKA

Eugen Weiler paskelbė Miun
chene studiją, pagal kurią susek- 

i ta, kad nacių Dachau koncentra
cijos stovykloje buvo kalinti 2,798 

I dvasiškiai, iš kurių 94 7 procentai
j buvo katalikų kunigai, daugiau- 

s:a lenkai. Buvo ir lietuvių, pvz. 
Vištyčio klebonas Jurgis Parah- 
cevičius įniręs 1962 m. New 
Yorke.

Mokslo ir pramonės muzieju
je, Chicagoje, iki rugsėjo 3 d. 
vyksta Koperniko paroda, suruoš
ta minint 500 m. nuo to didžio-

TURISTU STATISTIKA
Vatikano laikraštis “L’Osser- 

jo astronomo gimimo. Muziejaus vatore deUa Daminjca” apskai- 
įprezidantas D. M. MacMaster čiud]-a> kad 1975 Stasiais me- 
skelbia, kad tai pati pilniausia pajs Romą aplankys 4 milijonai 
paroda apie Koperniką iš visų Ii- i turistų, 
įgi šiol organizuotų. Be kitų da
lykų, yra išstatyta 30 originalių 
astronominių instrumentų ir do
kumentų iš Koperniko laikų — 
500 metų senumo. Jie gauti iš Jo- 
gailaičių universiteto Krokuvoje, 
Lenkiijoije. Įėjimas į parodą nemo
kamas.

LITURGINIO GIEDOJIMO 
KNYGA

Aktyvi Fides leidykla, veikianti 
prie Notre Dame universiteto, 
•Indianoje, šiemet išleido liturgi
nio įgiedajimo knygą “Morning 
Praise and Evensang”. Čia diuo-

DAR YRA KELIOS VIETOS sekančiose ekskursijose:

Nr. 10 Rugpiūčio mėn. 22 d. 14 dienu kelionė
Iš CHICAGOS — $872.00 Iš NEW YORKO — $772.00

5 dienos Lietuvoje — 5 dienos Tallinne (Estijoje

Nr. 11 Spalio mėn. 1 d. 15 dienų kelionė
Iš CHICAGOS — $782 0O Iš NEW YORKO — $682.00

5 dienos Lietuvoje — 5 dienos Rygoje (Latvijoje)

"GOOD NEWS" BULLETIN

“Increased earnings” for all new and existing certificate savings 
accounts at Standard Federal Savings goes into effect on tūly I, 1973.

This means our 6% savings certificate will now yield 6.27% 

annually on interest compounded daily for one year.

For customers of our 5%% savings certificate, the yield In
creases to 6% on interest compounded daily during a one-year period.

Customers of our 5'/4% Savings certificate wlll earn 5.47% on 

Interest compounded daily for one year.

These new top yields are reason enough to save wlth us.

Standard Federal Savings. Looking out for your interest sinoe
i.

SlflND/iRD

AND LOAN ASSOCIATION
4192 ARCHER AVENUE ATSACRAMENTO/CHICAGO, ILLINOIS

H0*.
HOURS 

MON.,TUES„THURS., FRI.
9A.M.TO8P.M.

SAT. 9 A.m. —12 NOON 
VVEDNESDAY 

NO BUSINESS TRANSACTEO

PHONE MM 140

INTEREST COMPOUNDED DAILY ON ALL CERTIFICATE ACCOUNTS / Deposits receivecj 
by the lOth of the month earn interest from the lst if the funds remain on deposit to the end of 
the interest period. Deposits after the lOth earn from date of receipt.

i

UŽSISAKYKITE DABAR 
TIK PER INTERTRADE 

EXPRESS CORP.
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVĄ
SPECIALIŲ RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMUS
INTERTRADE EXPRESS
CORP. pirmiausia pasakė apie 
tai, o jūsų giminės pritarė.

