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Iš pasikalbėjimo su ukrainiečių politiku, kultūrininku prof. dr. B. Kordiuk

Ukrainiečių duomenimis, lais
vajame pasaulyje jų esama dau 
giau kaip pusantro milijono. Ap
gailėtina, kad apie ukrainiečius, 
jų veiklą tepatiriame tik reta pro 
ga. Tai liečia ir jų kultūrinę veik 
lą, kuri, pasirodo, yra šakota ir 
įdomi, o taipgi kai kuriais atžvil
giais panaši į lietuvių išeivių kul 
tūrines apraiškas. Jūsų bendra
darbis apie lietuvių veiklą kul
tūros srity Vakaruose papasako
jo Europoje, Muenchene leidžia
mame ukrainiečių žurnale “Uk- 
rainskij Samostyjnik”. Savo ruož 
tu, šių eilučių autorius kreipėsi 
į minėto žurnalo redaktorių, 
prof. dr. Bohdan Kordiuk ir jo 
paprašė lietuviams skaitytojams 
suteikti informacijų apie ukrai
niečius ir jų kultūros barus išei
vijoje. Prof. Kordiuk čia kompe
tentingas, nes jis, be redakto
riaus darbo, dar dėsto ukrainie
čių laisvajam universitete Muen
chene, be to, aktyviai veikia ir po 
litinėje srityje, vadovaudamas 
“Ukrainiečių nacionalistų orga
nizacijai užsienyje”, būdamas ir 
“Ukrainiečių tautinės tarybos” 
prezidiumo nariu.

V. ALSEIKA

Kultūrinė veikla sutelkta JAV 
ir Kanadoje

Dr. B. Kordiuk pirmiausia bu
vo paklaustas apie ukrainiečių 
išeivių kultūrinės veiklos židi
nius ir paprašytas išryškinti uk
rainiečių veiklą bei pasiekimus 
mokslo srityje.

— Pokario metais, — pasako
jo Kordiuk, — ukrainiečių kul
tūrinė veikla, kaip ir pas jus, gy
vai reiškėsi Vak. Vokietijoje. Ta
čiau vėliau palaipsniui ji buvo 
perkelta į JAV, kur jau nuo se
niau gyveno neblogai (materia
liai) įsikūrusių ukrainiečių. Tas 
pats pasakytina ir apie Kanadą 
— tad šiuose kraštuose ir stebi
me tą veiklą. Juose dar esama 
galimybių ją net plėsti.

Tiesa, Europos kraštuose taip
gi rastume visą eilę įvairių ukraį 
niečių institucijų, sąjungij ar or
ganizacijų, tačiau kai kurios jų 
metai po metų jau pranyksta. 
Pirmoje eilėje čia reikėtų paminė 
ti: Ševčenkos vardo mokslo drau
giją Sarcelles vietovėje ties Pary
žium. Tai centrinė institucija su 
skyriais JAV, Kanadoje ir Austra
lijoje. Draugija leidžia visą eilę 
mokslo veikalų, sukviečia konfe
rencijas ir t.t.

Vietoje bendrosios — Ukrainisti- 
kos Enciklopedija

Pagrindinis Draugijos uždavi
nys — “Ukrainistikos Enciklo
pedijos” leidimas. Jau išleista, 
bendrosios dalies, trys tomai ir 
rengiami dar keturi tomai. Šioji 
enciklopedija, atitinkamai pritai

kinta, JAV pasirodo anglų kalbo
je, ruošiama ir vokiškoji jos lai
da.

“Ukrainiečių mokslo rūmai” 
Muenchene aprėpia Ukrainiečių 
laisvąjį universitetą ir savos rū
šies technikos aukštąją mokyklą 
— Ukrainiečių technikos ir ūkio 
.institutą. Šios aukštosios mokyk
los buvo įsteigtos Čekoslovakijoje 
1921 ir 1922 metais. Tai buvo 
iš viso pirmosios laisvos aukšto
sios ukrainiečių mokyklos. Iki 
maždaug 1930 metų tos mokyk
los Čekoslovakijoje suteikė aukš
tojo mokslo diplomus keliems 
šimtams ukrainiečių, o jų gi, po 
karo su bolševikais, daug buvo 
atsiradę užsienyje, jų tarpe ir ne
maža universiteto profesorių. Po 
Antrojo pasaulinio karo tų mo
kyklų mokomasis personalas su
sitelkė Bavarijoje, čia jį papildė 
dar ir naujųjų emigrantų iš so
vietinės Ukrainos profesoriai. 
Prasidėjo tų mokyklų žydėjimo 
laikotarpis Regensburge ir Muen 
chene. Tačiau įsisiūbavus masi
nei emigracijai į užjūrius, abi 
minėtos mokyklos, tiesa, tebevei 
kia, betgi jų veiklos ratas jau ap
ribotas — organizuojama paskai 
tų specialūs kursai, leidžiami

Prof. dr. Bohdan Kordiuk

mokslo veikalai. Dar primintina, 
(kad Ukrainiečių laisvoji mokslo 
akademija (UVAN) turi suorga
nizavusi savo centrus Muenche 
ne, New Yorke, Winnipege. Leis 
dama įvairius spausdinius, itin 
gyvai reiškiasi UVAN Winnipe- 
ge, Kanadoje.

Knygų tiražai ir rūpestį keliąs 
švietimas

— O kaip atrodo ukrainiečiuo 
se knygų leidimas? Ar daug jų 
išleidžiama, kokie tiražai, kur tos

knygos daugiausia spausdina
mos?

— Ša'.ią jau minėtų mokslo 
knygų leidyklų, dar rasime pri
vatinėse rankose esančias leidyk
las Muenchene, New Yorke, Chi
cagoje, Toronte.

Apytikriai skaičiuojant, per 
metus pas mus išleidžiama 40- 
50 knygų. Jau keleri metai, kai 
ukrainiečiai siekia išleisti ma
žiau, tačiau vertingesnių ir ge
riau apipavidalintų knygų. Tų 
knygų tiražai, palyginti, yra ma
ži — vidutiniai jie siekia 1000 
-3.000 egz.

Taip, turime visą eilę spaustu
vių ir jų yra visur, kur tik gy
vena labiau kompaktinė ukrai- į 
niečių masė. Pati didžiausia spau 
stuvė yra Jersey City, JAV, kur 
spausdinamas dienraštis “Swobo 
da”. Kitos spaustuvės — mažes
nės, kaip Philadelphijoje, Chica
goje, Detroite, Pittsburghe. Ka
nadoje turime spaustuves Winni 
pege, Edmontone, Saskatoone ir 
pirmoje eilėje — Toronto mies-' 
te. Europoje seniausia spaustuvė 
veikia Paryžiuje, dar viena yra 
Londone. Fed. Vokietijoje rasi
me penkias spaustuves: vieną Ul- 
me ties Dunojum ir keturias 
Muenchene.

Švietimo sritis? Čia turime ne
mažų sunkumų. Žinoma, daug 
mokyklų įvairiuose kraštuose, 
tačiau mokymo planams ir vado
vėliams stinga vieningumo. Tik 
Kanadoje veikia vidurinės moky 
klos su privalomąja ukrainiečių 
kalba. JAV ukrainiečių mokyklos 
Veikia privačiai ir jas daugiausia 
globoja bažnyčia, jos sluoksniai. 
Gerai, tvarkingai suorganizuotos 
mokyklos Australijoje. Turime 
pagrįstų vilčių, kad šių metų ru
denį New Yorke įvyksiantis lais
vojo pasaulio ukrainiečių kongre 
sas žymiai prisidės prie ukrainie- 
■ių švietimo išeivijoje pagerini
mo bei vieningo mokymo plana 
vimo.

Menas ir gausi spauda 
ukrainiečiuose

Toliau prof. dr. B. Kordiuk pa 
pasakojo apie meninę veiklą uk
rainiečių tarpe:

— Turime nemaža menininkų 
(tapytojų, skulptorių) ir jie gy
vena išsisklaidę įvairiuose kraš
tuose. Tik New Yorke tepavyko 
sudaryti vieną mępininkų grupę. 
J pasaulio įžymybes menininkų 
tarpe iškilo neseniai miręs skulp
torius Aleąander Archipenko. 
JAV yra žinomas Molodožanyn 
(Ševčenkos paminklas Washing-
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Nuotrauka Gedimino NaujokaičioNekaltai Pradėtosios Marijos seselių vadovaujama mergaičių stovykla Putname

STOVYKLINĘ RUGIAPIŪTĘ VAINIKUOJANT
Didysis vasaros darbas, kurį ga 

Įima lyginti su rugiapiūtę, yra 
musu jaunimo stovyklavimai. Jie! 
trunka nuo birželio pabaigos Ii- i 
gi rugsėjo pradžios. Šiuo metu 
stovyklavimai yra įpusėti, jeigu Į 
ne persisvėrę į atbaigą. Iš penkių |

Atgaiva jaunatviškam, kultūriniam, kūrybiniam 
ir bendruomeniniam gyvenimui

STASYS YLA

jaunimo stovyklų Dainavoje, ke-j
turios jau yra baigusios savo dar- mo organizacijų, kurios stovyklų
bą. Kitose vietovėse jaunimo sto- neruojfų Turime tris vienuoli- 
vyklos dar vyksta arba bus pra- jas — marijonų, pranciškonų ir 
dėtos. Iš dalies jau galima kalbėti ! Putnamo seselių (anksčiau ir jė- 
apie šių metų “derlių” ir apskri-' 
tai pasvarstyti, ką šis vasarinis 
jaunimo “judėjimas” reiškia mū
sų kultūriniame ir apskritai lie
tuviškajame gyvenime.

Stovyklavimas yra genialus at 
radimas mūsų buityje, kada esa
me pasiskirstę salelėmis svetimo
je ir ankštoje miestų atmosferoje. 
Stovyklavietės pasidaro oazės, iš 
kurių trykšta atgaiva jaunatviš
kam, kultūriniam, kūrybiniam, 
bendruomeniniam gyvenimui. 
Anksčiau stovyklavimas buvo ži
nomas tik skautams, o nūn jis iš
plėstas į visą lietuviškąjį jauni- užbaigė jau 24-tąją stovyklą Put
nią, pradedant nuo septynmečio name ir berods 1 l-tąją , Dainavo- 
vaiko ligi studento. Nebėra jauni je. Programiniu — mokomuoju

zuitų), kurios tokias stovyklas ka 
smet ruošia.

Su šiuo atradimu esame toli 
pralenkę lordo Baden Powellio 
karinių lauko stovyklų pritaiky
mus skautijai. Net lietuviškoji mū 
sų skautija “nutolo” nuo tarptau 
tinių stovyklavimo metodų, pra
plėsdama juos lituanistiniais ir 
kai kuriais pedagoginiais atradi
mais.

Tobuliausią stovyklinį metodą 
yra atradusios — per eilę metų 
sukūrusios — ir vis dar jį tobu
lina Putnamo seselės. Jos šįmet

Šiame numery:
• Stovyklinę rugiapiūtę vainikuo

jant.
• Ukrainiečių kultūrinė veikla 

išeivijoje.
• Donelaičio “Metai” anglų kalba.
• Jaunas Amerikos istorikas apie 

Vilnių.
• Antano Gustaičio eilėraščiai.
• Palangos reorganizacinę konfe

rencijų prisiminus.
• Skulptūra — naujovių generaci

ja.
• Grafika ir grafikai.
• Kultūrinė kronika.
• Nauji leidiniai.
• Spygliai ir dygliai. Kun. Stasys Yla dalija Šv. Komuniją moksleivių ateitininkų stovykloje Dainavoje Nuotrauka Uosio Juodvalkio

atrodo, jos negali rasti sprendimo 
svetimoje mokykloje ar mažoje 
lietuviškoje kolonijoje.

Jeigu daugelis stovyklaujančio 
jaunimo per keletą metų neju-- 
čiomis pasijunta tautiniu požiū
riu stovįs toj pačioj plotmėj, kaip 
vyresni broliai ar tėvai, tai taip 
pat tų vasarinių stovyklų ir jų 
veikmės dėka. Šeima, pati viena, 
pepajėgtų, nors ir geriausiomis 
pastangomis, pasiekti tų rezulta

tų. Daugeliui šeimų šito nereikia 
i mato 

savo bręstančiuose vaikuose ge
rus stovyklavimo vaisius. Tačiau 
tėvai lygiai jautriai stebi kiekvie- 
neriais metais grįžtančius iš sto
vyklų savo jaunuosius ir gali pa
sakyti, kurių metų stovykla buvo 
sėkminga ir vaisinga, o kuri tik 
pusėtinai.

Geru stovyklų organizavimu ir 
\adovavimu, aišku, suinteresuo
tos tiek organizacijos, tiek institu
cijos. Tačiau nei tėvai, nei plačio
ji visuomenė kartais neįsivaizduo 
ja, kokių sunkumų, ruošdami 
stovyklas, turi jų organizatoriai. 
Ne visuomet pavyksta gauti nori
mų gerų vadovų, nes ir šie ne vi
suomet gali savimi ir savo laiku 
disponuoti. Kartais trūksta lėšų 
apmokėti geriems vadovams, kad 
būtų galima juos išimti iš kito ap
mokamo jų darbo. Tų gerų, kva- 
li'ikuotų, talentingų, patyrusių 
vadovų skaičius vis dėlto yra ri
botas. Kiti dar bręsta ir yra tru
putį per jauni, dėl to prie jų rei
kalingas prisamdomas ar pripra
šomas vyresnis pedagogas ar tė
vas bei motina. Galima nesun
kiai pastebėti, kuri organizacija 
ar institucija iš anksto, bent pus
metį, pradeda stovyklas planuoti 
ir vadovus “medžioti” bei progra 
mas organizuoti.

Šių metų asmeninis patyrimas 
trijose jaunimo stovyklose Dai
navoje leidžia daryti labai džiu
gias išvadas apie stovyklų organi 
zatorius ir patį mūsų jaunimą.

(Nukelta į 2 psl.)

atžvilgiu jos suvedė draugėn žo
dį, dainą, šokį, sportą, žaidimą, 
piešimą, mezgimą, karpymus, lip 
dymus (keramiką), klijavimus, 
dailų skaitymą, deklamavimą,, • ; . ~
skambinimą, vaidybą, laikraštė-1 įrodinėti. Jos akivaizdžiai 
lių leidimą bei rašymą. LIgdomuo 
ju atžvilgiu skatina tvarkingumą, 
punktualumą, švarą, patarna
vimus ir visa tai virsta “punktų” 
rinkimu. Bendruomeniniam ug
dymui stovyklautojos paskirsto
mos grupėmis pagal amžių ir de- 
šimtukii būreliais, kurie renka 
kas savaitę savo vadovę; šešetas vy 
resnių mergaičių įtraukiamos į 
stovyklinę organizaciją “pagalbi 
ninkių” titulu su viena visų ren
kama stovyklos seniūne. Geriau
sios būrelių ir asmeninės pastan
gos bei darbai vainikuojami pre
mijomis, visa stovykla užbaigia
ma sutelktine parodomąja pro
grama suvažiavusiems tėvams ir 
visuomenei. Visa tai stovyklavi
mą padaro žaismingu darbu, iš
šaukiančiu įvairiopą paties jauni 
mo iniciatyvą.

Jaunimas, grįžęs iš tokių stovy
klų namo, keletą mėnesių jaučia 
si lyg pakeltas aukščiau, atsinau
jinęs savo nuotaikomis, prisikau 
pęs dainų, pasakų, vaidybinių 
vaizdų, atradęs savo interesus ku 
riai nors meno sričiai, pasijutęs 
pripažintas savo stovyklauian— 
čios bendruomenės išskirtiniu el
gesiu ar kai kuriais pranašesniais 
sugebėjimais sporte, vaidyboje, 
dailiame skaityme ar deklama
vime, išrinktas būrelio vadu ar 
vadove. Savęs realizavimas, drau
gų pripažinimas, naujų draugys
čių suradimas yra tokios jautrios 
problemos jaunimo amžiuje ir,
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Ukrainiečių kultūrinė veikla
(Atkelta iš 1 psl.) 

tone), skulptorius Gregor Kruk 
Muenchene (Popiežiaus Pau
liaus VI-jo, Konstantinopolio Pa 
triarcho Athenagoro portretai) 
ir kiti. Menininkų, ir žinomų, y- 
ra ir senajame kontinente ir Au
stralijoje. Kai kur veikia mėgėjų 
teatrai, tačiau ukrainiečiai netu
ri reikiamų sąlygų pastoviam te
atrui suorganizuoti. Šioje srityje 
stebime tam tikrus eksperimen
tus. JAV turime keliaujančią o- 
perą, ir ji yra susilaukusi teigia
mų įvertinimų.

Daugiausia jaunimo organiza
cijų tarpe veikia šokio ir dainų 
sambūriai. Ukrainiečių tarpe esą 
ma gausių grupių, pasiekusių tik 
rai aukšto meno lygio.

— O kaip su ukrainiečių spau
da? Gal ir pas jus tos spaudos 
leidžiama per daug?