Su specialių rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali gauti 
Viską, ką tik nori, už dalelę 
reguliarios kainos. Tai tas 
pat, kai jeiti į krautuvę su 
100 dol. ir už juos gauti 200 
dol. ar 300 dol. vertės prekių, 
o gal net daugiau.
INTERTRADE EXPRESS 
CORP. mielai jums nemoka
mai prisius įrodymą. Specia
lių rublių pažčmėjimus galima 
paversti j reguliarus rublius 
aukščiausiu kursu.
SU PILNA GARANTIJA 
GREIČIAUSIAS 
PATARNAVIMAS
Pažymėjimai pristatomi maž
daug per tris savaites. Vieno 
spec. rublio kursas yra $2.70.

TAS KURSAS APIMA VISKĄ. 
NĖRA JOKIŲ KITŲ 
MOKĖJIMŲ.

REIKALAUKIT MŪSŲ NE. 
MOKAMO ILIUSTRUOTO 
KATALOGO

Ufeakykite Dabar.
Užakykite tik per 

INTERTRADE 
EKPRESS CORP.

125 Kast 23rd Street 
Penktas aukštas 

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

LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI

Pilnai garantuotas 
greičiausias pristatymas

Pasirinkite iš šių modelių 
ZHIGULI VAZ 2101

US $3653.00 
NAUJAUSIAS PAGERINTAS 
EXPORT MODEL 
ZHIGULI VAZ 2103

US $4186.00
FURGON STATION 
WAGON US $4025.00
EXPORT MODEL 
moskvitch 412 ie

US $3703.00 
MOSKVITCH 408 1E

US $3405.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968

- US $2335.00

REIKALAUKIT 
SPECIALAUS BIULETENIO 
SU AUTOMOBILIU 
PAVEIKSLAIS, 
APARTMENTAIS, 
NAUDOTAIS RŪBAIS 
SVEČIAMS IŠ USSR 
REIKALAUKITE MŪSŲ 
SPECIALIU BIULETENIŲ.

MES TURIM 24 METU 
PATYRIMĄ
ŠIAME BIZNYJE IR 
TAIP PAT TURIM 
TŪKSTANČIUS 
PATENKINTI/ KLIENTŲ.

14 dienų kelionė
Iš NEW YORKO — $687.00

Gruodžio mėn. 19 d.
Iš CHICAGOS — $787 00

5 dienos Lietuvoje — 5 dienos Rygoje (Latvijoje)

Prašome registruotis, nes dalyvių skaičius grupėse ribotas, {mokėjimas 
asmeniui $100.00. Paskelbtos kainos — gyvenant dviese kambaryje; 
atskiras kambarys — $85.00 papildomo moksčio.

ALL A1R FARES SUBJECT TO CHANGE AND. OR GOVFRNMENT
APPROVAL

Nr. 12

E
Visais kelionių reikalais prašome kreiptis j:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
Telefonas (312) 238-9787Chicago, Illinois 60643

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti Į Ameriką; teikiame 
informacijas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus, parūpiname 

vizas ir bilietus.

9727 SOUTH WESTERN AVENUE

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA A VE. . Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-39

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, H<L. Tek OLympic 2-1003

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213
11028 Southwest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410

LAIDOTUVIŲ direktoriai
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS IR SŪNUS -

TRYS MODERSIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst Street 
1410 S. 50th Avė., Cicero

Tel. 476 * 2345 
T0wnhall 3-2108*09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

E U D E I K I S
OOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. DAIMID 

Laidotuvių Direktoriai 
Trys Modemiškos Koplyčios: 

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

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741-2
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BRANGIEJI BROLIAI DOMEIKOS
Gaili kaip nori kritikai ir filo-į teismą paduoti Lietuvių rašyto

jų sąjungą, negavęs paramos, ga
li į teismą paduoti Lietuvių fon
dą, Altas gali paduoti Lietuvių 
bendruomenę, kad ji pinigus ren
ka, LB gali paduoti Altą j teismą, 
kad informacinio leidinio apie 
Lietuvą neišleidžia. Tiesa, Šios 
dvi institutaijos ipakariaiuna, bet 
būtų įdomiau, jeigu pasibylinėtų. 
Na, viena jaunimo organizacija, 
arba net jos skyrius, gali padub
ti i teismą kitą organizaciją, kam 
jos narius vilioja. Garbės nariai 
gali paduoti į teismą kitus narius, 
arba net valdybas, kad šiem per 
maža pagarbos skiria, o dailinin
kas gaili paduoti į teismą kritiką, 
kad šis per mažai jo darbus iškė-

sofai, gynėjai ir peikėjai kalbėti 
apie lietuvių literatūrą, kas išliks 
ir kas neišliks, o gaili daug ko ir 
neišsipildyti. Gali būti užmiršti 
rašytojai ir jų knygos, bet viena 
knyga liks per amžių amžius, tai 
Dovydėno “Broliai Domeikos”, 
liudijanti', kad lietuvis nori ieško
ti teisybės, kad jos vis ieškos ir 
bylinėsis, kad brolis lietuvis, taip 
sakant, nepas’duos kitam broliui 
lietuviui už nosies vedžioti ir ne
sileis spjauti ant skrybėlės, geriau 
pirma jis pats kitam apspjaus.

Ir toks lietuvių brolių domeikų 
nusistatymas tikrai maloniai džiu
ginantis, juk kas būtų iš lietuvio, 
jeigu jis nenorėtų pastatyti ant 
savo. Būtų tikras vargšas, nus
kurdėlis. Paimkim, va, kad ir Bal
fą. Bolševikai “Tiesoje” penketą 
straipsnių parašė, tiesiog iš bai
mės griūdami, kad skudurai Mask
vos neišgriautų, paskui atskirą 
knygą iŠle:do, o tas Ralfas nė iš 
vietos, stovi kaip stovi. Na, o bro
lis' lietuvis, broliškosios Šalpos 
meilės sklidinas, tik žybt ir vos 
ant šono Balfo nepatiesė, Brolių 
Domeikų pavyzdžiu teisybės dėl 
vištos grobų ieškodamas Tiesiog 
ir malonumas buvo skaityti, kaip 
nuostabūs lietuvybės mylėtojai 
parodė amerikiečiam, kad lietu
viai labai myli savo artimą, iš 
tos meilės net vagimis vienas ki
tą išvadinti ir kalėjiman paso
dinti pasiryžę. Ką gi, lietuvis ne 
koks ten žydas, kuris nieko nėra 
girdėjęs apie brolius Domeikas, 
jis pas kokius ten gojus niekada 
neis, kad jo reikalus teismu iš
spręstų.

Na, anuos Balio meilės pilnus 
brolius, kurie į didžius žygius jo
jo, galėtų pasekti ir kiti lietuviai. 
Tiesa, teisybės ieškojimo savoj 
spaudoj niekada netrūko. Bro
lis lietuvis, pasišlėpęs už kam
po, mėtė j kitą brolį plytas, kad 
net nežinai kas iš kur. Vienas at
viras mėnraštis tiek už kampo 
slapstydamasis .plytom mėtosi, 
kad iš netyčių ir savo broliui už 
kito kampo stovinčiam užkerta. 
Vis vardan tos teisybės. Koks 
nors šaunus kritikas mano, kad

tradiciją, kad mes vis gintume sa
vo teisybę. O jeigu koks nors a- 
merikanas nusistebėjęs pasakys, 
kad jis tokių juokdarių per visą 
gyvenimą nėra matęs, tai irgi 
reikia džiaugtis, tai reiškia lietu
vio iškėlimą į aukštumas.

Baigiant šiuos reikšmingus ap
tarimus, tenka pacituoti advoka
to rytmetinės maldos dalį:

Juk taip aišku, kaip kad iš 
nepausdinto rašto, 

Kad šioje žemėje skubiai pra
bėga laikas, 

Todėl tegu lietuviai bylinėjasi 
be galo ir be krašto, 

Kaip Dovydėno tie broliai Do
meikos.

P.U.
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TAUTOSAKOS PAGALVĖ

“Kokie kalnai aerodrominio 
liaudies meno, kokios krūvos 
epigoninių tautosakinių poemų. 
Kiek grafomanų atrado užuo
vėją folkloristinėse rezervaci
jose. Koks daugelis neatsispy
rė pagundai nusmegti šilto tau
tosakinio provincializmo pata- 
luosna... Ir vis dėlto, visa tai 
pasvėrus... tautosakos nauda at
sveria žalą”.