—Trumpai tariant, mano ma
nymu, tos spaudos, ypač laikraš
čių leidžiama per daug. Dėl to 
jų kokybė negali kilti. JAV lei
džiami du dienraščiai: bendro 
pobūdžio “Svoboda” Jersey Ci- 
ty ir katalikiškos krypties “Ame- 
rica” Philadelphijoje. Man ne
žinomi tų dienraščių tiražai — 
“Swobodos” turėtų būti spausdi
nama apie 20-30.000 egz. Išeina 
visa eilė savaitraščių, pvz. 7 — 
Kanadoje, iš jų trys katalikiški, 
2 — Australijoje, 2 — Argenti
noje, 2 — Brazilijoje, 3 — Vak. 
Vokietijoje, po vieną Anglijoje ir 
Prancūzijoje. Be to, leidžiama 
daug periodinių spaudinių — mė 
nesinių, dukart mėnesinių ar iš
einančių kas metų ketvirtis. Jei 
aukščiau minėti laikraščiai dau
giau atspindi politines pažiūras, 
tai, manyčiau, jau svarbesni kai 
kurie mėnesiniai leidiniai, pvz. 
“Sučasnist” ar “Ukrainskij Šamo 
styjnik” (abu Muenchene), ‘Let 
ter to Friends” (JAV) ir kt. Čia 
reikia pridurti, kad žymesnės uk
rainiečių politinės grupės turi sa
vo spaudos organus ar siekia da
ryti įtakos į kai kuriuos laikraš
čius. Tiesa, dar pasirodo spauda, 
skirta jaunimui, pvz. “Sum” (uk 
rainiečių jaunimo organizacija) 
ar skautams skiriamas leidinys. 
Labai geras, Toronte leidžiamas, 
jauniesiems skautams skiriamas 
žurnalas “Junak”. Ta pačia pro
ga priminsiu, kad ukrainiečiai iš 
eivijoje neturi — kaip lietuviai— 
tokių dėmesio bei pagyrimo ver
tų organizacijų, kai Tautos fon
do ar Lietuvių fondo. Tokio po
būdžio organizacijos, ypač JAV 
ar Kanadoje, neveikia centrali
zuotu būdu.

Gerai organizuota bažnyčios 
administracija

Dar besikalbant su prof. dr. B- 
Kordiuk, buvo paliesti ir ukrai

Stovyklinę jaunimo rugiapiūtę 
vainikuojant

(Atkelta iš 1 psl.)

Mūsų jaunimas didžioje daugumo 
je turi labai gero jaunimo lygį, 
tik reikia jam duoti progų tai at
skleis^. Jis turi didžiadvasiškumo, 
didelės iniciatyvos, įvairių intere 
sų ir didelio dėmesio įvairiom 
brandžiom problemom. Vyresnių 
jų moksleivių ateitininkų stovyk
loje Dainavoje geriausi kalbėto
jai šįmet pasijuto lyg universiteti 
nėj auditorijoj. Jaunimo laikyse 
na įvairiais stovykliniais momen 
tais buvo ori ir brandi.

Jei stovyklautojai šįmet parsi
veš įvairių premijų, tai verta bū
tų pagalvoti apie premijas stovyk 
lų organizatoriams ir pranašes
niems stovyklų vadovams. Jei ra
šančiajam tektų premijų komisi
joj dalyvauti, tai iš Dainavos sto
vyklų organizatorių siūlyčiau pre 
mijuoti Moksleivių ateitininkų 
centro valdybą, kuri nepaprastu 
kruopštumu ruošėsi ir paruošė dvi 
stovyklas. Iš vadovų siūlyčiau dvi

niečių išeivių religiniai klausi
mai. Kas apie tai pasakytina?

— Daugiau kaip pusė visų uk
rainiečių emigracijoje yra grai
kų katalikų tikėjimo, nes jie ki
lę iš Vakarų Ukrainos, kur grai- 
kų-katalikų bažnyčia buvo vyrau 
janti. Šios bažnyčios administra
cija yra gerai sutvarkyta, hierar
chija — gausi ir reikiamai išplės
ta. Kanadoje turime 4 diecezijas: 
Winnipege, Saskatoone, Edmon 
tone ir Toronte. Arkivyskupo būs 
tinė — Winnipege. JAV yra 3 
diecezijos: Philadelphijoje, Stam 
forde ir Chicagoje, gi arkivysku
po būstinė — Philadelphijoje. 
Dar vyskupijos veikia Argentinoj 
Brazilijoje ir Australijoje. Vak. 
Europos kraštuos vyskupijų exar- 
chatai yra Fed. Vokietijoje (Mue
nchene), Prancūzijoje (Paryžiu
je), Anglijoje (Londone). Romo 
je reziduoja apaštališkasis vizi
tatorius Arkivyskupas Bučko ir 
pats graikų — katalikų ukrai
niečių bažnyčios vyriausias gany
tojas, kardinolas Josyf Slipyj.

Kardinolas Slipyj su Patriarcho 
teisėmis

Kardinolas Slipyj, 18 metų So
vietų Sąjungoje iškalintas, 1963 
metais vasario m. atvyko į Ro
mą. Jis ir toliau pasilieka kata
likų bažnyčios galva Ukrainoje, 
bažnyčios, kuri oficialiai likvi
duota, tačiau ji ir toliau tebevei
kia. Jis yra Halycz metropolitu 
ir Lvivo arkivyskupu. Slipyj, kaip 
bendrosios graikų — katalikų ba 
žnyčios vyriausias ganytojas yra 
gavęs pirmaujančio arkivysku
po titulą su patriarcho teisėmis.

Dar tektų priminti dieceziją Ju 
goslavijoje (jai vadovauja arki
vyskupas Bukatko, neseniai pa
keltas į Jugoslavijos katalikų pri
muš). Tai pirmas atsitikimas ba
žnyčios istorijoje, kai primo tei
sės suteiktos viename krašte ne 
Romos katalikų vyskupui.

Deja, ukrainiečių autokefali
nė ortodoksų (stačiatikių) bažny 
čia nėra nei vieninga nei gerai 
suorganizuota. Veikia trys me
tropolijos JAV-ėms, Kanadai, li
kusiai pasaulio daliai, o Fed. Vo
kietijoje, Karlsruhės mieste, įsi
kūręs Metropolitas Nikanor. Vei 
kia dar ir kitos stačiatikių hierar
chijos. Beje, dažnai pamirštama, 
kad nemaža ukrainiečių dalis 
priklauso įvairioms evangelikų 
bažnyčios šakoms. Pvz. Kanado
je gyvena apie 100.000 ukrainie
čių protestantų. Organizaciniu 
atžvilgiu jie yra apsijungę “Uk
rainiečių evangelikų bažnyčių 
Kanadoje taryboje” su būstine 
Toronte.

/

mergaites, kurių viena — Elenu- 
tė Bradūnaitė nuostabiai kūrybiš 
kai organizavo vakarines progra
mas pustrečioje stovykloje Daina
voj, be to, Vasagos ir Kennebunk 
Porto ateitininkų stovyklose, ir 
Salvinija Gedvilaitė — dviejų 
Dainavos stovyklų, Vasagos, Mo
ntrealio ir Kennebunk Porto sto
vyklų viena iš sėkmingiausių va
dovių. Pirmoji yra išėjusi Putna- 
mo seselių ir ateitininkų stovykli
nę mokyklą nuo pat jauniausių 
metų, antroji — tik ateitininkų. 
Iš stovyklinio metodo kūrėjų pre
mijuočiau pirmon eilėn Putna- 
mo seseles, kurios kitą metą ruoš 
jubiliejinę 25 metų stovyklą sa
vo sodyboje.

Prisimenu premijas ne materia
line prasme. Visuomenė, Lietu
vių bendruomenė ar atitinkamos 
organizacijos bei Federacijos galė 
tų rasti kitų formų įvertinti kū
rybinę iniciatyvą, herojišką auką 
.ir šioje tautinio, kultūrinio, peda
goginio darbo srityje.

Kristijonas Donelaitis E. Varno piešinys

JUOZAS KOJELIS

DONELAIČIO „METAI” 
ANGLŲ KALBA

Kristijono Donelaičio išėji
mas į anglosaksų pasaulį, kaip 
taikliai pastebėjo poetas Bernar 
das Brazdžionis “Metų” vertimo 
į anglų kalbą išleidimo proga 
Los Angeles mieste 1967.V.28,, 
tur būt, yra vienas iš įdomiau
sių pasaulio literatūrinės kūry
bos migracijoje. Daugiau negu 
prieš 200 metų parašytą lietu
vio kūrėjo veikalą į plačiausiai 
vartojamą kalbą išverčia lietu
vis vertėjas ir tą vertimą sve
timųjų pasauliui autoritetingai 
pristato lietuvė, kvalifikuota li
teratūros specialistė. Jei dar pri 
dėsime, kad veikalą išleido lietu
viška knygų leidykla, tai šiuo 
įeikalu turėsime uždarą lietuviš
kų pastangų grandinę.

Koncentruotos lietuviškos pa 
stangos išvesti Donelaitį į pa
saulinę literatūrą būtų tarsi lie
tuviškas atsiteisimas už perilgą 
savoje tautoje jo nutylėjimą 
Nepriklausomoj Lietuvoj savo 
duoklę Donelaičiui, regis, buvo 

Vasara mergaičių stovykloje Putliame. Stovyklautojos: J. Vaičiulaitytė 
ir M. Dambriūnaitė Nuotr. V. Maželio

atidavę du kvalifikuoti (nors ir 
skirtingais aspektais) literatū
ros specialistai: prof. Mykolas 
Biržiška ir prof. Juozas Brazai
tis. Dabar laisvajame pasaulyje 
prie jų jungiasi “Metų” į ang
lų kalbą vertėjas Nadas Raste
nis ir leidinio redaktorė bei įva
do autorė prof, dr. EJena Tu
mienė, nekalbahri'apie gražų tau 
tiečių darbą pavergtoje Lietuvo
je. Ten, mat, priespaudos varž
tais užtvenkta kūrybinė energi
ja krypsta į lietuvių kalbos ir 
senųjų autorių literatūrinius ir 
aplamai lituanistinius tyrinėji
mus, kur okupacinės politikos 
pančiai ne taip skaudūs. Reikia
mo dėmesio ten susilaukė ir po
etas Kristijonas Donelaitis.

Iš kitos pusės, toks, sakytu
me, “nenatūralus” lietuviško ta
lento ir pastangų sutelkimas ne 
savame krašte savo tautos ir 
tautinės kultūros labui liudija 
skaudžią, bet kartu ir viltingą 
istorinę lietuvių tautos lemtį.

Juk visos pasaulio tautos, net 
iš džiunglių pradedančios išlįsti, 
turi sąlygas telkti savo intelek
tualines jėgas ir kūrybines pas
tangas realizuoti savitomis pa
saulio kultūrą turtinančiomis 
formomis. Tą teisę Rusija yra 
paneigusi Lietuvai, ir tas panei
gimas reiškiamas tokia brutalia 
forma, kad lietuvių tautai šiuo 
metu yra tekęs ilgus šimtmečius 
neštas žydų tautos likimas. Štai 
kodėl mūsų mokslininkai ir me
nininkai į pasaulio kultūros lo
byną priversti indėlius nešti daž
niausiai ne su lietuviška, bet a- 
merikietiška, rusiška, australiš
ka, vokiška, prancūziška ir kt. 
sąskaitos knygute. Iš kitos vil
tingos pusės, į anglosaksų pa
saulį Donelaitį išvedą susibaudę 
liai paliudija tam tikros mūsų 
intelektualų dalies žydišką išti
kimybę savajai tautai. O juk 
yra daug pagundų savo karje 
ros labui tautinę ištikimybę ne 
tik pamiršti, bet ir išpiktnaudo- 
ti siauram egoizmui.

Tame pačiame “Metų” verti
mo į anglų kalbą pristatyme bu
vo galima pastebėti ir kitą la
bai charakteringą dalyką: gau
siai susirinkusi Los Angeles lie
tuvių visuomenė parodė stebėti
nai didelį entuziazmą senajam 
mūsų literatūros klasikui, arba, 
prof. E. Tumienės žodžiais ta
riant, “žaliose vakarų Lietuvos 
lygumose ir lankose Baltijos jū
ros vėjų nuplaktam vienišam ą- 
žuolui”. Labai pakilia nuotaika 
reaguota į poeto Bernardo Braz 
džionio, poeto Nado Rastenio, 
gen. konsulo dr. Juliaus J. Biel
skio, prof. dr. Elenos Tumie- 
ųės žodžius bei komentarus, taip 
pat su rimtim ir dėmesiu išklau 
syta ilgoka prof. dr. Kornelijos 
Jasutytės paskaita.

Dr. K. Jasutytės teigimu, ver
tėjas Nadas Rastenis lietuvišką
jį Donelaitį į anglų saksų pasau
lį įveda su visu stiliaus origina
lumu, formos autentiškumu ir 
nuotaikų subtilumu. Tik kai kur 
būrų poeto gruboką žodyną ver
tėjas visai be reikalo kiek suro- 
mantinęs ir sušvelninęs.

Dr. E. Tumienė “The Seasons” 
parašytame įvade vertimo prob
lemų neliečia. Ji apsiriboja tik 
“Metų” literatūrine analize ir jų 
autoriaus pristatymu angliškai 
įkalbančiai publikai.

Veik kiekvienas skaitytojas 
knygą, o ypač vertimą, pradeda

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas

Aparatai-Protezai. Med. ban. 
dažai, Spec. pagalba kopoms 
(Arch Supports) ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštad. 9-1

DR. AINNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKIMI S 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. VVAIbrook 5-5076

Rez. tel 239-4683
DR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
. GINEKOLOGINE CHIRURGIJA . 
6449 S. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal stusitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
Tel.: PROspect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: tre. 
čladieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak.
Šeštad. 2-—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal susitar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

Tel. 695-0533 — Elgin
425 N. Liberty Street
Route 25, Elgin, Illinois

'tol. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus. 

skaityti nuo įvado. Įvado auto
rius tam tikra prasme yra kny
gos “salesmanas” ne bendrajai 
knygos rinkai, bet individua
liam knygos skaitytojui. Nerei
kia laukti, kad “Metai” taptų 
masių skaitoma knyga (kaip, at 
rodo, per nesusipratimą norėtų 
“Dirvos” akimirkų autorius). 
Nė vieno pasaulinės literatūros 
klasikų jau nerasime “bestsel- 
lerių” sąraše. “The Seasons” į- 
vado autorė ir nesiekė šiuo lie
tuvišku kūriniu užintriguoti an
gliškai kalbančio masės žmo
gaus. Pristatydama Donelaičio 
“Metų” anglišką vertimą, dr. E. 
Tumienė dėmesį ir pastangas 
kreipia į intelektualinį pasauli
nės literatūros pasaulį. Kaip tei-

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51 st Street
Valandos, antradieniais, penktadle 
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 v. p.p 
Ligoniai priimami pagal susitarimą

Ofs. 735-4477, Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE —- NERVU IR 

emocines ligos 
ORAWFORD MEDICAL BLDG 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir moterį, ligos
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Atostogose iki rugpiūčio mėn. 
20 dienos.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Nainį, — rez. PRospect 8-9081 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K Š A 
GYDYTOJA IR CHIRURGE

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

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

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v.; 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.; arba susi
tarus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6
Iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court Cicero

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai. vak. šeštad. 12-3 vai., o trečiad. 
uždaryta.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲSPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South IVestem Avenue

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso Ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773; Rez. PR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad., ketv., 6 — 8 va!., 

antrad. ir penkt. 1 — 4 vai. 
Priiminšja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. 6-9861
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71st Street 
(71-o, ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. V.
•ettad. I L r. - 1 T. a 

|singai savo paskaitoje jau pas
tebėjo ir dr. K’ Jasutytė, savo 
įvado tezėmis dr. E. Tumienė ė- 
mėsi kiek rizikingos atsakomy
bės. Jei jai pasiseksią Donelai
čio kūryba nors kiek sudomin
ti pasaulinės literatūros specia
listus, jos įvadas tapsiąs istori
nės vertės darbu.

Kiek žinoma, pirmieji priva
tūs specialistų atsiliepimai esą 
gan geri.

Aptardama Donelaičio vietą 
pasaulinėje literatūroje, įvado 
autorė daro gan drąsius teigi
mus ir juos įtikinančiai paremia 
moksline argumentacija. Pvz.

ji, palyginusi Donelaitį su He- 
siodu (ne su Homeru, kaip mi- 

(Nukelta į.5 psl.)

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. ofiso PR 6-7800; Narni, 925-7697 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue
Valandos: 1—9 vai. p. p.

Išskyrus trečiadieni

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. 1kl 9 v. v. Treč. ir 
šešt, 8 v. r. Iki 3 v, popiet.__________

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Prieš šv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: pirmad., ahtrd., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir kitu 
laiku susitarus telefonu: 
______ Telef. REpubllc 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 1 v. p. p. iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. iki 1 vai. popiet

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PCSLftS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 VVest 71st St.

Vai. antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak 

Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef., yR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 S. Cicero, Oak Forest, III.