Alg- Landsbergis

Domeikos pas teisėją

lė, o solistas taip pat gali paduoti 
į te:smą vertintoją už balo nu
vertinimą Žodžiu, gali bylinėtis 
menininkai ir biznieriai, gali by
linėtis ir privatūs asmenys, vis 
vardan teisybės ir tėvynės. Pvz. 
tu galį paduoti j teismą žmogų, 
kad šio duktė ištekėjo už palio
ko ir, taip sakant, kavose dėl Vil
niaus pakenkė, o kitas gali duoti 
į teismą, kad jo sūnus vedė italę 
ir pakenkė iš viso lietuvybės išsi
laikymui išeivijoje. Žodžiu, gali
mybių bylinėtis yra nuostabių, 
svarbiausia, kad tos galimybės y- 
ra vis ne dėl ko kito, bet dėl tavo 
brolio, artimo ir tėvynės Lietuvos 
garbės.

Žodžiu, reikia visiems pasis
tengti, imti pavyzdi iš broliškos 
šalpos darbuotojų bei visų kitų
kovingųjų, kad mes garbingai tęs- ; Sovietinė meška labai išsiilgusi su 
tume Dovydėno Brolių Domeikų I puvusių vakarų medaus.

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS
jis labai nusivokia moksle, todėl 
bando lietuviškų vadovėlių kri
tika verstis. Bet, kad niekas nesu
žinotų kas jis, nes paskui ko gero 
į profesorius gali koks Notre 
Dame pakviesti, tai plytelėm iš 
už kampo į tą vadovėlį kerta.

Atsižvelgiant į šiuos lietuvių 
kovinius laimėjimus ir pasieki
mus, reikia manyti, kad ir toliau 
lietuviai bus nuostabūs Dovydė
no Brolių Domeikų tradicijų tę
sėjai. Pvz. negavęs premijos, gali

Eilėraštis apie Blatą
Komunistinėj “šluotoj” 1973 m. Blatą, išryškindamas tarybinius 
kovo mėn. numery J. Visockis ekonominius laimėjimus, 
rašo apie spekuliacijos viešpatį

Kai kartą įpykom, kai vyriškai stojom — 
‘‘Neliks anei dulkės iš blato” — kartojom 
ir skaldėm į šipulius, malėm į dulkes: 
tegul tik išdrįsta dar blatintis, mulkisl.. 
Bet uošvė paprašė stiklainiams dangtelių, — 
Prekybos valdyboj klūpojau ant kelių, 
rankas bučiavau ir aimanavau, — 
nors karkis — dangtelių vis tiek negavau. 
0 draugas Anupras nesnaudė tą metą — 
dangtelių pripirko trims metams “per blatą”...

Prašo pinigų
Poetė J. Vaičiūnienė “Lais

vojoje Lietuvoje” išspausdino 
12 posmų eilėraštį “Prašau ku
nigų”, kurio kiekvieno posmo 
paskutiniai du žodžiai yra “pra
šau kunigų”. Mūsų nuomone.

šiais aukų rinkimo laikais būtų 
daug įdomiau, jei eirėraštis bū
tų pavadintas “Prašau pinigų”, 
o kad tai labai gerai išeina, pri
dedant pavyzdžiui porą posmų:

Su ošiančio laiko vandenim sudrumstais,
Su patinusioj upėj nuleistais tinklais,
Su žuvim nebylėm namuose be dienos, be langų — 
Prašau su žibintais krante pinigų.
Su nakties aklume pakantria šviesele,
Su gyvuonio šaka sulankstyta, žalia,
Su gamiukais ant suliepsnojusių kluono stogų — 
Prašau su balzamo lašais pinigų.

Anglų kalbot gelbėtojai

“Toli su lietuvių kalba nenu
važiuosi. Vaikams tiktai angliš
ką akcentą gadina”’, — porino 
mano giminaitis, inžinierius iš 
profesijos,, daugelio lietuviškų 
organizacijų vadovas, tautinių 
švenčių proga paskaitas drožia, 
kad net salės langai rasoja...