Kabineto tel., 687-2020 
Namu tel. 839-1071

_______Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRoveliill 6-0617

Valandos: pirm, ir ketv. nuo 12 lkl 
2 v. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. 11 
vakaraiB pagal jsusitarlmą._________

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir cMnirgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8296
Valandos. 2-8 v. v.i penktad. 10-U 
v. r., 2-8 vai. vak. šešt. 1-4 v. vak 
Sekmad. ir trečiad. — uždaryta.

Rez. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
UI GOS

Ofisas ir rez. ,2653 VV. 59th St. 
Tel. PKOstfeyt 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 lki,4,iįal. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2-4-6 fr, popiet Ir kitu 
laiku — pagal juĮitai ini:)..

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
c hirVrga s

2454 VVest 71st Street
Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai.: 2—4 p. p. ir 6—8 v. vak. 

Treč. Ir šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2823.
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street

ATOSTOGOSE IKI RUGP.
MEN. 15 D.

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S. Albany Avė.

Vai., pirm., antrad., ketv. 6—8 v. 
vak.: penkt. ir šęštad. 2—4 popiet.

Kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą.

Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad.. penktad. 1—4
Ir 6—8 v. v.: ketvlrt. 6—8 v. vak. 
Mtad. lt— I V.



JAUNAS AMERIKOS ISTORIKAS APIE VIENIU kį pat Lenkijos politinį organą 
- Tautos tarybą — nevadina vo 

-iečių padaru ir rašo be kabučių.

Puikus lituanistika domėjimosi pavyzdys musų jauniesiems akademikams

Alfred Erich Senu, THE G RE AT 
POWERS, LITHUANIA AND THE 
VILNA QUESTK)N 1920 - 1928, 
(išleido E J. Brill Verlag. Leiden, 
Olandija) 1966 m. 240 psl.

*

Pirmiausia šios anglų kalba pa 
rašytos knygos “Didžiosios valsty 
bės, Lietuva ir 1920-1928 Vil
niaus klausimas” autorius, gimęs 
JAV, jaunas Amerikos istorikas, 
dabar istorijos profesorius, nepai- 
niotinas su jo tėvu Alfredu Sen- 
nu, filologijos profesorium, kaip 
“Naujienų” publicistas A. Ra
gauskas klaidina “Naujienų" 
skaitytojus (Naujienos 1967 m. 
birželio 13 d.)

A. E. Sennas, be visos eilės i 
naujausios Lietuvos istorijos klau | 
simais išspausdintų istorijos moks , 
lo žurnaluose straipsnių, pavyz-1 
džiui, Die bolschevvistische Poli- 
tik in Litauen 1917-1919 (For- 
schungen zur europaeischen Ge- 
schichte Vt. 1957) arba Forma- 
tion of Lithuanian Foreign Of- 
fice 1918-1921 (Slavic Review 
XXI t. 1962) ir kitų, išspausdino 
ir nepriklausomos Lietuvos istori 
jos tema dvi knygas — The E- 
mergence of Modem Lithuania 
1959 m. ir antrąją anksčiau pa
žymėta antrašte Vilniaus klausi
mu 1966 m.

Asmens, besidomį nepriklauso 
mos Lietuvos politiniu gyvenimu, 
ypač jos užsienio politika, iš šios 
paskutiniosios knygos galės nuo
dugniai susipažinti su Vilniaus 
problema, kuri labai didelį vaid
menį vaidino Lietuvos užsienio 
politikoje.

Minimą knygą rašydamas, A. 
F.. Sennas gausiai panaudojo į- 
vairiomis kalbomis, neišskiriant 
ir lietuvių kalba, jam prieinamą 
šiuo klausimu istorinę literatūrą 
bei archyvinę medžiagą. Tą me
džiagą objektyviai naudodamas, 

supažindina angliškai skaitančią 
visuorrtenę Tu painia Vilniaus 
problema, kuri po Pirmojo pašau 
linio karo ilgus metus “vargino” 
Didžiųjų valstybių ir Tautų Są
jungos diplomatus.

Ligi 1905 m. revoliucijos, nors 
Vilniuje ir spietėsi mūsų negau
sūs tautinio atgimimo pionieriai, 
tačiau nei lenkai, nei rusai lie
tuvių nelaikė politine prasme tik 
rais pretendentais į Vilnių.

Daugumas lenkų politinių par 
tiių ir srovių, kaip ir rusų, ne 
tik Vilnių, bet ir Lietuvą laikė 
jiems priklausoma teritorija. Vie
nas tokių kraštutinių tautininkų 
publicistas J. Obst (Litwa 1922 
metais 23 psl.) tvirtina Vilnių 
esant nuo Gedimino laikų slaviš
kuoju miestu, todėl lietuvių pre
tenzijas į seną savo sostinę lai
kė visiškai be pagrindo.

PR. ČEPĖNAS

Be to, daugumas lenkų politi
nių grupių p Vilnių, drauge ir į 
Lietuvą, žiūrėjo kaip į neatskiria
mą Lenkijos teritoriją. Dažniau
siai Lenkijos diplomatai, spren
džiant tarptautinėje plotmėje Vii 
niaus klausimą, pageidavo fede- 
ruoti Lietuvą su Lenkija, o kar
tais tepasiūlydavo tik autonomi
ją (Lenkijos endekai).

Pirmoji lietuvių politinė de
monstracija, kuri buvo masiško 
pobūdžio, tai vadinamasis Vil
niaus Didysis seimas ir jo tuome
tiniai reikalavimai autonomijos 
Lietuvai su seimu Vilniuje. Gau
sus iš visų Lietuvos vietovių vals
čių rinktinių atstovų, draugijų 
delegatų ir šiaip asmenų dalyva
vimas šiame seime parodė didelį 
lietuvių tautos politinį subrendi
mą ir jau tada, pareikšdami tau
tos politinius reikalavimus, sukė
lė lenkų susirūpinimą Vilniaus 
problema. Vilniaus seimo politi
nę svarbą pripažįsta ir lenkai 
(Giertrych, Litvva 1938 psl. 8).

Jau prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą ir tuo karo metu, ka: lietuvių 
politinis veikimas sustiprėjo, dau 
gelis lenkų politinių grupių, y- 
pač dešiniųjų, pradėjo naudoti 
prieš lietuvių politinį veikimą, tą 
lietuvių sąjūdį niekinančias ir 
šmeižiančias priemones, skelbda
mi jį esant tai rusų, paskui vo

kiečių ir pagaliau net masonų, 
(j Giertrych t. p. 5 psl.) padaru.

Ligi II pasaulinio karo, kaip 
paeiti lietuvių, taip ir svetimųjų, Į 
daugiausia literatūros Vilniaus 
klausimu buvo išspausdinta pran 
cūzų kalba. Nemažai dėmesio 
skyrė Vilniaus problemai ir len
kai, parūpindami literatūros len 
kų ir svetimomis kalbomis.

Betgi angliškoji visuomenė Vii 
niaus klausimu buvo šykščiau 
informuojama, nors Anglijos dip 
lomatai dažnai paremdavo Lietu 
vos pretenzijas į Vilnių.

Šis A.. E. Senno veikalas kaip! 
tik šią anglų kalba literatūros; 
spragą apie Vilniaus problemą la 
bai rimtai papildo.

Kalbamajame veikale, A. E. 
Sennas trumpai supažindina skai 
tytoją su senąja Lietuvos istori
ja, su Lietuvos Lenkijos istorija 
ligi padalijimo, su Rusijos bol
ševikų pretenzijomis į Lietuvą ir 
Vilnių, kaip į “carų palikimą”.

Šiame veikale A. E. Sennas 
akivaizdžiai atskleidžia Lietuvos 
valstybės pastangas, ginant tarp
tautiniame forume Vilniaus rei
kalą bei kovojant su Lenkijos ne
švankia propaganda, vaizduojant 
Lietuvą arba Vokietijos arba So-1 
vietų Rssijos intrigų padaru.

Netgi lenkų sovietiniai istori
kai, daugeliu atveju parodę Lie
tuvai pakankamo objektyvumo, 
dar vis bijo raštyi Lietuvos Tary
bos vardą be kabučių. Tačiau to-

A. E. Senno veikale nėra spe
cifiškai antilenkiškumo, tačiau 
objektyviai vaizduodamas reika
lą, negali nutylėti lenkų antilie
tuviškumo. Sąvo knygos 32 psl., 
aprašydamas 1920 m. liepos mėn. 
pradžioje Vilniaus politinę padė
tį, kai lenkų kariuomenė, rusų 
bolševikų spaudžiama, traukėsi 
atgal į Lenkiją, tai lenkai, užuot j 
Vilnių perleisti Lietuvai, gerą, 
laiką nudelsė ir atidavė Vilniaus 
miestą ir sritį rusų bolševikams.

įdomiai knygoje aprašytas Že
ligovskio “maištas”, Hymanso 

projektas, įvairios derybos dėl 
Vilniaus.

A. E. Senno veikalas rekomen
duotinas skaityti visiems, besido
mintiems Lietuvos naujųjų laikų 
politine istorija. Ypač šis veikalas J 
tinka skaityti mūsų akademikų 
jaunesniajai kartai, nes jis para
šytas ir moskliškai ir anglų kalba.

Kaip ir kiekviename veikale, 
taip ir A. E. Senno knygoje pa
sitaiko smulkių klaidelių, netiks
lumų; pirmajame puslapyje Kria
vo susitarimas datuotas 1386 
metais; o turėtų būti 1385. Lietu 
vos Lenkijos sukilimas įvyko ne 
1861-1863 (5spl.)., bet 1863-64.

Kai kurių mūsų veikėjų nuro
dyti klaidingi vardai, pvz. Če
pinskis Vladas (turėtų būti Vin
cas). Mykolo Roemerio gimimo 
vieta ne Vilnius, bet Bagdoniš- 
kio dv., Rokiškio aps. A. Volde
maras žymimas istorijos mokslų 
daktaru, o iš tikrųjų tebuvo isto
rijos magistras.

L. Sruokos - Gucevičiaus gatvė VilniujeJ. Čeponis

Antanas Gustaitis skaito savo poeziją. (Nuotrauka R. Kisieliaus) Šiam žymiajam mūsų satyros klasikui šie
met (III.12) suėjo 60 metų. Sukaktį minėdami, spausdiname tris, pačius naujausius, jo eilėraščius. Prie progos 
— maža ištraukėlė iš J Laisvę fondo leidžiamos knygos "Laisvojo pasaulio lietuvių literatūra 1945-1967 ', ku
rioje Antanas Vaičiulaitis Antano Gustaičio pasirodymą scenoje ir jo satyros meną šitaip aptaria: "O jei rei
kėtų pristatyti patį autorių asmeniškai, gal tektų pakalbėti apie tai. kaip jis žengia į sceną savo lyrikos skaityti 
ar deklamuoti. Jis eina oriai, truputį apeiginiu veidu, lyg kokiai iškilmei — ir pro visa tai jauti kažką veržian
tis: juoką. Žodžiu, Antanas Gustaitis, dar burnos nepravėręs, jau turi pagavęs publiką, kuri paskui klega ir plo
ja. džiaugsmu nestygdama, kai poetas vanoja mūsų nedorybes. Satyra yra toks nuostabus ginklas; žmogus vis 
galvoji, kad štai čia akėjamos ne tavo ydos, bet tavo kaimyno. Todėl ir klausaisi mielai, net ir su entuziasmu... 
Kaip ten bebūtų, satyros meną Antanas Gustaitis žarsto vikriai ir taikliai. Ypač gražiai jis suveda savo eilė
raščių epigraminius blykstelėjimus — kone chirurgine precizija ir virtuozo staigumu. O tokiais savo perliukais 
jis švaistosi rieškutėmis".

ANTANO GUSTAIČIO EILĖRAŠČIAI

JAUNYSTĖ

Velniop galvočių teoremos 
Ir knygos, suverstos į kerčią — 
Kada skruzdė, pečius įrėmus, 
Ii pagrindų granitų verčia;

Ka' žvirbl's verž'as; į dangų
Ir žemėj — lyg mirties nebūta: 
L'nksmi šuneliai šoka tango, 
Ir zuikiai prieš medžioklio tūtą,

O senas jaut s ,vergo junge 
Kapotas r’mba s d eną s aubią, 
J bendrą dž augsmą įs'junga 

Tr d džiavyriškai užbaubia:

— Pridėk, jaunyste, man sparnus, 
Prie uodegos motorą — 
Ir šis pasaulis modernus 
Ryloj pakils į orą!

PALAIMOS VALANDA

Ka'p smagu kėdėj atvirtus 
Į lubas žiūrėti,
Šaldyt scotch u kaulus girtus 
Ir karštai norėti!

Taip norėti, kad suplazdus 
Laimė pakuždėtų
Ir tremtinio sunkios lazdos 
Auksu pražydėtų;

Kad pro kapą brolių kančios
Degintų skr'audėjus.
Smogtų žaibas vergo pančius, 
Mums nesujudėjus;

Kad gimįinėj priešų būstan 
Bombos padudentų — 
Ir su vyturiu pabustum 
Lovoj prezidento...

ANONIMINIS ILGESIO LAIŠKELIS

Neliepsnojau jūsų žvilgiuos, 
Nelytėjau garbanos,
O jausmus vynu suvilgius,
Vis ilgiuosi tos dienos.

Kartais jus regiu blondiną,
Kartais perdažau juoda',
Kartais liūdesys skandina, 
Širdį užpila nuodai.

Kartais, lango atsirėmus,
Į mėnulį dūsenu,
Jus vaizduojuos aukso rėmuos 
Savo riteriu senu.

O kai angelas nuvaro
Velnius, geismą svaigulių, — 
Vėl ant kailio jaguaro
Su nuoga viltim guliu...

PALANGOS REORGANIZACINE KONFERENCIJA
PRISIMINUS Ateitininkų istorijos nuotrupos

DOMAS JASAITIS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)
Tačiau jų daugelyje jau buvo dažnai įves
ta elektra. Tad užtekdavo atsinešti suolus, 
stalą, ant sienos pasikabinti kryžių... ir bu
vo puiki posėdžio salė. Ypatingai pagarsėjo 
Panevėžio katedros katakombos, kuriose 
įvyko keletas ateitininkų konferencijų ir 
platesnės apimties pasitarimų. Ten susirin
kusius ateitininkus saugojo ir globojo mąs- 
tingo ganytojo Kazimiero Paltaroko meilė 
jaunuomenei ir jo veiksmingas visuomeniš
kumas.

Toksai katalikiškos moksleivijos spaudi 
mas vertė suprasti, kad tai yra pradžia va- 
distinės vyriausybės antivisuomeninės poli
tikos. 1927-28 mokslo metams prasidėjus, a- 
teitininkai ją gerokai patyrė ant savo pe
čių. Pirmieji varžymai pasireiškė tose mo
kyklose, kurių vadovybėje buvo ištikimų, 
užkietėjusių vadistinio režimo šalininkų. Ta
čiau toksai partizaninis moksleivių at-kų per 
sekiojimas, matyt, nedavė pasekmių, todėl 
rugpiūčio 30 d. 1930 m. Švietimo ministe- 
ris K. Šakenis paskelbė potvarkį, draudžian
tį at-kų moksleivių kuopelių esimą bei veiki
mą vidurinėse mokyklose. Ateitininkų moks
leivių sąjunga tapo nelegali. Prasidėjo po

grindinis veikimo laikotarpis. Jis užtruko iki 
nepriklausomybės netekimo.

Nebuvo lengva įgyvendinti potvarkį, 
nes ateitininkai ir didelė visuomenės dalis 
laikė jį neteisėtu, patys ateitininkai jo ne
vykdė ir slaptai tęsė savo veiklą. Mokslei
vių sekimo darbą dažnai turėdavo atlikti pe
dagogai. Didelė jų dalis tai sabotuodavo ar
ba atlikdavo pro pirštus ir su kartėliu. Ta
čiau buvo ir tokių, priklausančių ir ištiki
mų valdančiai partijai, kurie noriai tai da
rė. Dar biauriau buvo, kad į tą sekimo "dar
bą” buvo įtraukiami moksleiviai. Kai kurie 
jų buvo suklaidinti, o kiti suvilioti, įvairiais 
pažadais ir papirkimais. Bet ir to nepakako. 
Matyt, švietimo ministerija nepajėgė pati 
viena mokinių slaptos veiklos sekti, tai il
gainiui į tą darbą buvo įjungta žvalgyba. 
Ji gąsdinimais, papirkimais užverbuodavo 
mokinius ir pranešėjus ar net provokatorius.

Nemažas moksleivių skaičius dėl to nu
kentėjo. Mano duomenimis, kuriuos buvau 
surinkęs Lietuvoje, iš mokyklų už ateitinin- 
kišką veiklą buvo pašalinta apie 150 ir el
gesio pažymys buvo sumažintas apie 2000 
moksleivių. Nukentėdavo ir ateitininkai stu
dentai už moksleivių ateitininkų teisių gy
nimą. Baigus mokslą, jiems buvo sunkiau 
gauti darbą valstybinėse ir pusiau valstybi

nėse įstaigose. Būdavo sunkumų patekti ir 
į karo mokyklą, nes užkliūdavo ištikimybės 
liudijimo gavimas. Veiklesnieji vadovaujan
tys ateitininkai sendraugiai už viešą gyni
mą savo jaunesniųjų vienminčių bei jų or
ganizacijos ir už katalikiškos akcijos laisvės 
gynimą buvo suimami, sodinami į kalėjimą, 
siunčiami į priverčiamo darbo stovyklą, iš
tremiami iš Kauno ar atiduodami policijos 
priežiūrai. Neturiu išsamios statistikos, bet 
vis dėlto priminsiu kelioliką nukentėjusių: 

Ateitininkų Dainų šventė prie Birutės kalno Palangoje 1927 metais; j ją suplaukė tūkstan
čiai klausytojų.