štai tau, — galvoju vienas 
sau, — atsirado dar vienas ang
liško akcento ir anglų kalbos 
švarintojas. Be reikalo anglų 
rašytojas Bemard Shaw paliko 
savo turtą anglų kalbai sutvar
kyti. Mano giminaitis ir į jį pa
našūs be pinigų tai padarys”

Br. Zumeris 
“Laivas” nr. 7

Valerijonas ir tautiškumas
“Laikrodis negali būti sustab

dytas, reikalaujant, kad lietu
viai gydytojai ir šiandien nau
dotų tik valerijonų lašus, kaip 
visuotinį vaistą. Valerijono la
šai kai kuriems mūsų sukelia 
tautinių asociacijų, bet jie nie
ko neturi bendro nei su tautiš
kumu,, nei su gera medicina”.

Prof. Vyt. Bieliauskas

DRAUGŲ KALBA
Komunistinė “Vilnis” apie 

komunistinę Kiniją
“Kinija pasauliui prisistato 

kaip socialistinė šalis, bet užan
tyje turi peilį, kad socializmą 
paplovus, jo laimėjimams pa
stoti kelią”.

8. J. Jokubka 
“Vilnis” birželio 7 d.

GYVENIMAS IR 
PRAKALBOS

“Lietuviška partijos susirin
kimas. Kruta kelios žilos gai
vos. Vieno duktė už svetimšalio, 
kito vaikai lietuviško žodžio ne
suranda, trečio jaunamartę in- 
donezas išsivežė,, ketvirto sūnų 
ispanė paviliojo, o susirinkimo 
pirmininko sūnus su itale Ro
moj makaronų konkurse daly
vavo. Pirmininkas pakeltu bal
su šneka apie patriotizmą, apie 
lietuvybės išlaikymą.”

Br. Zumeris 
“Laivas”

PAKEITĖ ŠUNĮ

Spygliam praėjusiame nume
ryje atskleidus, kad “Akiračių” 
šuo labai rytietiškas, net tam 
tikrų panašumų turįs su dikta
torium, “Akiračiai” dabar savo 

šunį pakeitė nauju. Šis gero
kai vakarietiškesnis, maždaug 
kaip iš Harvardo atklydęs.

LAUMĖS JUOSTA

Laumės juosta arba vaivo- 
rykšė atsiranda,, kuomet saulės 
spinduliai atsimuša į vandens 
lašelius ore.

Tą patį galima pasakyti ir 
apie tomeites.

“Sandara”’, birželio 8 d.

ŠAUNIAME PRIEMIESTY
— Gėda mūsų priemiesty el

getauti, — sako ponia vyriškiui, 
kuris ką tik buvo paskambinęs 
prie namo durų.

— Neatsiprašinėkite, — at
sako vyriškis. — Aš jau elgeta
vau daug prastesniuose prie
miesčiuose.

GUDRUS PAAIŠKINIMAS
Įžymų graikų matematiką 

Euklidą paklausė jo mokyto
jas:

— Ką geriau pasirinktum — 
du sveikus obuolius ar keturias 
lygias puses.

— Žinoma, mokytojau, ketu
rias puses.

— O kodėl? Juk tai vienas ir 
tas pats.

— Anaiptol. Pasirinkdamas 
du sveikus obuolius, kaip aš su
žinočiau, sukirmijęs jų vidus ar 
ne.

— O prieš korektūros vel
niūkštį šventinto vandens nėra.

Žentą Tenisonaitė

Mokslo laipsnius dalijant

KAM REIKALINGI BAKALAURAI
Mokslo metus baigiant ir 

tūkstančiams gaunant diplo
mus, amerikietis kolumnistas 
Art Buchwald susirūpinęs pa
skelbė rašinį, aiškindamas, kam 
tie bakalaurai reikalingi. Esą 
pasitaiką tarp amerikiečių ir 
ir tokių pokalbių.

— Kaip gyvena jūsų Peter? 
— paklausė viena ponia kitos.