Pr. Dovydaitis, J. Eretas, Pr. Dielininkaitis, 
P. Karvelis, K. Ambrazaitis, M. Krupavičius. 
E. Turauskas, V. Keturakis, Ad. Darnusis, 
St. Gabaliauskas, EI. Draugelis, J. Leimo- 
nas ir kt. Gyvenimas parodė, kad ateitinin
kų pasaulėžvalga buvo veiksminga ir jų vi
suomeniška valia užgrūdinta, nes jų skai
čius nemažėjo, bet augo. Jų veikla nežuvo, 
tik, negalėdama viešai reikštis, neteko kiek 
savo spalvingumo. 1940 m. moksleivių at-kų 
buvo apie 11.000 (L.E.I,342). 1932 studen

tai ateitininkai buvo susiskirstę į 12 korpo
racijų su 596 nariais. Dar prieš sovietų oku
paciją. aš, panaudodamas paskelbtus duome
nis, apskaičiavau, kad 1938 m. apie 38 pro
centai visų studentų ( V.D.univ. Kaune ir 
Žemės Ūkio akad. Dotnuvoje) priklausė a- 
teitininkų korporacijoms, klubams, draugo
vėms ir draugijoms. Kiek daug galėjo tikė
tis iš tokios jaunuomenės visuomenė, tauta, 
valstybė. Tačiau anų politinė santvarka, įsi
tikinusi, kad ateitininkija nesutiks pritarti 
jos diktatūrinėms užmačioms, nusprendė ją 
prievarta palenkti, o tam nepavykus, jos 
kelminę organizaciją — At-kų moksleivių 
sąjungą sunaikinti. Bet tai buvo bergždžios 
pastangos. Idėjinio žmogaus negalima nuga
lėti jėga. Jį galima tik sunaikinti. Idėjos nu
galimos tik idėjomis. Tačiau vadistinis re
žimas jų neturėjo. Ateitininkų atspara tę
sėsi. Tai juos užgrūdino ir paruošė busimiem 
tragiškiem mūsų tautos gyvenime įvykiams. 
Ateitininkai persekiojami ryžtingai dainavo:

Išsiskirstę mes po svietą,
Neužmiršim Lietuvos mylėt.
Nors mus spaus likimas kietas

Ašarėlė neriedės. (Ateitis, 1957, Nr.
7, 159 psl.)

Perskaitęs tą liūdesį ir pasiryžimą suke
liančią dainelę, pažvelgiau aukščiau ir pama
čiau pirmos Ateitininkų Federacijos vyr. vai 
dybos fotografiją. Septyni vyrai. Trys sėdi. 
Keturi stovi. Visi gerai pažįstami. Vieni mie
li prieteliai. Kiti artimi draugai. Su visais 

(Nukelta į 4 psl.)



Pirmosios Ateitininkų olimpiados Palangoje 1927 metais bendroji mankšta.

GRAFIKA IR GRAFIKAI
Vienos meno šakos istorine raida ir pasiektieji rezultatai

PALANGOS REORGANIZACINE KONFERENCIJA
(Atkelta iš 3 psl.) 

drauge dirbta. Su kitais net ir svajota. Be
žiūrint j juos, staiga supurtė šiupulys. Juk 
jie visi mirę... Mirę kan. Pr. Kuraitis, St. 
Šalkauskis, Edvardas Turauskas, Juozas Lei 
monas, Pijus Bielskus. Nežinau, kas atsitiko 
su K. šapalu. Tik vienas VI. Viliamas, sto
vįs nuotraukos kamputyje, yra dar su mu
mis. Jis yra gyvas ryšys su ta plejada šau
nių asmenybių.

Aš suminėjau šiame rašinyje nemažai 
pavardžių. Tai ateitininkai-ės, kurie akty
viai dalyvavo Palangos Konferencijos dar
buose ir kitų ateitininkijos uždavinių vyk
dyme. Bet jų daugelio likimas yra toks pat 
kaip ir pirmosios Vyr. valdybos narių. Jų 
likimas toksai kaip ir visos tautos... žuvo 
kovose. Nukankinti kalėjimuose. Nukankin
ti ištrėmime. “Dar niekada nebuvo žemėj 
tiek aukų, nei tiek vergų, nei tiek katakom
bų.” Už ištikimybę savo idealams, savo tau
tos laisvei, žmogaus laisvei ateitininkai au
kojo savo gyvastį. Laisvė jiems nebuvo šal
to karo šūkis, bet pavergto žmogaus nenu
malšinamas ilgesys išgelbėti save ir savo 
tautą. Jie buvo besąlyginiai patriotai, nes 
pragmatiškas patriotizmas dažnai užkaria 
vergijos jungą. Tokios pažiūros buvo orga
niška Ateitininkų ideologija ir pilietiškos do
ros kodekso dalis. Mes negalėsime užmiršti 
Telšių ateitininkų moskleivių kuopos pirmi
ninko H. Žvirzdino žodžių: “Tos idėjos mir
šta, už“ kurias niekas nemiršta”. Jų teisin
gumą ir galią jis paliudijo pats savo mirti
mi. Bebėgantys komunistai okupantai jį nu
kankino 1941.6.23. Rainių miškelyje prie Tel
šių (L.E. I, 342). Mūsų keliai turi sulink
ti maldai ir pagarbai už Lietuvos karžygius. 
Ten kur negerbiami mirę, ten nėra pagarbos 
ir gyviesiems. Stoka pagarbos bočiams tai 
pirmas sulaukinėjimo pažymys. (A.S.Puš- 
kin).

Pagarbos apraiška gąlėtų būti Ateiti
ninkų Federacijos istorijos parašymas ir jo
je mūsų žuvusių draugų ir jų žygių atžy- 
mėjimas. Bet šalia horojiško elemento istori

joje turėtų būti suklota ir ateitininkų kūry
binės veiklos ir kultūrinių laimėjimų evoliu
cija ir pažanga. Mūsų organizacijos nariai 
ir visuomenė susipažinę su at-kų praeitimi, 
galėtų geriau pajausti ir įvertinti to sąjū
džio reikšmę ir jo pasaulėžvalgą, vairuojan
čių kelrodinių idėjų galią. Istorija neturėtų 
būti rašoma asmenybių kulto metodu. Taip 
rašomas veikalas sumini tik keletą veikėjų 
ir dažnai priskiria jiems kitij nuveiktus dar
bus. Ateitininkų organizacija gyvuoja 57 me 
tai. Ji savo istorija apgaubia beveik tris jau
nuomenės generacijas. Susikūręs at-kų sąjū
džio branduolinis vienetas buvo tiek dinamiš 
kas, neišsekantis ir neužgęstantis, kad jo ne
nužudė du pasauliniai karai, kelerios viena 
už kitą baisesnės, mūsų šalies okupacijos ir 
kartotina tremtis. Vadovybė, valdybos, na
riai keitėsi, bet pagrindinės idėjos gyvavo, 
gaivino įkvėpdavo naujus asmenis, naujas 
jaunuomenės kartas jas išpažinti, jas skelb
ti, už jas aukotis ir kovoti.

Veiklos pradžioje buvo keliolika prasi- 
kišusių darbininkų. Bet per 60 metų joje 
buvo daug, daug tūkstančių narių. Ją tvar
kė šimtai rinktų pareigūnų Josios idėjinius 
ir visuomeninius lobius krovė irgi tūkstan
čiai ateitininkų. Kiekviena at-kų generacija 
atrinkdavo sau tinkamą vadovybę. Todėl 
mes matome iškylančius naujus vadovaujan 
čius asmenis Rusijos tremtyje (1915-18), ne 
priklausomybės laikotarpyje ir begaliniai il
gai užtrukusioje dabartinėje tremtyje — Eu 
ropoję, J. A. V. ir kitur laisvame pasaulyje. 
Tik visų narių neatvangiomis pastangomis 
pavyko išauginti ir išsaugoti šį didingą at- 
kų sąjūdį.

Istorikas negali pasitenkinti vien pir
muoju ateitininkiškų bičių aviliu, bet turi 
supažindinti ir su vėlesniais spiečiais ir jų 
bitinais. “Kas kad kai kurie truputį vėliau 
už pirmūnus ėmė reikštis. Juk ir tarp Bažny
čios tėvų esama laiko skirtumų... Bet visi 
jie yra Bažnyčios tėvai” (M. Vaitkus, šiau
rės Žvaigždė, 216). Tokia istorija leis pa
žinti ne tik savąją praeitį, savo laimėjimus

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

VII
Kaip anksčiau minėjome, gra

fikos darbai gali būti originalai ‘Benezit’s Dictionnaire dės Pein 
daugelyje egzempliorių. Tačiau j iręs, Sculpteurs, Dessignateurs 
šitai nereikia maišyti su produk-jet Graveurs”. Antrasis komplek- 
cijomis. Paskutiniuoju laiku at- tas yra ypač naudingas grafikos 
sirado apsčiai galerijų, kurios pa-■ mėgėjams. Aštuoniuose komplek 
įduoda garsiųjų dailininkų pa- to tomuose yra sukaupta tūks- 
veikslų reprodukcijas, jas prista-1 tančiai vardų, informacijų, nuo- 
tydamos kaip originalus, kaip | traukų, parašų pavyzdžių ir t.t. 
grafiką. Šiandien jau yra aktua
lu, kaip nepatyrusiam žmogui 
nuo tų spekuliantų apsisaugoti? 
Pats geriausias būdas yra pa
tiems pažinti tų garsiųjų daili
ninkų darbus, labiau lankant ga 
lerijas ir muziejus. Asmuo, kuris 
dažnai lanko muziejus, yra gerai 
susipažinęs su įvairių dailininkų 
garsiaisiais darbais, jų technika 
ir stiliais. Toks patyrimas jau pa
deda atskirti originalus nuo re
produkcijų. Kita vieta, kur me
no mėgėjas gali susipažinti su 
tam tikro menininko darbais, y- 
ra knygynai. Meno muziejų, u- 
niversitetų ir net valstybiniai 
knygynai turi gausius meno sky
rius, kuriuose yra dideli rinki
niai knygų ir katalogų apie be
veik kiekvieną garsesnį pasaulio 
dailininką.

Menu, o ypač grafika besido
mintiems yra nepaprastai nau
dingi šie du knygų komplektai. 
Vienas jų anglų kalba “Bryan’s 
Dictionary of Painters and En- 
gravers”, kitas prancūzų kalba

VALENTINAS RAMONIS

ir 
ir

y-

Yra sakoma, jeigu šiose knygose 
nerasi kokio nors menininko var 
do, tai jo nerasi niekur kitur. 
Nors tai tik dalinai yra teisinga. 
Ir ten spragų yra, nes tomai ra
šyti jau prieš eilę metų, tad 
naujesniųjų vardų ten gali 
nebūti.

Be šių dviejų rinkinių, dar
ra eilė kitų specialių katalogų, 
kurie yra labai naudingi, stu
dijuojant ar ieškant atskirų dai
lininkų įvairius grafikos darbus. 
Pavyzdžiui, anglas Arthur May- 
gen Hind yra parašęs didžiaus- 
sius tomus apie grafiką ir žymes
nių dailininkų kūrybą. Jo gar
siausi yra Rembrandto ir Due- 
reric katalogai. F. W. H. Holl- 
stein yra sukatalogavęs visus vo
kiečių, flandrų ir olandų grafi
kos darbus nuo 1400 iki 1700. 
Loys Delteil, vienas iš garsiau
sių prancūzų meno istorikų, yra 
parašęs 31 tomo knygų komplek 
ta, pilnai iliustruotą, kuriame y- 
ra sukatalogavęs visą devyniolik
tojo ir dvidešimto amžiaus pran-

ir pralaimėjimus bei klaidas, bet ir visuo
menišką klimatą, kur teko dirbti ir savo že
mėje (1910-44) ir tremty (1944-67). Ji pa
rodys, kad At-kų Federacija yra vienintelė 
lietuvių jaunuomenės organizacija, artėjan
ti į savo šešiasdešimtąjį gimtadienį.

Ji tokia ilgaamžė ne dėl to, kad liki
mas ją lepino, bet dęl to, kad ji nebijojo, 
nevengė vargo kieto. Todėl) kad ji turėjo ide
alus, ir visuomet visokiose sąlygose atsiras
davo žmonių, kurie jų siekė. Jei tos kūry
binės sintezės nebūtų buvę, tai mūsų praei
tis ir jos tūris būtų visai kitokie, nes "ide
alai, jei jie nesiekiami, yra tuščiaviduriai, o 
siekimai (veikla) be idealų yra akli” (Im. 
Kantas).

Idėjos turi būti vykdomos tuoj, kol jos 
pritvinkusios kūrybine dinamika ir ištirpę 
jų išpažintojų valioje. Tai nedarant, jos ne
jučiomis nuslenka į istorinį minčių archy
vą ir ten tūnoja, kol kitos generacijos jas 
atranda ir atgaivina. Kaip nepadarytais ge
rais norais pragaras grįstas, taip neįvykdyto

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO ! 

KO NTR AKTORIUS
Atlieka remonto, perstatymo ir na- | 

m y statytx>8 darbus, cemento darbus 
elektros įrenginius ir kt. Išrūpina 
reikalingus leidimus, iš miesto val
dybos namu statymui, pertvarkymui 
ir remontavimui.

Visas darbas yra garantuotas ir i 
npd raustas.

2040 West 52nd Street
Telef. — PR 8-7887

CHICAGO, ILLINOIS 00009
►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦•♦• i

MARCHJETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
SO MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVĖ

CHICA G0 S A VINGS
4PDRAUDŲ AGENTŪRA

AND
6245 S0. VVESTERN AVĖ.

LOAN ASSOCIATION
CHICAGO, ILL. 60636

Namų, automobilių, 
gyvybės, sveikatos 

ir biznio
Patogios išsi mok ėji

mo sąlygos

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė.. PR 8-2233

A. ABALL ROOFING CO.
įteigta prieš 4H metus

Dengiame visų rūšių stogus Taiso 
me arpa dedame naujus kaminus, ri 
nas. nutekamuosius vamzdžius Dažo 
me iš lauko. Taisome mūrą-—"tuok 
pointing’ Pilnai apsidraudė Visas I 
darbas gprantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

skambinkite bet kuriuo laiku 
Apskaičiavimai nemokamai

c?' i.-- '■ -.1 r

TV, Kailio, Stereo, Air-Conditionen

Pardavimas ir taisymas
2649 W. 63rd St., Telef. 431-0421

P. liūdimas K. šimulis

CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE, viena tar| 
žymesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios ,ipy 
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 
43 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama 
palyginamai aukštą dividendą Per paskutinius 10 metų 
Chicago Savings išmokėjo savo taupytojams virš 14 milijonų 
dolerių dividendų Chicago.. Taupymo Bendrovė stengi -i i'iil 
.tipu finansiškai ir teikti pačius geriausius patarnavimus 

ivo taupymo ir skolinimo nariams
Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi- 

.acijomis. noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad ga- 
iėtų pasiekti geresnių gyvenimo sąlygų Kviečiame visus 
taupymo ir paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovę, išaugusią j virš $84,000.000 turto 
įstaigą
CHICAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, 
ypatingai tuos, kurie dar nesate aplankę mūsų 84 milijonų 
dol finansinės įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chicagoje
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M OVI NG
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas.
Apdraustas perkrapstymas. 

'VA 5-9209 Chicago, Illinois
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reikšme labai vertingi, kaip šaky 
sim žymesniųjų muziejų ar gar
siųjų kolekcionierių ženklai.

Viena iš svarbiausių grafikos 
darbų charakteristikų (apie ką ne 
visi lietuviai dailininkai ir pagal
voja) yra darbų pasirašymas ir 
jų sunumeravimas. Šis dalykas 
turi daug reikšmės nustatant 
darbo vertę viešoje rinkoje, ir tu
ri būti įsidėmėtinas, grafiką per
kant. Klientas, pirkdamas šių 
dienų dailininko darbą, turi ži- 

jnoti, kad nepasirašytas ar nenu
meruotas darbas yra vertas be
veik tik pusę tiek, kiek pasirašy
tas ir numeruotas. Daugelis ga
li čia klausti: kas yra tas nume
ravimas?