— Puikiai, — atsiliepė ta. — 
Žinote, jis praėjusiais metais 
Kolumbijos universitete gavo fi
losofijos daktaro laipsnį.

— Nejaugi? Ir ką jis dabar 
dėsto?

— Ne, dirba savo farmoje. 
Tiesa, kaip Ketlinos reikalai?

— O, ji išklausė dailiųjų me
nų kursą, gavo bakalauro laips
nį ir, matyt, jaučiasi laiminga.

— Ką ji veikia?
— Su dviem draugėmis dažo 

senus baltinius siuvykloje.
— Paskutiniu metu kažkodėl 

nematyti jūsų George, — vie
nas svečias kreipėsi į kitą.

— Jis trejus metus mokėsi 
Massachusets technologiniame 
institute, dabar — inžinierius 
elektrikas.

— Tikriausiai jį kviečiasi 
stambios firmos.

— Truputį ne taip. Dabar jis 
dirba taksistu Bostone. Sako, už 
vairo geriau mąstyti apie elekt
rotechnikos problemas.

— Kai rašysite, perduokite 
linkėjimus nuo manojo Oldeno.

—Oldenas? Jis juk su pagyri
mu baigė architektūros mokyk
lą prie Yale universiteto?

— Taip, mes juo didžiuoja
mės. O kiek mums kainavo jo 
mokymas — ne mažiau kaip 
dvidešimt tūkstančių dolerių!

— Manau, jūs gerai įdėjote 
savo kapitalą. Kada nors su pa-

sididžiavimu galėsite pasakyti, 
rodydami į gražų namą:• “Tai 
pastatė mano sūnus!”

— Bijau, kad ne. Baigęs uni
versitetą, Oldenas persikvalifi
kavo į stalius. Dabar jis dirba 
baldų fabrike Vakarų Virgini
joje, daro kėdėms kojas.

— Vakarų Virginija? — į po
kalbį įsiterpė dar viena ponia, 
— įdomu, nesutiko jis ten mano
sios Karolinos?

— Karolina dirba teisme? — 
pasidomėjo vienas svečias.

— O, ne! Gavusi juristo dip
lomą, ji atidarė maisto prekių 
parduotuvėlę. Tai,, sako, jai pats 
artimiausias darbas pagal spe
cialybę, kokį pasisekė rasti.

— Krisas vis dar Wisconsino 
universitete? — vienas svečias 
paklausė sutuoktinių poros.

— Nežinau, — tarė Kriso tė
vas. — Mes negirdėjome apie jį 
jau nuo Naujųjų metų.

— Tiesa, kaip gyvena jūsų ki
tas sūnus, Rolandas?

Stojo nejauki tyla.
— Ar aš ką nors ne taip pa

sakiau? — paklausė svečias.
— Rolandas dirba pagal spe

cialybę kolegijoj. Jo tėvams ne
patogu prieš kitus, jog jie be
velija apie tai nutylėti,, — pa
šnibždėjo jam į ausį viena mo
teris”.

Bet iš lietuvių mokslus bai
giančių sąrašų neatrodo, kad 

lietuviai tiems rimtiems Buch- 
waldo žodžiams tikėtų.

VIRTUVES PATYRIMAI

Kareivių pulko virtuvei rei
kia virėjo pagalbininko. Štai 
atsiranda keli naujokai. Pirmąjį 
iš eilės virtuvės viršila klausia:

—Ar jau esi ką nors viręs?
— Taip, tamsta viršila, — at

sako naujokas. • \
— Ir dideliame katile?
— Taip, tamsta viršila.
— Tai ką tokio virei?
— Asfaltą, tamsta viršila.

KAUKAZIEČIŲ AMŽIUS

Į gyvybės draudos įstaigą užėjo 
klientas ir sako:

— Norėčiau apdrausti gyvybę.
— O kiek tamstai metų?
— Aštuoniasdešimt.
— Tuo atveju teks truputį pa

laukti. Ar tamsta negalėtum at
vykti pirmadienį?