Originali grafika turi būti at
spausdinta paties dailininko jam 
iš anksto nustatytu egzemplio
rių kiekiu. Tą kiekį dailininkas 
nustato, dar nepradėjęs darbo. 
Baigęs spausdinti tiražą, jis ant 
kiekvieno egzemplioriaus pasira
šo ir darbus sunumeruoja, pažy
mėdamas, kiek darbų buvo 
spausdinta iš viso ir kokioj 
lėj buvo kiekvienas darbas 
spausdintas. Dažniausiai tai 
pažymima kairiame apatiniame 
paveikslo kampe įrašant du nu
merius vienas ant kito. Viršuti
nis numeris nurodo to darbo ei
linį numerį, o apatinis — tiražo 
dydį. Po tiražo atspausdinimo 
dailininkas privalo sunaikinti ak 
menį, metalo plokštę ar medžio 
lentą, nuo kurios darbai buvo at
spausdinti. Tas sunaikinimas at
liekamas, suraižant, suskaldant 
ar kitokiu būdu sugadinant plok 
štę. Šitai reiškia, kad darbas yra 
baigtas ir daugiau nebus jo spau-

eūzų grafiką. Jo veikalas pava
dintas “Le Peintre-Graveur Illus 
tre, XIX et XX Siecles”, apima 
visus Millet, Ingres, Delacroix 
.Corot, Degas ir kitų dailininkų 
darbus, palydint juos labai tiks-' 
liomis ir pilnomis informaci-, 
jomis. Vien tik 
bai užima ten 
kaip yra žinoma, 
rė daugiau kaip 
jų-

Anglų grafika 
guotą Charles Russel knygoje 
“English Mezzotints and their 
Statės”. Be čia minėtų istorikų 
darbų, reikėtų dar priminti Bar- 
tsch, Roger-Marx, Mourlot ir ki
tus, kurie pašventė visą savo gy
venimą grafikos studijoms ir gra
fikos populiarinimui. Visų jų pa
rašyti veikalai yra neišsemiami 
šaltiniai grafikos pažinimui.

Perkant grafikos darbą, seną 
ar naują, reikia atidžiai stebėti 
visą eilę jo ypatybių, kurios ga
li nustatyti paveikslo originalu
mą, senumą ir aplamai vertę. 
Daugiausia senųjų grafikos dar
bų kraštuose ar antroje jų pu
sėje randama antspaudų ar ran
ka rašytų informacijų, kurios pa 
deda nustatyti kūrinio praeitį, | 
kilmę, ankstyvesnius jo savinin
kus ir kita. Tos informacijos dau 
giausia pridėtos būna privačių 
kolekcionierių, galerijų ar mu
ziejų. Vieni ženklai ir prierašaiĮ 
gali mažai ką reikšti, bet kiti ga-pdinama. Dailininkas, kuris, at- 
li būti labai įdomūs ir istorinėj (Nukelta į 7 psl.)

Daumier dar-1
10 tomų, nes, 

Daumier sukū- 
4,400 litografi-

yra sukataluo-

at- 
ei- 
at- 
yra

mis idėjomis pagrįstos žmonijos nelaimės ir 
tragiką.

Toliaregis, neužmirštamas K. Pakštas, 
numatydamas Lietuvos urbanizaciją, ne vie
ną kartą ištarė “Ateitininkų ateitis mies
tuose” ir kvietė tai galimybei ruoštis. Ji 
atėjo staigiai ir kitose formose, nei mes bu
vome linkę ją įsivaizduoti.... Tremtis nubloš
kė daugelį mūsų į didmiesčius, ir vienu ypu 
susidarė visai kitokios psichologinės nuotai
kos ir draugijinio veikimo sąlygos. Jų iš
keltų neigiamybių nugalėjimas reikalavo ir 
dar ilgai reikalaus daug pastangų ir rūpes
čių. Prisitaikymas naujai kultūrinei aplinkai 
stabdo pasaulėžvalginį įsisąmonimą ir daro 
daug organizacinių nuostolių.

Tremtis mums nėra nė palaima, nė pra
keikimas... Tiktai kančių duoklė, kurią mes 
turime sumokėti apokalipt'iniam istorijos pro 
cesui... Tai laikotarpis, kuriame ugdome dva
sines galias, kaupiame medžiagines vertybes 
ir beatostoginiai dėl pagrobtos laisvės išvada 
vimo dirbame.

Man nėra abejonių, kad Ateitininkijai, kak
tą suraukus ir dantis sukandus, pavyks pa
gydyti viešos ir slaptos nesantaikos atrau- 
gas, žalojančias mūsų organizacijos vieny
bę, giedrią darbo nuotaiką ir savitarpinę 
brolybę.

Kiekvienas iš mūsų skuba į talką, į pa 
galbą — kas su geriausiomis mintimis, kas 
su švelniais jausmais, kas su apjungiančio
mis pastangomis, o visi sutelktinai su gera 
valia.

Ateitininkų sąjūdžio tikslai dar nepasie
kti. Ir šių metų jubiliejinis, iškilmingas sąs
krydis yra, tik trumpas istorinis stabtelė
jimas, savitarpės paguodos duona pasidali
nimas, maldingas susikaupimas tolesniems 
žygiams — mūsų pasaulėžvalginių pradų į- 
auginimui moksluose, menuose, kultūroje ii 
socialinėje bei politinėje tautų santvarkoje.

Visi Ateitininkijos keliai veda į Lietuvą, 
laisvą, laimingą, amžiną.

5.15.1967 
Tampa, Fla.

TEL. GR - 7575

METAMS

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos Iki

$15,900.00

VISUOSE 
TAUPYMO 
SKYRIUOSE

Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą įstaigos aukštą 
Laimės Šaltinėlį — Wishing Well, per kurį surenkama ir išdalinama 
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200 00 Pamatysite 
plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kambarj, kuriami 
yra vietos 200 asmenų ir kuris veltui duodamas organizacijų su-

sirinkimams Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą šis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatysite įvairių 
rinkinių kabinėtą ir daug kitų įrengimų bei patogumų, kuriais per 
metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai

Ypatingai kviečiame vaikų tėvus pradėti taupyti vaikų moks 
lui reikalingus pinigus Mes turime specialų skyrių, kuriame taupomi 
mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings) Šiame skyriuje 
laikomiems pinigams mokami patys aukščiausi dividendai net 
iki 5'A% šiandien mokslas kainuota nuo $6 000 iki $12.000 ir

daugiau Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalingus pinigus Galite pradėti $2.50, $5.00, $10.00 arba net 
$25 00 sumomis į menes). Kai padėsite 200 kartų po $25.00. tai 
susidarys reikalinga suma Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimui 
reikalingas mokslas. Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis, o 
tėvams rumesnė sąžinė. (Šio mokslo taupymo skyriaus nereikia 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium).

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime
JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

PATOGIOS VALANDOS:ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

1. Insured Family Savings 8 Sėli and redeem U. S Bonds order checks. No service charge
2. College Bonus Savings 9 Safety Deposit Boxes to members
3. Christmas Club Savings 10. Free Community Rooms for 12. U S. Postai Stamp Machine
4. Vacation Club Savings 10 your organization meeting 12 Service.
5 Home Mortgage Loans 10 (Free Coffee) 13. We sėli Travelers Checks.
6 Home Improvement Loans V Cash checks and pay all family 14. Save-by-mail Kits
7 Ali Types of Insurance bills with our special money 15. Notary Public Service

16 Two large Free Parking Lots
17 Free Theatre tickets two Satur- 

days each month for your chil- 
dren and mothers.

18 Christmas party with gifts to 
College Bonus Members

MONDAY ..........................12:00 P.M.—8:00 P.M.
TUESDAY ....................... 9:00 A.M.—4:00 P.M.
YVEDNESDAY .............................. Closed Ali Day
TULRSDAY ....................... 9:00 A.M— 8:OOP.M.
FRIDĄ Y ............................. 9:00 A.M—8:00 P.M.

. SATURDAY .................. 9:00 A.M—12:30 P.M.
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Eduardo Chillida (ispanas, g. 1924) Erdvės moduliacija IV
Iš parodos Chicagos Meno institute

aDonelaičio “Metai“ anglu kalba
ni 
ir

DRAUGAS, šeštadienis, ,967 m. rugpiūčio mėn. 5 d. B

SKULPTŪRA
NAUJOVIŲ GENERACIJA

Mintys ir įspūdžiai ryšium su paroda Chicagoje

mas. Įėjus į tą “skulptūrą”, pir
miausia automatiškai pakyla 
rankos, lyg ruošiantis skristi...
Nors ir jauti kietas stiklo grin
dis, tačiau netikrumo jausmas 
kažkur pasąmonėj klaidžioja, ir 
aklas, atkištomis rankomis, atsar 
giais žingsniais eini per tą erdvę.

PETRAS ALEKSA

Tokiu antraštiniu pavadini
mu Chicagos Meno Institute vyks 
ta pastarojo pokarjo laikotarpio 
rinktinių skulptūros darbų paro
da. Ji labai įdomi savo vientisu
mu, dydžių ir išradingumo kon
trastais, bei savo charakteriu ir 
subjektyvia Instituto kurato
riaus atranka.

kurti su nepaprasta energija 
entuziazmu.

ir

DEKORAVIMAS
18 VIDAUS m 18 LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. RUDIS Tel. CLiffside 4-1050

DARGIS 
DRUG 
STORE 

2425 W. Marquette
Road

Tel. HEmlock 4-6050

LAIKE 
ATOSTOGŲ 

nuo rugpiūčio mėn.
15-tos dienos
BUS 

UŽDARYTA 
Sugrįšim rugsėjo mėn.

5-tą dieną.

Prašome patikrinti savo receptus 
dėl pakartotinų Išpildymų.

Dėkingi esame už jūsų 
paramą. 

CHARLES P. DARGIS 
Reg. Pharmacist

Kasdien: 9:30 v. ryto iki 8:00 v. 
vakaro.

šeštadienį: 9:30 ryto iki 5:00 vak.
Treč. ir sekm. uždaryta.

Vertėjas darbui investavo ne
mažą skaičių savo gyvenimo me 
tų, įvado autorė jį parėmė sun
kiausiose sąlygose ištvermės ir 
talento dėka įgytu literatūros 
srityje doktoratu ir Amerikos 
aukštojoje mokslo įstaigoje turi 
ma pozicija, gi leidėjas į kny
gos išleidimą investavo kelis tūk 
stančius nuosavų dolerių. Šių 
trijų susibaudėlių pastangoms 
negali likti abejinga lietuviškoji 
bendruomenė. Išverstieji į ang
lų kalbą 
pasiekti 
pasaulio 
dėstoma
Donelaitis yra didelis kūrėjas, 
ir dabar turime gerą progą jį 
pristatyti pasauliui.

(Atkelta iš 2 psl.)

J.Tininis “Lietuvių Dienose”) 
Vergilijum ir, pasidairiusi is

toriniame epo kūrybos lauke, pri
eina reikšmingos išvados, kad 
Donelaitis esąs trečias ir pasku
tinis pasaulinės reikšmės buko- 
linio-didaktinio epo kūrėjas, ir 
tuoj pat dalykiškai savo tezę ar 
gumentuoja. Ji randa dvasinio 
ir formalinio giminingumo tarp 
šių didžiųjų epo kūrėjų, bet iš
ryškintos Donelaičio kūrybos 
skirtybės nuo pirmųjų dviejų y- 
ra dar įdomesnės.

Donelaityje dr. E. Tumienė 
mato “paskutinį europejinio re
nesanso aidą,... kuris tolimiaus- 
sias Vakarų civilizacijos ribas 
pasiekė tik 18-me šimtmetyje.” 
Tą aidą ji atpažįsta ne tik įvai- 
riopais talentais ir interesais ap 
dovanotoje “Metų” autoriaus as 
menybėje, bet ir pačiame kūri
nyje. Iš to kyla to paties lite
ratūrinio žanro kūrėjų, Hesiodo 
ir Vergilijaus, iš vienos pusės, 
ir Kristijono Donelaičio, iš an
tros pusės, kūrybos skirtumai.

Trumpoje poeto biografijo
je nedominuoja nuogi faktai, 
bet tie gyvenimo momentai, ku
rie paryškina jo kūrybos pobū
dį. Įvado autorė pagrindinai ko
ncentruojasi į “Metų” literatū
rinės vertės atskleidimą. Ji tai 
atlieka autoritetingai, įtikinan
čiai, o kartu ir elegantišku, ame
rikiečiui patraukliu ir intriguo
jančiu stiliumi. Elena Tumienė 
pažįsta amerikiečių auditoriją 
kuriai savuoju įvadu eina kal
bėti apie Donelaitį.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Iii. 60632, Tel. YA 7-5980

Donelaičio Metai turi 
bent tuos anglosaksų 
universitetus, kuriuose 

pasaulinė literatūra.

M O V I N G

M O V I N G
perkrausto baldus iš arti ir toli.

A. BENIULIS
Chicago, Iii. 60629, Tel. RE 7-7083

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli Miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

TE^TmCUmlsERvTcE 

5957 So. Western Avė.
LEONAS FRANCKUS, Sav.

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-ups ir Motorų Remontas 

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

EXPO 67 NakvynėsBe šio ir anksčiau minėtų 
skulptorių, parodoje dar dalyvau 
ja publikai gerai žinomi meni
ninkai, kaip antai: neišsiamia- 
mos vaizduotės Max Ernst, žino
mas perdėtom proporcijom Giaco 
metti (miręs), keramiškos skul
ptūros originalumu pasižymįs 
Mirro, vienas iš gabiausių šių 
laikų meistrų — Noguchi, dabar 
ties simbolių kūrėjas — David 
Smith (miręs) ir kiti.

Montrealyj. Erdvios atskiros pa
talpos naujame name, po $10 do
lerių porai ir po $3. sekantiems. 
Taip pat vasarnamis pušų rajone 
prie smėlėto ežerėlio — 38 mylios 
nuo Montrealio. Susitarti: Jurgis 
Blauzdžiūnas, 7360 N. Gaudais, Ville 
St. Leonard 38, Montreal, Queb„ 
Telefonas“ 514 - 254 - 4678.

Ponioms ir Panelėms 
švediškas masažas. Sauna ir garo 
vonios. Specialus masažas pavargu
sioms kojoms. Pašalinimas nerei
kalingų plaukų elektrolysis būdu.

FIELD ANNEX BUILDING
JANINA POCS, MARSHALL

Tel. DE 2-6631 ir namų NA 2-6712 
25 E. Washington St. Suite 1420

II pasaulinis karas nebuvo pro 
duktingas meno atžvilgiu. Di 
džia dalimi žmogaus kūrybinės 
jėgos buvo pajungtos karo maši- 

inai (šitai ir dabar dar tebesitę- 
I šia už geležinės uždangos). Karo 
į metu pritilus menininku veikla 
kaupė savyje dvasinę jėgą, kuri 
padėjo susiformuoti ir iškilti nau 
jam judėjimui, pradėjusiam reik
štis 1944 metais. Pasinaudojant 
naujais technikos išradimais, kū
rybos horizontai pradėjo plėstis 
nepaprastu greičiu. Menai, kaip 
ir mokslo šakos, ėmė neatsilikti. 
Skulptoriai ypač puikiai pasireiš
kė originalia kūryba, kuri ir da
bar plečiasi besišakojančiomis 
kryptimis.

Šios neeilinės parodos rengi
mui vadovavo J. James Speyer, 
Chicagos Meno instituto ‘Dvi
dešimto amžiaus meno” kurato
rius, atrinkdamas penkių kraštų 
27 žymiausius skulptorius. Kiek
vienas iš tų menininkų yra stip
riai pasireiškęs individualia savo 
kūryba, tačiau šioje parodoje vi
si jie jungiasi į vieną “Genera
ciją”, kuri davė pradą dabarti
nei (pokarinei) meno linkmei.

Cikagiečiams ir Chicagoje besi
lankantiems patartina šią paro
dą aplankyti. Paroda tęsis iki š. 
m. rugpiūčio 27 d.

Norėdamas išlaikyti išradin
gumo vientisumą, A. J. Speyer 
neįjungė į parodą lygiai žymius 
skulptorius kaip Arp, Gabo, Pev- 
snerį ir iš Lietuvos kilusį Lip- 
chitzą todėl, kad jų išradingu
mas mene pasireiškė tik prieš 
II pasaulinį karą. Tačiau paro
doje matomi kiti vyresnės kartos 

* menininkai, kaip Picasso, Hen
ry Moore, Reuben Nakian, kurie 
nesustojo pusiaukelėje, bet, prisi
taikę prie aplinkos ir laiko dva
sios, tebekuria toliau. Iš mūsų 
lietuvių dailininkų panašiu pa
vyzdžiu galėtų būti dail. V. K. 
Jonynas, kuris taipgi pajėgė su
vokti dabartį, pajausti tą, saky
čiau, nežmoniško tempo kitimo 
laikotarpi, įsijungti į jį ir toliau

Vykstant nuolatiniam organiš 
kam kitimui, keičiasi ir pati me
no sąvoką. Estetikos terminas ta
po išplėstas, o jos pajautimas pa
sidarė labai asmeniškas. Naujos 
srovės, individai kyla ir leidžiasi, 
bėgdami nežinoma kryptimi. Ir 
tas bėgimas ir yra pats ieškoji
mas sukurti nauja.