— Pirmadienį negalėsiu; tą 
dieną yra mano tėvelio gimtadie
nis.

— Kiek gi metų tamstos tėve
liui?

— Šimtais dešimt.
— Tai gal galėsi tamsta antra

dienį?
— Antradieni irgi negalėsiu, 

nes mano senelis tą dieną kelia 
vestuves.

— O kaip senas yra tamstos 
senelis?

— Šimtas trisdešimt dviejų 
metų.

— Ar tokiam amžiuje jis dar 
nori vesti?

— Jis nenori, bet privalo.
KAM REIKIA MOKYTIS?

Mokiniame uždavė parašyti 
rašinį tema: “Kaip reikia moky
tis?” Vienas jų parašė:

“Kuo daugiau žmogus moko
si, tuo daugiau žino. Kuo dau
giau jis žino, tuo daugiau už
miršta. Kuo daugiau jis užmirš
ta, tuo mažiau jis žino. Kuo ma
žiau jis žino, tuo mažiau jis už
miršta. Kuo mažiau jis užmirš
ta, tuo daugiau jis žino. Klausi
mas: kuriems galams gerai mo
kytis?”

ROMANAS BE HAPY-END

— Ar verta skaityti šį roma
ną

— Verta. Tik pabaiga labai 
liūdna. Ji palieka jį„ o jis vėl tu
ri grįžti pas savo žmoną.

DARBAS IR NAMAI

Du vyrukai kalbasi išeidami 
iš darbo:

— Apleisdamas darbą, aš ne
sinešu į namus rūpesčių.

— Aš taip pat: jie manęs jau 
laukia namuose.

Romualdas Kisielius

Aukščiau lūpų, virš panosės, 
įsitaisius sėdi nosis. 
Broli, nosis tai ne koja, 
Visą žmogų ji vairuoja.
Kur ji rodo, ten tu stoji, 
Kur ji suka, ten žygiuoji, 
Nė ji spiria, nė ji kanda, 
0 visur kelius suranda.
Kad tarp vėjų nepaklystų, 
Turi ji kur nors įlįsti.
Ar į ginčą, ar j sviestą,
Ar į kito nosį riestą.
Ar ją tempia, ar ją grūda, 
Ji nekeičia savo būdo.
Aukščiau lūpų, virš panosės, 
Tartum bulvė sėdi nosis.

SUNKU SURASTI
Berniukas skundžiasi polici

ninkui, kad paplūdimyje dingo 
tėvai. Policininko raminamas, 
berniukas klausia:

— Aš manau, kad tėvus sura
sime?

— Reikia tikėtis, bet nežinau, 
nes čia tiek daug įvairių vietų 
pasislėpti.

GERI DARBAI

Klasės auklėtoja klausia mo
kinius:

— Na, vaikai, pasakykite 
man, kokius gerus darbus jūs 
padarėte praėjusią savaitę?

— Aš padariau bent du, — 
tarė Tomukas.

— Kokius?
— Šeštadienį aš ap.lankiau 

tetą, ir ji tuo labai apsidžiaugė.
— O antrasis?

— Sekmadienį išvažiavau, ir 
tuo teta dar labiau apsidžiaugė.

ALBUMAS

Vincukas su mama varto al
bumą.

— Mamyte, kas šis garbanuo 
tas ir lieknas dėdė?

— Tai tėvelis.
— Taip? O kas tada tas pli

kas ir storas, kuris gyvena su 
mumis?

— Paimti atskirus žodžius iš 
visumos ir juos cituoti, norint 
įrodyti, kad eilėraštis būtų ta
rytum “pusžalis, nedakeptas 
blynas”, skamba nelabai įtiki
namai.

Z. Tenisonaitė

“Valstiečių laikraštis” gegužės 31 
d. įsidėjo šią karikatūrą, atsklei
džiančią pieno grafikos pakėlimo 
pastangas. Viršutiniame piešiny 
matyti, kaip Jonas Krikštytojas 
vandeniu pakrikštija pieną, o apa
tiniame matyti Jonas Auksaburnis, 
kuris prikalbėjo apie didelius pie
no priemilžiųa. . _
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