Šios parodos dalyviuose ypač 
išskirtinas Amerikos graikas 
cas Samaras su sao “Room 
Tai kambarys 8’ x 10’ x 8’, 
rio sienos, grindys ir lubos
išklotos veidrodžiais, išskyrus du
ris, pro kurias įeina šviesa ir 
žmonės. Tikrovės suvokimui 
kampe stovi nublizginti metali
niai rėmai. Tai pirmas toks tiks
lus erdvės (space) pavaizdavi-

Lu-
2”. 
ku- 
yra

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI 

Ekspertlškal uždedam naujus tr tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar- 
bans garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

illlllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllilliill 

SOPHIE BARČUS RADIO | 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
iadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 lkl 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

7159 South Maplewood Avenue 
Chicago. Illinois 60629

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg FM 

Telef. HEmlock 4-2413

i

i

Automobilio nelaimės atveju skambinkite 
(In case of accident, call) 

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR 6 - 7777 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai

FRONT WHEEL ALIGNMENT — WHEEL B ALANUI N G 
BODY AND FENDER WORK 

PAINTING, MECHANICAL REPAIR 

2423 W. 59th St., Chicago, III., 60629 
Savininkas — MIKAS CESAS

Private Rooms for Group Parties and Couples

SOTŪS UŽKANDŽIAI

RESTAURANT AND LOUNGE *K<

\Jou ll leaue your hcart 
n t tiro

Karta įžengus vidun, 
jūsų širdys nuskraidins 
jus i niekad nepamirš
tamų. tropiklnj Pietų 
Padriko grožj. Pasi
džiaukite puikiais tro- 
pikiniais ar ameriko
niškais kulinarijos ga
miniais, atydžiu patar
navimu ir elegantišku 
patogumu.

llllllllllllilllllliiiiiilllllllllilillillinililllll1 *

Lucas Šamams (amerikietis, g. 1936) Kambarys Nr. 2
Iš .parodos Chicagos Meno institute

< m s
SYRACl'SF.. N. Y.
CLEVELAND 15, OHIO 

.,MI- X <><
SO. BOSTON. MASS 
rBFKTOV IO ■ ■
RAHVAY, N. J.

\FW JF.RSE1

JEI JOS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED by VneSposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y., IN 7-5522
t

‘ /'Į*

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, 

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI

T.
N. T.

N. J.
N. J.
23, PA.

BROOKLYN, N. 
NEW YORK S, 
NFAVARK, N. J. 
SOUTH RIVER, 
UTICA, N. Y. 
FARMINGDALE,
PHILADELPHIA 
ALLENTOWN. PA. 
ROCHESTER 5, N. Y. 
LOS ANGELES 4, CAL. 
CHICAGO 22, ILL. 
BALTIMORE 31, MD. 
BUFFAIiO 12, NEW YORK 
DETROIT 12, MICH. 
HARTFORD 6, CONN
• i \ < it% \ J

13204

1530 BEDFORD A VĖL
78 SECOND AVENUE
250 MARKET STREET

46 WHITEHEAD AVENUE
903 BLEECKER STREET 
FREEWOOD ACRES 
631 ~-----------
126 
558
107______________ __________
1241 NO. ASHLAND AVENUE 
1900 FLEET STREET
701 FILLMORE AVENUE 
11601 JOS CAMPAU AVENUE 
643-47 ALBANY AVENUE 
219 MONTGOMERY ST.
115 MARCELLUS STREET 
1028 KENILWORTH AVENUE 
.1339 .108 CAMPAU AVENUE 
396 W. BROADWAT 
ill« DFUT7. AVENUE
717 W. GRANO AVĖ.

W. GIRARD AVENUE 
TII.GHMAN STREET 
HUDSON AVENUE

SO. VERMONT AVENUE

IN 
OR
MI 
CL 
RE

7-MM
4- 1540
1- 1452
7- 0320
2- 7470

303-0404 
PO 2-4507 
HE 5-1654

232-2042
5- 6550
0-2818
2-4240
5-0700
8- 0228
7 5104
5-63OS 

475-9746 
t -0691' 
9-398C 
8-1120 
2-0306

DU 
HU
DI
TX
TO
CH
HE

C
PR
TO
AN
EX

381.8997

DUST CONTROL ENGINEER
Excellent opportunity vvith large national manufacturer. Survey and an- 
alyze existing dust condltlons. Layout, design and rnake computation. Tęst 
work and measurements in the field. Familiar with precipitators, cloth 
collectors. Some college desired, preferably in mechanical engineering. 
Experience necessary.

SALARY OPEN

Please send resume to Personnel Manager

NATIONAL GYPSUM COMPANY
325 Delavvare Avė. Buffalo, New York 14202

An Equal Opportunity Employer

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
s SKIP'S Self Service E
J LIOUOR STORE g

■ 5515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202 B
RUGP. - AUGUST 3, 4 IR 5 D. D.

COGNAC NAPOLEON V.R.Q.P. Fifth $5.98

AMERICAN II VE STAR BRANDY Fi«th $3.09

BARON VON KLUEG V.S.O.P.
IMPORTED GERMAN BRANDY Fifth $3.89

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89

CTNZANO Imported Dry or Svveet
VERMOUTH Quart $1_89

ROYAL CANADIAN 6 Yr. Old, 86 Proof
Imported CANADIAN IVIII'KY Fifth $4.79

MIDUOLIS LIQUEUR Fifth $4.39

GOTES DE PROVENCE 1962 Vintage 
Imported FRENCH ROSE Fifth $1.29

AUGSBURGER BAVARIAN FLAVOR
BEER, Case of 24—12 oz. T. A. Bottles Case $4.59

OLD STYLE LAGEK BEER
Case of 24—12 oz. Bottles Case $3.29



kričio 26 d. Naudodamasis Ka-

B. Demkutė

• Spausdinami atsiminimai
apie Vincą Mykolaitį - Putiną, zio Bradinio libretu, kompo.iito- 
Kitą šeštadienį, rugpiūčio 12 d.; rius šiomis dienomis baigia ra- 
Kultūrinio Draugo atkarpoje syti muziką 
pradėsime spausdinti ilgesnius 
Marijos Mykolaitytės - Slavėnie
nės atsiriiinimus apie neseniai 
Lietuvoje mirusį rašytoją, poe
tą, dramaturgą ir literatūros 
profesorių V. Mykolaitį - Puti
ną. Atsiminimų autorė yra jau
nesnė mirusio poeto sesuo, šiuo 
metu gyvenanti Australijoj. Sa
vo jaunystėje ir savo studijų 
metais ji yra ilgokai gyvenusi 
pas savo vyresnįjį brolį poetą 
Kaune, o šiais pokario dešimtme 
čiais su juo visą laiką susiraši- 
nėjusi laiškais. Atsiminimai yra 
parašyti be galo įdomiai ir intri
guojančiai, liečiant poeto tėviš
kę, apylinkes, tėvus, jo klierika- 
vimo metus, studijas užsieniuo
se, grįžimą Lietuvon, santykius

i namiškiais ir kt.
• Kultūros kongreso koncer

tui jau rengiamasi pilnu tempu.
’iip žinome, šių metų Padėko' 

dienos savaitgalyje Chicagoje 
įvykstąs trečiasis Lietuvių kul
tūros kongresas bus užbaigtas 
dviejų naujų Dariaus Lapinsko 

■rinių koncertu Marijos aukš 
tesniosios mokyklos salėje lap-

dviems muziki
niams pastatymams. Vienas jų 
pavadintas “Karalius Mindau
gas”, antrasis — “Maras”. Abie- 
ų muzika yra modernaus sukir

to, tačiau abudu veikalai vie
nas su kitu žymiai kontrastuoja 
savo nuotaikomis ir techniškuo- 
i ’. pastatymų apipavidalinimu. 
Kai “Karalius Mindaugas” yra 
Augiau poetiškas ir nostalgiš
kas karaliaus tragedijos inter
pretavimas, tai “Maras” yra 
svaiginančiai dinamiškas ir šiur
pus genocidinės mirties siautė
jimas mūsų tautoje, pradedant 
istorijos gūdumose nuskendu
siais maro metais ir baigiant 
mūsų laikų trėmimais ir atomi
nio amžiaus siaubu.

Abiejuose pastatymuose įjun
giami : orkestras, solistai, kal
bantys ir dainuojantys chorai, 
išradingi šviesų ir kiti techniškie 
ji efektai, šį Kultūros kongreso 
baigminį koncertą globoja JAV 
Lietuvių Bendruomenės Centro 
valdyba. Koncertą ir visus jo pa
ruošiamuosius darbus sutiko mo 
deruoti Vytautas Kadžius.

Šv. Vito gatvė Vilniuje

kolegija ir gausus būrys ben-- 
dradarbių.

Naujasis Biuletenio numeris 
išleistas, minint 10 metų nuo j 
Amerikos Lietuvių gydytojų są-! 
jungos įsteigimo ir ruošiantis 
šeštajam PLGS ir ALGS suva
žiavimui, įvykstančiam Clevelan 
de šių metų Darbo dienos sa
vaitgaly. Žurnalo puslapiuos šį 
kartą dr. S. Budrys rašo apie 
auto-imunitetą, dr. D. Jasaitis 
apie antikoagualicinės terapijos 
pavojus, o apie gydymą be peilio 
pasakoja dr. E. Draugelis. Tęsi
niais duodama dr. K. Gudaičio 
“Dr. Albertas Schweitzeris” ir 
dr. K. Valterio “Medicina Didžio 
joj Britanijoj”. Savo įspūdžius 

i patyrimus iš kelionės po Pie 
'ų Ameriką pradeda spausdinti 
Ir Henrikas Armanas. Platūs
apžvalginiai mūsų gydytojų veik i 
los skyriai.

METROPOLIS-RESTORANAS
6588 S. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. — TEL. 476-9009

Vienintelis lietuviukas restoranas su gerais patiekalais, kaip šašlykas, 
šnicelis ir kt.. didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų.

Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laikų, skaniai paval
gyti ir atsigaivinti.

Atdara kasdien nuo 3 vai. popiet iki vėlumos, šeštad. ir sekmad. 
nuo 12 vai. d. iki vėlumos. Visi prašomi atsilankyti.

Savininkai PETRAS IR ANTANINA KAIŠAI

ROOSEVELT

NAUJI LEIDINIAI
gegu-
Lietu-

• MOTERIS, 1967 m., 
žės - birželio mėn., nr 3. 
vių moterų žurnalas. Leidžia Ka 
nados Lietuvių katalikių mote 
Tų draugija. Redakcine kolegija: 
Z. Daugvainienė, L Kairienė, E. 
Krikščiūnienė, M. Kulpavičienė. 
Administratorė: B. Pabedinskie- 
nė. Prenumerata metams $5.00. 
Redakcijos ir administracijos 
adresas: Moteris, 1011 College 
St., Toronto 4, Ont., Canada.

Šiame numeryje apie moters 
problemą Gertrūdos von Le 
Fort kūryboje rašo A. Tyruolis. 
Straipsnio užsklandai dar pride
dama pora G. Von Le Fort lie
tuvių kalbon A T. Išverstų ei
lėraščių iš žinomųjų poetės 
“Himnų Bažnyčiai”. Įdomios ir 
kitos žurnalo puslapių temos: 
“Motinos diena ir gyvenimo pro
blemos” (N. Banelienė), “Lie
tuvės moters teismas New Yor
ke” (E. Cekienė ir S. Gedvilai
tė) ; svarstoma, kas užtikrina 
naujagimiui saugumą (D. Petru- 
tytė), duodama po E. Vydienės 
ir K. Kodatienės eilėraštį ir S. 
Vilkaujos vaizdelis - apybraiža. 
Gražiai tvarkomi apžvalginiai 
skyriai: Organizacinė veikla, 
Moterys pasaulyje, Madų ir gro
žio pasaulis, šeimininkių kam
pelis, Buto įrengimas. Žurnalas 
spausdinamas gerame popieriu-

je, gausiai iliustruotas, ypač lie
tuvių dailininkių darbų nuotrau
komis.

• ŠALTINIS, 1967 m., birže
lio mėli., Nr. 3. Tikybinės ir tau
tinės minties žurnalas. Leidžia 
Šv. Kazimiero sąjunga, red. S. 
Matulis, MIC. Prenumerata me
tams $2.00, Anglijoj — 15 šilin
gų. Redakcijos ir administraci
jos adresas: Šaltinis, 16, Hound 
Rd., West Bridgeford, Notting- 
ham, England. Pirmoj eilėj žur
nale šį kartą prisimenamas mi
ręs vyskupas Pranas Brazys ir 
duodama pluoštas jo minčių apie 
meilę. Stasys Lozoraitis, jr, ra
šo apie santykius su Lietuva. 
Puslapiuose nepagailima vietos 
plačiai lietuviškos veiklos apžval 
gai. Skelbiama nemažai poezi
jos, kurioje šį kartą išskirtinas 
didelio nuoširdumo Vlado Šlaito 
eilėraštis “Ačiū”. Be kita ko,

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMU 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO 
STASYS LITWINAS, Prez.

3089 So. Halsted St., VI 2-1272

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai Pritaik nti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai.

pats poetas V. Šlaitas yra Šal-jOak Lawn, III. 60453. Biuletenis 
tinio redakcijos narys. | yra Pasaulio lietuvių gydytojų

sąjungos organas, leidžiamas II- 
linois Lietuvių gydytojų draugi
jos. Vyr. red. — dr. S. Biežis, 
atsak. red. dr. M. Budrienė. Vi
sam darbui talkina redakcinė

tinio redakcijos narys.
• Lietuvių gydytojų BIULE

TENIS, 1967 m., Nr. 3. Biule
tenis yra spausdinamas spaus
tuvėje, savo išvaizda ir savo tu
riniu yra patrauklus, iliustruo
tas žurnalas, spausdinamas 4 
kartus metuose. Prenumerata 
$4.00. Administruoja Irena 
Makštutienė, 8743 Mobile Avė.,

PATYS ĮSIGYKITE IR KITIEMS 
PASIŪLYKITE ŠILUVOS MARI
JOS šventinimo ’r RELIGINIO 
Kongreso Washingtone muzi
kos PLOKŠTELĘ.

PASIKLAUSYKITE ISTORINIŲ 
ĮVYKIŲ:

J. Naujalio Mišių, Dainavos an
samblio giedamų šventovėje,

Br Budriūno giesmės “Sveika. 
Marija”, atliekamos sol. A. Pava 
sarto.

J Štarkos kompozicijos “Tušti 
paliktieji namai”, įdainuotos sol. 
R Mastienės.

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų maldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

FURNITURE CO
F. A. RAUDONIS ir

2310 W. Roosevelt Road

EXPO 67 NAKVYNĖS
Rezidenciniame Montrealio rajone, prie Decarie Expre.ssway. 

15 min, nuo Expo, atskiri kambariai vien Expo svečiams rezer
vuotame bute. Kambarys vienam S6, dviems $10 ir sekantiems 
asmenims po $2. Taip pat geros sąlygos norintiems paatostogauti 
moderniškame vasarnamyje Laurentian kalnuose

P. Ručinskas, 2415 Park Kow East, N.D.G., Montreal 28. 
Que., Canada, tel. 1-514-482-4094.

EXPO 67 PASUS IR BONŲ KNYGUTES
Montrealyje nusipirkite su žymia nuolaida darbo dienomis Mont
realio Lietuvių Kredto Unijoje “Lite”, o sekmadieniais po 
vai. pamaldų Aušros Vartų parap. spaudos kioske.

2400 S. Oakley Avė., Chicago
Tel. Virginia! 7 -7258 59

N. BERTULIS

Tel. SEeley 3-4711
antr., treč ir šeštadieniais nuo 

iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. oo pietų
pirmad. ir ketvir. 9—9 vai.,

FOTOGRAFAS

ŽAVIOMS NUOTAKOMS

home o f 
modern 

photogrophy

Go\vns by Martha

PORTRAITS • CANDIDS 
3213 South Morgan St. YA 7-5858

.ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION jA

I-.--L r fl...L>.Jcteph F. Gribauskat 
Executive Secretary

ON INVESTMENTS 
Units of $100 00 
Dividend Checks 
Mviled Ouarlerly

hi!!!!!!!!!
“Lito”, Aušros Vartų parapijos ir kioskos adresas: 
1465 De Seve St., Cote St. Paul, Montreal 20, Que.
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SIUVIMO MAŠINOS
BERNINA • NECCHI • ELNA • 

PFAFF • KENMORE 
(ftvelcariSkos, vokiškos. Itališkos, ja
poniškos, Singer ir kitos). Taisome, 
parduodame ir nuomojame prieina
momis kainomis ir Sąlygomis. Dar
bas greitas ir eažfningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skoni kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulkių siurblius.

B A B SEVVING MACHINE CO. 
<814 S. Archer Avė.. Chicago, III. 
S0U3. Tel. 887.0044; 927-0045.

vedšjas Arvydas M. Dikinis
—■m i .i .... -.......—

Apkainavimą ir prekių pristatys- ą 
teikiame nemokamai.

KaAtlnS atdara kasd en nuo b vai 
ryto iki 6 vai. vakaro it šeStadle- 

nlala iki * vai p. p.

Br Markaičio “Nenuženk 
akmens o Marija" giesmės, 
tos sol Pr Bičkienės.

T Brazio 
sudainuotos 
vyrų choro, 
tūkstantinės

nuo 
atlik-

toli”,dainos 'Oi toli,
New Yorko Lietuvių 
ir giesmių, giedamų 

minios.

•f..

i) 1447 So. 491h Court
CICERO, ILLINOIS

I a

fe

#ARQUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

tel. PR 6-8999

HĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlH

Jtes Mtoliume

MIDLAND 
SAVINGS

Įyą U
<>LJ ,W

5*
ON BONUS SAVINGS 

• Unit, of $1,000.00 
For 3 Teari 

dividend, Paid 
Ouarterly 

or Cotųpounded

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKLEWICZ, Prez. ,

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo

sąskaitas

Atdara — nuo

RESTORANAS, KURIAME 
LIETUVIŠKI VALGIAI.

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470
Augšst Saldukas 

Chairman of the Board

LIETUVIŠKA VALGYKLA. GRAŽIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS

GAMINAMI

Plokštelės
narna pas lietuviškų plokštelių pla
tintojus arba pas leidėją: Šiluva 
Record, 110 W. Lafayette Avė., 
Baltimore, Md. 21217.

ant tisą šutam

., ....... 60650 feį.
Phone (Area Code 312) 656-6330

HOURS: Mun. 9-8; Tt>e»., Thvri., fri. 9-5; Šat. 91; Wed. Cloied 
Sovlngi In By The lOth Of The Month Wlll Baru From The l«f.

kaina $5 00; ji gau-

■

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

ANTRAD. ir PENKT.............. .
VALANDOS: pirmad tr ketv..............

ŠEŠTAD. » v. 1. iki 12 ▼. d.9 ▼.

.» v. r. iki 5 T. T. 
t v. r. iki » ▼. ▼. 
.Trečiad. uždaryta

f
6:00 valandos ryto iki 8:00 

valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Western Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

--------------------------------- - -■ '

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI PAVASARIO 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.

LIETUVI, ATOSTOGAUK SMAGIAI!
Pigu. Švaru. Šeimoms ir pavieniams. 200 pėdų nuo Atlanto. 

Atsilankę nesigailėsite.
Florida Surfside resortas. Pompano Beach,

710 South Ocean Blvd. (A-l-A).

Kviečia: sav. E. RUDAITIS ir K. JUŠKENAS
Tel.: Chicago LA 3-9219. Florida; Area code 305-942-2400

urminėmis ka nomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko. brokados. “boucle’s” ir “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko nylons, taffeta. aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ-paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7*3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. užddaryta

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo į šiaurę 
Jefferson Street — Chern.n’s aikštėje.

% J



GRAFIKA 
IR

GRAFIKAI
(Atkelta iš 4 psl.) 

spausdinęs eilę darbų, nesunaiki
ną^ plokštes, galvodamas vėliau 
vėl nuo jos spausdinti, yra nesą
žiningas. Prieš pradėdamas tira
žo spausdinimą, dailininkas daž
niausiai bandymui nuspaudžia 
mažą kiekį kopijų. Tos kopijos 
yra vertingos tik tada, kada dai
lininkas po jomis pasirašo ir pa
žymi, kad jos yra mėginimai ar
ba “Artist Proof”. Prancūzai to
kias kopijas vadina “Epreuve d’- . 
artiste”. Daugelis kolekcionierių 
jas renka ir laiko net vertinges
nėmis už kitas. Bet tąi daugumo
je yra tik asmeninės nuomonės, 
bet ne objektyviosios vertės svars 
čiai.

Grafikos darbų numeravimas, 
Ržt ir jų pasirašymas yra gana 
naujas dalykas. Prieš 1900 me
to') mažai kas taip darė. Daž
niausia dailininkas pasirašydavo 
ant akmens ar plokštes, ir para
šas kartu atsispausdindavo su pa 
čiu piešiniu. Buvo įprasta taip 
daryti, nes žmonės pasitikėjo dai 
lininkais, o dailininkai vienas ki
tu. Bet pastaraisiais laikais čia ki 
lo visa eilė problemų. Nesuga
dintos arba tik mažai apdilusios 
plokštės buvo pagrobtos, perdi rb 
tos, sustiprintos su plienu, o nuo 
jų buvo spausdinama šimtai gra
fikos darbų be paties dailininko 
žinios. Todėl dabartiniu laiku ir 
buvo imtasi griežtų priemonių 
priversti dailininkus savo kūri
nius pasirašyti po jų atspausdi
nimo, dargi juos sunumeruojant. 
Bet tai dar nereiškia, kad nepa
sirašyti ar nenumeruoti grafikos 
darbai būtinai visi turi būti lai
komi neoriginalais. Kaip anks
čiau minėjau, senieji meisteriai 
atspausdindavo mažus kiekius 
savo darbų, sunaikindavo plokš
tes, o darbus paleisdavo į rinką. 
Tie darbai, žinoma, nebuvo pa
sirašyti nė numeruoti. Dabarti
niais laikais taip atsitinka jau la
bai retai. Išimtis, yra tada, kada 
dailininkas spausdina savo darbą 
dideliais kiekiais, sakykim — 500 
-1000 egzempliorių. Bet tie dar
bai dažniausiai išleidžiami kom
plektuose, kur pirmutinis komp
lekto lapas būna pasirašytas ir 
numeruotas. Tuos komplektus 
išardžius, darbai lieka 'be para
šo ar numerio. Žinoma, jie vis 
tiek yra originalai; Vienų nuo
mone, atspausdinti daugiau dar
bų negu yra- iš anksto nustaty
ta, yra nelegalu ir nesąžininga. 
Kitų nuomone, tai legalizuotina, 
nes pats dailininkas sukūrė at
vaizdą plokštėje, nuo kurios dar
bas yra atspausdinamas. Bet, ži
noma, to antro spausdinimo dar
bų kainos yra jau daug mažes
nės negu pirmojo. Būna dar at
sitikimų, kad nuo suraižytų ar 
kitaip sugadintų plokščių ar ak
menų spausdinama toliau. Šitai 
yra jau tikrai nelegali procedūra, 

H pateisinama tiktai tada, kada ge
rų atspaudų jau visai nėra likę. 
Ir tai daroma tiktai gelbstint vie
ną ar kitą darbą nuo visiško jo 
dingimo.

Šiais laikais grafikos organiza
cijų ir kitokių meno institucijų 
spaudžiami dailininkai yra pri
verčiami laikytis sutartų standar 
tų, kurie apsaugo juos ir publi
ką nuo nelegalių verteivų.

Šiuos visus čia išvardintus fak
tus svarbu žinoti, norint įsigyti 
grafikos darbų, investuojant pi
nigus ar susidarant sau kolekci
ją. Bet perkant juos vien tik sa
vo malonumui ar buto papuoši
mui, verta atsirinkti ir tai, kas 
yra arčiau prie širdies.

(Bus daugiau)

• Apie mirusį aktorių parašė 
tik išeiviams. Apie aktoriaus-re- 
žisieriaus Kazio Juršio mirtį 
(birželio m., Klaipėdoj) parašė 
tik “ryšininkų” laikraštis "Gim
tasis Kraštas”. Ir rašė, kad K. 
Juršys, girdi, “visada buvo pa
žangių demokratinių pažiūrų ir 
todėl buržuazijos valdomoj Lie
tuvoj nelabai mėgtas...” Iš tik
rųjų tada buvo vienas iš įžymių
jų šulų dramos teatre. Tik “pro
letarinės” valdžios laikais liko 
nukištas į Klaipėdą ir pamirš
tas.

Henri Matisse (prancūzas. 1869-1954) Moters galva (lino raižinys)
V. Ramonio nuosavybė

Salvador Dali (ispanas, g. 1904) Don Kichotas (litografija)
V. Ramonio nuosavybė

Artesian Restaurant
2432 Mest 63rd Street (63rd & Artesian)

• Skanūs valgiai
• Geras patarus m,u;u

• Puiki atmosfera

PIETOS
$1.65 & $2.25

JOKIO LAUKIMO - GREITAS PATARNAVIMAS
TALPA - 350 SĖDIMŲ VIETŲ

Rezervacijoms skambinkite — 436 • 4622.
Atdara tekrnad iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. ir 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto

A & P MECHANICS 
OPPORTUNITY

Bnjoy small airline seniority with large airline pay scales and 
benefits.
Our new expansion program includes improved working environ- 
ment and facilities.
Ali personell receive complete initial training and annual refresher 
courses.
To arrange for transportation to interview contact:

Write, Wire Or Call Collect 317 241-8201
R. D. COLLINS AT

LAKE CENTRAL AIRLINES 
Indianapolis, Indiana

tĮniiiiiiifiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiinnif  

p(DfAĮj|T TV/ * RADIO (LIETUVIAI’ 
IslrCVrUI I IV Sav DAN LIUTIKAS
PASIRINKIMAS SPALVUOTŲ AR PAPRASTŲ TELEVIZIJŲ
• RADIJŲ • STEREO • ORO VSSINTUVŲ • TAISYMAS

Ė 2412 WEST 71st ST. CHICAGO, ILL. 60629 TEL. 471-2446 

rinillllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllUHlllHIIUHHIIllIlUHIlHIIlUlIllHIHHIllllHHIH-

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SA TOlp
tF-iP. i
uiri j

On aavings accounts on investment
d., 1967NUO SAUSIO MĖN. I

Sąskaitos apdraustos iki $15,000 
BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN ASSOCIATIOh 

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60682
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iUŽAUSKŲ 8EVERLY HILLS GELINYfili jteft
JerianmoF gėlės dėl vestuvių, banketų uuuotovių TyyįUįĄfc

to kitų papuošimų KPgSjįZ
2443 Mest 63rd STREE7 tggfEfc

tėtei PRospect 8 - 0883 PRogpeci •» <*xa

* 0 T U V I Ų DIREKTORIUS
Trys Moderniškos Koplyčios. 

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

4330 - 34 South California Avenue 
Telefonas LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

r

PETKUS f
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME ME.
trys MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 f st Street Tel. GR 6-2345 • 8
1410 So. 50fh Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-08

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Lt-

CHICAGO, ILLINOIS TEL 666-3443
(Across the street from Miluaukee Road, 

Western Avenue Depot)
An Egual Opportunity Employer

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5 - 7252 P

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, E 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORu ! 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. P

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMS

Pirmad. ir ketvirtad nuo 9 iki 9:30 vai Kitom dienom nuo 9 iki
6 vai. vakaro. Sekmadieniais uždaryta liepos ir rugpiūčio mėn

DRAFTSMEN 
AND DESIGNERS 
Electrical & Mechanical

Permanent positions with leading manufac- 
turer of Industrial Heat Treating Eąuipment. Mini- 
mum of 2 years experience on the board reąuiring 
knowledge of electrical or mechanical circuitry or 
in detailing structural and sheet metai, piping 
and/or machine design.

Excellent growth potential and fringe benefits.

LINDBERG HEVI-DUTY
2450 W. HUBBARD STREET

PLANINGAS TAUPYMAS

-----------

Kas tik turi gėrę skonį, 
viskę perka pas Lieponį!

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335 

Vienas blokas nuo kapiniy

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 
nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.

• Metinis dividendas 4%% išmokamas du kart per metus už
visas taupymo sąskaitas.

PARKING LOT

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAIa Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL. 60608
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.
— ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATĖ RD., OAKLAWN, ILL., Tek — 636 - 2320

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. UTUANICA AVĖ. Tek YArds 7-M38 — 1189

ANTANAS M. PRILUPS
8307 8. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3461

STEPONAS C. LACKAMICZ
2424 W. 69th STREET Tek REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tek VIrginia 7-6672

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asosiacijos Nariai

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 SO. M1OHIOAN AVĖ. Tek COmmodore 4-2228

VASAITIS — BUTKUS
1446 SO. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tek OLympic 2-1003

i



8 DRAUGAS, šeštadienis, ,967 m. rugpiūčio mėn. 5 d.

Redaguoja dr. S. ALIOTAS

Didingieji dalykai
Lietuviai būtų ne lietuviai, 

jeigu jų nežavėtų didingumas. 
Juk ne tam jie Vytauto Didžio
jo ainiai, kad mažais būtų. Jei
gu jau kas rašoma ar svarsto
ma, tai jau vis didingai, vis su 
poza, vis, taip sakant, iškilmin
gai ir svariai. O jau visokių 
garbės komitetų ir visokių iš
kilmingų rezoliucijų tai net 
koks Chicagos jūrų šaulių lai
vas negalėtų išgabenti. Juk jei 
ką nors žmogus darai, tai rei
kia kam nors ir garbės, juk kas 
iš to, jei visi tik dirbtų, o nebū
tų kam garbės surinkti. Va, da
bar susiorganizavo informacijos 
biuras Chicagoje. Didelis daly
kas. juk daug kartų kalbėjome, 
kad mums reikia pagarsėti, bet 
kaip tu žmogus pavienis gali 
pagarsėti, jei nėra garbės ko
miteto. Va, toks latvis Tedis 
Zierins tūkstančius laiškų para
šė i amerikiečių laikraščius, bet 
kas iš to, kad jis puikiai infor
muoja apie Pabaltijį. jei jis ne
turi garbės komiteto, tai iš to 
viso niekis. Visa garbė tik jam 
atitenka, o juk svarbu kiekvie
noj vietoj ne darbai, o vardai. 
Bolševikai pirmaisiais okupaci-

Vaidinimo kritikas gavęs kompli- 
mentinius bilietus dažnai parašo 
nekomplimentišką recenziją, 
jos metais Kaune paskaitas 
žė, kad su nacine Vokietija 
ra ko kariauti, nes naciai

rė- 
nė- 
su-

grius nuo vien tokių garsių var
dų, kaip maršalas Timošenko ar 
maršalas Vorošilovas. Taigi, 
jau tada, net tokie atsilikę bol
ševikai suprato, kad svarbu var 
das, o ne kardas. Jei nieko iš 
to neišėjo, tai kalti naciai, kad 
jie mušė, neklausdami pavardės. 
Taigi va, ir informacijoj lietu
viškojoj tiek daug gražių žode
lių girdėjom, tiek šaunių var
delių ir kalbelių, kad net gera, 
bet kad nors vieną laiškelytį, 
nors vieną žodelytį būtume apie 
tai paskaitę amerikonų spau
doj, tai nieko ir nieko. Vis toj 
lietuviškoj spaudelėj garsina
mas. O ten anuose vandenyse 
tas nenaudėlis Tedis Zierins be 
jokių centrų ir komitetų pila 
laiškus, kuriuos iš baimės ame
rikonai kartais net į pirmus pus
lapius įdeda. Ir Pavergtųjų Tau
tų savaitės proga tik paskiri pi
liečiai į amerikiečių spaudą ra
šinėjo, net graudu, kaip šitaip 
kukliai be didingumo. O juk di
dingumas ir įvykių iškilmingas 
pristatymas ryškiausias lietu
vių būdo bruožas, be jo ir Vy
tautas Didysis nublėstų.

Va, toks St. Zobarskas be jo
kių komitetų tėškė amerikie
čiams ant stalo lietuvių autorių 
knygų ir apie jas šie rašė šim
tus kartų, bet kas iš to? Para
šo, primena lietuvius, nuperka 
knygas į bibliotekas ir taip visa 
baigiasi. Bet jei taip viskas bū
tų iškilmingiau, su patosu, tada 
būtų pagerbtų asmenų, o iš tų 
knygų, kas iš jų, vis tiek joms 
neskauda, ar jas kas giria ar 
peikia. Jeigu taip trenktų Zo
barskas ne knygomis į amerikie

Drebinanti konkurencija 
čikagiškiams

“Už keliolika centų gražuolė 
atneša ne du stiklelius, bet du 
didelius stiklus gero vokiško 
Reino vyno. Dėl tokios konku
rencijos turi sudrebėti visi Chi-1 
cagos 69 gatvės ir kitų vieto
vių lietuviškų - tautiškų barų 
savininkai!” J. Strolia

LAI.ŠKO ESM f:
“Meilės laiškai yra ilgesio iš

raiška, apčiuopiamas jo įrody
mas, o drauge ir to ilgesio ap- 
tildymas. Tokie laiškai — tai 
dvasinis besimylinčiųjų susitiki
mas, kai fiziškai jie negali su
sitikti”. Alf. Grauslys

SOLISTĖS PRIVALUMAI
j
Iš Kremliaus bokštų Brežnevas ir Kosyginas mąsto, kada reiks ir jiems 

tą šaunią nurašytųjų eilutę stoti. ų

Kaip buvo renkamas
preziden+ai+es sūnaus vardas

tiškąjį pasaulį, bet kokiais ko
mitetais, tai visi amerikiečiai iš 
koto išvirstų apstulbinti didin
gumo.

Va, kad ir Balfas. Balfininkai 
į seimus atveža tūkstančius, o 
lietuvių partijos įteikia kokį tu
ziną direktorių. Juk kas iš pi
nigų, pinigas čia buvo, čia vėl 
nėr, o direktorius amžius laiko.

Daug visokių rimtų dalykų 
galėtume prikalbėti apie didin
guosius reikalus, bet kai kas 
manys, kad mes nieko nenuvo
kiame estetikoj, ir išeis kaip toj 
istorijoj, kur motina užuolaidas 
pakabina, kad gražiau būtų, o 
vaikai į jas rankas purvinas' 
šluosto.

šiais visokiais išdavysčių lai
kais neišduokime bent Vytauto 
Didžiojo ir būkime didingais. 
Vis taip su patosu vis rimtai, 
vis sutraukę antakius. Medžio-. 
kims iš karto ne kokius ten kiš
kius. bet dramblius, atlikime vis 
didingus uždavinius, o jei jau 
jie kartais nebūtų tokie dideli, 
dėl svarbos didėnmo suteikime 
jiems didingus vardus. K. G. i

“Naujienose” rašoma, kad 
Karnavičius “Gražinos” operą 
parašė specialiai sol. Grigaitie
nei. Esą, “visi, kas pažino Gri
gaitienę, gali tai pasakyti. Ji dėl 
savo aukšto ūgio, stambaus su
dėjimo .didelių kojų (sako, kad 
ji gyvenime nešiojo 42 numerio 
batus), žinoma, negalėjo pražū
ti minioje”.

O daugelis ligi šiol manė, kad 
svarbiausias solistei privalumas 
ne batas, o balsas.

PAVOJINGAS 
KREIPIMASIS

labaiViena senyva mergina 
puošėsi, kad tik neatrodytų se- 

l na. Kartą gatvėje ją sutikęs 
I vaikinas paklausė:

— Ar nežinai, močiute, kur y- 
ra miesto ligoninė?

| — Dar kartą pavadink mane
i močiute, tai parodysiu į ją pa
ltį trumpiausią kelią, — atsakė 
' mergina.

7 OAVY CROCKKTT

AUGUST BiRTHDAYS

NAUJI TITULAI, GAVUSIEMS NAUJUS 
DARBUS

SPALIO SUKAKTĮ MININT
Kiekybė ir kokybė

Viename Vilniaus laikraštyje 
taip apibūdintas, matyt, ten ge
rai pažįstamas prekiavimo bū
das:

buvo ilgiausia eilė tuo pačiu 
tikslu.

Netobulas komunizmas

Pirkėja sako pardavėjai:

— Aš sumokėjau už tris bul- 
kutes, o jūs man suvyniojote 
tik dvi.

— Trečioji buvo tokia sena ir 
apdegus., kad ją vis tiek būtu
mėte įmetusi, — paaiškina par
davėja.

Miltai ir duona
— Kodėl Sov. Sąjungoj jau

čiamas miltų trūkumas?
— D’l to, kad juos pradėjo 

naudoti duonai.

, Laikas ir pensijos
i
; Iš patikimų šaltinių patiria- 
Ima, kad Sov. Sąjungoj stovėji
mas eilėse prie krautuvių bus 
įskaitytas į pensijai gauti laika

i Kinas ir vaisiai

Be abejo nė vienam nėra la- kiti siūlo: stiprių, raminančių 
bai malonu, kad turėjęs a.ukštą! vaistų paruošėjaš.
postą žmogus turi dabar tenkin-? Taipgi pasirodytum žmogum 
lis paprasta vieta, nors ir su ge- į be takto ir tamsuoliu, jei pažįs- 
-u atlyginimu. Todėl baigia pri-i tarno užklaustum: kurioj mies- 
gyti šis svarbus, žmogų ir dar-Į to daly turi namą ar kur gyve

ni? Šios dienos lietuviškasis eti
ketas reikalauja šitaip prasitar
ti: kur turi rezidenciją? Ir 
gyveni, bet reziduoji.

gyti šis svarbus, žmogų ir dar
bą iškeliąs žodynas:

Langų valytojas — reiškia 
ventiliacijos specialistas.

Taksi šoferis — transporta- 
cijos patarėjas.

Virėja ir virtuvė — maisto 
paruošimo laborantė ir labora
torija.

Dženitorius — sanitarijos in
žinierius.

Sargas — saugumo departa
mento direktorius.

Vaikų saugotoja — individua
lioji pedagogė.

Bartenderis — anestezistas,

Patiko vieta

“Diena karšta. Termometras 
Western Avenue rodo 96 laips
nius aukščiau nulio, o Evans 
laidojimų koplyčioje ir šviesos, 
ir temperatūra, ir atmosfera 
kad rodos čia būk ir norėk.”

Juozas Pronskus

Nuo kada prie kai kurių Le
ningrado kinų atsirado ilgos ei
lės. Žinantieji paaiškina, kad 
esą tų kinoteatrų kasose pradė
ta pardavinėti citrinai.

Pasaka
savo 
rašy-

Lietuvis jūrininkas, tarnaująs 
sovietų laive, grįžo iš Kubos 
Klaipėdon.

— Papasakok mums, — tei
raujasi draugai Klaipėdoje, — 
ar kubiečiai toli pažengė socia
lizme?

— Jiems dar toli iki mūsų.
— Iš ko sprendi ?
— Havanoje užėjau tabako 

krautuvėn ir paprašiau cigaro...
— Na, ir kas?
— Cigarą aš gavau!

Atvykęs į Jungtines Tautas sovie
tinis diktatcnus Kosyginas rengiasi 
tėkšti prieš kapitalistinius vakarus 
tarybinį argumentą.

!

nę

Dar lėkštę sriubos ir skundų kny
gą, vistiek rasiu musę, — sako 
Vilniaus miesto valgykloj tarybinę 
tvarka pasitikįs pilietis, šią nuo
trauką įsidėjo Vilniaus “Tiesa”.

Vienas žmogus sako 
draugui: “Tik ką baigiau 
ti knygą”.

— Apie ką?
— Jaunuolis sutinką 

ną.
— A, tai apysaka.
— Juodu įsimyli.
— A, tai romanas.
— Juodu apsiveda ir susiran

da butą...
— Oooo, tai pasaka.

Diktatorius ir eilės

mergi

Arbata ir politika
Viena šeimininkė Rytų Berly

ne įeina į didžiulę krautuvę ir 
paprašo 125 gramus arbatos.

— Rusų ar kiniečių? — pa
klausia patarnautoja.

— Žinai ką, — bailiai apsi
dairiusi atsako šeimininkė, — 
geriausiai bus jei man duosite 
125 gramus kavos.

KILNUS NORAS
“Pagerti tikrai gero alaus, 

nuo kurio kitą dieną nė galvos 
neskauda, visiems yra malonu”.

(Torontiškis “Daily Star” ko- 
lumnistas Gary Lautens parašė, William? Bill Nugent — 
kaip buvo renkamas Nugentų 
sūnaus vardas.

Esą, daugelis žmonių negali 
sau įsivaizduoti tų sunkumų, ku 
riuos neseniai turėjo Luci Bird 
ir Pat Nugent, parinkdami ne
seniai gimusiam jų kūdikiui var 
dą.

Kaip visi patenkinti tėvai, 
Pat netrukus nuskubėjo į ligo
ninę pasidžiaugti naujagimiu ir 
su žmona parinkti jam vardą.

— Kuo tu norėtum, kad būtų 
pakrikštytas mūsų pirmasis sū
nus? — jis paklausęs Luci Bird

i- Tai priklauso nuo tavęs, — 
ji atsakiusi.

— Aš norėčiau pakrikštyti jį 
Robertu. Tai yra vyriškas var
das, ir jis man patiktų. Robert 
Nugent — tikrai gerai skambė
tų.

— Ar nepamirštate kažko, 
mano brangusis? 

. — Ko?
— Bobby Kennedy. Jeigu mes 

pakrikštytume savo sūnų Ro
bertu, žmones galėtų galvoti, 
kad mano tėtis atleido visas ne
geroves Bobiui. O, atrodo, mes 
nenorėtume, kad visuomenė ši
taip galvotų, ar ne?

— Ką jūs galvotumėte apie 
tai

PAAUKŠTINO NAGINĘ
“Lietuvos kaimiečiai dėvėda

vo vyžas ir nagines. Panašų apa 
vą dėvi ir miestiečiai, tik jį va
dina ne naginėm, o — “sanda
lais”. “Sandara”, nr. 26

Dirbtiniai dūmai

“Sukaktys rengtinos, bet kar
tu ir kultūrintinos, nes dabarti
nė linkmė yra pasinešusi nepa
geidautino primityvumo ir dirb
tinio smilkymo linkme”.

“Tėviškės Žiburiai”

“Kiekvienas mes vis į ką nors 
nesveikai įprantam. Vienas, žiū
rėk, į stikliuką, kitas — į ciga
retę, o trečias — net į svetimą 
moteriškę nusižiūrim.”

Dr. J. Adomavičius

Žmogus daugiausia savo tur
to sukrauna į pilvą.

D r. V. Litas

ta-

PIRŠTŲ REIKŠMĖ

Vestuvių registracijos biuro vedėjas sako: ‘Mielai jus surašysiu, 
čiau dabar jūs pasakykite, kuris esate jaunasis ir kuris jaunoji”.

į j skambėtų gana gerai.
— Bill yra gana gražus

i das, bet senatoriaus Fulbrighto 
i tėvai tai sugalvojo pirmiausiu.
1 Jeigu mes pakriktštytume savo
■ sūnų William vardu, kai kurie
■ laikraščiai, ko gero, suponuotų, 

kad mes priešingi tėčio politi-
, kai Vietname — ar ne?

— Gal gerai būtų Richard, bet
■ tai yra Nixono vardas.

— Na, sakyčiau, o kaip apie 
vardą Walter?

— Juk Walter — tai Lipma- 
nas — ar ne?

— Aš niekad negalvojau, kad 
bus taip sunku parinkti sūnui 
vardą, — prisipažinęs Pat. — 
Ar tavo tėtis turėtų ką nors 
orieš vardą George?

— George Romney.
— Kaip apie Charles?
— De Gaulle.
— Ronald ? •
— Reagan.
— Pagaliau, — Pat susirūpi

nęs, — kodėl tu negalėtum pa
kviesti savo tėtį ir paprašyti, 
kad jis parinktų mūsų sūnui var 
dą? ‘

— To negali būti, — Luci 
Rird atsakiusi. — Tu žinai, tė
tis niekad ir niekur nemėgsta 
kištis.

— Aš galvoju, jog Britanija 
yra ir bus mūsų sąjungininkas 
ir be pakrikštijimo sūnaus D. 
Britanijos premjero IVilsono 
vardu.

— Tokiu atveju, gal. sakaio 
mes galėtumėm pakrikštyti sū
nų vardu Alekseij.

— Dešinieji pradėtų prikai
šioti, kad mes pakrikštijom sū
nų rusišku vardu. Jie tai inter
pretuotų kaip Kosygino perga
lę prieš mano tėti ir šauktų, kad 
tėtis yra per minkštas komunis
tams. Aš galvočiau, jog mes pri 
valome laikytis amerikiečių var
dų sąrašo.

— Tačiau kokį gi vardą tek
tų parinkti? Barry yra elimi
nuotas iš sąrašo, Dwight, Nel- 
son ir Everett — taip pat. Ted- 
dy — blogas vardas. Stokeley, 
Wayne, Adam ir Clayton — taip 
pat netvarkoj.

— Bet turi gi būti nors vie
nas toks. Tu tik pagalvok!

— O, aš jau žinau. Mes sū
nų privalom pakrikštyti Lyrf7 
don vardu.

— Jeigu tu taip nori, tebūna 
mūsų sūnus Lyndon, — sutiku
si Luci Bird... Paruošė P A.

var-

Laukia kubietis eilėje, kad 
gautų gabalėlį mėsos, paskui vėl 
kitoje eilėje, kad gautų cukraus, 
pavargęs vėl kitoje eilėje laukia 
kitos prekės. Grįžęs į namus ta
ria žmonai:

— Neištveriu daugiau. Einu 
ir nušaunu Castro, — pagriebia 
šautuvą ir išbėga.

Grįžta po poros valandų ir sa 
ko žmonai:

— Nebelaukiau, prieš mane

šiais moderniais
Alf. Nakas' tiek reikia

taip 
ope- 
kal-

Ir

pieštuku.

laikais viskas 
pradėti paprastu

Nekenksminga kronika

Prancūzijos min. pirm, de Gaulle 
Kanadoj uždūdavo antikanadišką 
dūdelę, kviesdamas prancūzus at- i 

| skirti savo koloniją, kuri linksniai 
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII nuskambėjo per visą pasaulį.

Kas nedirba, mielas večke. 
To ir barti mums nereikia.

Ieškom vertėjo
Su vertimais kitiems ne 

jau lengva, kaip Chicagos 
rai, kuri išvertė į lietuvių
bą dešimtį operų, o jos dešimt
mečio baliuj kalbėjęs invokaci- 
ją lietuvis pasakė, kad invoka- 
cijos nesugeba Vetuvių kalbon 
išversti, tad sukalbėjo ją angliš 
kai. Taigi, to pavyzdžio skatina
mi ne.sigėdime nemokslo — ieš
kome vertėjų šiam iš “Satur- 
day Review” liepos 8 d. paim
tam gana reikšmingam mūsų 
gyvenimo didybei paliudyt 
mui:

Eat, drink,
A.nd be merry 
At your local cemetery.

pos-

ta-— Moteris yra geriausia 
da, kada ji medžioja vyrą, gi 
vyras tada, kai gaudo žuvis.

— Romoje du vagys apvogė 
porą naktinio klubo šokėjų, jas 
pakvietė pasivaišinti, kol paga
liau paaiškėjo, kad merginos 
buvo vaišinamos jų pačių pini
gais. Vyrai suimti.

— Nasseris prieš arabus. La
biausia niekina arabus tai pats 
diktatorius Nasseris, nes spau
da skelbia, kad jis neprotesta
vo, kai už vieną žydą Abraomą 
Viland davė 591 arabą. Klau
siantiems kodėl toks nelyginis 
arabų skaičius, paaiškėjo, kad 
tiek buvo žydo barzdoje plaukų.

Kiekvienas, ateidamas į šį pa 
šaulį, atsineša 2 rankas, kiek
vieną su 10 pirštų. Draudimas 
tačiau dešinę ranką labiau ver
tina kaip kairę. Taipgi ir pirš
tai nėra vienos vertės, 
mėgsta dažniau vartoti 
pirštą, kiti — kitą. Su 
naudojimu reikia būti
giems, nes vieni yra nuostolių 
nešėjai, kiti pelno gaudytojai 
Ką tik gimęs vaikas jau prade
da atskirti pirštų vertę ir čiul- 
nia ne ką kitą, bet nykštį.

Vieni 
vieną 

pirštų 
atsar-

Patartina kuo mažiau naudoti 
nerodomąjį pirštą, nes dažniau
siai po kiekvieno juo perbrau- 
kimo per valgių sąrašą arba 
krautuvėje bakstelėjus į kurį

daiktą, pateikiamos sąskaitos. 
Ypač moterys, kurios mėgsta 
dažniau vartoti parodomąjį 
Diršta. grįžusios suskaičiuoja 
kiek tas parodomasis kainavo. 
Tuo tarpu nykštys yra daug 
naudingesnis, nes yra ir tokių, 
kurie su nykščio pagalba suge
ba nuvažiuoti nuo Atlanto iki 
Pacifiko. Arba paimkim vieną 
žinomą veikėją, kuri gerai įver
tindama nykščio reikšmę, vietoj 
brangiai kainuojančios mašinos, 
panaudojus nykštį, apvažiuoja 
koncertus, parengimus, pikni
kus ir kitas vietoves be mažiau
sių išlaidų. Kaimynų apskaičia
vimu, jai nykštys sutaupo ne 
šimtus, bet tūkstančius.

Uknolis

MILIJONIERIAUS 
ARBATPINIGIAI

Viešbuty apsistoja milijonie
rius. Dvi savaites viešbučio pa
tarnautoja laukė arbatpinigių ir 
nesulaukusi vieną rytą turtinga
jam svečiui sako:

— Šią naktį sapnavau, kad 
jūs man davėte dolerį arbatpi
nigių.

Milijonierius pakrapštęs gal
vą taria:

— Doleris yra nemaži pinigai, 
bet jeigu jau juos daviau, tai te
palieka tamstai.

— Šveicarija turi du pasauli
nius rekordus. Pirmas — čia mo 
terys neturi balsavimo teisių, o 
antras — šis kraštas gyvena be 
jokių bėdų.

Tie, kur e išmetami iš kasdieninės 
mokyklos, dažniausia atsiduria va
kariniuos teismuos.

NUOSTOLIAI
Kažkas paklausė škoto:

—Ar jus nepykina nuolati
niai juokai apie šykštumą?

— Taip, tas mus pykina.
— Kodėl?
— Kiti žmonas turi iš to ma

lonumo, bet nieko mums už tai 
neužmoka.

p

— Jeigu mes matytume patys 
save, kaip mus kiti mato, mes 
tuo netikėtume.

J, H. Russell

Tu tol nežinai, kas yra blo
ga sėkmė, kol nenusipirkai ei
lutės su dviem porom kelnių ir 
švorke prasideginai skylę.

— Šeimoje prieita susitarimo, 
kai vyras pažadėjo visada pri
sipažinti kaltas, kada žmonos 
teisybė.
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